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 قشربندي جامعه آثار  درکندوکاوي
 ها و رفتار آنان بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي دانشجویان برگرایش

     فاطمه جواهري *
 تربیت معلمدانشگاه    

 چکیده
هـا و عملکـرد کنـشگران     ها، گرایش مقاله حاضر با این هدف تنظیم شده که در مورد تأثیر ساختار جامعه بر نگرش        

 ارائـه  يبر اساس یک رویکرد اکتشافی و با تکیه بر روش تحلیل ثـانو    اطالعات این مقاله    . ی را فراهم آورد   اطالعات
هـاي   هـاي دانـشجویان دانـشگاه    هـا، رفتـار و آگـاهی    طرح سنجش گرایش«هاي  از یافتهبه این منظور   . شده است 
 منزلـۀ ان پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي به   میۀ رابط،براساس اطالعات موجود در این طرح. استفاده شده است» دولتی

. هاي دانشجویان مورد آزمون قـرار گرفتـه اسـت    ترین وجوه ساختار جامعه با برخی از رفتارها و گرایش یکی از مهم  
دست آمده حاکی از آن است که عضویت در پایگاه اجتماعی ـ اقتصادي باال، متوسط و پایین در اغلـب    اطالعات به

 به این واقعیت اشاره دارد کـه   ،این امر . ها و عملکرد کنشگران اجتماعی دارد      اري در تفاوت گرایش   موارد تأثیر معناد  
 . هاي اجتماعی متفاوت باشد ها و هویت گیري خرده فرهنگ ساز شکل نظام قشربندي جامعه ممکن است زمینه

 .قشربندي اجتماعی، پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی، گرایش :ها کلیدواژه

The Study on Affecting Socio-Economic Status on 
University Students’ Attitudes and Behaviors 

Fatemeh Javaheri, Ph.D. 
Assistant Professor, Department of Sociology 
Faculty of Social Sciences and Economics, Teachers Training University 

Abstract 
This article based on an explanatory approach is aimed to provide new insights about the 
effects of society structure on attitudes and behaviors of social actors. To accomplish this 
aim, a secondary analysis of some data of the "Survey of Attitudes and Behaviors of State 
University Students" were made. The survey was conducted on a sample of 1522 male and 
female students in 2001. This writing examines the effect of socio-economic status as a 
prominent aspect of society structure on university students’ attitudes and behaviors. The 
data indicates that belonging to different levels of socio-economic statuses have influential 
and significant impacts on students’ attitudes, orientations and behaviors. This research 
indicates the fact that the social stratification system is able to form different subcultures and 
social identities. 

Keywords: Social stratification, Socio-economic status, Attitude. 
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  1مقدمهـ 1
هاي  افراد را در الیه دستیابی به منابع ارزشمند و کمیابی مانند ثروت، قدرت، دانش و منزلت،

جامعه یا به  ها در ترتیب جایگاه آن این ه و ب؛دهد مختلف سلسله مراتب اجتماعی جاي می
  اقتصادي ـپایگاه اجتماعی. کند  اقتصادي آنان را تعیین می ـعبارت دیگر پایگاه اجتماعی

 افراد با محیط ۀ مواجهةهمانند یک قالب یا ظرف اجتماعی است که در چارچوب آن شیو
 . شود اجتماعی ساخته و پرداخته می
 موضوع مهمی است که از ، بر الگوهاي فکري و رفتاري مردمتأثیر نظام قشربندي جامعه

ها مارکس، وبر و  در رأس آن(شناسان کالسیک  هاي مختلف توجه جامعه ها پیش از جنبه سال
را ) مانند دارندورف، لنسکی، پوالنتزاس، رایت، پارکین و گیدنز( شناسان معاصر و جامعه) پارتو

  .به خود جلب نموده است
 ةها از جمله بهر زندگی ما انسان اي از  هر جنبهاند که تقریباً ن تاکنون دریافتهشناسا جامعه

هایی که از آن  هوشی، موفقیت تحصیلی، بعد خانوار، معیارهاي تغذیه، عقاید سیاسی، بیماري
سلسله مراتب  با پایگاه ما در ،هاي ما در روابط جنسی بریم وحتی نوع عادت رنج می
 ).204: 1372 رابرتسون (تاسمان مرتبط  اجتماعی

 ،ها و امور اجتماعی مختلف رغم اهمیت قشربندي جامعه و گسترگی نفوذ آن بر پدیده به
ها  در اغلب پژوهش. مطالعه اختصاصی آن چندان مورد توجه محققان ایرانی قرار نگرفته است

کننده  داخلهاي یا م  یک متغیر زمینهمنزلۀ اقتصادي به  ـوضعیت طبقاتی یا پایگاه اجتماعی
  .کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است  یک متغیر مستقل و مجزامنزلۀبررسی شده و به 

 در ساختار قشربندي جامعه ایران و پیامدهاي حاصل از جست و جواین در حالی است که 
شناسی ایران  تواند براي جامعه است و این قبیل تأمالت می ز اهمیتیآن از جهات مختلف حا

  :هاي زیر قابل طرح است در این حوزه پرسش. اي باشد هاي تازه صیرتسرچشمه ب
 ـهاي اجتماعی  افراد متعلق به پایگاه ها و رفتار ها، ارزش  آیا در جامعه ایران اندیشهـ

 معناداري با یکدیگر متفاوت است؟  طور هاقتصادي مختلف ب
هایی بیشتر و در چه  حوزه ها در چه شود، این تفاوت  اگر وجود چنین تفاوتی تأیید میـ
 هایی کمتر است؟ حوزه

________________________________________________________ 
 و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در سـال   ـ این تحقیق به سفارش دفتر مطالعات و تحقیقات معاونت فرهنگی 1

 .باشد نتایج این طرح توسط آن مرکز در دست انتشار می. زاده انجام شده است  توسط آقاي دکتر سید حسین سراج1380
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 اقتصادي ـهاي اجتماعی  یابی اعضاء وابسته به پایگاه ها و جهت آیا تفاوت نگرش ـ
گیرد یا در بنیان خود فاقد  مختلف براساس یک کنش هدفمند و مبتنی بر برنامه شکل می

  یک آگاهی پیشین است؟
  ـهاي اجتماعی ی و رفتاري معطوف به پایگاههاي نگرشی، ارزش  آیا در ایران تفاوتـ

اقتصادي به ترتیبی قابل صورتبندي است که براساس آن استنتاج یک الگوي نظري 
 پذیر باشد؟ امکان
هاي  هاي رفتاري مردمان وابسته به پایگاه هاي فکري و گرایش نگرش تفاوت در ـ

زا منتهی   پیامدهاي آسیبچه شرایطی ممکن است به آثار و اقتصادي مختلف درـ اجتماعی 
 شود؟

شناسانه ما را درباره  شده بینش جامعه هاي یاد تالش براي پاسخگویی به پرسش
 . بخشد سازوکارهاي قشربندي اجتماعی در جامعه ایران بهبود می

با تکیه بر یک رویکرد اکتشافی تنها پاسخگویی به پرسش اول را وجه همت   حاضرۀمقال
 اقتصادي  ـکه آیا پایگاه اجتماعی نوشتار درصدد است روشن سازداین . دهد خود قرار می
 . شود ها، ترجیحات و رفتارهاي متفاوت می گیري گرایش موجب شکل

 
   چارچوب مفهومی ـ2

 کلیدي ة دو واژ»پایگاه« و »طبقه« ات اصطالح، مربوط به قشربندي اجتماعیآثارهرچند در 
 گاهی ،به این دلیل. روشنی وجود ندارد وافق نظرها ت مورد معناي دقیق آن  اما در؛هستند

اي موارد طبقه معادل مقام، منزلت، قدرت،  پاره در .شود تمایز بین آن دو مفهوم دشوار می
 هرکس بر مبناي تصور خود ۀ طبق،در موارد دیگراست و ثروت، مایملک و درآمد تعریف شده 

ی طبقه آن چیزي است که فرد براساس رویکرد روانشناسی اجتماع. او تعریف شده است
اي دیگر متمایز  دهد و از عده می موقعیتی مشابه قرار مردم در اي از پذیرد که او را با عده می
همچنین گفته شده که طبقه اجتماعی به گروهی از افراد اطالق ). 3 :1994 آرگیل( سازد می
ه به موقعیتی که در نظام عهده دارند و با توجه شود که در سازمان تولید عملکرد خاصی ب می

 ). 7: 1381 اباذري و چاوشیان( شوند اجتماعی دارند از یکدیگر متمایز می
 حاکی از آن است که طبقه بیشتر معناي اقتصادي دارد و اغلب داراي بار ، مربوطآثارمرور 

 در ،پردازان کالسیک مانند مارکس نظریه ).4: 1378 انصاري( ایدئولوژیک و سیاسی است
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ن قشربندي جامعه بیشتر به عامل اقتصادي یعنی وضعیت فرد در ساختار تولید توجه تعیی
براي مثال . اند  اما اندیشمندان معاصر به تدریج متوجه نقش عوامل دیگر شده؛اند داشته

هاي متفاوت از قدرت و  دارندورف در تمایز سطوح مختلف قشربندي جامعه به برخورداري
هاي متفاوت از منزلت اجتماعی، بوردیو به نوع مصرف و  مندي هاقتدار سیاسی، وبر به بهر

 باتامور: مراجعه شود به(کید نمودند أهاي اجتماعی ت سبک زندگی و گیدنز به آموزش و مهارت
  همچنین بورگاتا وموتگومري1381 ، گرب1381 ، لیپست و دیگران1379 ، کمالی1367
ه این واقعیت است که قشربندي جامعه تحت معناي اذعان به شده ب تحول یاد). 2819 :2000

  .گیرد تأثیر عوامل متعدد، پیچیده و بهم آمیخته شکل می
 Socio-Economic( اقتصادي  ـاین نوشتار از اصطالح پایگاه اجتماعی به این جهت در

Status (پایگاه از انعطاف مفهومی بیشتري برخوردار ةشود، با این فرض که واژ استفاده می 
منزلت ( و بعد اجتماعی) تحصیالت( بعد فرهنگی) ثروت درآمد و( از بعد اقتصادي  غیراست و
امروزه طیف وسیعی از پژوهشگران هنگام مطالعه نظام قشربندي . گیرد را نیز در بر می) شغلی

 ). 132: 1969هیلر ( کنند اقتصادي استفاده میـ از اصطالح پایگاه اجتماعی 
نیز توافق کافی ) Socio-Economic Status(سازي اصطالح  ل در مورد معاد،با این وجود

 تلقی شده است» رتبه«یا  »منزلت«معادل ) status (ۀ کلم،برخی منابع  زیرا در؛وجود ندارد
 معادل رتبه چلبی از جمله افرادي است که پایگاه را تقریباً). 96: 1381دیگران  لیپست و(

میزان دسترسی ( مادي ۀسرمای تأثیر عی فرد تحتاجتماعی دانسته و معتقد است موضع اجتما
میزان (، منزلت )سازمانی میزان دسترسی به قدرت( ، سرمایه سازمانی)به سرمایه مادي

ساخته ) میزان دسترسی به منابع معرفتی(و سرمایه فرهنگی ) دسترسی به تعهدات اجتماعی
 ).207: 1385چلبی (شود  می

کنندگان  ها و رفتار اشغال بر گرایش اقتصادي چگونه  ـدر این مورد که پایگاه اجتماعی
 اما الزم است ابتدا در مورد مفهوم گرایش توضیح ؛گذارد، آراء متفاوتی وجود دارد می خود تأثیر
 . داده شود

هایی است که   مجموعه ارزیابی،که گاهی نیز به نگرش ترجمه شده) Attitude( گرایش
در واقع گرایش به معناي . آدمی مربوط است  و رفتاربه طرزي پیچیده به باورها، احساسات

 هرچیز از جمله مردم، اعمال، رویدادها، شهرها، ةبردارند ها در ها است و پدیده ارزیابی پدیده
 :ها داراي چندین کارکرد اساسی هستند گرایش. ها است ها و خوردنی سیاست
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ماعی تعیین و تعریف هاي مشترك یک گروه اجت که براساس داشتن گرایش  اول آنـ
 شود، می

 گیري هویت افراد نقش دارد، که گرایش در شکل  دوم آنـ
 ).528: 1992سابینی ( است که گرایش راهنماي اندیشه و رفتار  سوم آنـ

 اقتصادي مختلف چگونه بر گرایش و  ـهاي اجتماعی که عضویت در پایگاه در مورد این
 : ه عناصر زیر اشاره کردتوان ب گذارد، می رفتار افراد تأثیر می

خاطر ه هاي مختلف ب تفاوت الگوهاي رفتاري و فکري مردم در پایگاه : عوامل ژنتیکیـ
ها با یکدیگر  ها است و به این دلیل میزان تندرستی و هوش آن هاي ژنتیکی متفاوت آن بنیان

 . متفاوت است
ارت، میل به پیشرفت یا  تربیت اجتماعی، نظام اقتدار و نظةنحو: پذیري  فرایند جامعهـ

هاي  پایگاه هاي شخصیتی افراد در جمله مواردي است که با تفاوت رفتار پرخاشگرانه از
 . مختلف مرتبط است

واسطه اختالف در مهارت طلب بودن، ه مشاغل مختلف ب:  تجربیات حاصل از کارـ
بان خود استقالل و فشار روانی سطوح متفاوتی از حرمت نفس و رضامندي را براي صاح

  .آورند فراهم می
ها و طبقات مختلف از نظر نوع لباس پوشیدن، گذران  مردم در پایگاه:  سبک زندگیـ

هاي غذایی، استفاده از سیگار و  اوقات فراغت، الگوهاي تندرستی و بهداشت، ورزش، رژیم
 .کند  با یکدیگر فرق می،مشروبات الکلی

هاي مختلف ناشی از تفاوت در  پایگاه در ها برخی تفاوت:  آثار روانی تجربه نابرابريـ
 پایین ۀبه این جهت اغلب میزان جرم در طبق. عدالتی است تجربه احساس محرومیت و بی

هاي سیاسی چپ همراه با پرخاشگري و  بیش از طبقات دیگر است و به همین دلیل گرایش
رگران یدي و افراد عضو نژادي و کا هاي قومی و هاي انقالبی بین افراد بیکار، اقلیت گرایش
شده در شرایط  البته بدیهی است عوامل یاد). 291: 1994آرگیل ( ها بیشتر رواج دارد اتحادیه

هایی  ساز ارزیابی فرد از پدیده ها زمینه مجموعه آن کنند و تعامل با یکدیگر عمل می واقعی در
  .دارد است که با آن سروکار

ها معتقد هستند   آن.اند ررسی این موضوع پرداختهبه ب برخی اندیشمندان از منظري دیگر
هاي زندگی   دو عامل مهم یعنی فرصتة اقتصادي تعیین کنند ـعضویت در پایگاه اجتماعی
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)Life chances (زندگی ةو شیو )Life style (ةشیوه زندگی همان نحوه اندیشیدن دربار. است 
ضوعات انسانی بنیادي، اهداف، گیري کلی نسبت به مو دنیاي اجتماعی است که شامل سوي

از نظر ماکس وبر . استها   ابراز و بیان هریک از آنةدهی اجتماعی و نحو ها، سازمان ارزش
 بلکه بیشتر متوجه معانی ضمنی، ، زندگی کمتر به محتواي منابع مادي مربوط استةشیو

اتی است که هاي زندگی شامل تمام امکانات و تمهید فرصت. ها است آن شکل و شیوه اظهار
 زندگی، آغازینهاي   زندگی فرد وجود دارد و شامل امکان زنده ماندن در سالۀدر کل چرخ

فرصت تحصیل در مقاطع ابتدایی، به پایان رساندن مقطع دبیرستان، ورود به دانشگاه و امکان 
 ). 249: 1969 هیلر( زندگی تا مقطع پیري است

هاي مرتبط هستند که بر اساس  از پاسخاي  ها، مجموعه سازمان یافته خرده فرهنگ
ها و  ها، محرومیت ها، پاداش ها، محرك کوشش مردم براي انطباق پیدا کردن با فرصت

. اند وجود آمده هشود، ب ها عرضه می فشارهایی که از سوي محیط طبیعی یا جامعه به آن
ها و  ها، مهارت وجود آورده که شامل تمام پاسخ هها خرده فرهنگی را ب مجموعه این واکنش

هاي  اند و راه گرفته هاي متعارفی است که مردم از زمان کودکی از والدین خود فرا گرایش
 ۀبر پای. کنند هاي خود ابداع می ها و محرومیت اي است که افراد براي مواجهه با فرصت تازه

هاي  ها به کیفیت ها به تدریج زندگی مردم با میزان دسترسی آن هریک از خرده فرهنگ
 ). 272: همان( شود هاي شغلی جور می هاي متفاوت درآمد، تحصیالت و فرصت خاص و میزان

شده بر این واقعیت داللت دارد که میزان و نوع دستیابی به منابع ارزشمند و   یادهاينظر
ساختن اشخاص  واسطه درگیره کند و ب هایی که براي افراد ایجاد می واسطه فرصته کمیاب ب

هاي رفتاري  گیري هاي فکري و سوي یابی اي از مناسبات اجتماعی خاص جهت در مجموعه
  .سازد ها را از یکدیگر متمایز می آن

 
 سوابق تجربی و پژوهشی   ـ3

 اجتماعی مطالعاتی ـبرخی از محققان در مورد پیامدهاي عضویت در یک پایگاه اقتصادي 
 : شود ره میها اشا اي از آن اند که در زیر به گزیده انجام داده

هاي مختلف  دستاوردهاي برخی تحقیقات بیانگر آن است که روانشناسی افراد در رده
زندگی است  اي از هاي پایین یافتن شیوه  وابسته به ردهيغم اعضا هم و. جامعه متفاوت است

هاي مستقل موفقیت  شیوه ها را در ها را تخفیف دهد، توانایی آن که بتواند احساس ناامنی آن
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نتایج کار . اي را براي آنان فراهم آورد اندازهاي پیشرفته افزایش دهد و چشم)  شغلثالًم(
دهد که طبقات باال با اطمینان بیشتري از سایر طبقات معتقد هستند که هر  هیمان نشان می

تواند راه خود را در زندگی بیابد و بیش از طبقات پایین به  طلب می مرد جوان کاردان و جاه
: 1379تامین ( به کارایی وجدان شغلی و به پشتکار در کسب موفقیت شغلی اعتقاد دارندآینده، 

ها امنیت  از طبقات متوسط است و براي آن ظرفیت خطرپذیري در طبقات پایین کمتر). 114
 ۀطبق اعتمادي در احساس ناتوانی، ضعف و بی.  مقدم بر موفقیت و ارتقاي موقعیت است،خاطر

تر  کنند، در ابراز احساسات خود صریح تر احساس می ها دنیا را خصمانه آن پایین شدیدتر است،
 ).133: همان( کارانه دارند هستند و کمتر مالحظات محافظه

مقایسه با طبقات پایین در   متوسط درۀهاي تحقیقات دیگر بیانگر آن است که طبق یافته
وجود  هگیرتري را براي او ب ط آساندهند و محی فرایند رشد کودك، آزادي عمل بیشتري به او می

آورند، کسانی که در طبقه باال عضویت دارند بیشتر به سالمتی خود توجه دارند، بنابراین  می
ها کمتر است، در طبقه متوسط  کنند و در مقایسه با طبقات دیگر نرخ باروري آن بیشتر عمر می

هاي روان تنی بیش از طبقات  خاطر احساس محرومیت نسبی بروز اختالله و رو به پایین ب
خوانند و به وقایع  تري را می تر اهل مطالعه هستند و ادبیات مهم، طبقات پایین بیشاست دیگر

دست آمده از تحقیقات دیگر مخاطب را  ههاي ب با این وجود یافته. اطراف خود بیشتر توجه دارند
گیري   آمده و اتخاذ یک نتیجهدست هدهد و تأییدپذیري نتایج ب می یک وضعیت دو پهلو قرار در

 ).207 ـ 208: 1383نقل از ریزمن و انگویتا ( سازد نهایی را دشوار می
ه هاي متفاوتی ب اقتصادي بر عملکرد تحصیلی نیز تحلیلـ در مورد تأثیر پایگاه اجتماعی 

برخی اندیشمندان در این زمینه به تفسیرهاي زیستی و ژنتیکی متوسل شده . عمل آمده است
بنابراین . معتقد هستند فقر اقتصادي با فقر ذاتی بنیادي در هوش و استعداد رابطه داردو 

مندي اعضاء رده پایین جامعه از نظر هوش و استعداد اندك باشد دستاوردهاي  زمانی که بهره
به این . اي دیگر بیشتر به نقش والدین توجه دارند عده. تحصیلی آنان نیز ضعیف خواهد بود

هاي اجتماعی متعدد  هاي پایین جامعه کمتر در شبکه عتقد هستند والدین در ردهمعنا که م
گو  و عضویت دارند و در محیط خانه در مورد موضوعات مختلف کمتر به بحث و گفت

بنابراین به گفته بوردیو سرمایه فرهنگی یعنی استانداردهاي سخن گفتن، . پردازند می
ها نسبت به طبقات متوسط و باال  ي فرهنگی آنها ها و مهارت اطالعات، عادات، رویه

ها و  از طرف دیگر احساس محرومیت و تبعیض برتصوري که فرد از قابلیت. تر است ضعیف
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گذارد و در نهایت اعتماد به نفس و میل به پیشرفت را  هاي خویش دارد تأثیر منفی می توانایی
ات زیاد کار والدین، طالق، ترك محدودیت در دستیابی به منابع مادي، ساع. کند سرکوب می

شود والدین نتوانند زمان کافی را  هاي شغلی و پایین بودن سطح سواد باعث می خانه، مهاجرت
استانداردهاي آموزشی مدارسی که افراد متعلق به . صرف وضعیت تحصیلی فرزندان کنند

 والدین ثروتمند نه .از مدارس دیگر است تر پردازند، ضعیف پایگاه پایین در آن به تحصیل می
ها  ترتیب شانس آن این کنند و به نام می تنها فرزندان خود را در مدارسی با معیارهاي باالتر ثبت

دهند بلکه از قدرت و  را براي ادامه تحصیل در مقاطع باالتر و یافتن شغل مناسب افزایش می
 باشد ها می نافع آنکنند که در جهت تثبیت م نفوذشان در جهت تصویب قوانینی استفاده می

توان گفت خرده فرهنگ فقر، دسترسی ناکافی به منابع و   می،بنابراین  ).6 ـ 17: 2001 بیدل(
شود که در اغلب موارد عملکرد تحصیلی افراد در  ضعیف بودن نظام آموزشی باعث می

 . هاي مختلف از یکدیگر متفاوت باشد پایگاه
هاي مختلف،  گیري سیاسی افراد در پایگاه يدهد که سو برخی اطالعات موجود نشان می

گرایش بیشتري به مشارکت در  تر ها افراد تحصیل کرده براساس برخی یافته. متفاوت است
 40 آمریکا میزان رأي دادن افرادي که در مدارج علمی باال هستند در. هاي سیاسی دارند فعالیت

 متوسط بیشتر ۀ طبق،انگلستان در. ندا کمتر درس خوانده)  سال5(ها است که  درصد بیش از آن
اعتماد   کارگر اغلب به سیاست بیۀطبق. کنند ها و تظاهرات شرکت می ها، تحریم اعتصاب در

 درآمد و ضرورت دخالت ۀهستند و بیشتر به احزاب وابسته به جناح چپ که طرفدار توزیع عادالن
این الگو نیز   موارد انحراف از،د اینوجو با. دهند  هستند، رأي میآغازیندولت در تأمین نیازهاي 

 متوسط به احزاب ۀکار و طبق که طبقه کارگر به احزاب محافظه طوري هب. مشاهده شده است
خاطر نفوذي باشد که افراد متعلق به طبقات ه احتمال دارد این انحراف ب. اند چپ رأي داده

 ).217: 1994 آرگیل( مختلف بر رأي و نظر یکدیگر دارند
 ، دانشجوي مقیم کوي دانشگاه برکلی900 اي با وین و وارن او هاگسترام در مطالعههاناسل

ها متوجه شدند  هاي سیاسی دانشجویان و پایگاه پدران آن  میان گرایشۀبه بررسی رابط
اما این تفاوت از . شان کارگر بودند بیشتر داراي ایستارهاي آزادمنشانه بودند افرادي که والدین
تر پیدا   دانشجویان ایستاري آزادمنشانهۀتدریج همه یابد و ب اه کاهش میسال دوم دانشگ

 غلبه یگانگی پایگاه ۀتوان نتیج این پیشرفت به سوي همانندي نسبی را می. کنند می
 ). 126: 1379تامین ( دانشجویی بر چندگانگی پایگاه پیش از دانشگاه دانست
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هاي  ت داللت دارد که بعضی از جنبههمچنین برخی دستاوردهاي پژوهشی بر این واقعی
ض دینی یچه منظور از دینداري، انجام فرا چنان. هاي مختلف متفاوت است دینداري در پایگاه

تر تحصیل هاي بیش هاي کمتر تحصیل کرده در مقایسه با گروه این صورت گروه باشد در
هاي  ینیا آتري هستند اما اگر میزان مشارکت اشخاص ب کرده داراي گرایش دینی قوي

 تر، دیندارتر هاي تحصیل کرده گردد و گروه مذهبی معیار دینداري باشد، نتیجه معکوس می
باشد هیچ مدل  کنند دعا منشأ اثر می بهرحال در مورد نسبت افرادي که گمان می. هستند

 ). 122: همان( توان استنتاج نمود طبقاتی نمی
چارلز رایت و . یی مشاهده شده استها گرایش به رفتارهاي مدنی نیز تفاوت از نظر

هاي مختلف  ها را بر اساس پایگاه هاي عضویت در انجمن  مدل1985هربرت هیمان در سال 
هاي اختیاري در میان  ها نشان داد میزان پیوستن افراد به انجمن آن نتیجه کار. بررسی کردند

 ).117: همان(ین است دارندگان پایگاه اجتماعی باال به نحو محسوسی بیش از پایگاه پای
توان به تفاوت افراد از جهت میزان مداراي فکري و  هاي رفتار مدنی می از جمله معرف

دهد که پایگاه شغلی باالتر با  نتایج پژوهش لیپست در آلمان نشان می. اجتماعی اشاره نمود
ح متناظر است، اما میزان مدارا اغلب بیش از شغل با افزایش سط مداراي فکري بیشتر
کننده میزان مشارکت در   لیپست بر اساس تحلیل عوامل تعیین. رود تحصیالت باال می

از  انتخابات دریافت که اشخاصی که درآمدي باال و تحصیالت عالی دارند از نظر سنی باالتر
حد متوسط، متأهل، سفیدپوست و عضو یک انجمن داوطلبانه هستند، در انتخابات نیز داراي 

 ).127: همان( مشارکت هستندباالترین میزان 
هاي  ها در بین اعضاء پایگاه شده به وجود برخی تفاوت هرچند دستاورهاي پژوهشی یاد

اي  ها به اندازه  به اذعان اندیشمندان این حوزه، این تفاوتحال، با این ؛مختلف داللت دارد
 ).175: 1383 انگویتاریزمن و  ( باشدمند نظامپردازي دقیق و  نیست که بتواند مبناي یک نظریه

 
 شناسی  روش ـ4

 ي،در روش تحلیل ثانو.  تنظیم شده استي حاضر با روش تحلیل ثانوۀمقال :نوع تحقیق
 کند که پیش از این در پژوهشی دیگر گردآوري شده است محقق از اطالعاتی استفاده می

سنجش «ي طرح ها اطالعات این نوشتار برگرفته از یافته). 327 :2000 باگتی و مونتگمري(
 یاد شده براساس ۀمطالع. است» هاي دولتی هاي دانشجویان دانشگاه ها، رفتار و آگاهی گرایش
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  در1380 ـ 81 نفره از دانشجویان دختر و پسر در نیمسال اول سال تحصیلی1522یک نمونه 
 ،در این تحقیق. دست آمده است ه تحقیقات و فناوري ب  دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم،20

  تحقیق درۀهاي نمون دانشگاه. اي بوده است اي دو مرحله برداري از نوع روش خوشه روش نمونه
تهران شامل دانشگاه تهران، شهید بهشتی، امیرکبیر، صنعتی شریف، الزهرا، علم و صنعت، 

ها شامل دانشگاه اراك، اردبیل، ارومیه، صنعتی اصفهان،  شود و در شهرستان تربیت معلم می
تعداد . شود معلم تبریز، رشت، زاهدان، شیراز، کرمان، کرمانشاه، مشهد، همدان می تربیتاهواز، 

گرفتن نسبت آن  نظر پاسخگویان در هر دانشگاه متناسب با تعداد دانشجویان آن دانشگاه و در
 .اند شده افراد مورد نظر به روش تصادفی ساده برگزیده.  انتخاب شده است،در کل نمونه تحقیق

ها که بیشتر بازنماي   تحقیق برخی از آن،جموع اطالعات متنوع موجود در پرسشنامهاز م
  اجتماعی، سیاسی وـقسمت آموزشی، فرهنگی  هاي دانشجویان است در چند رفتار و گرایش

 اقتصادي مورد  ـها از جهت آماري با پایگاه اجتماعی اقتصادي گزینش شده و رابطه آن
به دالیل زیر بر اساس یک هاي ارائه شده در این مقاله  یلتحل. بررسی قرار گرفته است

 : رویکرد اکتشافی و نه تبیینی تدوین شده است
پس از بررسی  : تحقیق و مباحث نظريۀ عدم انطباق میان اطالعات موجود در پرسشنامـ

 اما ؛ مشخص شد که در بعضی موارد اطالعات جالبی در پرسشنامه تحقیق وجود داردآغازین
به همین ترتیب گاهی برخی .  تبیین رابطه آن با پایگاه نظریه روشنی موجود نیستبراي

 اما در پرسشنامه تحقیق اطالعات هماهنگ با آن از قبل ؛تأمالت نظري مناسب وجود دارد
 . بینی نشده است پیش
 منابع مربوطمروري بر : هاي مختلف  عدم قطعیت در نقش متمایز کننده پایگاهـ
 اقتصادي به نکات قابل  ـن است که هرچند در زمینه تأثیر پایگاه اجتماعی آةدهند نشان

 جامع و ۀ یافتن یک نظری،رو از این. اي اشاره شده اما شواهد خالف آن هم وجود دارد مالحظه
هاي مختلف باشد،  ها و رفتار اعضاء وابسته به پایگاه روشن که تبیین کننده تفاوت گرایش

  .دشوار است
 اتخاذ یک موضع تبیینی که بر اساس آن بتوان فرضیاتی را ،ه شرایط یاد شدهبا توجه ب

هاي مختلف طراحی نمود و به آزمون آن   پایگاهها و رفتار اعضاي براي تبیین تفاوت گرایش
رو نگارنده درصدد است در قالب یک طرح اکتشافی تفاوت  از این. نیستپرداخت، میسر 

 .اقتصادي مختلف را تشریح نمایدـ د در پایگاههاي اجتماعی ها، ترجیحات و رفتار افرا نگرش
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 تعریف متغیرها و نحوه سنجش آن
پایگاه «دهد متغیر مستقل این تحقیق  طور که عنوان مقاله نشان می همان :متغیر مستقل

 بنابراین ،جا که اکثر پاسخگویان این تحقیق مجرد بودند از آن . است»اقتصادي خانوادهـ اجتماعی 
شاخص پایگاه  .ساخته شده است) پدر یا همسر(ها   آنةیس خانوادئیگاه آنان بر اساس وضعیت رپا

دست  هیس خانواده بئتحصیالت، درآمد و منزلت شغلی ر  متغیر3 اقتصادي از ترکیب  ـاجتماعی
 7سواد تا دکترا در  هاي تحصیل رسمی است که از بی تحصیالت شامل میزان سال. آمده است
از رتبه  منظور. بندي شده است  طبقه دسته7یس خانواده در ئدرآمد ر. بندي شده است مطبقه تقسی

منزلتی است که مردم بر اساس اهمیت کارکردي یک شغل خاص به آن  شغلی میزان حیثیت و
ها  روش نخست شغل در. با یکدیگر وجود دارد براي تعیین رتبه شغلی دو روش سازگار. دهند می

شود و  بندي می هاي شغلی محدود طبقه بندي کننده به تعدادي از گروه هطبق داوري شخص طبق
هاي یک  روش دوم بر اساس داوري در. شود بندي می صورت سلسله مراتبی ردهه پس از آن ب

شود و سپس مشاغل طبق امتیازشان  پرستیژ تعیین می گروه از افراد براي تعدادي از مشاغل امتیاز
بندي مشاغل از  در پژوهش حاضر براي رتبه ).139: 1383  و انگویتاریزمن( شوند بندي می درجه

ها در  آن اساس منزلت کلیه شغل باشد استفاده شده و بر  روش دوم میاست،الگوي پورکاظمی که 
  .2بندي شده است  گروه جداگانه تقسیم7

د،  سه متغیر درآمهاي هجمع نمر) 80/0( ضریب آلفا کرونباخ ۀدر نهایت پس از محاسب
 ۀدر این شاخص باالترین نمره نشان. دست آمد هب) 3 ـ 21 ةنمر(تحصیالت و منزلت شغلی 

 بعد این شاخص با ۀدر مرحل. مندي از درآمد، منزلت شغلی و تحصیالت است بیشترین بهره
________________________________________________________ 

ت عالی تا  منزلت برخی از مشاغل با پنج گزینه منزلةپور در تحقیق خود از پاسخگویان خواسته تا نظر خود را دربار کاظمی ـ 2
. ها محاسبه و بـه عنـوان نمـره منزلـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت         سپس میانگین عددي آن . خیلی ضعیف مشخص سازند   

مانند پزشـک، اسـتاد   )  امتیاز90مشاغل باالي (گروه اول . اند  گروه منزلتی به شرح زیر تقسیم شده  7ترتیب مشاغل به     این به
 مجلـس،  ةمانند مـدیرکل، کارخانـه داربـزرگ، نماینـد    )  امتیاز90 ـ  80مشاغل( دوم دانشگاه، استاندار، قاضی و خلبان، گروه

نگـار،   ماننـد مهنـدس، روزنامـه   )  امتیاز80 ـ  70مشاغل(فرماندار، شهردار، وکیل، افسر، تاجربازار و جواهر فروش، گروه سوم 
م دبستان، کتاب فروش، سرکارگر و مقاطعه کار مانند تکنسین، معل)  امتیاز70 ـ60مشاغل(هنرمند، دبیر و هتلدار، گروه چهارم 

دار، تراشکار، کارمند داراي تحصیالت کارشناسی و خواربار فـروش،   مانند مکانیک، درجه)  امتیاز60 ـ  50مشاغل(گروه پنجم 
) 40متر ازمشاغل ک(نویس، بنا، کفاش و کارگر کارخانه و گروه هفتم  مانند راننده، ماشین)  امتیاز50 ـ 40مشاغل(گروه ششم 

پس از تقسیم، متناسب با نوع مشاغلی که در هر رده . شود مانند چوپان، واکسی، رفتگر، عمله و پیشخدمت اداره را شامل می  
نقـل از   ( اي در همان حدود اختصاص داده شـد   نمره، به سایر مشاغلی که به لحاظ فعالیت و سطح مشابه بودند        ،قرار گرفت 

 ). 17: 1380زاده  رجب
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و باال ) 9 ـ 15نمره (، متوسط )3 ـ 8نمره (  به سه گروه پایگاه پایینآغازینحفظ شکل 
محاسبات بعدي متناسب با شرایط مختلف از شاخص  در. شد بندي بقهط) 16 ـ 21نمره(

 . 3اي و ترتیبی استفاده شده است دو سطح فاصله اجتماعی در هر ـ پایگاه اقتصادي
 

ها و رفتار دانشجویان در چند حوزه زیر  متغیرهاي وابسته یعنی گرایش :متغیرهاي وابسته
  :اند بررسی قرار گرفته مورد
 ۀمنطق معدل کتبی دبیرستان، نوع دیپلم، رتبه در کنکور، سهمیه و: یلی وضعیت تحصـ

پذیرفته شده در دانشگاه، دفعات شرکت در کنکور، رشته تحصیلی در دانشگاه، معدل آخرین 
 .ترم تحصیلی در دانشگاه، تمایل به ادامه تحصیل، محل مطلوب ادامه تحصیل

 اب همسر، برابري طلبی جنسیتیمعیارهاي انتخ:  فرهنگی ـهاي اجتماعی  گرایشـ
 ).87/0گویه با آلفاي  18 متشکل از( ، هویت ملی، دینداري)83/0گویه با آلفاي  13شامل (

بینی وضعیت بیکاري، تورم اقتصادي و رشد صنعت در آینده  پیش: هاي اقتصادي  گرایشـ
 .ه آینده اقتصادي کشورکشور، آگاهی از تأثیر شکاف طبقاتی، نگرش نسبت به نابرابري و فقر، امید ب

، شاخص ارزیابی از )72/0گویه با آلفاي  5( شاخص نابسامانی اجتماعی: هاي سیاسی  گرایشـ
، شرکت در مراسم سیاسی، شاخص مداراي )80/0گویه با آلفاي  16( عملکرد نهادهاي حکومتی

 ).85/0ا آلفاي گویه ب 6( ، شاخص آینده سیاسی کشور)87/0گویه با آلفاي  12(فکري با مخالفان 
 
 هاي تحقیق   یافته ـ5
  توصیف متغیرها 1 ـ 5
 درصد 64.  درصد مرد هستند57  تحقیق زن وۀ درصد از دانشجویان نمون43کلی  طور هب

به ترتیب ( هاي دیگر ها داراي قومیت آن  درصد از36پاسخگویان داراي قومیت فارس و 
درصد پاسخگویان  20ز نظر محل سکونتا. اند بوده) لر، عرب، بلوچ، و ترکمن ترك، کرد،

 44و ) شهرهاي اصلی و توسعه یافته و یا سایر(ها   درصد ساکن مراکز استان36ساکن تهران، 
  .اند درصد ساکن شهرهاي کوچک و کمتر توسعه یافته بوده

________________________________________________________ 
گیري منزلت شغلی در ایران همخـوان اسـت     با الگوي نائبی در خصوص اندازه،پور  شغلی کاظمیۀبندي رتب گوي طبقه ـ ال 3
 ).1381مراجعه شود به نائبی و چاووشیان (
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که پیش از این اشاره شد پایگاه پاسخگویان براساس تحصیالت، درآمد و منزلت  طور همان
درصد  34سواد،  از پدران بی درصد 13. گیري شده است ها اندازه رست خانواده آنشغلی سرپ
میانگین . اند درصد داراي تحصیالت دانشگاهی بوده 30درصد در سطح دیپلم و  21زیردیپلم، 

 هزار 173هاي خانواده پدري  تومان و میانگین هزینه  هزار200درآمد پدر پاسخگویان حدود 
 هاي شغلی شان از منزلت درصد از پاسخگویان پدران 21نزلت شغلی فقط از نظر م. تومان است

مقابل  در. دارند شان در گروه متوسط قرار پاسخگویان پدران درصد از 6/10اما . برخوردارند باال
 1جدول شماره . اند هاي نسبتاً پایین بوده درصد از پدران داراي مشاغلی با منزلت 60حدود 

 . دهد اقتصادي پاسخگویان را گزارش میـ عی شاخص کل پایگاه اجتما

  اقتصادي خانواده ـ شاخص پایگاه اجتماعی ـ1جدول
 )1522= تعداد(

 درصد معتبر تعداد طبقات

 0/34 384 پایگاه پایین

 5/53 604 پایگاه متوسط

 5/12 141 پایگاه باال

 ـ 393 4بدون پاسخ
 

هایی با  پاسخگویان داراي خانوده  درصد از53شود   مالحظه می2طور که در جدول شماره  همان
 13 درصد داراي خانوادهایی با پایگاه پایین و فقط 34 ،سطح متوسط  اقتصادي درـ پایگاه اجتماعی

بنابراین بخش قابل توجهی .  اقتصادي باال هستندـهایی با پایگاه اجتماعی  ها داراي خانواده آن درصد از
 .  از نظر سوابق خانوادگی در سطح متوسط و پایین قرار دارندهاي دولتی از دانشجویان دانشگاه

 
 ها و رفتار اقتصادي با گرایشـ  پایگاه اجتماعی ۀ رابط.2 ـ 5

 رابطه پایگاه با عملکرد آموزشی پاسخگویان
ه شود که در ارتقاء اجتماعی افراد سهم ب آموزش یک دارایی و سرمایه محسوب می دنیاي امروز در

 وضعیت او در مراحل باالتر ةکنند ملکرد تحصیلی فرد در مدرسه نه تنها تعیینع. سزایی دارد
________________________________________________________ 

 هنگام ترکیب چند متغیر اگـر اطالعـات   SPSS به این دلیل است که براساس قرارداد برنامه 2پاسخ درجدول   مورد بی393 ـ وجود  4
  .شود طور کلی از محاسبه بیرون گذاشته می طور کامل وجود نداشته باشد، سایر اطالعات آن پاسخگو به زم براي یک پاسخگو بهال
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 ۀ رابط2 ةدر جدول شمار. تعیین وضعیت اشتغال او نیز نقش مهمی دارد  بلکه بر،تحصیلی است
اقتصادي با وضعیت تحصیلی پاسخگویان در سه مرحله قبل از ورود به دانشگاه، ـ پایگاه اجتماعی 
 . شود انشگاه و نگرش فرد نسبت به شرایط آتی تحصیلی تکمیلی گزارش میهنگام ورود به د

 
هاي بر این واقعیت داللت دارد که بین  یافته: هوضعیت تحصیل قبل از ورود به دانشگا

ها   اقتصادي آنـو پایگاه اجتماعی ) معدل دیپلم(عملکرد تحصیلی دانشجویان در مقطع متوسطه 
شان  درصد از پاسخگویان وابسته به پایگاه پایین معدل دیپلم 63حدود . همبستگی وجود دارد

درصد  24که این نسبت در بین پاسخگویان متعلق به پایگاه باال  حالی است در 13ـ  10 حدود
ترتیب که در  این به. اي معنادار وجود دارد از طرف دیگر بین پایگاه و نوع دیپلم هم رابطه .است

انسانی است و   داراي دیپلم ریاضی و تجربی بیش از دانشجویان علومپایگاه باال نسبت دانشجویان
  .در پایگاه پایین نسبت دانشجویان داراي دپیلم انسانی بیش از دیپلم ریاضی و تجربی است

 
 )1522 = تعداد(  پایگاه با وضعیت تحصیلیۀ رابط ـ2جدول 

001/0< P***  

 ضریب همبستگی وضعیت تحصیلی پاسخگویان
 = r 339/0*** معدل کتبی دبیرستان

 نوع دیپلم اهقبل از ورود به دانشگ
 =V 244/0*** )اي انسانی، ریاضی، تجربی، فنی حرفه علوم(

 سهمیه و منطقه
 = r - 249/0*** )رزمنده/  و شاهد3، 1،2 منطقه(

 = r 018/0 رتبه در کنکور
 = r -174/0*** دفعات شرکت در کنکور

 ی در دانشگاهرشته تحصیل
 )پایه و کشاورزي انسانی، علوم فنی مهندسی، علوم(

***211/0 V= 

 هنگام ورود به دانشگاه

 = r -001/0 معدل آخرین ترم تحصیلی در دانشگاه
 تمایل به ادامه تحصیل

 )دانم، خیر بله، نمی(
041/0 V= 

 محل مطلوب ادامه تحصیل ادامه تحصیل در مقاطع باالتر
 =V 101/0*** )دانم، خارج از کشور ایران، نمی(
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 میان پایگاه خانواده ۀاطالعات این قسمت رابط: وضعیت تحصیل هنگام ورود به دانشگاه
 درصد از 57 دهد که حدود توزیع ارقام نشان می. کند و استفاده از نوع سهمیه را تأیید می

پاسخگویان   نسبتکه حالی  قرار دارند در1 ۀپاسخگویانی که داراي پایگاه باال هستند در منطق
 ۀ میان پایگاه و رتبۀاما رابط.  درصد است17 به مراتب کمتر یعنی 1 ۀپایگاه پایین در منطق

شاید این امر به این دلیل است که رقابت براي ورود به . شود قبولی در کنکور تأیید نمی
ه این جهت ب. کند  به یک اندازه همه داوطلبان را وادار به تالش میدانشگاه دولتی تقریباً

کردن تمام منابعی که در اختیار  ممکن است دانشجوي متعلق به پایگاه پایین نیز با تجهیز
 . ل شودیاي قابل مالحظه نا شود و بتواند به کسب رتبه  وارد این عرصه،دارد

به . اي معکوس دارد اقتصادي افراد با دفعات شرکت در کنکور رابطهـ اما پایگاه اجتماعی 
 دانشجویان متعلق به پایگاه پایین به دفعات بیشتر براي ورود به دانشگاه اقدام این معنا که

اند، سد ورود به  که دانشجویان متعلق به پایگاه باال در ظاهر زودتر توانسته  در حالی،اند کرده
ارتباط  توان گفت پایگاه با عملکرد تحصیلی بی بنابراین می. سر بگذارند دانشگاه را پشت

 .نیست
 تحصیلی در ۀدهد پایگاه خانواده نه تنها با انتخاب رشت دست آمده نشان می هعات باطال
 درصد از 52 حدود.  بلکه با انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه نیز رابطه دارد،دبیرستان

که این  در حالی.  اجتماعی داراي پایگاه پایین هستندـانسانی  هاي علوم پاسخگویان رشته
 در. یابد به نصف و کمتر کاهش می جویان علوم پایه و فنی مهندسینسبت در میان دانش

واقع  در.  درصد از دانشجویان فنی مهندسی از پایگاه باال برخوردارند60مقابل حدود 
 اقتصادي ـ علمی دیگر داراي خاستگاه اجتماعی ةانسانی نسبت به دو حوز دانشجویان علوم

 . تري هستند ضعیف
 
ها به ادامه تحصیل  پایگاه پاسخگویان با گرایش آن:  باالتر تحصیل در مقاطعۀادام

نظر از  توان گفت گرایش به ادامه تحصیل براي اکثر افراد صرف  میارتباط ندارد، احتماالً
اما پایگاه با محل مطلوب ادامه تحصیل . شان مطلوب است اقتصادي ـ پیشینه اجتماعی

 درصد بیشتر از پاسخگویان متعلق به 20گاه باال به این معنا که افراد داراي پای .مرتبط است
احتماالً . شان را در خارج از کشور ادامه دهند مند هستند که تحصیالت هپایگاه پایین عالق

آگاهانه یا  طور ه تحصیل در خارج از کشور بۀهاي اقتصادي گزین تأثیر محدودیت تحت
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 نتایج یاد شده، بیانگر. شود  خارج میهاي افراد در پایگاه پایین ناآگاهانه از فهرست اولویت
 ها تأثیر هاي تحصیلی آن عملکرد و اولویت ساختار جامعه بر آن است که جایگاه افراد در

 . گذارد می
 
  فرهنگی ـهاي اجتماعی   پایگاه با گرایشۀرابط

 فرهنگی پاسخگویان ـهاي اجتماعی  تواند بازنماي گرایش از بین متغیرهاي مختلف که می
هاي برابري طلبانه جنسیتی، دینداري   امور مربوط به تشکیل خانواده، نگرش3د، در جدول باش

 .و احساس تعلق به جامعه ملی بررسی خواهد شد
 

هاي هر فرد  ترین انتخاب ازدواج یکی از مهم: سن ازدواج و معیار انتخاب همسر
به این منظور از . دهاي افراد باش گرایش تواند بازنماي بخشی از رو می است و از این

معیارهاي زیر تا چه حد براي (دانشجویان در مورد سن مطلوب ازدواج و معیارهاي ازدواج 
 قسمتی از خیلی زیاد تا خیلی 5ها بر اساس یک طیف  پاسخ. سؤال شد) شما اهمیت دارد

 . بندي شد کم دسته
 

  معیارهاي مربوط به انتخاب همسرۀبررسی رابطـ  3جدول
 )1522 = تعداد( انوادهبا پایگاه خ
 ضریب همبستگی متغیرها

 = r 19/0 *** سن مطلوب ازدواج

 Tc = 01/0 تفاهم فکري

 Tc = 06/0 زیبایی

  Tc  =05/0 شهرت خانوادگی

 =Gamma 17/0 *** ثروت

 Tc= 10/0 *** تحصیالت

 معیار انتخاب همسر

 Tc   =-07/0 دینداري

001/0< P***  
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ن سن مطلوب ازدواج در بین اعضاء متعلق به پایگاه باال در مقایسه با افراد میانگی :ازدواج
پاسخگویان داراي پایگاه باال با باال بودن سن ازدواج . متعلق به دو پایگاه دیگر بیشتر است

که از نظر اعضاء پایگاه پایین معیار سنتی پایین بودن سن ازدواج  حالی بیشتر موافق هستند در
  .ري داردمطلوبیت بیشت

اهمیت تفاهم فکري، زیبایی و شهرت  از بین معیارهاي مختلف انتخاب همسر
این جهت تفاوت  طور نسبی مشابه است و از هها ب بین همه گروه خانوادگی در

اما در مورد اهمیت تحصیالت، ثروت و دینداري . معناداري مشاهده نشده است
هاي   متعلق به پایگاهينا که اعضابه این مع. هاي قابل اعتنایی وجود دارد تفاوت

باال در انتخاب همسر به معیار تحصیالت و ثروت بیشتر و به معیار مذهبی بودن 
 وابسته به پایگاه پایین به مذهبی بودن يدرصد از اعضا 76. دهند کمتر اهمیت می

 70که این میزان در پایگاه متوسط  حالی دهند در سطح زیاد اهمیت می همسر در
درصد از پاسخگویان متعلق به  83مقابل  در. درصد است 61پایگاه باال  دردرصد و 

ل هستند، این یانتخاب همسر براي معیار تحصیالت اهمیت زیادي قا پایگاه باال در
در مورد ثروت . درصد است 65درصد و در پایگاه پایین  70نسبت در پایگاه متوسط 

ها نیز بیش از پایگاه  گاه متوسط و آننیز افراد وابسته به پایگاه باال بیش از پای
 .دهند پایین به میزان ثروت خانوادگی همسرشان اهمیت می

 
ها و   در دوران معاصر نوع نگرش نسبت به نقش:گرایش به برابري جنسیتی

تقسیم کار جنسیتی یکی از موضوعات مهم در مطالعه دگرگونی اجتماعی از نظام 
رسد بررسی گرایش دانشجویان   نظر میبه این دلیل به. سنتی به مدرن است

 هاي جدید باشد نسبت به برابري جنسیتی بازنماي گرایش آنان به برخی اندیشه
توان گفت هرچه  با لحاظ کردن این مبنا می). 5: 1385زاده و جواهري  سراج(

هاي ورزشی و حضور در فضاهاي  پاسخگویان به مجاز بودن زنان به انجام فعالیت
، مشارکت سیاسی، قضاوت و پیشگام بودن آنان در امر ازدواج نظر جمعی، اشتغال

 در این صورت نسبت به برابري جنسیتی گرایش ،تري داشته باشند موافق
 . تري دارند مثبت
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 گرایی جنسیتی   میان پایگاه و برابريۀ بررسی رابط ـ4جدول 
 )1522 = تعداد(

 
001/0< P***  

 
اقتصادي با ـ دهد پایگاه اجتماعی   نشان می4 ةطور که اطالعات جدول شمار همان

 در ،افرادي که در پایگاه باالتر هستند.  رابطه داردهاي برابري طلبی جنسیتی کلیه مؤلفه
هاي ورزشی متنوع زنان، حضور زنان تماشاچی در ورزشگاه،  مجموع نسبت به فعالیت

دار در خارج از  آفرینی سیاسی زن، اشتغال زن بچه پخش مسابقات زنان از تلویزیون، نقش
عالوه بر . تري دارند ر موافقخانه، خواستگاري زن از مرد و در نهایت قاضی شدن زنان نظ

.  ارتباط میان پایگاه و شاخص کل برابري طلبی جنسیتی نیز معنادار و مستقیم است،این
درصد است این نسبت  43 پایگاه باال ينگرش قوي نسبت به حقوق زنان در بین اعضا

 این تفاوت ممکن است به این واقعیت مربوط باشد که. استدرصد  18 ،در پایگاه پایین
که  رویکردهاي نوگرایانه در بین افراد متعلق به پایگاه باال بیشتر شایع است و احتمال این

در . طلبانه باشند، بیشتر است آنان در ارتباط میان مردان و زنان داراي مواضعی مساوات
گرایانه   افراد متعلق به پایگاه پایین از این جهت بیشتر داراي رویکردي سنت،مقابل
 .هستند

 ضریب همبستگی ها مؤلفه

 = Gamma 0 /237 *** هاي ورزشی شتهموافق حضور زنان در ر

 Tau c = 119/0 *** موافق حضور زنان به عنوان تماشاچی در ورزشگاه

 = Tau c 127/0 *** موافق پخش مسابقات ورزشی زنان از تلویزیون 

 = Gamma 237/0 *** زنان در عرصه سیاست  موافق حضور

 = Gamma 206/0 *** دار در خارج از خانه  موافق اشتغال زن بچه

 = Tau c 08/0 *** موافق خواستگاري زن از مرد

 =V 102/0 *** موافق قاضی شدن زنان 

 = r 0 /236 *** گرایی جنسیتی  شاخص کل برابري
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تر باشد، پایبندي به  رود هرچه گرایش به جامعه ملی قوي انتظار می : ملیۀیش به جامعگرا
جامعه ملی با استفاده از دو گزینه افتخار به  گرایش به. تر باشد ها و اهداف جامعه قوي ارزش

ایرانی بودن و آمادگی براي جنگیدن براي کشور که اولی به احساس تعلق عاطفی و دیگري 
 .  استشدهجامعه اشاره دارد، بررسی  برابر ولیت درؤبه احساس تعهد و مس

 
   پایگاه و گرایش به جامعه ملیۀ بررسی رابط ـ5جدول 

 )1522 = تعداد(

 ضریب همبستگی رایش به جامعه ملیگ

 = 01/0Tau b افتخار به ایرانی بودن: احساس تعلق

 Tau b   =- 10/0 *** آماده جنگیدن براي کشور: احساس تعهد

001/0< P***  
 

در ارتباط با مورد اول که احساس تعلق . بردارنده اطالعات جالبی است  در5جدول شماره 
ها مشابه است و  به عاطفی و احساسی دارد گرایش همه پایگاه ملی است و بیشتر جنۀبه جامع

 عینی دارد ۀاما در بعد دوم که بیشتر جنب. ها وجود ندارد از این حیث تفاوت معناداري میان آن
.  پاسخگویان متفاوت استهاينظر  یک نوع از خودگذشتگی عملی و واقعی است،ۀو الزم

 61 در پایگاه پایین ،خود بجنگند مامیت کشورنسبت افرادي که آمادگی دارند براي حفظ ت
. است  درصد کمتر14درصد و در پایگاه باال  10درصد است، این نسبت در پایگاه متوسط 

 ممکن است به دو شکل ،راه کشور آمادگی بیشتر افراد داراي پایگاه پایین براي جنگیدن در
تري به نظام سیاسی کشور   پایگاه پایین نگرش مثبتيممکن است اعضا. قابل توجیه باشد

همچنین احتمال .  ملی بیشتر باشدۀها به جامع داشته باشند و از این جهت احساس تعلق آن
پایین به خاطر شرایط  تر این افراد براي جنگیدن به این معنا باشد که اقشار دارد آمادگی فزون

و مقابله با  از جهت ذهنی و روانی آمادگی بیشتري براي خطرپذیري ،شان خاص زندگی
  .شرایط دشوار از جمله جنگ دارند

 
گیري هویت فردي و اجتماعی دارد و از  سزایی در شکله  دین نقش ب:هاي دینی گرایش

گرایش دینی پاسخگویان . گذارد یابی افراد نسبت به امور مختلف تأثیر می این رهگذر بر جهت
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 دینداري، ۀاش، ابعاد چهارگان قالب چند معرف یعنی قرائت فرد نسبت به نوع مسلمانی در
 .  بررسی شده است،میزان دینداري والدین و احساس مثبت نسبت به مسلمان بودن

 
  هاي دینی  با گرایشۀ بررسی رابط ـ6جدول 

 )1522 = تعداد(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

001/0< P***  
 

به عنوان یک مسلمان خود را «از پاسخگویان سؤال شد که  :تعریف فرد از دینداري خود
اي، انقالبی و والیتی و نواندیش  مصداق کدامیک از انواع مسلمان عادي، شناسنامه

  یک نظام معنایی خاصةبردارند رسد هریک از این اصطالحات در به نظر می .»شناسند می
است که بر تصوري که فرد از خود به عنوان یک مسلمان دیندار دارد و همچنین بر 

مسلمان نو اندیش ضمن تعلق به تعالیم و اعتقادات دینی، . گذارد هاي او تأثیر می یابی جهت
مسلمان عادي حد . هاي دنیاي مدرن را دارد ارزش هاي دینی و  پیوند میان آموزهۀدغدغ

اي است که بر   واژه،اي مسلمان شناسنامه. دهد  اصول دینی را پوشش میمتعارفی از التزام به
از بین چهار . یک دین و کمترین احساس تعلق نسبت به آن داللت داردبودن غیر انتخابی 

 اطالعات ةبردارند ها در بین مسلمان نواندیش و انقالبی در  پاسخۀ مقایس،مؤلفه یاد شده

 ضریب همبستگی هاي دینی گرایش

 نوع مسلمانی
 )اي، عادي، نواندیش انقالبی، شناسنامه(

*** 134/0 V = 
 

 = Tb -029/0 شاخص بعد اعتقاد دینی

 = Tb -155/0 *** دینی شاخص بعد رفتار

 = Tb -148/0 *** شاخص بعد پیامد دینی
 ینداريد ابعاد

 =Tb -133/0 *** شاخص بعد تجربه دینی

 = r -195/0 *** شاخص کل دینداري

 = r -117/0 *** شاخص مذهبی بودن والدین

 =T c 01/0 افتخار به مسلمان بودن
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 ،دانند درصد خود را مسلمان انقالبی می 22 ،به پایگاه پاییناز بین افراد متعلق . جالبی است
منسوب کردن مسلمانی .  درصد است8درصد و در پایگاه باال  15پایگاه متوسط  این نسبت در

 دینداري با ةاین شیو. گیري عقیدتی است  مالزم با یک نوع جهت،به صفت انقالبی و والیتی
درصد از  24. سیاسی اجتماعی خاص مرتبط استنظام  خواهی و گرایش به یک نوعی آرمان

که این نسبت در  دانند در حالی  خود را مسلمان نواندیش می،افراد وابسته به پایگاه پایین
 . است  درصد42درصد و در پایگاه باال  28پایگاه متوسط 

 
ي، بعد اعتقاد  سؤال در چهار35 ابتدا دینداري پاسخگویان بر اساس حدود :میزان دینداري

ها شاخص مستقلی   سپس از هریک از آن،مناسکی، تجربی و پیامدي مورد پرسش قرار گرفت
 بود شاخص 85/0 با احتساب ضریب آلفا کرونباخ که میزان آن در حد ،خاتمه ساخته شد و در

مقایسه شاخص مختلف حاکی از آن است که میزان باور به  .دست آمد هکل گرایش دینی ب
هاي مختلف  از چنان عمومیتی برخوردار است که از این حیث در پایگاهاصول اعتقادات دینی 
هاي ارائه شده در ابعاد تجربه، مناسک، پیامد و همچنین  اما پاسخ. شود تفاوتی مشاهده نمی

به این معنا که در . طور معناداري متفاوت است هشاخص کل دینداري بر اساس پایگاه افراد ب
ها نیز نسبت به پایگاه  ایگاه پایین نسبت به پایگاه متوسط و آنهمه موارد اعضاء متعلق به پ

  .اند تري را ابراز نموده هاي مذهبی قوي باال گرایش
 يدرصد بیش از اعضا 14دارند  تر قرار در بعد تجربه دینی افرادي که در پایگاه پایین

وي به انجام فرائض بعد مناسکی نیز التزام ق در .پایگاه باال، داراي تجربه دینی قوي هستند
درصد  26درصد است اما این نسبت در پایگاه باال به نصف یعنی  50دینی در پایگاه پایین 

درصد بیشتر از افراد متعلق به پایگاه  27به عالوه افراد متعلق به پایگاه پایین . یابد کاهش می
 . باال به بعد پیامدي دینداري ملتزم هستند

دهد که   نشان می6ص کل دینداري در جدول شماره توزیع درصدهاي مربوط به شاخ
درصد از افراد  85. بین اقشار وابسته به پایگاه پایین بیشتر است میزان پایبندي دینی قوي در

درصد و در  76متعلق به پایگاه در سطح زیاد دیندار هستند این نسبت در پایگاه متوسط 
  ـق بیانگر آن است که پایگاه اجتماعیکلی اطالعات فو طور هب.  درصد است64پایگاه باال 

 به این معنا که در مجموع افراد .استیابی مذهبی آنان مرتبط  اقتصادي پاسخگویان با جهت
الزم به توضیح است که تفاوت دینداري در . تر هستند وابسته به پایگاه پایین افرادي مذهبی
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 و شیوه دینداري و نحوه بیش از میزان دینداري به نوع هاي متفاوت ممکن است پایگاه
نوع شغل، منزلت شغلی، میزان تحصیالت که از . سنجش آن در این تحقیق مربوط باشد

هاي جدید،   اجتماعی است، از طریق فراهم آوردن فرصتـهاي اصلی پایگاه اقتصادي  مؤلفه
تار ها و رف بر شیوه زندگی، نوع ارتباطات، میزان دسترسی به اطالعات و در مجموع در نگرش

هاي مختلف   وابسته به پایگاهيرو الگوي دینداري اعضا از این. کند افراد تغییراتی ایجاد می
خاطر حضور در فضاهاي ه براي مثال ممکن است اعضاء پایگاه پایین ب. متفاوت است

هاي  بیشتر به مناسک جمعی توجه داشته باشند در مقابل در پایگاه باال به شیوه تر، سنتی
 . سک دینی بیشتر توجه شودتر منا فردي

به این . نتایج پژوهشی دیگر نشان داده که الگوي دینداري در اقشار مختلف متفاوت است
تر و پرشورتري هستند و به دلیل تجربه  معنا که اعضاء قشر پایین داراي دین احساسی

اي پایین قشره .تر قدسی و متعالی استها کمتر این دنیایی و بیش هاي بیشتر دین آن ناکامی
که طبقات باال  حالی جامعه متمایل به نوعی توجیه الهی از رنج و آالم خویش هستند در

الگوي رفتار طبقات . کنند هاي بیشتر خود را به کمک دین توجیه می مندي خوشبختی و بهره
  ).1380 محمودي( متوسط نیز بیشتر به طبقات پایین نزدیک است

 
 صادي هاي اقت رابطه پایگاه با گرایش

قسمت . مباحث این قسمت به بررسی دو نوع گرایش اقتصادي اختصاص یافته است
اول به گرایش پاسخگویان نسبت به اوضاع اقتصادي جامعه مربوط است، بخش دوم 
ناظر به اطالعاتی است که بازتاب نگرش فرد به وضعیت اقتصادي شخصی خودش 

 . باشد می
یک از سه متغیر نگرش نسبت به   دهد هیچ  نشان می7که اطالعات جدول  طور همان

این واقعیت . با پایگاه پاسخگویان ارتباط ندارند افزایش تورم، بیکاري و توسعه صنعتی کشور
ها یعنی  حاکی از آن است که ارزیابی افراد از وضع آتی اقتصاد کشور از شرایط فعلی خود آن

وجود  ین میان پایگاه افراد و اعتقاد بههمچن. پذیرد شان تأثیر نمی  اقتصادي ـپایگاه اجتماعی
این . شود گذاري خارجی رابطه معناداري مشاهده نمی شکاف درآمد و موضوع پرمناقشه سرمایه

 دانشجویان صرفنظر از موقعیت طبقاتی خود ۀواقعیت ممکن است حاکی از آن باشد که هم
 .مشابهی دارند درباره ارزیابی وضعیت اقتصاد جامعه نگرش
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  پایگاه با گرایش به وضعیت اقتصادي ۀ بررسی رابط ـ7جدول 
 )1522 = تعداد( جامعه

 
 
 
 
 
 
 
 

در قسمت بعد نظر پاسخگویان در مورد وضعیت اقتصادي خودشان مانند یافتن شغل 
بینی موضع طبقاتی خود  مناسب، امکان قبول یک شغل غیرتخصصی، امکان مهاجرت، پیش

پایگاه پاسخگویان دهد که   نشان می8اطالعات جدول  .هاي آتی بررسی شده است در سال
  .استمرتبط  با تمام این عناصر

 
  میان پایگاه و نگرش فرد نسبت به شرایط ۀ بررسی رابط ـ8جدول 

 )1522 = تعداد( خود در آینده اقتصادي

001/0< P***  

 ضریب همبستگی نگرش به وضعیت اقتصادي جامعه

 =Gamma -01/0 افزایش نرخ بیکاري در آینده

 =Gamma 07/0 افزایش تورم اقتصادي در آینده

 =Tc 08/0 رشد صنعت کشور در آینده

 =Tc 06/0 وجود شکاف طبقاتی در درآمد

 =03/0Tc گذاري خارجی موافق سرمایه

 نظر فرد در مورد شرایط اقتصادي
 آینده خود در

 ضرائب همبستگی

 مدت زمان انتظار براي یافتن شغل مناسب
 ) سال1 سال، بیش از 1 ماه، حدود 6 حدود(

*** 134/0- Gamma = 

 امکان پذیرش شغل غیرقابل قبول 
 )پذیرم پذیرم، شاید، می نمی(

*** 142/0-  Gamma = 

 امکان اشتغال در خارج از کشور
 )مخالف، مشروط، موافق(

*** 155/0 Gamma = 

  سال بعد10 اقتصادي خود در ۀبینی طبق پیش
 )پایین، متوسط، باال(

*** 125/0 Tc = 
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احتمال « از دانشجویان سؤال شد که :مدت انتظار براي یافتن شغل مناسب
دهند پس از ادامه تحصیل طی چه مدت زمان بتوانند شغل مورد نظر خود را پیدا  می

 ماه، حدود یک سال و بیش از یک سال تنظیم 6ها در سه طبقه حدود  پاسخ. »کنند؟
بینی  هاي باالتر پیش ده حاکی از آن است که افراد داراي پایگاهدست آم هنتیجه ب. شد
 درصد از اعضاء متعلق به 50 .تر به شغل مورد نظر خود دست پیدا کنند کنند سریع می

 در. یابند  ماه شغل مطلوب خود را می6کنند حداکثر ظرف مدت  پایگاه باال تصور می
 52. درصد است 28ایگاه پایین درصد و در پ 40متوسط  که پاسخگویان طبقه حالی

دهند بیش از یکسال براي یافتن شغل مورد  اعضاء پایگاه پایین احتمال می درصد از
 دانشجویان پس از فراغت از تحصیل مجهز به ۀهرچند هم. نظر خود در انتظار باشند

دست  هدهد که براي ب ها نشان می  اما تفاوت پاسخ؛یک دانش تخصصی خواهند شد
کند، بلکه عواملی  شغل مناسب فقط عامل تخصص و مهارت کفایت نمیآوردن یک 

دیگري مانند دستیابی به منابع قدرت، سرمایه اقتصادي، نفوذ و اعتبار اجتماعی نیز 
 به همین دلیل پاسخگویانی که از نظر سوابق خانوادگی در احتماالً. نقش مؤثري دارند

هاي یاد شده نائل  لت بیشتر به فرصتکنند با سهو بینی می مواضع باالتر هستند پیش
  .شوند
 

برابر  گیري دانشجویان در تشخیص موضع  به منظور:پذیرش شغل غیرقابل قبول
 نتوانستید ،چنانچه بعد از اتمام تحصیل«محدودیت یافتن شغل مناسب از آنان پرسش شد 

ابل قبول نباشد  چقدر احتمال دارد شغلی را که براي شما ق، خود را بیابیدۀشغل مورد عالق
دهد احتمال پذیرش شغل غیرقابل قبول از پایگاه باال به پایین سیر  نتایج نشان می. »بپذیرید؟

  درصد و در پایگاه پایین20درصد، در پایگاه متوسط  22نزولی دارد این نسبت در پایگاه باال 
 .  درصد است16

 
 26(علق به پایگاه باال دانشجویان متطور کلی  ه ب:امکان اشتغال در خارج از کشور

براي مهاجرت شغلی آمادگی ) درصد 12(دو برابر دانشجویان متعلق به پایگاه پایین ) درصد
از مهارت و تخصص شرایط دیگري  طور کلی براي اشتغال در کشور دیگر غیر هب. دارند

  اقتصادي معتبرةهاي شغلی موجود در خارج، وجود یک حمایت کنند مانند اطالع از فرصت
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. آن کشور الزم است مبدأ و مقصد و گاهی وجود اقوام و خویشاوندان ساکن در کشور در
هاي  هاي ناشناخته در سرزمین افراد را براي آزمودن فرصت  پیشرفت،ة انگیز،این عالوه بر

جا که افراد داراي پایگاه باالتر به احتمال بیشتر از این دو ویژگی  آن از. کند دیگر ترغیب می
گرایش نسبت به مهاجرت به خارج از کشور اقبال بیشتري نشان  رو ر هستند، از اینبرخوردا

 .5دهند می
 
دانشجویانی که از پایگاه باالتري برخوردارند  : سال آینده10 خود در ۀبینی طبق پیش

درصد از افرادي که  36.  یابندآینده نیز به طبقات باالتر ارتقادهند که در  بیشتر احتمال می
اند که در آینده به طبقه باال راه خواهند یافت این   پایگاه پایین هستند، اظهار کردهداراي

واقع افرادي که داراي  در. درصد است 63درصد و در پایگاه باال  50نسبت در پایگاه متوسط 
 کمتر از دو گروه دیگر نسبت به وضعیت اقتصادي خود ،تري هستند خاستگاه خانوادگی پایین

 . بین هستند شآینده خو در
جدول پیش حاکی از این واقعیت است که پایگاه پاسخگویان در  مقایسه نتایج دو

 اما پایگاه ؛ها نسبت به وضعیت اقتصادي جامعه تأثیر چندان ندارد گرایش آن
اي  ها از شرایط اقتصادي زندگی خودشان تأثیر قابل مالحظه پاسخگویان در ارزیابی آن

  .دارد
 
 هاي سیاسی   گرایش پایگاه باۀرابط

هاي  ها و پیام تأثیر محیط ها بیشتر تحت مطالعه گرایش سیاسی دانشجویان از آن جهت که آن
تواند به  بررسی گرایش سیاسی دانشجویان می. ز اهمیت استیروشنفکرانه هستند، حا

گرایش سیاسی دانشجویان بر اساس میزان . شناسایی مطالبات آنان از جامعه کمک کند
 فکري با مخالفان، ارزیابی از عملکرد نهادهاي حکومتی، مقبولیت نوع نظام سیاسی در مداراي

جامعه ایران، رابطه با کشورهاي خارجی، مشارکت سیاسی و ارزیابی از وضعیت نابسامانی 
 .اجتماعی سنجش شده است

________________________________________________________ 
گرایش دانشجویان به مهاجرت به خارج از کشور مراجعه شود به  براي اطالع بیشتر در مورد سایر متغیرهاي تأثیرگذار بر ـ  5

 .1384 جواهري و سراج زاده
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 هاي سیاسی   میان پایگاه با گرایشۀ بررسی رابط ـ9جدول 
 )1522 = تعداد(

001/0< P*** ، 01/0< P**  
 

  منظور از مدارا یا تساهل وضعیتی است که به دیگري امکان:مداراي فکري با مخالفان
). 19: 1378ژاندرون ( بیندیشند و عمل کنندکه ما قبول داریم  از آناي غیر   به شیوهدهد می

هاي  گرایش دانشجویان نسبت به مداراي فکري با مخالفان با پرسش از ضرورت آزادي گروه
هاي خود در تجمعات، تدریس  آزادانۀ دیدگاه هایی مانند ابراز فکري متفاوت براي انجام فعالیت

هاي خود از طریق روزنامه و کتاب مورد سنجش قرار   انتشار دیدگاهدر دانشگاه به عنوان استاد و
هاي  افراد داراي پایگاه باال در مقایسه با گروه  بیانگر آن است که،دست آمده هنتایج ب. گرفت

دیگر از مداراي فکري بیشتري برخوردار هستند و بیش از افراد داراي پایگاه پایین براي صاحبان 
 درصد از افراد در حد زیاد به 50در پایگاه باال . ي بیان قائل هستندافکار مختلف حق آزاد

تقلیل ) درصد 26(مداراي فکري گرایش این نسبت در میان افراد داراي پایگاه پایین به نصف 

 ضریب همبستگی ي گرایش سیاسیها مؤلفه

 = r 19/0 *** شاخص مداراي فکري با مخالفان

 = r -14/0 *** شاخص ارزیابی از عملکرد نهادهاي حکومتی

 نظام سیاسی مناسب براي ایران
دولت تحت نظارت دین، دولت تحت نظارت نمایندگان مردم، دولت (

 )تحت نظارت دین و مردم
** 09/0 V= 

 ابطه با کشورهاي جهاناولویت گسترش ر
 )کشورهاي اسالمی، سوسیالیستی، توسعه یافته، جهان سوم، همسایه(

* 08/0 V= 

 اجتماعات سیاسی مشارکت در
 )کم، متوسط، زیاد(

*** 16/0 Tc= 

 هاي فکري گرایش به نامزدهاي انتخاباتی جناح
هاي طرفدار سازندگی  هاي طرفدار آزادي و جامعه مدنی، گروه گروه(

 )هاي طرفدار اسالمیت نظام  ادي، گروهاقتص
*** 18/0  =Tc 

 آینده بینی نابسامانی اوضاع سیاسی جامعه در پیش
 )  متوسط، زیاد،کم(

***11/0- r =  
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هاي باالتر از میزان تساهل و مداراي بیشتري  این واقعیت که افراد متعلق به پایگاه. یابد می
 . هاي نوگرایانه مرتبط باشد ه آشنایی آنان با اندیشهبرخوردارند ممکن است ب

 
دهد افراد متعلق به پایگاه پایین بیش از  هاي این تحقیق نشان می  یافته:مشارکت سیاسی

نسبت کسانی که در . اند افراد متعلق به پایگاه باال در اجتماعات سیاسی شرکت داشته
 34 درصد و در پایگاه پایین حدود 60اه باال اند در پایگ  شرکت نداشتهاجتماعات سیاسی اصالً

همچنین نسبت دانشجویان متعلق به پایگاه پایین که در حد زیاد در اجتماعات . درصد است
که  با توجه به این. اند سه برابر دانشجویان متعلق به پایگاه باال است سیاسی شرکت داشته

  گیرد، هاي رسمی نظام صورت می ترین مراسم و اجتماعات سیاسی در چهارچوب برنامه عمده
تر افراد داراي پایگاه پایین به نظام جمهوري  توان چنین استنباط نمود که نگرش مثبت می

 .اسالمی باعث شده آنان مشارکت بیشتري در مراسم و اجتماعات سیاسی داشته باشند
 و معنادار میان هاي تحقیق دیگري که بر یک نمونه دانشجویی متمرکز بوده رابطه مستقیم یافته

 اقتصادي باال با شاخص گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک، حمایت از ـ پایگاه اجتماعی
 ).1385 خواه حق( کند مداراي سیاسی را تأیید می تمایل به مشارکت و دموکراسی، آمادگی و

  
هاي سیاسی فعال به سه گروه عمده   در زمان تحقیق جناح:هاي سیاسی گرایش به جناح

هاي  هاي طرفدار سازندگی اقتصادي، گروه هاي طرفدار آزادي و جامعه مدنی، گروه نی گروهیع
  ـدهد پایگاه اجتماعی اطالعات تحقیق نشان می. طرفدار اسالمیت نظام تقسیم شدند

 38. ها به سه جریان فکري است ثري در تفاوت گرایش آنؤاقتصادي دانشجویان عامل م
طلب  ایگاه پایین به انتخاب نامزدهاي منسوب به جریان اصالحاز دانشجویان داراي پ درصد

در واقع . درصد است 62پایگاه باال  درصد و در 45گرایش دارند این نسبت در پایگاه متوسط 
تأکید بر اصل والیت فقیه و اسالمیت نظام در پایگاه پایین و طرفداري از آزادي و جامعه 

 . تر است اال قويمدنی در بین افراد متعلق به پایگاه ب
 
 میان پایگاه اجتماعی اقتصادي افراد و دیدگاه :آینده بینی اوضاع سیاسی جامعه در پیش

نسبت  به این معنا که. آنان نسبت به اوضاع سیاسی جامعه در آینده رابطه معناداري وجود دارد
درصد  11پایین دانند، در پایگاه  افرادي که اوضاع سیاسی جامعه را در حد زیادي نابسامان می

Archive of SID

www.SID.ir



The Study on Affecting Socio-Economic Status 110                            پژوهشنامۀ علوم انسانی 307 

دهد  با وجودي که سایر اطالعات این جدول نشان می .بیش از افراد متعلق به پایگاه باال است
که افراد متعلق به پایگاه پایین تعلق بیشتري به نظام دارند اما نسبت به نابسامان بودن شرایط 

  .سیاسی بیشتر بیمناك هستند
 

لی رابطه میان پایگاه و ارزیابی از عملکرد ک طور هب :ارزیابی عملکرد نهادهاي حکومتی
سوي ه ارزیابی انتقادي از نهادهاي حکومتی از پایگاه پایین ب. نهادهاي حکومتی تأیید شده است

 درصد از دانشجویان داراي پایگاه پایین 38که  حالی در. پایگاه باال داراي یک روند افزایشی است
ها در بین افراد داراي پایگاه متوسط و  ند، نسبت ناراضیا از عملکرد نهادهاي حکومتی ناراضی بوده

 اقتصادي باال از ـنارضایتی بیشتر افراد داراي پایگاه اجتماعی .  درصد است66 و 50باال به ترتیب 
. نهادهاي حکومتی ممکن است به دلیل تفاوت سطح انتظارات یا تفاوت دیدگاه سیاسی آنان باشد

ها از  ز استاندارهاي زندگی باالتري برخوردارند، در نتیجه توقعات آنافراد داراي پایگاه باالتر ا
به . شود نهادهاي حکومتی بیشتر است و عدم تأمین این توقعات بیشتر موجب نارضایتی آنان می

که پیشتر مالحظه شد این افراد در مقایسه با افراد داراي پایگاه پایین، نگرش سیاسی  عالوه، چنان
آنان  این نگرش منفی ممکن است موجب شود.  نظام جمهوري اسالمی دارندتري نسبت به منفی

 .تر ارزیابی نمایند عملکرد نهادهاي حکومتی را منفی
 

افراد داراي پایگاه اجتماعی پایین در مقایسه با افراد داراي  :روابط سیاسی با کشورهاي دیگر
که در  در حالی. ش بیشتري دارندپایگاه باال به توسعه روابط سیاسی با کشورهاي اسالمی گرای

اند، در پایگاه   درصد توسعه روابط با کشورهاي اسالمی را در الویت اول قرار داده5/42پایگاه پایین 
در مقابل افراد داراي پایگاه اجتماعی باال به توسعۀ روابط با . اند  درصد چنین نظري داشته29باال 

. اند  درصد آن را در اولویت اول قرار داده58دارند و کشورهاي توسعه یافتۀ صنعتی عالقه بیشتري 
 .اند  درصد از افراد پایگاه پایین براي این کشورها اولویت اول قائل شده44که  در حالی

 
هاي مختلف از نظر گرایش به دولت تحت نظارت   بین افراد متعلق به پایگاه:شکل حکومت

 تحت کنترل ا از نظر انتخاب دولت عمدتاًام. اي وجود ندارد نهاد دین تفاوت قابل مالحظه
نمایندگان مردم و یا دولت تحت کنترل همزمان نمایندگان مردم و نهاد دین، گرایش افراد 

. تر است  درصد بیش از گرایش افراد داراي پایگاه پایین20داراي پایگاه باالتر به گزینه اول 
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شود که  هاي سنتی و دینی باعث می ارزشتر افراد داراي پایگاه پایین به   گرایش قوياحتماالً
که اقشار  در حالی. هاي دینی و مدرن را تلفیق کند بیشتر به دولتی تمایل داشته باشند که ارزش

 .دهند  دموکراتیک تمایل بیشتري نشان میتر به دولت عمدتاً هاي مدرن باال به دلیل گرایش
 

 گیري  نتیجه ـ6
 به کندوکاو پیرامون این پرسش پرداخت که آیا ، اکتشافیبا تکیه بر یک رویکرد حاضر نوشتار
 اقتصادي مختلف با ـهاي اجتماعی  متعلق به پایگاه) دانشجویان(ها و رفتار افراد  گرایش

که آیا جایگاه افراد  یکدیگر تفاوت دارد؟ این پرسش به این دلیل مطرح شد تا مشخص سازد
 . گذارد هاي اجتماعی تأثیر می  پدیدهها نسبت به گیري آن در ساختار جامعه بر جهت

ها و رفتارها را بررسی نمود   آزمون مختلف که رابطه پایگاه و برخی گرایش50مجموع  از
رغم قبول این اصل  به. کل موارد تفاوت معناداري مشاهده شد درصد از 72 مورد یعنی 36 در

 اما بر ؛مري ناموجه استهاي اجتماعی ا که اعتقاد به جبرگرایی ساختاري در تبیین پدیده
پوشی کرد که جایگاه افراد در ساختار  توان از این واقعیت چشم اساس اطالعات موجود نمی

ها، ترجیحات و رفتار یا به عبارت دیگر  معناداري گرایش طور ه ایران در اغلب موارد بۀجامع
 . سازد ها را از یکدیگر متمایز می منش آن

اي و  ها با عده افراد وابسته به یک پایگاه مبناي تشابه آنها و رفتار  اگر عقاید، ارزش
 اجتماعی را یکی از  ـتوان پایگاه اقتصادي  در این صورت می،اي دیگر باشد تمایزشان از عده

این یافته مؤید این اندیشه است که برخالف . سازنده هویت اجتماعی قلمداد نمود عناصر
هاي  ین کننده هویت انسان بود، امروز ویژگیهاي انتسابی تعی گذشته که بیشتر ویژگی

  .در شکل دادن به هویت انسان تأثیر بسزایی دارند) تحصیالت، منزلت و درآمد(اکتسابی 
یید أ ت، شهر ایران است5 نفره در 2021 ۀاطالعات تحقیق چلبی هم که برگرفته از یک نمون

ستگی ابعاد نظام شخصیت رابطه کند که درآمد، سواد، قدرت شغلی و طبقه اجتماعی با برج می
 : توان به ترتیب زیر خالصه نمود هاي ارائه شده را می کلی یافته طور هب). 1381 چلبی( دارد

 ؛معدل دیپلم دانشجویان متعلق به پایگاه باال در دوره آموزش متوسطه از دیگران بهتر بوده
از نظر معدل کتبی آخرین ترم هاي مختلف  هرچند که پس از ورود به دانشگاه تفاوت بین پایگاه

پاسخگویان وابسته به پایگاه باال بیشتر داراي ). عملکرد تحصیلی بهتر( شود تحصیلی ناپدید می
هاي  رشته  به همین ترتیب در دانشگاه نیز افراد متعلق به پایگاه باال بیشتر در.دیپلم ریاضی هستند
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کشور براي این گروه از دانشجویان ادامه تحصیل در خارج از . کنند فنی مهندسی تحصیل می
 ). مندي از استاندارهاي کیفی باالتر میل به پیشرفت و بهره(بیش از دانشجویان دیگر مطلوب است 

عدم ( اهمیت قائل هستند افراد متعلق به پایگاه باال براي باال بودن سن ازدواج بیشتر
انتخاب همسر به دو معیار  ها در ، افزون بر این آن)توجه به معیارهاي سنتی در انتخاب همسر

مواضع (گرایش به برابري جنسیتی . بیشتر توجه دارند) گرایی مادي(ثروت  تحصیالت و
هاي  هرچند پاسخگویان گروه. تر است بین پاسخگویان متعلق به پایگاه باال قوي) فمنیستی

نسبت به پایگاه باال افراد متعلق  اما ،مختلف از نظر افتخار به ملیت خود مشابه یکدیگر هستند
 ).فردگرایی(خودگذشتگی در راه کشور دارند  به سایرین آمادگی کمتري براي از

شان از   خودشان و والدین،طور کلی دانشجویان داراي خاستگاه اجتماعی اقتصادي باال هب
 تري قرار دارند و در انتخاب همسر نیز به دیندار بودن  ضعیفۀهاي دینی در مرتب حیث پایبندي

پاسخگویان داراي پایگاه باال بیش از سایرین دینداري ). عرفی شدن( دهند  میاهمیتکمتر  او
دهند زودتر کار  افراد متعلق به پایگاه باال احتمال می). نوگرا(اند  خود را نواندیشانه تلقی کرده

گی ندارد، شان هماهن مورد عالقه خود را پیدا کنند و کمتر حاضر هستند شغلی را که با انتظارات
آمادگی  در عین حال این افراد براي مهاجرت شغلی به خارج از کشور). به آینده امید( بپذیرند

 تر هستند و به پیشرفت آتی خود دلگرم) خطرپذیري و تمایل به تحرك اجتماعی(بیشتري دارند 
ین از جهت سیاسی نیز گرایش به تساهل و مداراي فکري با مخالفان و همچن). بلندپروازي(

شود   پایگاه باال بیشتر مشاهده میيهاي سیاسی اصالح طلب در بین اعضا طرفداري از گروه
کنند جامعه دچار  گروه دیگر احساس می ها بیش از دو و در نهایت آن) دموکراسی خواهی(

هاي  که گرایش اطالعات یاد شده بر این واقعیت داللت دارد). نگرش انتقادي( نابسامانی است
  .کارهاي دنیاي مدرن مالزمت بیشتري دارد لق به پایگاه باال با ساز وافراد متع

است،  تر شان ضعیف دو گروه دیگر معدل دیپلم دانشجویان متعلق به پایگاه پایین در مقایسه با
انسانی هستند و براي ورود به دانشگاه تعداد دفعات بیشتري  ها داراي دیپلم علوم آن نسبت بیشتري از

خارج از کشور کمتر   تحصیل درۀاین دانشجویان به ادام). تر عملکرد تحصیلی ضعیف( اند آزمون داده
گروه دیگر افراد متعلق به پایگاه پایین کمتر احتمال  با وجودي که در مقایسه با دو. مند هستند هعالق
مید به ضعیف بودن ا( دهند که طی مدت زمان کوتاهی بتوانند شغل مورد عالقه خود را پیدا کنند می

 اما تمایل چندانی ؛شان هماهنگ نیست، بپذیرند و بیشتر حاضر هستند شغلی را که با انتظارات) آینده
 ).  پیشرفتةضعیف بودن انگیز( جوي کار در خارج از کشور ندارند و به جست
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اولویت (بین افراد متعلق به پایگاه پایین، جوان بودن همسر مطلوبیت بیشتري دارد  در
ها بیش از پاسخگویان دو گروه دیگر در انتخاب همسر به دیندار بودن   آن.)سنتیهاي  ارزش

 اقتصادي پایین خودشان  ـ به عالوه دانشجویان داراي خاستگاه اجتماعی.دهند او اهمیت می
مقایسه با دو گروه دیگر  و در) گرایی دین(تري هستند  شان داراي پایبندي دینی قوي و والدین

 اند ها خود را به عنوان مسلمان والیتی و انقالبی معرفی نموده  آنتعداد بیشتري از
 کمتر موافق برابري جنسیتی ،این دانشجویان نسبت به دو گروه دیگر). گرایی ایدئولوژي(

 ).هاي جنسیتی طرفدار تقسیم سنتی نقش( هستند
 را دولت تحت اي از پاسخگویان این گروه، نظام سیاسی مناسب براي ایران تعداد قابل مالحظه

 ۀدانند و بر همین اساس از نظر آنان در مورد گسترش رابط کنترل نمایندگان مردم و علماي دین می
این افراد نسبت به تساهل . ایران با کشورهاي مختلف، ارتباط با کشورهاي اسالمی در اولویت است

د در پایگاه پایین بیش از در مجموع افرا). مخالف تکثرگرایی( با مخالفان سیاسی کمتر گرایش دارند
مشروعیت نظام (سایرین از عملکرد نهادهاي حکومتی و در نهایت نظام سیاسی رضایت دارند 

 ).گرایی جمع( آمادگی بیشتري دارند خودگذشتگی در راه کشور و براي از) سیاسی موجود
دانشجویان داراي پایگاه پایین کمتر از دو گروه دیگر نسبت به تحرك بین نسلی 

)Intergenerational mobility (یعنی حرکت به طرف باالي نسل خود نسبت به نسل قبل 
 ).ناامید نسبت به آینده(امیدوار هستند ) 210: 1372رابرتسون (

اطالعات این مقاله نشان . پایگاه متوسط است  وضعیت افراد در، شایان توجه دیگرۀنکت
اد عضو پایگاه متوسط در حد میان دو گروه گرایش افر یابی و دهد که در اکثر موارد جهت می

پایگاه باال هماهنگ  يگاهی با اعضا ها گیري آن  به این معنا که سوي.باال و پایین قرار دارد
 .است و گاهی با پایگاه پایین مشابه است

 ، ایرانۀ یک صورتبندي نظري در مورد پیامدهاي قشربندي اجتماعی در جامعۀبراي ارائ
توان اظهار نمود که هر  اما با رعایت احتیاط تنها می.  مختلف ضروري استوجود پیشنیازهاي

هاي مختلف در نمونه تحقیق شکل تکوین یافته یک خرده  هاي گرایشی پایگاه چند تفاوت
واره  ساز تکوین یک عادت توان آن را زمینه  بوردیو میۀ اما به گفت،شود فرهنگ تلقی نمی

 . دانست) 1386 ها و پرستش جمشیدي(مشترك 
هایی مانند عرفی شدن، تأکید بر نقش عاملیت انسان،   ویژگی،شناسی  جامعهمنابعدر 
گرایی جنسیتی، سودگرایی و دنیاگرایی، فردگرایی، بلندپروازي و میل به پیشرفت،  برابري
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طلبانه اغلب  هاي سیاسی اصالح گیري خواهی، جهت مداراي فکري و تکثرگرایی، دموکراسی
، چلبی 1380 ، گیدنز1373 مراجعه شود به اینگلهارت( یی دانسته شده استمالزم نوگرا

  ).;Armer & Katsillis 1992 Smelser 1988; Connolly 1984 ، همچنین1375
توان گفت افرادي که  این صورت می  در، نوگرایی معتبر باشدةچنانچه این صورتبندي دربار

گروه دیگر رغبت بیشتري به  هستند در مقایسه با دوباالتري ) پایگاه(داراي خاستگاه خانوادگی 
مندي بیشتر از سرمایه مادي، فرهنگی و  خاطر بهرهه این افراد ب. هاي نوگرایانه دارند گرایش

هاي اجتماعی داخلی و خارجی ارتباطات برقرار  با انواعی از شبکه اجتماعی با سهولت بیشتر
 خاطر روانشناسی وه شوند و ب ر اندیشه مدرن آشنا میکنند و بنابراین بیشتر و زودتر با عناص می

جا که برخورداري از منابع بیشتر با  از آن. کنند را جذب می شان بیشتر این عناصر منش خاص
یک نوع مقبولیت اجتماعی همراه است اعضاء این رده اجتماعی براي برخی از مردم یک الگو یا 

ء داراي پایگاه باال در میدان تعامل اجتماعی از منابع بنابراین اعضا. آیند مرجع مهم به حساب می
 . بیشتري جهت نفوذ و تأثیرگذاري بر دیگران برخوردار هستند

در ایران جمعیت افراد متعلق به .  دیگر وضعیت بینابین افراد داراي پایگاه متوسط استۀنکت
ه گسترش شهرنشینی، پایگاه متوسط نسبت به جمعیت دو پایگاه دیگر بیشتر است و با عنایت ب

هاي  رشد تحصیالت دانشگاهی، دانش محور شدن مشاغل، دسترسی بیشتر به تکنولوژي
نهایت بهبود حقوق شهروندي این  هاي عمومی و در اطالعاتی، افزایش آگاهیـ ارتباطی 

از طرف دیگر این مهم . تدریج جمعیت پایگاه متوسط گسترش پیدا کنده احتمال وجود دارد که ب
یابی پاسخگویان پایگاه متوسط در اغلب موارد در حد میان گرایش افراد متعلق به  تکه جه

پایگاه باال و پایین قرار دارد، ممکن است نشانه وضعیت در حال گذار این رده اجتماعی و تمایل 
در این . بردارنده ترکیبی از عناصر سنتی و مدرن است، باشد ها به انتخاب الگوهایی که در آن

سوي یک الگوي ه  اجتماعی ایران ب ـرود آینده فرهنگی ا رشد پایگاه متوسط انتظار میصورت ب
 . اي از عناصر سنتی و مدرن است، به پیش خواهد رفت تلفیقی که آمیزه
باشند که  هاي مختلف از این توانایی برخوردار  است که اگر پایگاهشایان ذکردر خاتمه 

ختلفی ایجاد کنند، بنابراین به میزانی که عدالت در گیري رفتاري م هاي فکري و سوي گرایش
هاي مختلف کاهش یابد، شدت تمایز اجتماعی  توزیع منابع ارزشمند در میان طبقات و پایگاه

تدریج مبناي کاهش تعامل و درك ه این فاصله اجتماعی ممکن است ب. یابد افزایش می
 . دساز تعارض اجتماعی شو  جامعه و حتی زمینهيمشترك اعضا
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 منابع
از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی رویکردهاي نوین در تحلیل ". 1381 .حسنچاوشیان،  یوسف و ،اباذري

 .20 شماره پیاپی.اجتماعی  علومۀ نامۀمجل ."شناختی هویت اجتماعی جامعه
رات انتشا:  تهران. مریم وترۀ ترجم.تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی .1373 . رونالد،اینگلهارت

 .کویر
انتشارات دانشگاه :  تهران. اکبر مجدالدینۀ ترجم.طبقات اجتماعی در جوامع مدرن .1367 .بی. باتامور تی

 . شهید بهشتی
 عبدالحسین ۀ ترجم.کاربردي هاي اجتماعی نظري و شناسی و نابرابري جامعه .1379 . ملوین،تامین

 .توتیا:  تهران.گهر نیک
 ."نظریه عمل پی یر بوردیو میدان در دیالکتیک منش و" .1386. شهرامپرستش،  غالمرضا و ،جمشیدیها
 .30 شماره پیاپی.اجتماعی نامه علوم

گرایش دانشجویان  بر ثرؤبررسی عوامل م: جالي وطن" .1384 .سیدحسینزاده،  سراج فاطمه و ،جواهري
نامه  تربیت معلم، ویژهمجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  ."به مهاجرت به خارج از کشور

 .50 ـ 51 سال سیزدهم، شماره .)2( اجتماعی علوم
 .کنش متقابل نمادي هاي کارکردگرایی ستیز و جامعه با تأکید بر نظریه درآمدي بر .1372 . یان،رابرتسون

 .آستان قدس رضوي:  مشهد.ترجمه حسین بهروان
هاي ملی وزارت فرهنگ و ارشاد  دفتر طرح: ن تهرا.رفتارهاي فرهنگی ایرانیان .1381 .زاده، احمد رجب

 .اسالمی
  ـهاي اجتماعی کالسیک شناسی قشرها و نابرابري جامعه .1383. انگویتاماریانو اف،  لئوناردو و ،ریزمن
 . آواي کلک :مرندیز:  مشهد.پور قلی محمد  ترجمه و تألیف.مدرن

 .نشرنی:  تهران. عباس باقريۀرجم ت.تساهل در تاریخ اندیشه غرب .1378 . سادا،ژاندرون ژولی
 .نشرنی:  تهران.تحلیل نظري نظم اجتماعی تشریح و: شناسی نظم جامعه .1375 . مسعود،چلبی
 پژوهشی فرهنگ، هنر و ۀمؤسس:  تهران.بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران .1381 . مسعود،چلبی

 . ارتباطات
یک و عوامل مؤثر بر آن در دانشگاه تربیت معلم بررسی فرهنگ سیاسی دموکرات .1385 . مژگان،خواه حق

 .دانشگاه تربیت معلم: تهران .شناسی  کارشناسی ارشد جامعهۀنام  پایان.تهران
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برابري گرایی جنسیتی در میان دانشجویان و متغیرهاي " .1385 .فاطمهجواهري، زاده سیدحسین و  سراج
 .2 دوره دوم، شماره .ایرانشناسی   جامعهۀمجل ."اي و نگرشی مرتبط با آن زمینه
 .انتشارات سمت:  تهران.هاي اجتماعی شناسی نابرابري اي بر جامعه مقدمه .1379 . علی،کمالی

 .1381 .سینچکام و هیمن رادمن. هاج، پل ام سیاگل، آرتور ل. لیپست سیمور مارتین، رابرت دبلیو
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