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تاريخ دريافت - 1310/40/22 :تاريخ پذيرش1310/41/40 :

آگاهي از نگرش مردم جامعه دربارۀ جرم ،از ديرباز در فرهنگها و جوامع مختلف ،مورد توجه فالسفۀ
حقوق کيفری ،فالسفۀ اجتماعي و محققان اجتماعي بوده است .از آنجا که معموالً درک اجتماعي يکسان از
ميزان اهميت ،جديت و شدت رفتارهای مختلف مجرمانه در يک جامعه وجود ندارد ،نوع و ميزان
واکنشهای اجتماعي در برابر جرايم نيز متفاوت ميشود .ريشهيابي اين تفاوتها ،مسئلهای قابل تأمل است.
پژوهش حاضر پيمايشي مقطعي در زمينۀ جدی انگاری جرم در دو نسل جوان و بزرگسال است که در جامعۀ
پرتحول ايران انجام شده است .سنجش ارتباط جدیانگاری جرم با جهتگيریهای ارزشي نسلها ،به عنوان
مهم ترين عامل مرتبط با واکنش جمعي نسبت به نقض قوانين اجتماعي ،از اهداف مهم اين تحقيق بوده است.
نمونۀ تحقيق  202نفر از دو گروه بزرگسال ( 141نفر) و نسل جوان ( 101نفر) ساکن شهر تهران در سال
 1312است که با روش خوشهای چندمرحلهای انتخاب و با ابزار پرسشنامۀ ساختيافته ،اطالعات مورد نياز
گردآوری شده است .يافتههای تحقيق نشان ميدهد هرچند ميزان جدیانگاری جرم ميان دو نسل بزرگسال و
جوان ،تفاوت فاحشي با هم ندارد ،اختالف مشاهدهشده به لحاظ آماری معنادار است و دو گروه نسلي،
نادرستي و زيانباری جرايم مختلف را يکسان ارزيابي نکردهاند .همچنين تحليل چندمتغيری نشان ميدهد
رابطۀ جهتگيریهای ارزشي (متغير واسط) نسلها و جدی انگاری جرم معنادار است؛ به طوری که ظهور و
غلبۀ ارزشهای فرامادی در نسل جوانتر ميتواند دليلي بر کاهش جدیانگاری جرم از سوی آنان نسبت به
نسل قبل باشد .يافتههای تحقيق حاضر در چارچوب داللتهای نظريۀ نسل تاريخي مانهايم و اينگلهارت
تبيين شدهاست.
کلیدواژهها :جدیانگاری جرم ،جرم ،جهتگيریهای ارزشي ،خاطرات نسلي ،نسل.

 .1دانشيار دانشکدۀ علوم اجتماعي ،دانشگاه الزهرا (سالما ...عليها)maghazinejad@yahoo.com .
 . 2نويسندۀ مسئول ،کارشناس ارشد رشتۀ پژوهشگری علوم اجتماعي ،دانشگاه الزهرا (سالما ...عليها)zabihi.m9@gmail.com .
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مقدمه و بیان مسئله
جرم به مثابۀ رخدادی انساني و پديدهای دائمي ،همراه با ظهور و شکلگيری اجتماعات
انساني ،مطرح بوده و همگام با پيچيدهشدن ساختارها و مناسبات اجتماعي در مسير پيچيدگي
و تغيير ،پيش رفته است .به عالوه ،جرم پديدهای چندبعدی است که وقوع آن به مجموعۀ
پيچيدهای از متغيرها و عوامل بستگي دارد .دورکيم از منظر جامعهشناختي ،جرم را پديدهای
بهنجار در جوامع و اجتماعات انساني ميداند و برای آن ،کارکردهای مثبت اجتماعي نيز قائل
است (کوزر.)243 :1302 ،
شواهد نشان ميدهد در جوامع معاصر ،ميزان نابهنجاریهای اجتماعي در ميان ساکنان
حوزههای شهری بيش از ديگر نقاط کشور است .در اين ميان ،شهر تهران -مکان تحقيق
حاضر -به عنوان يک کالنشهر و به دليل شرايط خاص فضايي ،جغرافيايي ،اجتماعي و
اقتصادی ،باالترين آمار جرم و جنايت را در بين شهرهای ديگر دارد؛ به طوری که همراه با
رشد جمعيت و افزايش ميزان مهاجرت به تهران ،رشد تصاعدی جرايم در اين شهر طي
سالهای اخير ،از گسترش هنجارشکني و عدم پايبندی به قوانين در آن حکايت ميکند (پور
احمد و کالنتری.)13 :1301 ،
اگر چه وجود قانون و سيستم نظارت اجتماعي رسمي به عنوان عامل مهم کنترل و
بازدارندگي جرايم در جامعه ضرورت دارد ،طبيعي است به همراه وقوع انواع نابهنجاریها و
آسيبهای اجتماعي ،نوعي حساسيت اجتماعي نسبت به آنها شکل بگيرد .اين نوع واکنشها و
حساسيتها ،ميتواند بخشي از مکانيزمهای کنترلي مؤثر محسوب شوند و از اين جهت حايز
اهميتاند؛ از اين رو گفته شده «جدیانگاری جرايم ميتواند نشانۀ انسجام اجتماعي باال باشد
و نياز به نظارت اجتماعي رسمي را کاهش دهد» (سراجزاده.)102 :2440 ،
بنابراين ،جرم به عنوان رفتاری انحرافي ،واکنشهای گستردهای را در جامعه برميانگيزد
و اين واکنشها ،به نوبۀ خود ،طيف وسيعي از ضمانت اجراها را در پي دارند و نظام کنترل
اجتماعي رسمي و غير رسمي سعي ميکنند به وسيلۀ آنها از ميزان کجرویها و نابهنجاریهای
اجتماعي بکاهند تا همنوايي در جامعه پايدار بماند (جعفری .)10 :1301 ،در اين زمينه گيدنز
ميگويد ضمانتهای اجرای رسمي ،معموالً از ضمانتهای اجرای غير رسمي برجستهتر و
نمايانترند؛ ليکن ضمانتهای اجرای غير رسمي در تأمين همنوايي نسبت به هنجارها اهميت
اساسي دارند (گيدنز.)112:1301 ،

قاضینژاد و ذبیحی /نسل و جدیانگاری جرم ...

121

از سوی ديگر ،ساختارهای اجتماعي ،تفاوتهای فرهنگي و دگرگونيهای اجتماعي
جوامع در ميزان توجه و واکنش اجتماعي گروههای مختلف اجتماعي نسبت به جرايم ،از
اهميت زيادی برخوردارند .همان طور که بررسي تاريخي تحول اشکال مختلف کيفردهي و
مقايسۀ نظامهای کيفری جوامع مختلف نشان ميدهد ،مجازات و نظامهای حقوقي مربوطه،
بازنمودی از ساخت اجتماعي و فرهنگي جوامع در دورههای مختلفاند.
در جامعۀ ايران دورۀ زماني مقارن با رويدادهای مهم تاريخ معاصر يعني انقالب ،جنگ
تحميلي ،جريانهای بازسازی و اصالحي مابعد حائز اهميت است .شکلگيری و وقوع حوادث
اجتماعي -تاريخي و فرهنگي مذکور ،بالطبع تغييرات محتمل قابل مالحظهای را در باورها و
بينشها و واکنشهای گروههای نسلي که در دورهها و فضاهای خاص و متفاوت زندگي
کردهاند ،به وجود آورده است .نسل ديروز که دارای تجربۀ جنگ و انقالب است ،امروزه در
کنار نسلي زندگي ميکند که فاقد تجربۀ مذکور است و در شرايط ديگری ،جامعهپذير شده و
هويتي متفاوت دارد .اين خود سبب ايجاد فاصله و تفاوت در بينش و آگاهيها ،باورها،
تصورات ،انتظارات ،جهتگيریهای ارزشي ،سبکهای زندگي و الگوهای رفتاری نسل قبل
(والدين) با نسل جديد (فرزندان) ميشود و از اين طريق واکنش در برابر قواعد و نظامهای
حقوقي -قانوني رسمي ،تسامح و يا جدیانگاری جرايم نزد گروههای نسلي نيز تغيير مييابد.
بر اين اساس ميتوان گفت تفاوت گروههای نسلي ،به عنوان بخشي اساسي از
خردهفرهنگهای درون جامعه ،ميتواند در جهتگيریهای مختلف فکری-فرهنگي و
ارزيابيهای هنجاری و اخالقي بهويژه مسئلۀ جدیانگاری جرم و انحراف ،تبلور يابد.
تحقيق حاضر با فرض جدیانگاری جرم به عنوان پديدهای اجتماعي و با توجه به
دغدغهای که پيشتر در زمينۀ اهميت اجتماعي واکنش نسبت به جرم و مجازات -بهويژه در
سطح گروههای نسلي -مطرح شد ،در نظر دارد با استفاده از نمونهای مشتمل بر دو گروه سني
جوان و بزرگسال ،رابطۀ جدیانگاری جرم را با مختصات نسلها در جامعۀ فعلي ايران،
بررسي کند.
مطالعات انجامشده دربارۀ جدیانگاری جرم ،کارکردهای اجتماعي فراواني داشتهاند که
اجرای آنها را ضروری ساخته است .مطالعات نسلي ،مقايسههای عرضي و مقطعي گروههای
سني کالن اين امکان را برای محقق فراهم ميسازد که اعضای هر نسل را به عنوان نمايندۀ
افرادی قلمداد کند که از شرايط و وقايع اجتماعي-تاريخي خاصي (وقايع نسلي) تأثير
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ميپذيرند .بر اين اساس ،محقق اجازه دارد به بررسي تأثير تجربه ،هويت و حافظۀ نسلي بر
گرايشهای ارزشي ،اخالقي و نگرشي به مسائل مختلف ،ازجمله جرايم و نابهنجاریهای
اجتماعي و فرهنگي ،بپردازد.
مقالۀ حاضر بر پايۀ رويکرد نسل تاريخي ،در پي پاسخگويي به اين سؤال اساسي است
که آيا تحوالت اجتماعي دهههای اخير توانسته است نگاه و ارزيابي نسلهای مختلف را در
حوزۀ جرم و مجازات اجتماعي تغيير دهد؟ پاسخ به اين سؤال ميتواند ضمن بيان تصويری از
معيارها ،باورها و بينشهای نسلهای مختلف ،جايگاه ،کارکرد و ضمانت اجرای اجتماعي
قانون و مقررات در افکار عمومي و نسلها را به صورت تجربي آزمون کند.
پیشینۀ تحقیق
بررسي دقيق سوابق تحقيق نشان ميدهد در جوامع غربي پژوهشهايي که با هدف آگاهي از
ديدگاه مردم نسبت به جرايم مختلف و قوانين مرتبط با آنها انجام شده ،سابقۀ طوالني داشته و
به دهۀ  1124برميگردد؛ ليکن خأل پژوهشهايي با عنوان جدیانگاری جرم ،به ويژه از منظر
نسلها ،در جوامع معاصر و کشورهای در حال توسعه نظير ايران که همزمان تحوالت
اجتماعي -فرهنگي و تغييرات نسلي مهمي را تجربه کردهاند ،محسوس است .در ذيل،
مهمترين مطالعات موجود در اين زمينه را مرور ميکنيم:
«جدیانگاری جرم ،پژوهشي ميان– فرهنگي» عنوان پژوهش ايوانز و اسکات 1در سال
 1100است .دانشجويان آمريکايي ( 131نفر) و کويتي ( 111نفر) در حال تحصيل در
دانشگاههای آمريکايي ،نمونۀ آماری اين تحقيق بودهاند نتايج نشان ميدهد به دليل حضور
پررنگتر مذهب در فرهنگ خاورميانه ،ميزان جدیانگاری پاسخگويان کويتي و آمريکايي با
هم تفاوت دارد ،پاسخگويان کويتي در مورد جرايم اخالقي (پس از جرايم خشن) ،جدیتر از
پاسخگويان آمريکايي بودهاند .همچنين پاسخگويان با ميزان دينداری باال ،جرايم را جدیتر
ارزيابي ميکنند.

1. Evans &Scott
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پژوهش مارک وَر )1101( 1تحت عنوان «جدیانگاری جرم چيست» نشان ميدهد
اگرچه جرمشناسان ،چند دهه است جدیانگاری جرم را اندازه ميگيرند ،هيچ اتفاق نظری در
معنای «جديت» نميتوان يافت .قضاوتهای جدی مردم دربارۀ جرم ،ميتواند به نادرستي يک
جرم (جنبۀ اخالقي) و يا جنبۀ زيانباری عمل مجرمانه مرتبط باشد .نظرسنجي ساکنان داالس
نشان ميدهد جرايمي که بيشتر غير اخالقي تصور ميشوند تا مضر ،به بعد غير اخالقي و
زشتي جرم اشاره دارند و جرايمي که بيشتر زيانبار و خطرناک تصور ميشوند تا غير اخالقي،
به بعد ضرر آن (روزنمرکل.)311 :2441 ،
در پژوهش پاتريک وَن و همکاران ( )1111با عنوان «توافق و عدم توافق جدیانگاری
جرم» اجماع و اختالف هنجاری راجع به جدیانگاری جرم بررسي شده است .دادهها از يک
نظرسنجي تلفني  1444نفری در هنگکنگ استخراج شده و نمره شدت جرم و جنايت برای
کل جمعيت محاسبه شده است .جدیترين جرايم قتل ،تجاوز به عنف ،جرايم مواد مخدر و
راهزني بودهاند ،که توافقي نسبي در بين گروههای مختلف در زمينۀ جرايم مذکور به چشم
ميخورد .يافتههای تحقيق ،فرضيۀ جامعهشناسان مبني بر ارتباط ارزشي جدیانگاری جرم با
زمينههای ساختاری -اجتماعي را اثبات کرده است.
فرض روزنمرکل )2441( 2در پژوهشي با عنوان «نادرستي و زيانباری در برآورد
جدیانگاری جرايم يقۀ سفيد» اين است که مردم در ارزيابي جرايم يقهسفيد ،بين زيانباری و
نادرستي تفاوت قائل ميشوند .نمونۀ تحقيق  220نفر از دانشجويان آمريکايي بودند که
پرسشنامهای حاوی  23آيتم را دريافت کردند .از پاسخگويان خواسته شده ميزان نادرستي و
زيانباری  0جرم يقهسفيد 2 ،جرم دارايي و  1جرم خشونتآميز را بيان کنند .نتايج تحقيق نشان
ميدهد ،جرايم يقهسفيد در بين جرايم مالي و خشونتآميز ارزيابي شده است .هر دو بعد
نادرستي و زيانباری در اندازهگيری جدیانگاری جرم (يقهسفيد) مؤثر بوده است .در اين
مطالعه ،روزنمرکل نتيجه ميگيرد بين آگاهي مردم و ميزان جدیانگاری جرايم رابطه وجود
دارد؛ بدين معنا که با افزايش ميزان آگاهي مردم ،ميزان جدیانگاری جرايم نيز افزايش مييابد.
سراجزاده ( )2440در پيمايش خود با عنوان «عوامل اجتماعي مؤثر بر جدیانگاری جرم،
بررسي يک نمونۀ مسلمان» ،به بررسي نگرشهای اجتماعي دانشجويان ايراني پرداخته است.
1. Mark Warr. Rosenmerkel
2. Rosenmerkel
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اين نظرسنجي در سال  2442بين نمونهای  1122نفری در ايران اجرا شد .نتايج تحقيق نشان
ميدهد متغير «دينداری» بيشترين همبستگي را با جدیانگاری جرم داشته است؛ مسلمانان در
مورد جرايم جنسي و اخالقي جدیتر بودهاند و رتبۀ بعد از قتل را به آن اختصاص ميدهند.
تساهل نسبت به جرايم مذکور ،بيشتر مربوط به افرادی بوده که نوع دينداری آنها با ارزشهای
مدرن همساني بيشتری داشته است .تفاوت در جهتگيریهای سياسي نيز در ميزان
جدیانگاری جرايم مؤثر بوده است .متغير جنسيت در زمينۀ جرايم جنسي و اخالقي تأثير
زيادی داشته و ساير متغيرها چون پايگاه اجتماعي و محل سکونت ،رابطۀ چندان قدرتمندی با
جدیانگاری جرم نداشتهاند.
1

هدف پژوهش تارلينگ و کيت موريس ( )2414تحت عنوان «بررسي نرخ گزارش
جرايم به پليس» بررسي نحوۀ گزارش جرايم به پليس ،تغييرات آن در طول زمان و مقايسۀ
يافتههای دو پيمايش ملي (سالهای  1111و  )2440انجامگرفته در انگليس بود .نتايج نشان
ميدهد مهمترين عامل مؤثر بر نرخ گزارش جرايم ،خود قربانيان و نزديکان آنان بودهاند .با اين
که جرايم مالي و دارايي فراگيرترند ،مردم آنها را در مقايسه با جرايم خشن کمتر گزارش
ميکنند و جرايم خشونتآميز را بيشتر جدی ميانگارند که اين موضوع باعث جهتگيری
گزارشهای آنها ميشود .همچنين جرايمي که اعضای خانواده يا آشنايان افراد مرتکب
ميشوند ،نسبت به قبل کمتر گزارش ميشوند.
مرور شماری از پژوهشهای معتبر خارجي و داخلي نشان داد که تفاوت اساسي تحقيق
حاضر با پژوهشهای قبلي در اين است که در بررسي عوامل مؤثر بر جدیانگاری جرم ،خأل
تحليلهای نسلي مشهود است .از اين رو با اتخاذ رويکردی نسلي به موضوع ،تأثير نسل و
مؤلفههای نسلي ،به ويژه خردهفرهنگ و معيارهای هنجاری -ارزشي نسلها ،به عنوان متغير
اجتماعي (مستقل) اصلي در نظر گرفته شده است .به عبارتي ،در پژوهشهای قبل ،تأثير «سن»
در مقام متغير زيستي يا جمعيتي صرف ،بررسي شده ،در حالي که جامعهشناسان برای
طبقهبندی نسل ،از معيارهايي استفاده ميکنند که نه صرفاً بيولوژيکي يا جمعيتشناختي بلکه
اجتماعي-تاريخي است .به عالوه پژوهش حاضر سعي دارد تا رابطۀ غير مستقيم دو متغير را از
طريق تفاوت جهتگيریهای ارزشي و معيارهای زندگي نسلها واکاوی کند.
1. Roger Tarling and Katie Morris
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چارچوب نظری
در اين پژوهش از رويکردی ترکيبي استفاده شده است .در خصوص تغييرات ارزشي و
نگرشي و معيارهای داوری افراد ،ازجمله جدیانگاری جرم و ارتباط آن با متغيرهای نسلي ،از
رويکرد نظری «ون» استفاده شده است .در بخش تعريف و طبقهبندی نسل نيز نظريۀ «مانهايم
و اينگلهارت» مبنا قرار گرفته است؛ زيرا نگاه مانهايم و اينگلهارت به نسل و تکوين اجتماعي
و فرهنگي نسلها به رويکرد جدیانگاری جرم «ون» و تعريف وی از نسل نزديکتر از
ديگران است .اينگلهارت (با الهام از مانهايم) توانسته است زنجيرههای اتصال تغييرات ارزشي
نسلها و نگرش های بعدی آنان به موضوعات و مسائل اجتماعي مختلف ازجمله جرم و
بزهکاری را واکاوی کند؛ بنابراين نظريۀ نسل تاريخي «مانهايم و اينگلهارت» و رويکرد
جدیانگاری جرم «ون» ،به عنوان رويکردهای مکمل ،در ارزيابي جرم ،ميتوانند راهنمای
نظری و چارچوب تحليلي مناسبي برای تحقيق حاضر باشند.
در تحليل ون و همکاران ،متغير سن فقط با ديد جمعيتي نگريسته نشده و بعد نسلي
سن ،بيشتر خود را نشان ميدهد .ون در تعريف خود از گروههای سني-نسلي معتقد است
نگرانيها ،خواستهها و ارزشهای اين گروهها با يکديگر متفاوت است .نسلها به دليل
ويژگيهای جسمي و رواني و تجربيات موجود در حافظۀ تاريخي خود از هم متمايز ميشوند
(ون و همکاران .)221 :2442 ،اين نوع نگرش ون به تعريف اينگلهارت از ويژگيهای نسلها
نزديک ميشود؛ چرا که اينگلهارت دگرگونيهای فرهنگي ،اقتصادی ،تکنولوژيکي ،سياسي و
اجتماعي را علت تفاوت تجارب سازندۀ افکار و اذهان نسلهای مختلف ميداند که بالطبع،
گرايشهای ارزشي و معيارهای هنجاری نسلهای مذکور را تا حد زيادی از هم متفاوت
ميسازد.
بر همين اساس ،ون معتقد است قضاوتهای متفاوت افراد نسبت به جرايم و جنايات،
متأثر از تجارب ويژۀ آنان است .وی ويژگيهای مختلف دو نسل (بزرگسال و جوان) و
خاطرات متفاوت آنان را دليلي بر درجات متفاوت جدیانگاری جرم در ميان نسلهای مختلف
ميداند .به عنوان مثال ،ون از تجربۀ جنگ جهاني دوم و ساير ناآراميهای اجتماعي نام ميبرد
که برای نسل بزرگسال کشور هنگکنگ (در طول سالهای  )1114-24وجود داشته و نسل
جوان هرگز آن را تجربه نکرده است .به همين سبب برخي جرايم در ذهن نسل بزرگسال آنان،
به نوعي با خشونت و جنگ مرتبط ميشود و جدیانگاری جرم در ميان نسل مذکور را تحت
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تأثير قرار ميدهد (همان) .مطابق مفاهيم «جايگاه نسلي» و «تمايزات نسلي» ،افرادی که در نسل
خود ،طعم جنگ را چشيدهاند ،دربارۀ جنگ (و صلح) -و مسائلي ازايندست -در مقايسه با
کساني که چنين تجربهای نداشتهاند ،ديدگاهي متفاوت دارند .مشابه با آن ،ايدۀ «انقالب
خاموش» اينگلهارت روشن ميسازد که چگونه توسعۀ اقتصادی و رشد تکنولوژيک سريع بعد
از جنگ جهاني دوم و ارضای نيازهای اساسي در جامعۀ غرب ،باعث شکلگيری نگرشها و
ارزشهای متفاوت نسل جوان نسبت به مسائل اجتماعي -در قالب ارزشهای فرامادی -شده
است .در سوی ديگر «نسل دوران جنگ» نسبت به «نسل دوران رفاه» نگاه متفاوتي به عموم
مسايل اجتماعي ،ازجمله جرايم و نابهنجاریها داشته است؛ به گونهای که تحقيقات نسلي وی
نشان داده ،نسل جوان (با ارزشهای فرامادی) در نگرش نسبت به سقط جنين ،روابط جنسي
نامشروع ،فحشا و کشتن از روی ترحم ،به مراتب از نسل بزرگسال (با ارزشهای مادی)
تساهليتر و آزادانديشتر ،يا به تعبيری ،دارای درجات پايينتری از جدیانگاری جرماند .در
اين زمينه اينگلهارت ،دست به تعميمي گستردهتر ميزند و اظهار ميدارد که ماديون بسيار
بيشتر از فراماديون ،از هنجارهای سنتي حمايت ميکنند (اينگلهارت .)222:1313 ،مثالً جوانان
دربارۀ روابط جنسي نامشروع ،شکيباتر (سهلگيرتر) از بزرگترها هستند؛ به طوری که
بزرگساالن تقريباً دو برابر جوانان ،آن را کامالً نادرست ميپندارند (همان )223 ،و يا فراماديون
نسبت به تکوالدگری بسيار آزادانديشترند؛ شايد بدين دليل که آنها اصل بقای اقتصادی
مادران مجرد را امری بديهي ميپندارند (همان.)222 ،
از سوی ديگر ،از آنجا که جدیانگاری جرم ،به عنوان پديدهای بيشتر ذهني يا
ميانذهنيتي شناخته ميشود که در فضايي بيناالذهاني عينيت مييابد ،داللتهای رويکرد
برساختگرايي اجتماعي در تبيين آن ورود خواهد کرد .به ويژه آن که خاطرات نسلي يا
گرايشهای ارزشي افراد نيز اساساً در اين قالب (تجربۀ زيسته و هويت برساختشدۀ نسلها)
ظهور ميکنند و نظريههای يادشده ،واجد اين جنبه مهماند .بدين ترتيب در مقالۀ حاضر ،با
توجه به تجربيات تاريخي ويژۀ (نسل ساز) نسلها در جامعۀ ايران (تجربۀ دوران جنگ و
انقالب ،اصالحات و )...و حافظۀ نسلي شکلگرفته از اين اتفاقات ،بر اساس رويکردهای مورد
بحث ،مسئلۀ تفاوت جدیانگاری جرم گروههای نسلي جوان و بزرگسال سنجش و تحليل
شده است.
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فرضیههای تحقیق
بر پايۀ رويکرد و مدل تحليلي مبنا ،فرضيههای ذيل آزمون شدهاند:
 ميزان جدیانگاری جرم در دو نسل جوان و بزرگسال متفاوت است .بزرگساالن،جرايم را جدیتر از جوانان ميپندارند.
 جهتگيریهای ارزشي در بين دو نسل جوان و بزرگسال متفاوت است .به نظرميرسد نسل جوان ،بيشتر دارای ارزشهای فرامادی و نسل بزرگسال دارای ارزشهای مادی
باشند.
 جهتگيریهای ارزشي نسلها با جدیانگاری جرم رابطه دارد .به نظر ميرسدمادیگرايان هر نسل بيشتر از فرامادیگرايان ،جرايم را جدی بپندارند.
 خاطرۀ (حافظۀ) نسلي با جدیانگاری جرم رابطه دارد .به نظر ميرسد خاطرات ياارزيابيهای نسلي متفاوت (تلخ ،شيرين يا خنثي) از حادثۀ مهم نسلي در حافظۀ تاريخي
اعضای نسل ،درجات متفاوتي از جدیانگاری جرم را به دنبال داشته باشد.
روششناسی تحقیق
روش به کار رفته در تحقيق حاضر پيمايش1؛ واحد مشاهده ،فرد و واحد اصلي تحليل،
گروههای سني کالن (تفکيکشده بر اساس حادثۀ اصلي تاريخي) يا نسل است .تکنيک
جمعآوری دادهها ،پرسشنامه (ترکيبي از پرسشنامۀ استاندارد و محققساخته) است .بخشي از
پرسشنامه شامل چند قطعۀ داستاني کوتاه (سناريو )2است که برای سنجش متغير وابسته
(جدیانگاری جرم) تعريف شدهاند .بخش ديگر آن از گويههای جهتگيریهای ارزشي و
بخش ديگر از گويههای متغير مستقل اصلي ،يعني نسل (تجربۀ حادثه نسلي و خاطره /حافظۀ
بهجایمانده از آن) تشکيل شده است .برای سنجش پايايي گويههای پرسشنامه ،پس از انجام
پيشآزمون 3از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شدهاست .پس از طي مراحل مذکور ،پرسشنامۀ
1. Survey
 .2همانگونه که دکتر سراجزاده در بحث جدیانگاری جرم مطرح ميکنند ،منظور از سناريو آن است که در پرسشنامه تنها عنوان جرم مطرح
نشده ،بلکه موقعيت و حالت ارتکاب عمل در شرحي کوتاه بيان شده است .به عنوان مثال ،به جای اين که گفته شود «جاسوسي» را چقدر
نادرست و زيانبار ميدانيد گفته ميشود« :فردی اطالعات مربوط به کشور خود را به کشور بيگانه ميفروشد»؛ از نظر شما اين عمل تا چه
ميزان زيانبار و نادرست است.
3. Pre-test
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نهايي آماده شده و از پاسخگويان خواسته شد که با توجه به راهنماييهای مربوط ،به سؤاالت
پاسخ دهند.
حجم نمونه و شیوۀ نمونهگیری
بر اساس فرمول کوکران 202 ،نفر به عنوان نمونۀ معرف ،انتخاب شده است .نوع نمونهگيری،
نمونهگيری احتماليِ خوشهایِ چندمرحلهای طبقهبندیشده 1است؛ بدين صورت که مناطق
تهران از لحاظ پايگاه اقتصادی-اجتماعي به سه خوشۀ باال ،متوسط و پايين تقسيم شده و در
هر خوشه ،يک منطقه به طور تصادفي انتخاب شده است (مناطق  2 ،3و  11معرف مناطق باال،
متوسط و پايين) .سپس در هر منطقه ،يک ناحيه به طور تصادفي و در هر ناحيه بلوکهايي به
شکل تصادفي انتخاب شده است .در مرحلۀ بعد ،خانوار و سپس از هر خانواده ،يک
پاسخگوی واجد شرايط ،در گروه سني  10-31سال يا  02-24سال 2و به نسبت مساوی از هر
دو جنس مصاحبۀ حضوری صورت گرفته است .البته با توجه به رعايت نسبتهای جمعيتي
دو گروه نسلي مورد نظر در شهر تهران و مطابق با نتايج سرشماری سال  ،1314اين نسبت
تقريباً به صورت  04به  24برای گروه سني بزرگسال ( 141نفر) و جوان ( 101نفر) تعيين شده
و بر طبق آن ،جمعآوری دادهها از نمونۀ مورد نظر انجام گرفتهاست.
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
نسل ،تجربۀ نسلی و خاطرۀ نسلی
در دايرۀالمعارف بينالمللي علوم اجتماعي ،در معنای نسل چنين آمده است :نسل از ديرباز به
معنای بيولوژيک آن در نظر گرفته شده است و به تبع آن ،به معنايي تبارشناختي ،3يعني تبار
منظم گروهي از ارگانيزمهای نشأتگرفته از يک پدر يا جد ،قلمداد شده است؛ اما از ابتدای
قرن نوزدهم ،مفهومي اجتماعي و تاريخي از نسلها توسعه يافته که شامل ساختار جوامع و
ساختار خود تاريخ است .با اين حال ،کوشش برای فرمولهکردن يک تئوری جامعهشناختي

1. Stratified Multistage Cluster Sampling
 .2در بخش تعريف عملياتي مفهوم نسل ،مبنای علمي اين تقسيمبندی به تفصيل آمده است.
3. Genealogical
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دربارۀ نسلها به معنای وراثت نسبي ،1حاصلي نداشته است؛ زيرا تداوم زماني والدتها ،تعيّن
نسلهای اجتماعي را تا وقتي که نسل به معنای بيولوژيک آن ادراک ميشود ،ناممکن ميسازد؛
بنابراين ورود به تعبير و تفسيری اجتماعي-تاريخي از مفهوم نسل و مناسب با حوزۀ علوم
اجتماعي ضرورت دارد (سيلز00 :1120 ،2؛ به نقل از قاضي نژاد.)11 :1303 ،
کليموا 3صاحبنظر تحليلهای نسلي با ديدی فراتر از ايدۀ قبل ،يکي از اصليترين
چارچوبهای مفهومي برای تبيين موضوعهای مربوط به جوانان را مفهوم «جايگاه تاريخي»
مطرح کرده است و ميگويد :جواني بايستي از طريق رابطۀ آن با بستر تاريخي 0درک و شناخته
شود .دورۀ زندگي ،که سازندۀ نخستين و نزديکترين چارچوب مرجع پيرامون يک فرد است،
خود در داخل چارچوب وسيعتری يعني همان ساخت اجتماعي و قشربندی سني ،قرار
ميگيرد؛ با اين حال هنوز چارچوب وسيعتری ،يعني همان «بستر تاريخي» وجود دارد که
تاريخهای زندگي 1و ساخت اجتماعي را در برميگيرد .بنابراين ،ديدگاههای دورۀ حيات و
قشربندی سني ،ميتوانند در داخل چارچوب مرجع تاريخي ديده شوند .از منظر تاريخي ،بايد
به جوانان به عنوان يک نسل نگريسته شود .بنابراين جايگاه تاريخي نسلها و هويت نسلي،
نتيجۀ جريان جامعهپذيری نسلهای معين در برهههای زماني خاص و در بستر حوادث و
شرايط تاريخي ويژه است .تنها با ارجاع تاريخ اجتماعي ميتوان نسلهای تاريخي را تحليل
کرد (قاضينژاد.)02 :1303 ،
به اعتبار تعاريف مفهومي نسل ،معيارهای بيولوژيکي (سن) ،دورۀ اصلي جامعهپذيری،
شکلگيری ديدگاههای متمايز ( 10-21سالگي) و با ارجاع به حوادث تاريخي مهم سه دهۀ
اخير در ايران ،يعني انقالب اسالمي ،جنگ  0ساله و اصالحات و همزماني گروههای نسلي
مختلف با اين حوادث -يا بهاصطالح حوادث عطف ،تعريف عملياتي دو نسل مورد نظر در
اين پژوهش به شرح زير است :نسلي که موتور حرکت انقالب اسالمي است ،جنگ تحميلي را
اداره کرده و خاطرۀ مؤثری از اين حوادث دارد که نسل انقالب و جنگ نام دارد (نسل
بزرگسال)؛ و نسلي که فرايند جامعهپذيری آنها به سالهای بعد از انقالب اسالمي و حوادث

1. Kinship Discent
2. Sills
3. Klimova. S.
4. Historical Context
5. Life Histiries
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دورههای مذکور ،ازجمله دورۀ سازندگي و اصالحات برميگردد (نسل جوان) .گروههای سني
مرتبط با اين دو نسل را ميتوان بر طبق تعاريف جامعهشناختي و همچنين با توجه به اتفاقات
تاريخي هر نسل ،به صورت زير طبقهبندی کرد:
جدول  .1طبقهبندی گروههای سنی بر طبق حوادث نسلی
نسلها

سال تولد

سن فعلی (در سال )1392

نسل انقالب و جنگ (نسل بزرگسال)

1332-1314

 02–24سال

نسل پس از جنگ (نسل جوان)

1311-1310

 10–31سال

هرچند انتخاب سليقهای محققان و نادقيق بودن گسترۀ سني که با آن دورۀ نوجواني و
جواني تعريف ميشود ،تعيين هرگونه مرزبندی برای اين گروه را دشوار ميسازد ،مطالعات
نشان ميدهد که در اين طبقهبندی امکانِ آن وجود دارد که گروههای سني از  13سال تا 04
سال قرار گيرند (بيزرمن و مگنسون 21 :1112 ،به نقل از ذکايي .)23 :1301 ،نسلها و
تحوالت مربوط به آنها را نميتوان در قالب واحدهای زماني مشخص ،ارزيابي و داوری کرد.
آنها را بايد با استفاده از تجربۀ مشترک نسلي ،بازشناسي و تحليل کرد (آزادارمکي و غفاری،
 ،)23 :1303بنابراين در اين بخش سعي شده عالوه بر مالحظات جمعيتشناختي ،با الگو قرار
دادن پژوهشهای پيشين 1و استفاده از معيارهای مطرح ،به ويژه تجربۀ حوادث بزرگ تاريخي-
اجتماعي در محدودۀ اصلي دوران شکلگيری هويت افراد ،تعريف و طبقهبندی مناسبي از دو
نسل مورد مطالعه ،بيان شود.
بهرغم ويژگيهای کلي مشترک و مشخصۀ نسل ،در تعريف جامعهشناسان« ،نسل»
موجوديتي واحد و يکپارچه 2نبوده ،بلکه يک کل ترکيبي 3است که در درون خود به واحدهای
فرعي -يا به تعبير مانهايم واحدهای نسلي 0قابل تقسيم است و در هر يک از گروههای نسلي،
ميتوان زيرگروههايي را نيز مشخص ساخت .بنابراين همۀ اعضای يک نسل از واقعۀ اصلي
نسل خود به يکاندازه و به يکشيوه متأثر نخواهند شد؛ ميزان تأثيرپذيری و واکنشهای ذهني

 .1ون و همکاران ( ،)2442فاطمه خرامان (.)1314
2. United Entity
3. Composite Body
4. Generation Units
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و رفتاری آنان نسبت به امور ،بر حسب ساير متغيرهای درون نسلي (جنسيت ،طبقۀ اجتماعي و
نظاير اينها) متفاوت خواهد بود (دِ قرب10 :1110 ،؛ سيلز و همکاران324 :1101 ،1؛ :1112
24-21؛ به نقل از قاضي نژاد .)121 :1303 ،با توجه به نظرهای مطرحشده در خصوص تجربه
و هويت نسلي برآمده از حوادث تاريخي و نقش آن در شکلگيری افکار ،ارزشها و
گرايشهای رفتاری متفاوت در اعضای هر نسل ،در اين بررسي برای سنجش تجربۀ نسلي
پاسخگويان ،نظر آنها در مورد مهمترين واقعۀ اجتماعي ايران که در فاصلۀ سني  10تا 21
سالگي آنها اتفاق افتاده است پرسيده شده و برحسب پاسخ آنان به يکي از گزينههای انقالب
اسالمي  ،1311جنگ  0سالۀ ايران و عراق ،پذيرش قطعنامۀ ( 110پايان جنگ) ،دوم خرداد
 1312و انتخابات  ،00هويت و تعلق نسلي پاسخگويان از نگاه خود آنان شناسايي و مبنای
تفکيک دقيقتر نسلهای مذکور قرار گرفته است.
مفهوم خاطره /حافظۀ نسلي ،نيز به عنوان متغير مکمل مفهوم «تجربۀ نسلي» مطرحشده و
به معنای ارزيابي آثار منفي و مثبت وقايع مهم نسلي بر جامعه و زندگي اعضای نسل است.
کريستوفر بالس ،در مقالۀ ذهنيت نسلي از مفهوم خاطرۀ نسلي با عنوان «ابژۀ نسلي» ياد کرده و
مينويسد :ابژههای نسلي پديدههايياند که برای ايجاد حس هويت نسلي به کار ميبريم .اين
ابژهها چه بسا توسط نسلهای قبلي نيز استفاده شده باشد؛ اما برای آنان حکم چارچوب
شکلدهندۀ يک نسل را نداشتهاند .اُبژههای نسلي به ذهن کمک ميکنند تا خاطرات گذشته را
به ياد آوريم؛ به عبارت ديگر ،هر ابژۀ نسلي بخشي از تجربۀ ما از دوره و زمانۀمان را در خود
نگه ميدارد .پارک معتقد است تجربۀ انقالب ،قوۀ پندار آدمي را تحريک ميکند و رؤياهای
آدمي را برميانگيزاند و يا در جريان متعارف تجربۀ آدمي گسست ميآفريند (پارک32 :1111 ،
به نقل از کاشي .)1300 :تجربيات فردی ،اعصاب و روان ،داناييها و عادات فردی تحت تأثير
يک رخداد ويژۀ رواني قرار ميگيرند؛ در اين شرايط تجربيات ويژه و ماندگار حيات فردی
ساخته و پرداخته ميشوند .اين چنين تجربۀ شگرفي ،بر نحوۀ انتخابهای بعدی فرد،
گزينشها و الگوهای فهم امور و ارتباطات وی تأثير ميگذارد .به حسب تلخي و شيريني
تجربۀ مذکور ،فرد افقهای آتي حيات خود را تفسير کرده و نسبت به رخدادها خوشبينانه و
يا بدبينانه مينگرد (کاشي .)212 :1300 ،برای سنجش اين متغير ،از هفت گويه (در قالب طيف
ليکرت) و در نهايت محاسبۀ مجموع نمرههای کل گويهها استفاده شده که معرف ارزيابي
1. De grab; Sills, schuman & scott
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حوادث نسلي و خاطرۀ (مثبت /منفي ،تلخ /شيرين) بجامانده از حوادث مذکور در ذهنيت
نسلهای مورد مطالعه است.
مقیاس سنجش جهتگیریهای ارزشی :ارزشهای مادی و فرامادی 1اینگلهارت
ارزشهای مادی مبتني بر نيازهای زيستي و امنيتي افراد بوده و با نيازهای طبيعي او ارتباط
دارند .در مقابل ،ارزشهای فرامادی نيازهای فرازيستي انسانها را ارضا ميکنند (اينگلهارت،
 .)13 :1313اينگلهارت معتقد است اندازهگيری مستقيم ارزشها مشکل است؛ ليکن ميتوان
آنها را از الگوی پيوسته با تأکيد بر انواع معيني از اهداف استنباط کرد .به منظور سنجش
اولويت ارزشي پاسخگويان (خواستههای مادی و فرامادی) با شاخصسازی اينگلهارت ،دوازده
سنجۀ ارزشي در نظر گرفته شده است که پاسخگو بايد اولويتهای ارزشي خود را نسبت به
آن تعيين کند .شش گويۀ زير متعلق به سنجش ارزشهای مادیاند :الف) حفظ نظم در کشور؛
ب) مبارزه عليه افزايش قيمتها؛ ج) حفظ آهنگ سريع رشد اقتصادی؛ د) اطمينان از اينکه
کشور نيروی دفاعي نيرومندی دارد؛ ه) حفظ اقتصاد باثبات و و) مبارزه با تبهکاری .شش گويۀ
متعلق به سنجش ارزشهای فرامادی شامل موارد زيرند :الف) اعطای حق بيشتر به مردم در
تصميمگيریهای دولت؛ ب) دفاع از آزادی بيان؛ ج) اعطای حق بيشتر به مردم در
تصميمگيریهای مربوط به کار و اجتماعشان؛ د) کوشش در جهت زيباترسازی شهرها؛ ه)
حرکت بهسوی جامعهای دوستانهتر و انسانيتر و و) حرکت به سوی جامعهای که در آن
ارزش انديشهها بيش از پول است.
نکته اينکه به دليل آزمون اين مقياس در جامعۀ اسالمي ايران ،برخي از گويههايي که در
جداول آمده است با نظر کارشناسانۀ محققان ايراني 2بوميسازی شده و در آنها تغييراتي لحاظ
شده است .به اين ترتيب شاخص کلي ارزشها (متغير نهايي جهتگيری) را ميتوان با توجه
به مقدار امتياز مربوط به جهتگيریهای ارزشي فرد در مقياس فاصلهای در نظر گرفت.

1. Material / Post Material Values
 . 2برگرفته از پژوهش تقي آزاد ارمکي ،حميد عبد اللهيان و منصور معدل؛ گزارش تفصيلي بررسي مقدماتي ارزشهای جهاني در ايران.
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1

مفهوم جدیانگاری يا جدیپنداری جرم ،مفهومي پيچيده و چند بعدی است که به راحتي
نميتوان آن را تعريف و اندازهگيری کرد .اين مفهوم نشانگر ميزان اهميت ،جديت و شدت
عمل مجرمانه برای اعضای جامعه است (جعفری .)142 :1301 ،به طور کلي ،قضاوتهای
ارزيابيکنندگان از جديت يک عمل مجرمانه ،تحت تأثير ابعاد خاصي از عمل مجرمانه و
شرايط آن قرار ميگيرد (ور .)111 :1101 ،به همين دليل تعريف و تعيين حوزه و فضای
مفهومي جدیانگاری دشوار به نظر ميرسد .در اين بين ،دو بعد نادرستپنداری 2و
زيانبارپنداری 3يک عمل مجرمانه بيشتر مورد توجه ارزيابيکنندگان قرار ميگيرد .0وقتي
اعضای يک جامعه بيشتر تحت تأثير هنجارهای جمعي و ارزشهای اجتماعي قرار گيرند ،به
احتمال زياد جرايم را نادرست يا غير اخالقي در نظر ميگيرند .بعد ديگری از عمل مجرمانه
که ارزيابي جديت جرايم را تحت تأثير قرار ميدهد ،زيانبار يا آسيبزابودن آن است .اين
ارزيابي نشان ميدهد افراد تا چه اندازه از زيان وارده (از بابت جرم) به اشخاص و داراييها
نگراناند.
در اين تحقيق ،منظور از ميزان «جدیانگاری» يا جدیپنداری جرم ،ميانگين نمراتي است
که از ارزيابي ميزان نادرست يا غير اخالقي بودن و يا زيانبار يا آسيبزادانستن يک عمل
مجرمانه به دست ميآيد .برای طراحي سناريوهای مربوط به جرايم ،ضمن استفاده از برخي
گويههای استاندارد ،به طراحي گويههايي پرداخته شد که حساسيتهای افراد (پاسخگويان) را
نسبت به حرمت خانواده و نظم داخلي ،با توجه به تحقيق گستردۀ اينگلهارت ،1ارزيابي ميکند.
اعمال مجرمانۀ مورد بررسي ،بر اساس ماهيت ،مالحظات قانوني و حقوقي و پيشينۀ
تحقيقاتي گسترده (سراج زاده2440 ،؛ ون و همکاران )2442 ،و ايوانز و اسکات ( ،)1100به
شش گروه جرايم خشن (قتل عمد ،تجاوز به عنف ،قتل ناموسي ،قتل ترحمي)؛ جرايم جنسي
(زنا و همجنسبازی)؛ جرايم ضد امنيتي (قاچاق مواد مخدر ،مقابله با پليس ،جاسوسي)؛ جرايم
1. Perceived Seriousness of Crime
2. Wrongfulness
3. Harmfulness
 .0پژوهشهای معتبر و مطالعات دقيق «جدیانگاری جرم» (همچون مارک ور  1101و روزنمرکل  ،)2441دو بعد نادرستپنداری و
زيانبارپنداری را به عنوان ابعاد اين مفهوم به کار گرفتهاند که در پژوهش حاضر ،ادبيات و يافتهها در قالب همين ابعاد ،بررسي و تحليل
خواهند شد.
 .1تحول فرهنگي در جامعۀ پيشرفتۀ صنعتي.1313 ،
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اقتصادی (دزدی ،ارتشا ،تقلب در ماليات ،خريد شيء دزدی)؛ جرايم اخالقي (سقط جنين،
مصرف مواد مخدر يا مشروب الکلي) و ساير جرايم( 1رانندگي با سرعت غير مجاز ،جيببری،
تخريب اموال اشخاص) تقسيم شدهاند.
یافتههای تحقیق
نمونۀ مورد بررسي شامل  14/0درصد زن و  01/2درصد مردند؛ به لحاظ تفکيک نسلي ،حدود
 24درصد نمونۀ تحقيق از نسل جوان ( )10-31و نزديک  04درصد آنان را افراد بزرگسال
( )02-24تشکيل دادهاند .حدود  22درصد جمعيت بزرگسال و  24درصد جمعيت نسل جوان
پايگاه اقتصادی– اجتماعي باال؛  03/2درصد بزرگساالن و  22/0درصد نسل جوان پايگاه
متوسط و در نهايت  34/1درصد بزرگساالن و  11/2درصد جوانان ،پايگاه اقتصادی -اجتماعي
پاييني دارند .بر اين اساس آنچه دربارۀ تفاوتهای دو نسل بر مبنای پايگاه اقتصادی -اجتماعي
مي توان گفت اين است که تا حدودی نسل بزرگسال در مقايسه با نسل جوان از ارتقای
پايگاهي برخوردارند.
 یافتههای توصیفیيافتهها نشان ميدهد  33/1درصد از پاسخگويان بزرگسال واقعۀ انقالب ،نزديک  14درصد
واقعۀ جنگ و  12/0درصد پذيرش قطعنامۀ  110را مهمترين وقايع نسلي خود ميپنداشتند .در
سوی ديگر  22/1درصد از پاسخگويان نسل جوان ( 10تا  21سالگي) ،جريان دوم خرداد و
 13/1درصد ،واقعۀ انتخابات  00را مهمترين وقايع اجتماعي در فاصلۀ سني خود دانستهاند:
جدول  .2توزیع فراوانی و نسبت پاسخگویان بر حسب تجربۀ حوادث نسلی به تفکیک دو نسل
تجربۀ نسلی
نسل بزرگسال
نسل جوان
تعداد کل

فراواني
درصد معتبر
فراواني
درصد معتبر
فراواني
درصد معتبر

انقالب

جنگ

پذیرش قطعنامه

دوم خرداد 66

انتخابات 88

مجموع

30
3331
-

14
0131
-

11
1230
-

31
2231

142
1331

141
144
101
144
202
144

-

 .1آن دسته از جرايمي که در هيچيک از گروههای پنجگانه جای نميگرفتند و ميتوان آنها را جزو جرايم نزديک به تجربۀ زيسته افراد (جرايم
ملموس) نيز به حساب آورد.
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طبق ديدگاه و تعاريف نسل تاريخي ،هويت يا تعلق نسلي اعضای يک نسل واقعي ،به
تجربۀ وقايع تاريخي رخ داده و «اينهماني» اعضای نسل به آن بازميگردد .بر اين اساس ،در
تحقيق حاضر نيز ميتوان دو گروه سني مورد مطالعه ،يعني جوانان ( 10-31سال) و بزرگساالن
( 02-24سال) را مصداق دو نسل حقيقي و تفکيک نسلي به عمل آمده دراين پژوهش را معتبر
دانست.
نکته اينکه حدود  11درصد از پاسخگويان نسل بزرگسال در ارزيابي حادثۀ نسلي،
خاطرۀ شيرين (مثبت) يا خنثي را (تقريباً به يک اندازه) واقعۀ اصلي نسل خود ميپنداشتهاند؛
اين در حالي است که بيش از نيمي از پاسخگويان نسل جوان (حدود  24درصد) ،ارزيابي يا
خاطرۀ منفي نسبت به مهمترين حوادث نسلي خود ابراز داشته و کمتر از يکپنجم ،آن را مثبت
(يادآور خاطرهای خوش) قلمداد کردهاند .معنا و علل احتمالي بار منفي يا مثبت حوادث
هويتساز در ذهنيت نسلهای جوان و بزرگسال ،از مواردی نظير عوامل تاريخي ،اجتماعي،
فرهنگي و اقتصادی نشأت ميگيرد .از جملۀ اين عوامل ميتوان به اتفاقات نسلي و ميزان
تأثيرگذاری اين رويدادها بر زندگي فردی و اجتماعي هر يک از اعضای دو نسل اشاره کرد.
جدول  .3توزیع فراوانی گروهها بر حسب خاطرۀ نسلی از حوادث مهم
خاطرۀ نسلی

شیرین (مثبت)

خنثی /بیتفاوت

تلخ (منفی)

مجموع

(نه مثبت ،نه منفی)
نسل بزرگسال
نسل جوان
تعداد کل

فراواني

33

31

21

141

درصد

3231

3032

2031

144

فراواني

21

33

01

101

درصد

1032

2230

1032

144

فراواني

-

-

-

202

درصد

-

-

-

144

همان گونه که بر حسب رويکرد نظری مبنا انتظار ميرفت ،تعداد پاسخگويان با
گرايشهای فرامادی ،جمعاً  10نفر معادل  13/1درصد در نسل بزرگسال و  21نفر معادل 24
درصد (بيشتر) در نسل جوان هستند .در مقابل ،نسبت بزرگساالن به جوانان در گرايش به
ارزشي مادی ،به مراتب بيشتر ،يعني معادل  21/0درصد ب  01درصد بوده است.
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جدول  .4توزیع پاسخگویان بر حسب ارزش مادی– فرامادیگرایی به تفکیک دو نسل
فرامادی

التقاطی فرامادی

التقاطی مادی

مادی

مجموع

گرایشهای ارزشی

10

11

10

22

141

درصد

1331

1431

1330

2130

144

فراواني

21

23

21

12

101

درصد

2434

1130

1031

0131

144

نسل
بزرگسال
جوان

فراواني

در زمينۀ تفاوت جدیانگاری جرم در دو نسل ،يافتهها نشان ميدهد که ميانگين شاخص
«نادرستپنداری جرايم» ميان دو نسل بزرگسال و جوان به ترتيب  10و  12/10درصد و
ميانگين شاخص «زيانباری جرايم» ميان دو نسل بزرگسال و جوان به ترتيب  11/12و 12/02
بوده است .همانگونه که ارقام ميانگين دو شاخص نشان ميدهد ،نسل بزرگسال کمي بيش از
آنکه جرايم را زيانبار بپندارند ،بر نادرستي آن تأکيد کردهاند .نسل جوان نيز در هر دو بعد
زيانباری و نادرستي ،جرايم را تا حدودی ،تساهليتر از نسل بزرگسال ارزيابي کرده است.
جدول  .5آمارههای مربوط به نمرههای نادرستی و زیانباری جرایم به تفکیک دو نسل بزرگسال و جوان (بازۀ
میانگین  0تا )20
ابعاد جدیانگاری جرم

نسل

میانگین

کمترین نمره

بیشترین نمره

نادرستپنداری

بزرگسال

10341

1311

24

جوان

12310

1321

24

بزرگسال

11312

1310

24

جوان

12302

0324

24

زیانبارپنداری

ميانگين کل شاخص جدیانگاری جرم ميان دو نسل بزرگسال و جوان به ترتيب 11/11
و  12/11است که نشان از تفاوت نگرشي نه چندان زياد (به نفع بزرگساالن) دو نسل نسبت به
مقولۀ جرم دارد .بر اين اساس هرچند اعضای دو نسل انگارههای تقريباً مشابهي به مقولۀ جرم
و جنايت -به طور کلي و صرفنظر از جرايم خاص -داشتهاند ،تفاوت ارقام ميانگين نشان
ميدهد ،ميزان حساسيت يا جدیانگاری جرم در ميان اعضای نسل اول (والدين و بزرگساالن)
از نسل جوان امروز جامعۀ ما تا حدی بيشتر است:
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جدول .6آمارههای مربوط به شاخص کل جدیانگاری جرم به تفکیک دو نسل جوان و بزرگسال (بازۀ
میانگین  0تا )20
نسل

میانگین

کمترین نمره

بیشترین نمره

بزرگسال

11311

1313

24

جوان

12311

1301

24

 یافتههای استنباطیدر اين بخش ،فرضيههای تحقيق و نتايج حاصل از آزمون تجربي آنها بررسي و تحليل ميشود:
 ميزان جدیانگاری جرم در دو نسل جوان و بزرگسال متفاوت است .به نظر ميرسد
بزرگساالن ،جرايم را جدیتر از جوانان بپندارند.
جدول  .6تفاوت میانگین جدیانگاری جرم در گروههای نسلی
میانگین

انحراف معیار

تعداد

نسل جوان

 12311

 2310

 101

طبقات پاسخ
نسل بزرگسال

 11311

 3313

 141

تفاوت میانگین 
مقدار 
سطح معناداری

 4302
 2341
 4340

طبق نتايج آزمون تيتست ميتوان گفت ميزان جدیانگاری جرم در بين جوانان و
بزرگساالن تفاوت معناداری ( )sig= 0.04داشته و قابل تعميم به کل جامعۀ آماری است .رقم
ميانگين جدیانگاری جرم نشان ميدهد نسل بزرگسال اندکي بيش از جوانان ،جرايم مورد
بحث را جدی ميانگارند .اين يافته ،همسو با نتايج تحقيقات پيشين دراين زمينه بوده و آنها را
تأييد ميکند؛ هرچند تفاوت مشاهدهشده بين نگرشهای دو نسل به مقولۀ جرم ،در نمونۀ اين
تحقيق ،چندان زياد نيست و نتايج ،بيشتر بيانگر شباهتهای نگرشي اين دو نسل در بسياری از
سناريوهای جرمي است.
 جهتگيریهای ارزشي در بين دو نسل جوان و بزرگسال متفاوت است .به نظر ميرسد
نسل جوان ،بيشتر دارای ارزشهای فرامادی و نسل بزرگسال دارای ارزشهای مادی
باشند.
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جدول  .8تفاوت میانگین متغیر جهتگیریهای ارزشی در گروههای نسلی
طبقات پاسخ

میانگین

انحراف معیار

تعداد

نسل جوان

 3312

 2322

 101

 3312

 2314

 141

نسل بزرگسال
تفاوت میانگین 

 4324

مقدار T

 2311

سطح معناداری

 4340

برای آزمون اين فرضيه ،رابطۀ متغير نسل (سطح سنجش اسمي) و متغير جهتگيریهای
ارزشي (سطح سنجش فاصلهای) به کمک آمارۀ تيتست بررسي شده است .نتايج نشان ميدهد
ميانگين نمرههای جهتگيری های ارزشي در بين دو نسل جوان و بزرگسال تفاوتي اندک ،اما
معنادار ( )sig= 0.0داشته و قابليت تعميم به کل جامعۀ آماری را دارد .بر اين اساس ،هرچند
اعضای نسل جوان ،از نسل بزرگسال فرامادیگراترند ،تفاوت به دست آمده ناچيز بوده و نشان
ميدهد شکاف و تعارض نسلي قابل مالحظهای در جهتگيریهای ارزشي در بين اعضای دو
نسل مورد مطالعه ،وجود ندارد.
 جهتگيریهای ارزشي نسلها با جدیانگاری جرم رابطه دارد .به نظر ميرسد مادیگرايان
هر نسل بيشتر از فرامادیگرايان ،جرايم را جدی ميپندارند.
جدول  .9همبستگی میان جهتگیری ارزشی و جدیانگاری جرم
همبستگي ( )

-0118

سطح معناداری

Sig=0100

طبق نتايج به دست آمده ،رابطۀ دو متغير مذکور معنادار ( )sig= 0.00بوده و قابل تعميم
به کل جامعۀ آماری است .ضريب همبستگي ميان دو متغير جهتگيریهای ارزشي و
جدیانگاری جرم  -4/10است؛ بنابراين شدت رابطۀ دو متغير ،در حد متوسط 1و جهت آن
منفي است .همان گونه که انتظار ميرفت و بر طبق يافتههای گستردۀ اينگلهارت که
فرامادیگرايان نسبت به مسائل اجتماعي جامعۀ خود سهلگيرانهتر برخورد ميکنند ،يافتههای
تحقيق حاضر نيز نشان ميدهند ظهور گرايشهای ارزشي فرامادی در اعضای نسلها ،ميتواند
 .1در پژوهش حاضر ،مقادير زير  14دارای با همبستگي ضعيف ،مقادير  14تا  34متوسط و مقادير باالی  ،34با همبستگي قوی گزارش
شدهاند.

103

قاضینژاد و ذبیحی /نسل و جدیانگاری جرم ...

دليلي بر کاهش جدیانگاری جرم در ميان آنان باشد (رابطۀ معکوس) .اينگلهارت اذعان
ميدارد که مادیگرايان بيشترين اولويت خود را به ارزشهای مربوط به حيات طبيعي و ايمني
ميدهند و بر تعلق و دلبستگ ي به ديگران و کيفيت زندگي تأکيدی ندارند .در پژوهش حاضر
نيز انتظار ميرفت مادیگرايان دو نسل مورد مطالعه ،نسبت به جرايم تهديدکنندۀ امنيت جاني
و مالي ،انگارههای جدیتر و سختتری داشته باشند که اين فرضيه بر حسب نتايج حاصل تا
حد زيادی تأييد شده است.
 خاطره /حافظۀ نسلي با جدیانگاری جرم رابطه دارد .به نظر ميرسد خاطرات يا
ارزيابيهای نسلي متفاوت (تلخ ،شيرين يا خنثي) از حادثۀ مهم نسلي در حافظۀ تاريخي
اعضای نسل ،درجههای متفاوتي از جدیانگاری جرم را به دنبال داشته باشد.
جدول  .10همبستگی میان خاطرۀ نسلی و جدیانگاری جرم
همبستگي ( )



سطح معناداری

 sig=



طبق يافتههای تحقيق ،ضريب همبستگي خاطرۀ نسلي و جدیانگاری جرم برابر با
 r=4/10است .بدين معنا که هرچه خاطرۀ بهجامانده از حوادث مذکور در ذهنيت اعضای نسل
معين مثبتتر باشد ،ميزان جدیانگاری جرم در ميان آنان بيشتر ميشود .اين رابطه معنادار
( )sig= 0.03اما شدت آن متوسط است و قابليت تعميم به کل جامعۀ آماری را داراست .بر
طبق نظر ون و اينگلهارت ،کساني که از حادثۀ مهم نسلي خود و تبعات آن خاطرهای منفي
(تلخ) دارند يا در دوران شکلگيری هويتي ،شرايط جاني و مالي ناامني را تجربه کرده باشند،
نسبت به امور و مسائل اجتماعي از جمله تهديدهای جرمي ،نگاه سختگيرانهتری خواهند
داشت .بر خالف نتايج و نظريههای مذکور ،يافتههای اين تحقيق نشان ميدهد در جامعۀ ما
جهت اين رابطه مثبت است؛ بدين معنا که افرادی که نسبت به حادثۀ نسلي خويش
مثبتانديشتر يا خاطرۀ مؤثر مثبتي در اين زمينه دارند ،نسبت به جرايم و نابهنجاریهای
اجتماعي جدیانگاری بيشتری نشان دادهاند .دليل اين امر را شايد بتوان بر حسب تجربيات
روزمره و شرايط موجود جامعۀ فعلي درک کرد و گفت افرادی که نسبت به حوادثي چون
جنگ ،انقالب و يا جريانهای پس از آن (بازسازی ،اصالحات و  ،)...نگاه مثبتتری دارند و
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خاطرات نشأتگرفته از وقايع يادشده در ذهنيت آنان شيرين و رضايتبخش ارزيابي ميشود،
نسبت به تهديدها و هنجارشکنيهايي که بعدها در جامعه و محيط اطراف (به عنوان فضای
دربردارندۀ وقايع و خاطرههای شيرين نسلي آنان) اتفاق افتد بالطبع حساسيت و سختگيری
بيشتری خواهند داشت .از سوی ديگر افرادی که به جامعه و وقايع مهم نسلي خود نگاه
منفيتری داشته باشند ،از نابهسامانيها و هنجارشکنيهايي که در جامعه اتفاق ميافتد
نميهراسند و نسبت به آن ،حساسيت کمتری دارند .بر همين اساس ميتوان گفت که در
تحقيق حاضر ،پاسخگويان با خاطرات نسلي مثبتتر و شيرينتر که اغلب از نسل بزرگسال
بودهاند ،نسبت به جرايم ،جدیانگاری باالتری داشتهاند .در مقابل ،اعضای نسل جوان که بيشتر
با خاطرات منفي از حوادث نسلي خود ياد کردهاند ،نگرشي بيتفاوت و يا خنثيتری نسبت به
امور و مسائل جامعۀ خود داشته و بر اين اساس ،حساسيت اجتماعي آنان کمتر و در نهايت،
ميزان جدیانگاری جرم پايينتری دارند.
 تحلیل رگرسیوننتايج تحليل رگرسيون نشان ميدهد ،مقدار ضريب همبستگي ( )Rبين متغيرها برابر با 4/02
درصد است که بيانگر همبستگي باالی متغيرهای مستقل و متغير وابسته تحقيق است .همچنين
مقدار ضريب تعيين تعديلشدۀ نهايي ،برابر  4/24است که نشان ميدهد  24/1درصد از کل
تغييرات جدیانگاری جرايم مورد بحث در اين پژوهش ،وابسته به متغيرهای مستقل واردشده
(جهتگيری ارزشي ،خاطرۀ نسلي ،پايگاه اقتصادی -اجتماعي ،جنس ،منطقۀ سکونت) در اين
مدل است .به عبارت ديگر ،مجموع متغيرهای مستقل يادشده ،حدود  24درصد از واريانس
متغير وابسته را برآورد ميکنند.
جدول  .11خالصۀ نتایج مدل رگرسیون
مدل

R
ضريب همبستگي

R square
ضريب تعيين

R square
تعديلشده

1

43022

43210

43241

متغيرهای مستقل :جهتگيری ارزشي ،خاطرۀ نسلي ،پايگاه اقتصادی-اجتماعي ،جنس ،منطقۀ سکونت
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جدول  ،ANOVAمعناداری کل مدل را مشخص ميکند .مقدار  Fبرابر  12/11با سطح
معناداری  4/444است .از آنجا که سطح معناداری کمتر از  4/41است ،بنابراين ميتوان گفت
متغيرهای مستقل به خوبي تغييرات متغير وابسته را تبيين ميکنند.
جدول  .12تحلیل واریانس
مجذور ميانگين

F

Sig.

رگرسيون

121311

0

102334

12311

43444

باقيمانده

2222332

201

14300

-

-

کل

3311312

201

-

-

-

مدل

 Df

مجموع مربعات

 تحلیل مسیرنتايج نهايي تحليل مسير انجامشده ،برای يافتن مسيرهای علي و تعيين آثار مستقيم و غير
مستقيم يا بيتأثيری متغيرها بر جدیانگاری جرم ،نشاندهندۀ ميزان و نحوۀ تأثيرات مستقيم و
غير مستقيم و اثر کل است که در جدول  13آمده است:
جدول  .13آثار متغیرهای مدل تحلیلی بر جدیانگاری جرم
متغیر

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

نسل

4313

434441

4313

جهتگیری ارزشی

-4310

...

-4310

خاطرۀ نسلی

4310

4343

4311

جنسیت

-4324

...

-4324

پایگاه

...

-43422

-43422

منطقۀ سکونت

...

-43423

-43423

با توجه به دادههای جدول و تأثير مستقيم متغير جنسيت ،اين متغير قویترين و مهمترين
قدرت پيشبينيکنندۀ متغير جدیانگاری جرم را به خود اختصاص داده است .جهتگيری
ارزشي نيز پس از جنسيت ،بيشترين تأثير را بر متغير وابسته دارد .بعد از اين دو ،متغيرهای
خاطرۀ نسلي و گروههای نسلي (با اثرگذاری مستقيم) بيشترين تأثير را بر جدیانگاری جرم
دارند .در نهايت ،پايگاه اقتصادی -اجتماعي و منطقۀ سکونت (با اثرگذاری غير مستقيم)،
کمترين قدرت پيشبينيکننده را در زمينۀ متغير وابسته داشتهاند.
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مدل تحلیل مسیر

جمعبندی و نتیجهگیری
پيمايش حاضر ،پژوهشي تحليلي و هدفمند در حوزۀ جدیانگاری جرم است .هدف از
اين پژوهش سنجش تأثير تحوالت نسلي بر تغيير معيارهای هنجاری و الگوهای رفتاری افراد
در قلمرو جرم و انحراف اجتماعي و حساسيتسنجي اجتماعي -فرهنگي در اين زمينه است.
پژوهش در ميان نمايندگان دو نسل اجتماعي و تاريخي مهم و در مقطع فعلي جامعۀ ما ،يعني
اعضای نسل بزرگسال ( 02-24ساله) و جوان ( 10-31ساله) در کالنشهر تهران به اجرا درآمده
است.
بر طبق يافتههای تحقيق ميتوان گفت ميزان جدیانگاری جرم ،در ميان دو نسل
بزرگسال و جوان ،تفاوت چنداني با هم ندارد .اين بدان معنا است که دربارۀ مقولۀ اجتماعي
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مهمي همچون جرم ،دو نسل يادشده ،انگارههای تقريباً مشابهي دارند؛ به طوری که ميانگين
نمرههای نسل جوان به دو جنبۀ نادرستي و زيانباری جرايم تا حد زيادی با ميانگين نمرههای
نسل بزرگسال ،با تفاوتي اندک– و البته معنادار  -تقريباً يکسان است؛ به عبارت ديگر هرچند
جوانان در مقايسه با بزرگساالن ،نگاه تساهلي و تسامحي بيشتری به کليت جرايم داشتهاند،
بعضي جرايم ازجمله جرايم خشن و مالي را ،تقريباً به يک ميزان ،زشت ،نادرست ،غير اخالقي
و زيانباری ميدانند .در مقابل ،در خصوص برخي ديگر از جرايم ،يعني جرايم جنسي و امنيتي،
جوانان تساهليتر از نسل بزرگسال فکر و قضاوت ميکنند.
در تحليل يافتههای مهم پژوهش ،مبني بر تفاوت نهچندان زياد در انواع جهتگيریهای
ارزشي (مادی و فرامادی) و نيز ميزانهای جدیانگاری جرم ميان دو نسل مورد مطالعه ،بايد
گفت ،اين تفاوت حداقلي ،يا به تعبيری ،همسويي ارزشي و هنجاری نسلها در جامعۀ ايران،
اساساً معنادار بوده است و واقعيتهايي را برای ما آشکار ميسازد :نخست اينکه جامعۀ ايران،
هنوز عرصۀ همزيستي و تعامل نزديک چند نسل با هم (در خانواده ،محيطهای کار و اشتغال،
فراغت ،اجتماع محلي و کثيری از ميدانهای اجتماعي) است و جدايي و تفکيکهای گستردۀ
نسلي در اينجا مصداق واقعي ندارد .اعضای نسل جوان جامعۀ فعلي ما هنوز در حد قابل
مالحظهای با نسل بزرگسال ،زندگي ،حرکت ،فکر و رفتار ميکنند و چنانکه اشاره شد،
نسلهای يادشده ،از فضای خانه تا محافل کالنتر اجتماعي ،در تعاملي طبيعي با يکديگرند ،بر
هم تأثير ميگذارند و از هم تأثير ميپذيرند.
اين موضوع ميتواند دليلي بر همنوايي بيشتر ارزشها و نگرشهای دو نسل در جامعۀ
ايران باشد .هرچند تفاوت شرايط دوره و اختصاصات ويژۀ هر نسل ،ميتواند (همانطور که در
نظريههای نسل تاريخي مفروض است) تفاوتهايي -هرچند حداقلي -بين آنان به وجود
آورد .يادآوری ميشود که امروزه ،بسياری از جوانان جامعۀ ما در جایجای اين مرزوبوم ،به
شمار کثيری از سنتها و معيارهای جمعي گذشته پايبندند .از طرف ديگر ،بزرگساالن نيز به
دليل تغييرات مادی -تکنولوژيکي ،ابزارهای ارتباطي و اشاعۀ فرهنگي نوين که به اجبار ،تغيير
ديدگاهها و جاذبهها را به همراه ميآورد ،با شرايط ،پديدهها ،قواعد و الگوهای تفکر ،قضاوت
و رفتار مناسب و پسند زمانه ،پيوند ميخورند؛ بنابراين همانطور که اعضای نسل جوان ،در
مجاورت نسلهای قبل ،کمابيش با گذشته فرهنگي -تاريخي خود مرتبطاند و دنبالهروی برخي
اصول و معيارهای سنتي باقي ميمانند ،والدين خود را نيز به مسير تغييرات دنيای جديد و
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افکار ،الگوها و پديدههای بهروز ميکشانند .پيوندها و گرهخوردگيهای اينچنيني ميان دو
نسل ،موجب همسويي و همگراييهای بيشتر در زمينههای مختلف ميشود.
نکتۀ ديگر اين که در پي وقوع تغييرات گستردۀ اجتماعي -اقتصادی در يک جامعه،
انتظار ميرود تحوالت عميقي در ارزشها و نگرشهای افراد به مسائل مختلف اتفاق افتد.
اين موضوع را اينگلهارت اين گونه مطرح ميکند که حرکت جامعه از شرايط جاني و
اقتصادی ناامن به سمت توسعۀ رفاهي و امنيتي موجب ظهور ارزشهای مرتبط با نيازهای
مرتبۀ دوم يا عبور از ارزشهای مادی و بقا به سوی ارزشهای فرامادی مرتبط با کيفيت
زندگي در نسلهای جديدتر خواهد شد که خود ميتواند به تدريج قضاوتها و نگرش افراد
را نسبت به مسائل مختلف دگرگون سازد .بر اين اساس ،طبيعي است که به دليل تغيير و
تحوالت اجتماعي -اقتصادی گسترده طي دهههای اخير در جامعۀ ما ،اين گذار بطئي در حال
طي شدن است و تغيير ديدگاههای نسلي به آرامي و نه پرشتاب ،صورت ميپذيرد .در نتيجه
در کوتاهمدت ،نگرش و قضاوت نسلها نسبت به امور مختلف ،ازجمله جرم و رفتارهای
مجرمانه ،شبيهتر خواهد شد؛ اما با گذر زمان و جايگزيني نسل ،انتظار ميرود ،تفاوتهای بين
نسلي پررنگتر و قاطعتر خود را نشان دهند.
در تحليل يافتههای مربوط به متغير وابسته يا مسئلۀ جدیانگاری جرم و نحوۀ نگرش
پاسخگويان دو نسل جوان و بزرگسال به جرايم و مجازات بايد گفت جمعيت نمونۀ تحقيق
اعم از بزرگساالن و نسل جوان ،از ميزان بااليي از جدیانگاری و واکنش منفي نسبت به مقولۀ
جرم برخوردار بودهاند .بدين معنا که وقتي از آنان دربارۀ نادرست و غير اخالقي بودن جرائم
يا مغايرت آنها با هنجارها و ارزشهای حاکم بر جامعه (نادرستپنداری) سؤال شده است،
نمرات آنها غالباً باالست .همچنين زماني که دربارۀ ميزان آسيب وارده بر قربانيان احتمالي
(آسيبهای بدني ،مالي يا رواني) از اعضای دو نسل سؤال شده است ،در ارزيابي خطر جرايم
مذکور ،همگرا و توافق «بااليي» دارند (زيانبارانگاری).
اين موضوع نشان ميدهد که جمعيت تحقيق حاضر در گروهها و سطوح مختلف نسلي،
هنوز نسبت به مقوالت و مسائل مهمي همچون ضرورت رعايت هنجارها ،قواعد ،قوانين و
بنيانهای اصلي نظم جمعي در جامعۀ خود حساسيت دارند .بر اين اساس ،اگر اين فرض
پذيرفته شود که نحوۀ افکار و نگرش افراد ميتواند تا حد زيادی کنشها و رفتارهای آنان را
شکل دهد ،اميد است که با تأمل و جدیانگاری بيشتر نسبت به خطرات و آسيبهای اخالقي
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و اجتماعي جرايم مختلف ،احتمال ارتکاب جرم اعضای نسلهای مذکور پايين بيايد و قواعد
و قوانين اجتماعي از مشروعيت و اهميت بيشتری در افکار عمومي برخوردار شوند.
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