
 

 

ان
ير

ي ا
اع

تم
اج

ل 
سائ

 م
سي

رر
ب

ن 
ستا

زم
و 

ز 
يی

 پا
م،

دو
ه 

ار
شم

م، 
ده

از
ه ي

ور
، د

99
11

ص 
 ،

10
9

-
19

1
 

 تهرانی شهروندان بین در نسلی میان اجتماعی تحرک

 2بهرام قدیمی، 1نوروز هاشم زهی

 77/1/8933تاريخ پذيرش:   81/7/8931تاريخ دريافت: 

 چکیده

انگرهای آن و میزان پایین تحرک اجتماعی صعودی و روند رو به  ردهد   آمارهای تنبلی اجتماعی و نش

عوامل خطرآفرین آن از مسائل مهم جامعه  امهروز ایهران ا هدف ههد  ایهن تحایهه مطااعه  میهزان و          

 ها    52نسلی ب  عنوان مسئلۀ اجتماعی در بین دهروندان باالی  دنا ایی عوامل تحرک اجتماعی میان

های مختلف، قدرت اجتماعی، قدرت  یا ی، قهدرت فرهنگهی،    درون نظری کالن دهر تهران ا دف از 

قدرت اقتصادی و قدرت نمادین ا تخراج و ب  عنوان عوامل مؤثر بر تحهرک اجتمهاعی  هنشد دهد      

نسهلی به  عنهوان مت یهر وابسهت  بها توایهل اواهین ده ل و ده ل فعلهی             ا دف تحرک اجتماعی میهان 

 ل پدرانشان عملیاتی دد  ا دف روش اصلی پژوهد پیماید، پا خگویان، با اواین د ل و آخرین د

ای ای چندمرحله  گیهری خوده    نور و دیوۀ نمون  4521ها پر شنام ، حشم نمون   آوری داد   ابزار جمع

نسهلی   درصهد مهردت تههران تحهرک اجتمهاعی میهان       05دهد ک  فاط  بود  ا دف نتایج تحایه نشان می

ا دف قدرت اجتماعی درحهد   55، برابر با 455از صور تا  ایدامن  در میانگین آن اند ک   صعودی دادت 

زیاد، قدرت نمادین در حد متو ط، قدرت  یا ی و قهدرت اقتصهادی در حهد خیلهی کهم و قهدرت       

فرهنگی خانواد  نیز در حد اندک بد د آمد  ا هدف قهدرت اقتصهادی و قهدرت  یا هی بها تحهرک        

دار بودندف رگر یون چند مت یر  نشان داد ک  مت یرهایی ماننهد  نسلی دارای همبستگی معنا اجتماعی میان

= 515/5اندف  نسلی تأثیر مستایم دادت  محل تواد، ویعید تأهل و دبک  فامیلی بر تحرک اجتماعی میان

 R2 ای بسیار یعیف ا د و تحهرک  نسلی و مت یرهای زمین  دهد رابطۀ علی بین تحرک میان نشان می

دههد بسهیاری از    تحایه نشان می کندف عوامل درون مد  نظری پژوهد تبعید نمینسلی چندان از  میان

نسلی دههروندان تهرانهی در    پردازان اجتماعی تاثیری در تحرک اجتماعی میان عوامل مورد توج  نظری 

هها و عوامهل   نسلی در جامع  تههران از مهد    اند و درایط تحرک اجتماعی میان این ماطع زمانی ندادت 

 تری ا دف های و یع کند ک   مستلزت پژوهد یروی میدیگری پ

نسلی، قدرت اجتماعی، قدرت فرهنگی، قدرت اقتصادی، قدرت  تحرک اجتماعی میان واژگان کلیدی:

  نمادین، قدرت  یا یف
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 مقدمه و بیان مسأله

دود ک  در  دنا ی ب  عنوان یکی از مباحث بنیادین محسوب می مویوع تحرک اجتماعی در جامع 

عدااتی و روندها و  بیین نظات قشربندی، ت ییرات اجتماعی، روند تو ع ، تعیین میزان نابرابری، بیت

کندف تحرک اجتماعی ب  میزان  ای ایوا می کنند  آمیز در جوامع، ناد تعیین ااگوهای تبعیض

 دود ف  جایی فرد در طباات و مراتب مختلف اجتماعی اطالق و غااباً با مت یر د ل  نشید  می جاب 

ای، ب   ختی  کردن منابع کمیاب در د د عد با تحرک اجتماعی باال، متمرکز  در جامع 

پذیردف وقتی صاحبان ثروت، قدرت و منزاد بر اثر وقوع تحرک اجتماعی در حوظ  می  انشات

موقعید برتر خوید دچار مشکل بادند، بیشتر احتما  دارد ک  معیار کسب و نگهداری 

تواند  لف اجتماعی، کارآیی، قابلید و دایستگی باددف تحرک اجتماعی میهای مخت موقعید

درایط ا تواد  بهتر و مؤثرتر از ا تعدادهای اعضای یک جامع  را فراهم کرد  و باعث ایشاد 

 هواد بیشتر در اجرای کارکردهای اجتماعی دودف تحرک اجتماعی با همبستگی اجتماعی و 

(ف در صورت پایین بودن میزان توقعات افراد 415و  12: 4031ثبات  یا ی ارتباط دارد )ملک، 

دود، ب  حدی  ااعاد  انتظارات می برای تحرک، باز ددن فضای تحرک و ارتاا باعث افزاید فوق

ک  اگر امکان برآورد  ددن این توقعات در جامع  وجود ندادت  بادد، افزاید امکان تحرک و 

و همچنین افزاید انسشات اجتماعی نخواهد دد، بلک   ارتاا ن  تنها باعث خودنودی و ریاید

های اعترایی کمک کندف تحرک  گیری جنبد ممکن ا د اثر معکوس دادت  بادد و ب  دکل

اجتماعی و مرزبندی میان طباات مانع از بروز جنبد های پوپوایستی ک  بر احسا ات و 

فراد متأثر از ویع طبااتی دودف بسیاری از رفتارهای اجتماعی ا هیشانات مبتنی هستند می

(ف از یک رویکرد رقیب، وجود میزان زیاد تحرک اجتماعی چ  40:  5555آنها د )پار ا، 

ها د، چرا ک  تحرک اجتماعی صعودی و چ  نزوای در جامع  ب  منزا  جلوگیری از جنبد

ی گیر های زندگی و مانع دکل االری و وجود فرصدصعودی ب  معنای حاکمید اصل دایست 

های طبااتی و گروهی و داخص جامع  مدنی و باز ا د و تحرک اجتماعی نزوای باعث  آگاهی

-دود ک  فروافتادگان نیز در انتظار بازگشد ب  پایگا  اجتماعی قبلی بادندف نبود تحرک بی می

کندف هرچ  تحرک اجتماعی بیشتر بادد، تعصب قومی و مذهبی و  نظمی و ناریایتی ایشاد می

کند و ب  عایدۀ دارندور  افراد ب  جای اینک  ادعای خود را ب   طبااتی فروکد مینیز تضاد 
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عنوان اعضای یک گرو  متشانس مطرح کنند، احتماالً برای یافتن موقعیتی ممتاز با یکدیگر ب  

کنندف ب  عاید  ایپسد نوع تحرک اجتماعی، نوع نظات  یا ی  عنوان افرادی مشزا رقابد می

(ف بنابراین تحرک اجتماعی در برخی حاالت و درایط 432: 4031اند )ملک، پرورخاصی را می

ممکن ا د بر همبستگی اجتماعی و ثبات  یا ی تأثیر مثبد و در برخی حاالت تأثیر منوی 

 دادت  باددف

نسلی، با دنا ایی تحرک اجتماعی و تعیین عوامل مؤثر بر آن و همچنین برر ی ااگوها )میان

و روند )صعودی، نزوای و ففف( تحرک در یک دورۀ زمانی معین و ماایس  یک  نسلی و ففف(درون

توان مشخص کرد ک  امکان پیشرفد و بهبود و ت ییر در کیوید  کشور با کشورهای مختلف می

و  طح زندگی، برخورداری از مزایا و امکانات، ثروت، قدرت و داند و  المد اجتماعی برای 

(ف اینک  آیا 4015متأثر از چ  عواملی ا د )معصومی راد و نایبی، آحاد جامع  تا چ  انداز  و 

ای  های فردی ا د و یا  اختار نابرابر و ناعادالن  ها و دایستگی تحرک اجتماعی نادی از ایاقد

دودف از طر   چنین مکانیسمی را ایشاد کرد  ا د، با مطااع  تحرک اجتماعی مشخص می

ریزان در  تی این امکان را ب   یا تگذاران، برنام دیگر، دناخد چگونگی جابشایی طباا

دهد ک  در مسیرهای بازدارندۀ تو عۀ اجتماعی  ریزی اجتماعی می  یا تگذاری و برنام 

ریزی نمود  و ب  پویایی و تحرک اجتماعی کمک نمایند و با عوامل و موانعی ک   د را   برنام 

ای دادت  بادندف در بعد نظری با توج  ب  اینک   گردند، مبارز  ریش  تو عۀ اقتصادی اجتماعی می

در کشور ما در مورد تحرک اجتماعی بحث نظری و پژوهشی اندکی صورت گرفت  این پژوهد 

تواند  تواند ب  افزاید دعاع علمی این حوز  کمک کندف در بعد کاربردی، این تحایه می می

دهدف نظات تحرک اجتماعی و  انداز رودنی از ویعید تحرک اجتماعی در تهران ارائ  چشم

قشربندی اجتماعی در ماطع کنونی باید برر ی دود تا با مطااع  ویعید تحرک اجتماعی 

ای در جامع  در حا  وقوع اختال  کارکرد نرما  آن مورد توج  قرار گیرد، تا اگر آ یب و مسئل 

 (ف25:  4031ا د، دنا ایی دود )ملک، 

تلف برخی تحوالت  ازگار با تحرک اجتماعی در برر ی روند تاریخی و تحایاات مخ

هایی چون  این ت ییر با پدید  کندف از اواخر دهۀ چهل و اوایل دهۀ پنشا ، ایران را تأیید می

ددن، دهرنشینی و ردد جمعید و از هم  مهمتر مهاجرت همرا  دد و پس از اناالب  صنعتی
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قدر  4015تا  4032(ف طی دورۀ 4033ا المی  رعد بیشتری ب  خود گرفد ) راقی و دیگران، 

مطله جمعید رو تانشین کاهد پیدا کرد  ب  طوری ک  ردد  االن  جمعید رو تانشین ب  

( هم ر ید  ا دف در همین دور  متو ط ردد  االن  جمعید دهرنشینی - 20/5نرخ منوی )

دد  ا د بود  ا دف بعد خانوار در این دور  در رو تا ددیدتر از دهر دچار کاهد  41/5

ترین کالنشهرهای جهان (ف در این تحوالت تهران در گرو  عمد 45-42: 4014)مرکز آمار ایران، 

ای ا د ک  تاریباً از هم  میلیون نور جمعید جامع  3قرار گرفدف دهر تهران با بید از 

 4014-15(ف در  ا  تحصیلی 4035ا د )اکبری خنشی،  دهرهای ایران مهاجرپذیری دادت  

ها و مراکز آموزش عاای دواتی و غیر دواتی ا تان تهران  هزار نور در دانشگا  052 حدود

اندف در این  ا   درصد آنها ب  دانشگا  آزاد ا المی اختصاص دادت  5/02پذیرفت  دد  اند ک  

اندف از کل دانششویان  هزار نور بود  02تعداد کل دانششویان ا تان تهران بید از یک میلیون و 

 3/42درصد در ماطع کاردنا ی )ایسانس(،  0/25درصد در ماطع کاردانی )فوق دیپلم(،  4/43

درصد در ماطع دکتری حرف  ای و  1/1درصد در ماطع کاردنا ی اردد )فوق ایسانس( و 

(ف بر ا اس این آمارها حدود 01: 4015اند )ا تانداری تهران،  تخصصی مش و  ب  تحصیل بود 

ددند  نششو بودند و  االن  حدود  یصد هزار نور فارغ ااتحصیل مید  درصد جمعید تهران دا

 کنندۀ تحرک اجتماعی صعودی باددف تواند تسهیل ک  این ویعید می

ها را  های متعددی وجود تحرک اجتماعی صعودی و آیند  د لی نسل از  وی دیگر پژوهد

های نا ازگار خصلد ( از وجود حد متو ط4011 ازدف مو وی و جوادی ) با تردید روبرو می

پروری( در میان دهروندان کادان گزارش کاری و تنناپذیری، کمبا پیشرفد و تحرک )مسئواید

درصد دانششویان در دانشگا   15اند ک   ( نتیش  گرفت 4012اندف فیروزجائیان و دریوی ) کرد 

( نرخ بیکاری افراد 4011مازندران از متو ط ب  باال تنبلی اجتماعی دارندف مرکز آمار ایران )

( نشان 4012زاد  ) های رحیمی درصد اعالت کرد  ا دف یافت  41دارای تحصیالت عاای را حدود 

 در دهد ک  عالق  و ادتیاق ب  کار و بازد  د لی در ایران پایین ا دف میانگین تنبلی اجتماعی می

، کشورهای 33/12ن جها کشورهای کلیۀ میان در گزارش دد  ا دف این میانگین 44/13ایران 

، کشورهای آمریکای التین و 40/13، کشورهای آ یای جنوبی 44/13، ایران 40/32عربی 
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از  بعد کمی فاصل  با ، ا دف ایران02/02، کشورهای آمریکای دماای و اروپایی 11/11کارائیب 

 داردف  تنبلی قرار دوت رتب  در عربی کشورهای

از  ایدامن  در تهران در تنبلی میانگین میزان ک  دهد می ایران نشان در تنبلی پیماید های داد 

(ف همچنین در گذدت  ها مالک 452: 4015ا د )جوادی یگان  و همکاران،  2/11، 455صور تا 

و معیار  یا ی و امتیازات  اختاری، خانوادگی، قومی، قبیل  ای، مذهبی و زبانی بید از 

در تحرک اجتماعی دارای ارزش و اعتبار بود  های فردی و اجتماعی ها و دایستگیصالحید

(ف در ناطۀ ماابل پژوهد قابل اعتمادی ک  وجود تحرک اجتماعی صعودی 4012ا د )غواری، 

های اخیر تأیید کند، انشات نشد  ا دف کاهد تحرک اجتماعی و گسترد  در جامع  را در ده 

برد و در ماابل دناخد و  رنج میای رو ب  ردد بود  و جامع  از آن درایط پیداید آن مسئل 

 ازد، مهم ا دف  نسلی را فراهم می آگاهی نسبد ب  میزان و آنچ  موجبات تحرک اجتماعی میان

هم میزان تحرک اجتماعی و هم عوامل پیداید آن و اینک  در درایط امروزی چ  عواملی 

در پی آن ا د تا نسلی را موجب دود مسئلۀ اجتماعی ا دف این تحایه  تواند تحرک میان می

نسلی در بین مردان  ف تحرک اجتماعی میان4ب  چند پر د عمد  در بار  این مسئل  پا خ گوید:

ف چ  عواملی بر د د یافتن دهروندان تهرانی 5 ا  چ  میزان ا د؟  52و زنان تهرانی باالی 

دد ، نسلی صعودی و نزوای تاثیرگذارند؟ همسو با  ؤاالت مطرح  ب  تحرک اجتماعی میان

نسلی در دهر تهران و همچنین  اهدا  این پژوهد دنا ایی میزان و روند تحرک اجتماعی میان

 ارتباط علی و همبستگی میان عوامل مختلف با تحرک اجتماعی مردان و زنان دهر تهران ا دف

 پیشینۀ تجربی

نسلی  میان یافت  بر تحرک اجتماعی( در مااا  برر ی تأثیر  رمایۀ فرهنگی تشسم4012غواری )

درصد  2/3 اا  انشات داد، نتیش  گرفد ک   21تا  05در دهر گرگان ک  در بین زنان و مردان 

 1/21نسلی افای و  درصد دارای تحرک میان 51نسلی نزوای،  پا خگویان دارای تحرک میان

اندف وی گزارش کرد  ا د بین  رمایۀ فرهنگی  نسلی صعودی بود  درصد دارای تحرک میان

ا د و  نسلی افراد رابطۀ همبستگی و ن  علی وجود دادت   یافت  با تحرک اجتماعی میانتشسم

 اندف نسلی بیشتری دادت  همچنین مردان در ماایس  با زنان تحرک اجتماعی میان
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( در برر ی عوامل اجتماعی مؤثر بر تحرک اجتماعی بین نسلی در دهر 4015زارع و اطوی )

نور انشات دادند، ب  این نتیش   055 ا  ک  با حشم نمون   25تا  55کرمانشا  در بین مردان 

درصد دارای تحرک افای،  1/52درصد افراد پا خگو دارای تحرک صعودی،  1/43ر یدند ک ، 

اندف در مورد  درصد پا خگویان هیچگون  تحرکی ندادت  52اند و  دارای تحرک نزوای بود  1/51

درصد ت ییرات تحرک اجتماعی تو ط  رمایۀ  43دهد ک   میعوامل تأثیرگذار تحایه آنان نشان 

دود و مابای ب   ایر  اجتماعی خانواد  و پایگا  اجتماعی ه اقتصادی و تحصیالت فرد تبیین می

 فمت یرها مربوط ا د

تحرک   عوامل فرهنگی مؤثر بر( در ر ااۀ دکتری خود با عنوان 4015معصومی راد )

نسلی دامل بخد بزرگی از  نسلی و درون ان تحرک اجتماعی میاننشان داد در دهر تهر اجتماعی

نسلی ا د و عامل  تر از تحرک درون نسلی دایع  اا  دد  ا د و تحرک میان 21تا  02مردان 

های طباات باال  اخالق کار بیشترین  هم را در تحرک اجتماعی افراد داردف همچنین خانواد 

ها فرزندان متعله ب  طباات  اند و برخال  آن رونی کرد اخالق کار یعیوی را در فرزندان خود د

ها، عادات و خله و خوی معطو  ب  پیشرفد و ارتاا  پایین واجد ماادیر باالتری از ارزش

تر ارزش بیشتری ب  موفاید، کار و  هستندف بر ا اس نتایج او فرزندان متعله ب  طباات پایین

در اثر گسترش امکانات آموزدی و  تالش، تحصیل داند و حرف  و تخصص قائلند و

اند ب  مدارج باالیی از  رمایۀ فرهنگی نیز د د یابند و  های فرهنگی در جامع  توانست  فرصد

 دود ف میانگین اخالق کار از طباۀ پایین ب   مد طباۀ باال، کم می

های فارس و کهکیلوی  و   اختار د لی و تحرک اجتماعی در ا تان( »4011مادس )

دهد ک   در دهرهای دیراز و یا وج را مطااع  کرد  ا دف نتایج تحایه او نشان می «مدبویراح

عامل تحصیالت بر تحرک د لی مؤثر ا د و در دیراز تحرک صعودی و در یا وج تحرک 

تر بود  ا دف ب  عالو  در دیراز، زنان بیشتر از مردان متکی ب  تحصیالت خود و  افای دایع

 همسران خود بودندف

را  «تحرک اجتماعی بین نسلی در دهر کرمانشا »نام  اردد خود ( در پایان4015او ) بند خدا

درصد در جریان  55درصد نمون  تحرک صعودی دادت ،  15برر ی کرد و نتیش  گرفد ک  
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کنندۀ میزان  ترین عامل تعیین اندف مهم درصد بای  نیز تحرک ندادت  15دد  و  تحرک نزوای واقع 

 هنگی )میزان  واد و تحصیالت( بود  ا دفتحرک عامل فر

کانو در تحایای در دهر همدان، منحصراً مشاغل بازار را برر ی کرد  ا د و ب  این نتیش  

پرداختند، در حاای ک  فرزندان آنها ب   تر  اکن بازار بیشتر ب  کشاورزی می ر ید  ک  نسل قدیمی

اد فرودندگان در زمان تحایه از دیگر مشاغل اند و باالخر  تعد صاحبان حرف  و کسب  تبدیل دد 

 (ف 513-053: 4113داند )کانو،  بیشتر بود  ا دف این محاه دالیل این ت ییر را نو ازی می

های پیشین آن ا د ک   نشد میزان تحرک  ویژگی اصلی اغلب این اندک پژوهد

ی آن با چند مت یر ها ی آن و هم چنین  نشد ارتباط همبستگ اجتماعی ب  معنای عات و ویژگی

و عامل محدود و کمتر ارتباط علی عوامل مختلف را هد  دادتندف تبیین عوامل گسترد  مؤثر 

نسلی کمتر توج  دد  ا دف برخی تحایاات  بر  تحرک و ب  طور خاص ب  تحرک اجتماعی میان

و د ل پدر  اند، مت یرهایی مانند د ل خود فرد نیز ک  مد  تبیین تحرک اجتماعی را تر یم کرد 

او ک  در  نشد تحرک اجتماعی دخااد دارند را مشدداً در مد  بعنوان مت یرهای مستال وارد 

های داخلی یعف چارچوب نظری آنها دف  های اغلب پژوهد اندف از دیگر ویژگی کرد 

مهمترین تواوت پژوهد حایر با تحایاات پیشین، جامعید و دمو  عوامل تاثیرگذار تبیین 

ن مد  ا دف تاکنون هیچ طرحی  نشد میزان و دنا ایی آثار انواع قدرت و دد  در درو

ای دیگر مورد مطااع  در این مااا  را بر تحرک ای از مت یرهای جمعیتی و زمین  رمای  و پار 

نور در کالنشهر تهران و هیچ دهری در  4555نسلی در میان حشم نمون  بید از  اجتماعی میان

 آزمایی نکرد  ا دف ظری ایران با روش کمی، ن

 چارچوب نظری 

ها امکان پذیر نیسهد، امها در    نسلی، هرچند توکیک دقیه نظری  در مویوع تحرک اجتماعی میان

ای که    ها، دو د هت  رویکهرد و نظریه  قابهل تشهخیص ا هدف د هت         برر ی رویکردها و نظری 

ری و قشهربندی  های  هنشد پایگها  اقتصهادی و اجتمهاعی، تحهرک اجتمهاعی، نهابراب        داخص

ههایی که  به  عوامهل و      دهند و د ت  دیگر رویکردهها و نظریه    اجتماعی را مورد تأکید قرار می

مت یرهای تاثیر گذار بر پایگا  اقتصادی و اجتماعی، تحرک اجتماعی، نابرابری و قشربندی تمرکز 

دف در ایهن تحایهه   گیرند و د ت  دوت اندک هستن پردازان در د تۀ او  قرار میدارند، اغلب نظری 
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های  نشد تحرک اجتماعی و ها اوالً داخص آزمایی تالش دد تا از درون نظری با هد  نظری 

 ثانیاً عوامل مؤثر بر افزاید یا کاهد اندازۀ تحرک اجتماعی ا تخراج دودف  

 های سنجش تحرک اجتماعی استنباط نظری شاخص

ههای   مادی( و روابط و منا بات توایهد )الیه   در اندیش  مارکس مااکید بر ابزار توایدی )دارایی 

عمد  مشاغل(، دو داخص بها اهمیهد بهرای  هنشد تحهرک و پایگها  اجتمهاعی و اقتصهادی         

(ف درآمد، مااکید و ثروت و تحصیالت بها تکیه  بهر نظریهۀ     34: 4015دود )کوزر،  محسوب می

ف بها ا هتنباط از   دهود  ماکس وبر نیز داخص با اهمید برای  نشد پایگا  و تحرک ا تنباط مهی 

موهوت تاسیم کار دورکیم،  د ل داخص منا بی برای تعیین میهزان تحهرک اجتمهاعی و پایگها      

(ف از نظر پار ونز هر فرد یا قشهر اجتمهاعی که  کهارکرد آن بیشهتر در      012: 4015ا د )آرون، 

به    جهد تحاه بخشیدن ب  ارزدهای جامع  بادد، در قشربندی اجتماعی رتبۀ باالتری را نسبد

گیردف از نظر او دارایی مادی مهمترین دهاخص   کند و پاداش بیشتری می  ایر اقشار تصاحب می

 نشد پایگا  اجتماعی اقتصادی و تحرک اجتماعی ا دف ابهن خلهدون نیهز ده ل و ثهروت را      

(ف از نظر وارنر ده ل و از نظهر دارنهدور  ثهروت و     11: 4031دهد )ملک،  مورد تأکید قرار می

(ف بروس کوئن رتبه   21:  4031های پایگا  اقتصادی و اجتماعی هستند )ملک،  اخصدارایی از د

نسلی می دانهدف بنهابراین در ایهن پهژوهد،      منزاد د لی را مالک  نشد تحرک اجتماعی میان

د ل و ب  طور مشخص نمرۀ منزاد د لی ک  مورد نظر مارکس، کوزر، مهاکس وبهر، دورکهیم،    

بروس کوئن بود  و تحصیالت و درآمد را نیز تحد پودد قهرار  پار ونز، ابن خلدون، وارنر و 

 نسلی در نظر گرفت  دد  ا دف دهد، داخص اصلی تحرک اجتماعی میان می

 استنباط نظری عوامل مؤثر بر تحرک اجتماعی

در دیدگا  کارکردگرایی، امیل دورکیم بر ناد ویع تأهل، محل اقامد،  ن، مهاجرت و رقابد، 

ههای بسهط و دهکوفایی     )زندگی در میان دبک  خانوادگی( ب  عنوان فرصد ارتباط و همبستگی

ا تعداد و تحرک اجتماعی ادار  داردف با ا تنباط از موهوت تراکم جمعید و موهوت تراکم اخالقی 

و ا تاال  فردی و تمایز میان افراد ک  در نظری  دورکیم وجود دارد، نوبد تواهد، بعهد خهانوار،    

و آموزش می توانند از عوامل تاثیرگذار بهر پایگها  اقتصهادی و اجتمهاعی     انگیز  کار و تخصص 
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های فهردی موههومی گسهترد  در     های منا ب برای دکوفایی ا تعداد و صالحید فرصد بادندف

: 4010توان محل تواد ومدت اقامهد را از آن ا هتنباط کهرد )گهر ،      نظریۀ دورکیم ا د ک  می

های رو هتایی را به  دههرها و ت ییهر ده ل،      هاجرت گرو دنا ان م(ف برخی از جامع 454-455

دانند و عاید  دارند ک  یک یها   افزاید درآمد و تحصیالت را از عوامل مؤثر تحرک اجتماعی می

تواند باعث باال رفتن افهراد در قشهرهای اجتمهاعی دهود )الروک      چند عامل از عوامل مذکور می

ی )مایملهک(، مهادی)ثروت(، غیهر مهادی و  هبک      ف دارایه 4(ف تااکوت پار ونز هم، 22:  4012،

ف نحوۀ اجرای ناد تو ط فهرد )مهدیرید،   5زندگی )هوش، مهارت، آموزش، علم، تکنواوژی(؛ 

ف روابهط خهانوادگی و   1ها  )جهنس، مرجعیهد و احتهرات(؛     ف ویژگی0وابستگی اداری و  یا ی؛ 

دانسهدف پهس از    اجتمهاعی مهی  خویشاوندی )ارتباطات ( را از عوامل مؤثر بر پایگا  اقتصادی و 

پار ونز، دیویس و مور ناد ریاید د لی )فرصد برای دکوفایی ا تعداد( و مههارت ده لی   

را در تعیین پایگا  اقتصادی و اجتماعی افراد در جامع  جدید مههم ارزیهابی کردنهدف به  عایهدۀ      

 کینگزای دیویس و ویلبرت مور:

رثی( جای خود را ب  ارزدهای تحاای یا اکتسابی ااف( در جوامع صنعتی، ارزدهای انتسابی )یا ا

 کندف دهند و یک نظات ارزدی مبتنی بر دایستگی، مکان افراد را در نظات د لی تعیین می می

ب( مشاغل در جوامع صنعتی بر ا اس پاداش های مادی و منزاد اجتماعی بهر ا هاس اهمیهد    

اس ا هتعداد آنهها بهرای توایهد     دهوند، یعنهی بهر ا ه     بندی میکارکردی آنها برای جامع  رد 

 ( ف15:  4031خدمات یا کاالهایی ک  مورد نیاز جامع  ا د )ملک، 

در مورد عوامل مؤثر بر تحرک اجتماعی و پایگا  اقتصادی و اجتماعی، ماکس وبر    قدرت 

اقتصادی، اجتماعی و  یا ی را تأکیهد داردف اصهل و نسهب خهانوادگی، اخهالق کهار، تهالش و        

رهای خاص مذهبی، دارایی مادی، عضهوید در دیوانسهاالری دواتهی، عضهوید در     فعااید، باو

های  یا ی، وابستگی  یا ی، میزان ادتهار ب  نیکی و صالح مت یرههایی هسهتند    احزاب و گرو 

ک  از نظری  ماکس وبر قابل ا تخراج هسهتند و بهر تحهرک اجتمهاعی فهرد موثرنهدف از اندیشه         

داری از مزایای قانونی خاص، عضوید در دیوانسهاالری دواتهی،   دارندور  نیز مت یرهای برخور

دارایی مادی، تخصص و وابستگی  یا ی در قااب  ه  قهدرت اقتصهادی، فرهنگهی و  یا هی      

(ف ابن خلدون بهر ادهتهار   422-421: 4010دود )گر ،  تاثیرگذار بر تحرک اجتماعی ا تنباط می
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تگی  یا هی و اداری، دادهتن ا ن از صهاحبان    ب  نیکی و صالح، جانبداری از نظات  یا ی، وابس

ا دف میزان  قدرت  یا ی و دارایی ب  عنوان مواو  های اثرگذار بر تحرک اجتماعی توج  دادت  

جانبداری از نظات  یا هی در ماابهل بیگانه  و میهزان دفهاع از ایهدئواوژی حکهومتی به  عنهوان          

و تحهرک اجتمهاعی از  هوی انسهکی      کنند  پایگا  اجتمهاعی، اقتصهادی  مت یرهای  یا ی تعیین

بندی در مورد عوامل مؤثر بر پایگا   اقتصادی، اجتماعی و تحهرک  ترین د ت مطرح ا دف رودن

ههای مختلوهی از   توان یافدف بوردیو معتاهد ا هد که  نظهات     اجتماعی را در نظریۀ پیر بوردیو می

ر دکل  رمای  را قائل ا د: مندی از قدرت یا  رمای  وجود دارندف او چها جهد تواوت در بهر 

اقتصادی )پوای، ماای، ثروت(، فرهنگی )قدرت دناخد و قابلید ا هتواد  از کاالههای فرهنگهی    

مانند امکان مصاحب  در تلویزیون برای فرد(، اجتماعی)ارتباطهات( و نمهادین )منزاهد، حیثیهد،     

ران را در مبارز  بهرای کسهب   ها کنشگ قابلید هایی ک  فرد در اختیار دارد(ف از نظر او این  رمای 

پردازانی که  اندیشه  آنهها مطهرح     بخشدف تاریباٌ هم  نظری جایگا  در فضای اجتماعی توانایی می

دد، ب  ویژ  ماکس وبر و بوردیو بر یک عامل کانونی ک  موهوت قدرت ا د، تأکید دارند از ایهن  

نسلی با  ر بر تحرک اجتماعی میانپردازان فوق، در مورد عوامل مؤث های نظری  رو، خالص  دیدگا 

های قابل  نشد را در جامعهۀ امهروز    موهوت مرکزی قدرت و عرص  های مختلف آن با داخص

بندی و تلویه کرد و در ادام  مهد  تبیهین نظهری آن و     توان د ت  تهران ب  صورت جدو  بعد می

 ها را تر یم کرد: فریی 

 ها( نسلی )متغیرها و شاخص اجتماعی میاناستنباط نظری عوامل مؤثر بر تحرک   .8جدول 

 ها شاخص متغیرها عامل

قدرت اجتماعی فرد و 

 خانواد  پدری

)خلدون، دورکیم، وبر و 

: 4011بوردیو( )ریتزر، 

 4031ملک، (ف )50-55

 (ف35:

میزان ارتباطات خانوادگی و خویشاوندی 

فرد و خانوادۀ پدری )پار ونز، بوردیو، 

 دورکیم(

های موجود در دفترچ  تعداد دمار  -

تلون یا گودی تلون همرا  دخص و 

خانوادۀ پدری از اعضای خانواد  و 

 اقوات و خویشاوندان

تعداد گوتگوهای حضوری صمیمان  -

و مالقاتها بین اعضای خانواد  و 

میزان درکد در مرا م  –خویشاوندان 

 دادی و غم خویشاوندان
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 ها( نسلی )متغیرها و شاخص بر تحرک اجتماعی میان استنباط نظری عوامل مؤثر  .8دول ادامه ج

 ها شاخص متغیرها عامل

 

گستر  دبک  ارتباطی فرد و خانوادۀ پدری 

 )بوردیو(

تعداد دمار  های موجود در دفترچ   -

تلون یا گودی تلون همرا  دخص از 

 دو تان و رفاا و همکاران

میزان درکد در مرا م دادی و غم  –

 رفاا دو تان و همکاران و

میزان ادتهار خانواد  ب  نیکی و صالح 

 )ابن خلدون و وبر(

عضوید پدر یا مادر در مو سات  -

 خیری ، عمومی و عات اامنوع 

مورد مشورت مردت قرار گرفتن پدر  -

 و مادر

میزان ادتهار فرد ب  نیکی و صالح )ابن 

 خلدون و وبر(

عضوید فرد در مو سات خیری ،  -

 وع عمومی و عات اامن

 مورد مشورت مردت قرار گرفتن فرد -

عالق  ب  مصاحبد با مردت، را   -

اندازی گروهها و د ت  جات همیاری، 

کمک ب  مردت، اذت از درکد در 

دادی های مردت و حضور در میان 

 مردت، حوظ اماند مردت

 اصل و نسب خانوادگی )وبر(
آدنایی فرد با اجدادش و گستر   -

 دگیدبک  فامیلی و خانوا

 مدت اقامد  خانواد  در تهران )دورکیم(
مدت اقامد پدر و مادر  در  دهر  -

 تهران

 بعد خانوار فرد و خانوار پدری )دورکیم(

در  -تعداد خواهر و برادران فرد  -

صورت متأهل بودن، تعداد فرزندان 

 فرد

 فرزند چندت خانواد  بودن - نوبد تواد فرد )دورکیم(

 خانواد  )دورکیم( محل تواد فرد و

محل تواد فرد و پدر و مادر فرد ک   -

های دیگر، آیا، تهران، مراکز ا تان

 رو تا و یا  ایر دهرها هستندف
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 ها( نسلی )متغیرها و شاخص استنباط نظری عوامل مؤثر بر تحرک اجتماعی میان  .8دول ادامه ج

 ها شاخص متغیرها عامل

 
 تأهل بودنمشرد یا م -  ویع تأهل )دورکیم(

 قدرت  یا ی

 فرد و خانواد  پدری

)وبر، پار ونز، خلدون، 

انسکی و دارندور ( )گی 

 (ف540 :4012رود ، 

 ایدئواوژی مذهبی فرد و خانواد :

میزان جانبداری از نظات جمهوری ا المی 

در ماابل مخااوان داخلی و خارجی، میزان 

دفاع از ایدئواوژی حکومتی )پار ونز، 

 انسکی و دارندور (خلدون، وبر، 

عضوید  و مشارکد پدر و مادر  -

های اناالبی، فرد در هر یک از تشکل

مذهبی،  یا ی داخلی موافه با نظات 

 جمهوری ا المی

عضوید و مشارکد  فرد در هر یک  -

های اناالبی، مذهبی،  یا ی از تشکل

 داخلی موافه با نظات جمهوری ا المی

واد  ب   ویع عضوید و تمایل فرد و خان

 احزاب و گروههای  یا ی )وبر(

تمایل خانوادۀ پدری فرد ب  هر یک   -

 از جناح های  یا ی ایران

تمایل فرد ب  هر یک از جناح های   -

  یا ی ایران

ویع عضوید و میزان وابستگی فرد و 

 االری دواتی )وبر ،  خانواد  ب  دیوان

 خلدون و دارندور (

مادرش  منصب اداری فرد و پدر و  -

 در دیوانساالری

قدرت فرهنگی  فرد 

وخانوادۀ پدری )پار ونز، 

بوردیو، دورکیم، وبر و 

دارندور ( 

 (4012)غواری،

برخورداری از مهارت فنی )پار ونز، 

 دیویس و مور(

گذراندن و دادتن  مدرک تحصیلی  -

دور  فنی و مهارت آموزی جانبی از 

  وی فرد، پدر و مادر

 اخالق کار
د  اعات کار و تالش فرد، پدر تعدا -

 و مادر در دبان  روز

برخورداری از علم و داند باالیا توانایی 

 فکری)پار ونز،بوردیو(

آخرین مدرک تحصیلی مادر و پدر  -

 و  ا  اخذ مدرک

 

برخورداری از تخصص باال )پار ونز، 

 دورکیم،دارندور  و بوردیو(

ردت  تحصیلی و تخصص مادر و  -

 پدر

نمادین فرد)بوردیو قدرت 

:  4031و پار ونز( )ملک،

 (ف21

اخالق کار )دورکیم، وبر، دیویس و مور، 

 بوردیو(

دادتن  امتیاز و رتب  ای در هر یک  -

از حوز  هنری، ورزدی، مو یای، 

ناادی، گویندگی، نویسندگی، دعر، 

 مذهبی
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 ها( لی )متغیرها و شاخصنس استنباط نظری عوامل مؤثر بر تحرک اجتماعی میان  .8دول ادامه ج

 ها شاخص متغیرها عامل

 
 مرجعید فرهنگی )پار ونز، بوردیو(

 

قدرت اقتصادی خانوادۀ 

پدری )وبر، دارندور  و 

 4031بوردیو( )ملک، 

 ( ف11:

دارایی موروثی )وبر، خلدون و 

 دارندور (، طباۀ خانواد  پدری

برخورداری فرد از حماید های  -

احد مسکونی، خانوادۀ پدری  دامل، و

خودرو،  هات،  مادین آالت و 

ابزارهای توایدی،  رمای  نادی، زمین 

 و طباۀ اجتماعی خانواد  پدری

 نسلی های سنجش میزان تحرک اجتماعی میان.  ابعاد و شاخص7جدول 

 داخصها ابعاد مت یر وابست 

میهههزان تحهههرک 

 اجتماعی

 نسلی میان

 

 منزاد  د لی فرد و

ون، وارنهر،  واادین )مهارکس، خلهد  

 وبر، دورکیم، پار ونز(

نمرۀ منزاد د لی فرد و واادین در آغاز زندگی ده لی  

 و در زمان اجرای این تحایه

 

 

 
 

 تحرک اجتماعی

  نسلیمیان
 

 قدرت نمادین

 قدرت فرهنگی

 قدرت  یا ی

 

 اقتصادی قدرت

 

 قدرت اجتماعی
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 فرضیات تحقیق

( و مد  تبیین نظری  4گان  عوامل مندرج در جدو  )بر ا اس چارچوب نظری و ابعاد پنج

 :فریی  های زیر تعیین دد

ر د بین قدرت  یا ی فرد و خانوادۀ پدری وی با  میزان تحرک اجتماعی  ف ب  نظر می4  

 نسلی او ارتباط معنادار وجود دارد؛ میان

نسلی  ر د بین قدرت اجتماعی فرد و خانوادۀ پدری با تحرک اجتماعی میان ف ب  نظر می5

 ارتباط معنادار وجود دارد؛

نسلی  فرد و خانوادۀ پدری با تحرک اجتماعی میانر د بین قدرت فرهنگی  ف ب  نظر می0

 ارتباط معنادار وجود دارد؛ 

نسلی ارتباط معنادار وجود  ر د بین قدرت نمادین فرد و تحرک اجتماعی میان ف ب  نظر می1

 دارد؛ 

نسلی ارتباط  ر د بین قدرت اقتصادی خانوادۀ پدری با تحرک اجتماعی میان ف ب  نظر می2

 رد؛معنادار وجود دا

 تعريف مفاهیم و عملیاتی سازی متغیرها

 نسلی تحرک اجتماعی میان

ها و قشرهای مختلف نظات  لسل  مراتبی جامع   تحرک اجتماعی ب  معنای جابشایی افراد در پایگا 

 نسلی ا دف نسلی و تحرک درون ا دف تحرک اجتماعی دامل دو نوع جزئی تر تحرک میان

نسلی، ماایس  پایگا  اجتماعی پدر و مادر و فرزندان ا د  از نظرکوئن، تحرک اجتماعی میان

نسلی با ا تواد  از منزاد د لی  (ف در این تحایه تحرک اجتماعی میان525: 4015)کوئن،

دودف منزاد د لی پا خگو و پدر و مادر وی با ا تواد  از  اختار توصیلی  محا ب  می

نسلی  گیردف تحرک میان مورد  نشد قرار می بندی دد  و بندی مشاغل مرکز آمار ایران رتب  طبا 

رتب  جایگا  د لی آخرین د ل  –اینگون  محا ب  دد  ا د: )رتب  جایگا  د لی کنونی فرد 

مرتب  و جایگا  د لی واادین در  -واادین( + )مرتب  و جایگا  د لی فرد در آغاز زندگی د لی 

 آغاز زندگی د لی(ف
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 یقدرت اجتماع

انی ک  از احترات یا منزاد اجتماعی مشاب  و یکسانی برخوردارند، دارای ب  نظر وبر هم  کس 

پایگا  یکسانی هستندف پایگا  برخال  طبا  بستگی ب  قضاوت دیگران دربار  منزاد فرد 

(ف در 25:  4031نامد( دارد )ملک، )چیزی ک  ابن خلدون آن را ادتهار ب  نیکی و صالح می

های میزان ارتباطات خانوادگی و خویشاوندی  یه داخصاین تحایه قدرت اجتماعی از طر

فرد و خانواد  پدری، گستر  دبکۀ ارتباطی فرد و خانواد  پدری، میزان ادتهار خانواد  فرد ب  

نیکی و صالح، میزان ادتهار فرد ب  نیکی و صالح، اصل و نسب خانوادگی، مدت اقامد 

ی، نوبد تواد فرد، امتیاز محل تواد فرد و خانواد  در تهران، بعد خانوار فرد و خانوار پدر

 دوندفخانواد ، ویع تأهل  نشد می

 درت سیاسیق

دوند  های غیر اقتصادی و غیر اجتماعی در قدرت  یا ی جمع میاز نظر وبر کلی  قدرت

(ف قدرت  یا ی معموالً از طریه عضوید درگرو   ازمان یافت   یا ی 21: 4012)بشیری ، 

ت  یا ی از طریه مت یر ایدئواوژی مذهبی فرد و خانواد  و در ابعاد زیر دودف قدر اعما  می

گیردف میزان جانبداری از نظات  یا ی موجود در ماابل مخااوان داخلی و  مورد برر ی قرار می

خارجی، میزان دفاع از ایدئواوژی حکومتی، ویع عضوید و تمایل فرد و خانواد  ب   احزاب و 

  االری دواتیف وید و میزان وابستگی فرد و خانواد  وی ب  دیوانگروههای  یا ی، ویع عض

 قدرت فرهنگی خانواد :

اندف از نگا  دارندور  بوردیو و دارندور  از قدرت و  رمایۀ فرهنگی بحث ب  میان  آورد 

ها ک  امکان نظارت و کنتر  آنها را بر منابع اقتصادی قدرت تخصصی، فنی و علمی افراد و گرو 

 ی و اجتماعی فراهم می آورد ب  معنای قدرت فرهنگی ا دف از نگا  بوردیو،  رمایۀ و  یا

فرهنگی ب  تمرکز و انبادد انواع کاالهای ملموس فرهنگی و نیز قدرت و توانایی در اختیار 

گرفتن این کاالها و همچنین ا تعداد و ظرفید فرد در دناخد و کاربرد این و ایل گوت  

از روابط و معلومات و اطالعات و امتیازات ا د ک  فرد برای حوظ کردن ای دودف مشموع  می

ا  او  رمایۀ فرهنگی    نوع کندف از نگ یا بد د آوردن یک موقعید از آن ا تواد  می

(ف منظور از 4012ب  نال از  غواری،  21: 4131یافت ، عینی و نهادی دد  دارد )بوردیو،  تشسم
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خورداری پدر و مادر پا خگو از مهارت فنی، اخالق کار، قدرت فرهنگی در این تحایه بر

 برخورداری از علم و داند باالیا توانایی فکری و برخورداری از تخصص باال دف

 قدرت يا سرمايۀ نمادين فرد

هایی ا د ک  ب  فرد توانایی غیر مادی و از نظر بوردیو  رمایۀ نمادین امکانات و قابلید

های اقتصادی و اجتماعی نائل دودف مشموع  ابزارهای نمادین، رفددهد تا ب  پیش اقتصادی می

حیثید، احترات و قابلید های فردی در رفتارها )کالمی و جسمانی( ک  فرد در اختیار داردف 

 رمایۀ نمادین جزئی از  رمایۀ فرهنگی ا د و ب  معنای توانایی مشروعید دادن، تعریف کردن 

(ف از نظر او منزاد، حیثید 4012ب  نال از  غواری،  454: 4131و ارزش گذاردن ا د )بوردیو، 

(ف در این 35: 4031و اخالق کار قابلید های نمادینی ا د ک  فرد در اختیار دارد )ملک، 

 پژوهد منظور از  رمایۀ نمادین اخالق کار و مرجعید فرهنگی ا دف

 قدرت اقتصادی خانواده

ی مااکید و دارایی مادی از قبیل  رمای ، ثروت در تعریف وبر و مارکس قدرت اقتصادی معنا

(ف در 20: 4012مادی، پو ، ابزار تواید، زمین، مسکن، اوازت و ادیاء قیمتی و غیر  ا د )بشیری ، 

این تحایه دارایی موروثی و طباۀ خانوادۀ پدری فرد بعنوان قدرت اقتصادی خانواد   نشید  

 دودف می

 پژوهش های روش

ها  ش اصلی مورد ا تواد  دراین تحایه پیماید و ابزار گردآوری داد با رویکرد کمی، رو

 ا  ب  باالی  52دامل تمات دهروندان  پر شنام  همرا  با پر شگر بود  ا دف جامعۀ آماری

حشم جامعۀ آماری در این تحایه   ا ، 52بود ک  با کسر جمعید زیر  4011تهرانی در  ا  

نور بود ک  در  4555نمون  با ا تواد  از فرمو  کوکران نور بد د آمدف حشم  2535115حدود 

گیری  نور بود  ا دف روش نمون  4525دد ، های بدون ناص ا تخراجنهاید تعداد پر شنام 

 41ای اعما  ددف دهروندان مزبور در ای چندمرحل در این تحایه احتماای و از نوع خود 

ورداری مناطه، مورد مطااع  قرار گرفتندف با توج  منطا  از تهران متنا ب با  طح برخ 1محل  از 
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مالک جمعید هر منطا   ردماری 4011ب  فادان آمار جمعید توکیک دد  مناطه در  ا  

 بود  ا دف 4032 ا  

 ایگیری خوشه . نتايج فرآيند سه مرحله نمونه4جدول 

 دسته
منطقه 

 نمونه

جمعیت 

 هر منطقه

نمونه در 

 18سال 

نسبت 

 جمعیت

 تعداد

 مونهن

 اسامی

محله 

های 

 نمونه

آدرس بلوک های نمونه)حدود 

 چهارگانه هربلوک(

 

 

 

 د ت 

فرابهر  

 مند

 553 41.01 011125 4منطا 

 

 محمودی 

خفوای عصر، خفگودرزی ،خفمیر دریوی، 

 خفوای عصر

 خف االر، خفمهر، خفمحمودی ، خفمرداد

 ازگل
میدان ازگل، خفدهید هادم ازگلی، 

 ، خفبید تان دوت، میدان ازگلخفامیر

 5منطا 

253341 

 

 
 

53 002 

پونک 

 دماای

بلوار کماای، خففتح، خفوای عصر، بلوار 

 کماای

 

 طردد

خفدهید  لطان محمدی، خفنوردهر، 

خفدهید قالنی، خفااهادی، خفدهید لطان 

 محمدی

خفدهید قا می، خفصادقی، خفدهید 

 قا می

 

 عادت 

 آباد

،  2خفمروارید، خف 0عادت آباد، خفخف 

 خف عادت آباد

،  بیسد متری یگان ، 42خففرهنگ، خف

 ، خففرهنگ43خف

 

 

د ت  

میان بهر  

 مند

 415 41.43 045431 1منطا 

عباس 

 آباد
 خفهویز ، خفمرغاب، خف رمد، خفهویز 

 

 نظات آباد

خفدهید مدنی، خفخسروانی، خفکرمی، 

 اان، خفدهید مدنیخفحسینی نژاد، خفده

خف یدان جنوبی،چهار را  خسروی، 

خفانصار ااحسین، خفدهید امیر کیانی؛ 

 خف یدان جنوبی



 

 

 

 

 

 1911، پاییز و زمستان 2، شماره 11بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   212 

  

 

 ایگیری خوشه . نتايج فرآيند سه مرحله نمونه4دول ادامه ج

 دسته
منطقه 

 نمونه

جمعیت 

 هر منطقه

نمونه در 

 18سال 

نسبت 

 جمعیت

 تعداد

 نمونه

 اسامی

محله 

های 

 نمونه

بلوک های نمونه)حدود  آدرس

 چهارگانه هربلوک(

 
 521 55.45 130105 41منطا 

 دهرابی
خفنبرد، بعد از تااطع نبی 

 اکرت،خفهمتی،خفخیاط، خفنبرد

صد 

 د تگا 

خف دهید محمد ریا نشار محمودی، خف 

حافظ، خف دهید داود آبادی، خف 

 محمدی، خف نشار محمودی

چهارصد 

 د تگا 

فدهید مستوفی، خفاوجی، خفبیدهندی، خ

 خف ارک، خفبیدهندی

خفدکوف ، خفنورصااحی، خفمورح نژاد، 

 خفدکوف 

 

د ت  

فروبهر  

 مند

 زینبی  401 44.50 512151 40منطا 
خفدوران، کوی زینبی ، بعد از هماهنگی 

 با مدیر دهرک دومین بلوک

گیری، د تیابی ب  واحدهای  واحد تحلیل در این تحایه نیز فرد ا دف در این دیو  نمون  

گیری ا د، این مراحل دامل انتخاب مناطه نمون ،  تحلیل، مستلزت انشات چندین مرحل  نمون 

گیری از خانوارها در هر بلوک، انتخاب هر فرد از درون  های نمون ، نمون محالت نمون ، بلوک

ران در خصوص تنا ب خانوار ا دف اعتبار صوری با برر ی کیوی ابزار از دیدگا  صاحب نظ

آوری داد  از مت یرهای مورد برر ی با مراجع  ب  نظر   ویژگی ظاهری آن برای  نشد و جمع

   داور ارزیاب طرح و تعدادی از همکاران نویسندۀ مسئو  در گرو  علوت اجتماعی واحد 

ای تهران درق بد د آمدف برای بد د آوردن میزان پایایی  ؤاالت پر شنام  از آزمون آاو

بد د آمد ک   1/5ها آاوای کل مت یرها حدود کرونباخ ا تواد  دد ک  با حذ  برخی از گوی 

 قابل قبو  ا دف 
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 های پژوهش يافته

ای و عوامهل  های توصیوی دربار   نشد مت یرهای جمعیتهی و زمینه    در این قسمد ابتدا یافت  

نسلی و ابعاد آن گهزارش و پهس از    گیری میزان تحرک اجتماعی میانمؤثر بر تحرک و نیز انداز 

 .دوندهای تحلیلی ارائ  می آن یافت 

 ای و جمعیتی  های توصیفی سنجش متغیرهای زمینه يافته

پشد از اجهداد   3تا  5میزان آدنایی افراد با  اصل ونسب خانوادگی: در مشموع پا خگویان بین 

بود  بد د آمد  ا دف اکثهر   45ک   از حداکثر نمر  3/4دناختند، میانگین این مت یر  خود را می

 ای ندارندف اند ک  خانواد  و فامیل گسترد  پا خگویان اظهار دادت 

 ها     45از حهداکثر    0/1مدت اقامد پدر و مادر در تهران: میانگین مدت اقامد در تههران  

 توان گود، مدت اقامد خانواد  پا خگویان درتههران در حهد کهم و اغلهب     بود  ا دف یعنی می

 مهاجر بودندف

نوهر    55از حهداکثر   1بعد خانوار فرد و خانوار پدری دهروندان: میهانگین یها بعهد خهانوار     

 بد د آمدف جمع بعد خانوار فرد و خانوار پدری پا خگویان در حد متو ط قرار داردف

درصد(  52.2نور ) 521درصد( در تهران و  11.1امتیاز محل تواد فرد و خانواد  دهروندان: )

 اندف بنابراین اکثر پا خگویان در دهر تهران متواد دد  اندف تانها و دهرهای دیگر بود ا 

ههای مربهوط به  ویهع تأههل پا هخ       پا خگو ک  ب  گزینه  4550ویع تأهل دهروندان: از  

 5.3نوهر )  51درصهد( ازدواج نکهرد  و    41.5نوهر )  412درصد( متأهل،  11.1نور ) 124اند،  داد 

 اندف  درصد( بدون همسر در اثر طالق بود  0.2نور ) 01ر اثر فوت و درصد( بدون همسر د

نور  202درصد( زن و  11.5نور ) 241پا خگو 4521ویعید جنس نمون  مورد مطااع  : از 

 اندف درصد( مرد بود  25.3)

 بود بد د آمدف  32از حداکثر  ن ک   14ویعید  ن پا خ دهندگان: میانگین این مت یر 

 

 



 

 

 

 

 

 1911، پاییز و زمستان 2، شماره 11بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   220 

  

 

 ج سنجش انواع قدرت و سرمايه در شهروندان شهر تهرانتوصیف نتاي

دهد قدرت اجتماعی درحدزیاد، قدرت نمادین در حد متو ط، قدرت  یا ی و  نتایج نشان می

 قدرت اقتصادی در حد خیلی کم و قدرت فرهنگی خانواد  نیز در حد اندک بد د آمد  ا دف

 قدرت و سرمايه در شهروندان ساکن تهران . آمار توصیفی و توزيع نسبی نتايج سنجش انواع8جدول 

 عامل
خیلی 

 کم
 زياد متوسط کم

خیلی 

 زياد
 نتیجه بیشینه میانگین

قدرت 

 اجتماعی
 زیاد 45 2/2 3/1 1/25 5/55 4/45 5/0

 خیلی کم 01 2 1 2/0 3/1 1/41 1/23 قدرت  یا ی

قدرت 

 فرهنگی
 خیلی کم 42 2 4 1/0 1/41 1/10 2

 متو ط 42 5/3 0 3/4 3/14 3/0 5 قدرت نمادین

قدرت 

 اقتصادی
 خیلی کم 2 0 4 2/4 1/52 1/25 45

 نسلی شهروندان تهرانی توصیف نتايج سنجش تحرک اجتماعی میان

گیهری آن بها مهالک ده ل از چنهدین تکنیهک       با توج  ب  تعریف عملیاتی این مت یر برای انداز 

دد  ا د با مالک قرار دادن جایگا  و ا تواد  ددف یک تکنیک ک  در تحایاات مشاب  نیز اعما  

 -نسلی اینگون  محا ب  دد  ا د: )جایگها  ده لی کنهونی فهرد      منزاد د لی افراد،تحرک میان

 -جایگا  کنونی یا آخرین د ل واادین ( + ) مرتب  و جایگا  د لی فرد در آغاز زنهدگی ده لی   

حایه منزاهد ده لی پا هخگو و    مرتب  و جایگا  د لی واادین در آغاز زندگی د لی(ف در این ت

بندی مشاغل ایران ک  بو یل  مرکز آمار ایهران   پدر وی با ا تواد  از جدو   اختار توصیلی طبا 

ای  اندف نتیش   هنشد فاصهل   بندی دد  و مورد  نشد قرار گرفت  انشات دد  در هود طبا  رتب 

 دودف این مت یر در جدو  زیر مشاهد  می
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 نسلی صیفی تحرک اجتماعی میان. نتايج آمار تو6جدول 

 میانگین حداکثر حداقل مت یر وابست 

نسلی تحرک اجتماعی میان  3-  45 152/4  

 نسلی در شهر تهران اندازه تحرک اجتماعی میان

نسلی )صددرصد تحرک صعودی( ( حداکثر نظری تحرک میان4-1(+)4-1=)45  

ک نزوای(نسلی )صددرصد تحر (حداقل نظری تحرک میان1-4(+)1-4=)-45  

(جامع  بی تحرک )بدون تحرک(1-1(+)1-1=)5  

نسلی در دهر تهران بر ا اس نتایج این پژوهدف   =میانگین تحرک اجتماعی میان1/4  

نسلی وجود دارد و تحرک  (، دردهر تهران تحرک اجتماعی میان2باتوج  ب  نتایج جدو  )

دهد  باال ا دف میانگین نشان مینسلی دهروندان در تهران از نوع تحرک صعودی یا رو ب   میان

نمر  تحرک اجتماعی  45ک  بطور متو ط هر دهروند حدود دو نمر  از مشموع حداکثر 

نسلی صعودی را بد د آورد  ا د ک  اگر هر دو عدد بطور نسبی از صد درنظر گرفت   میان

درصد تحرک  55( هر یک از دهروندان تهرانی بطور متو ط از 1/4()؟=455=45دود، )

نسلی صعودی برخوردارند، یعنی در ماایس  با پدرانشان بیسد در صد پیشرفد  اجتماعی میان

اندف اجرای عملیات آماری نشان داد، حذ  جمعید زنان نیز ت ییری در میزان  د لی دادت 

 کندفنسلی ایشاد نمی تحرک اجتماعی میان

ماایس  جدو  رتب   نسلی، محا ب  آن از طریه تکنیک دیگر  نشد تحرک اجتماعی میان

درصد دهروندانی ک  از  31دهد  منزاد د لی هوتگان  فرزندان با پدران ا دف نتایج نشان می

تحرک اجتماعی متو ط ب  پایین برخورداربودند، پدرانشان نیز در همین ویعید قرار دادتند و 

درصد  21بل درصد بای  پدران دهروندان از ویعید د لی باالتری برخوردار بودندف درماا 40

اند، پدرانشان نیز در همین ویعید قرار  دهروندانی ک  از مرتب  د لی باالتر از متو ط قرارگرفت 

تری برخوردار بودندف این نتیش  نشان درصد از پدران از ویعید د لی پایین 10دادتند و 

ودی( نسلی رو ب  باال )صع درصد تحرک اجتماعی میان 05دهد ک  در دهر تهران، حدود  می

 وجود داردف
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نسلی، ماایس  میانگین آخرین منزاد د لی   ومین تکنیک  نشد تحرک اجتماعی میان

دهروندان با آخرین منزاد د لی پدرانشان ا د )بدون احاظ کردن جمعید زنان( ک  نتایج 

دهد، میانگین منزاد فعلی دهروندان نسبد ب  میانگین آخرین منزاد د لی پدرانشان  نشان می

 ا دف درصد ردد دادت   43حدود 

 نسلی . جدول دوبعدی تحرک اجتماعی میان7جدول 

 آخرین د ل فرد
 جمع آخرین د ل پدر فرد در زمان انشات پژوهد

 جمع 1 2 2 1 0 5 4

4 44 1 41 1 0 5 5 14 

5 42 51 45 1 1 2 5 15 

0 5 5 4 5 5 5 5 4 

1 12 11 12 22 15 51 41 535 

2 05 54 41 05 21 53 51 551 

2 55 52 45 55 15 15 51 431 

1 3 2 3 1 42 52 55 11 

 312 31 452 423 453 453 403 451 جمع

نسلی با انواع قدرت و  ها و تحلیل ارتباط  همبستگی تحرک اجتماعی میان آزمون فرضیه

 سرمايه 

 و سرمايه نسلی با انواع قدرت .  نتايج ضريب همبستگی پیرسون بین تحرک اجتماعی میان1جدول 

 نوع آزمون مت یر
قدرت 

 اقتصادی

قدرت 

 نمادین

قدرت 

 فرهنگی

قدرت 

  یا ی

قدرت 

 اجتماعی

تحرک 

اجتماعی 

 نسلی میان

 45/5 553/5 502/5- 531/5 55/5 (r پیر ون )

 10/5 54/5 11/5 12/5 55/5  طح معناداری

ی  مطرح دد ک  بین با ا تنباط از وبر، پار ونز، ابن خلدون، انسکی و دارندور  این فری

دهد  نسلی ارتباط معنادار وجود داردف نتایج نشان می قدرت  یا ی و میزان تحرک اجتماعی میان

دودف  نسلی معنادار ا د و فریی  تحایه تأیید می ارتباط قدرت  یا ی و تحرک اجتماعی میان
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نی ک  قدرت جهد ارتباط نیز مثبد و مستایم، اما ددت آن یعیف ا د، بدین ترتیب دهروندا

  یا ی بیشتری دارند، تحرک اجتماعی رو ب  باالی بیشتری نیز دارندف

دد  ک  بین قدرت اقتصادی های وبر، دارندور  و بوردیو این گزار  ها تعبی  در نظری 

خانواد  و  میزان تحرک اجتماعی ارتباط معنادار وجود داردف بر ا اس نتایج ارتباط قدرت 

دودف جهد این  نسلی معنادار ا د و فریی  تأیید می ک اجتماعی میاناقتصادی خانواد  و تحر

ارتباط مثبد و مستایم ا د، وای ددت ارتباط درحد یعیف ا د، بنابر این هر چ   رمای  و 

 نسلی آنان هم بیشتر ا دفقدرت اقتصادی دهروندان تهرانی باالتر بادد تحرک اجتماعی میان

ابن خلدون، دورکیم، وبر و بوردیو بین قدرت اجتماعی و  هایا تنباط دد بر ا اس اندیش  

آمد  از این نسلی ارتباط معنادار وجود دارد، اما با توج  ب  نتایج بد د تحرک اجتماعی میان

نسلی ارتباطی  دود، بنابراین بین قدرت اجتماعی و تحرک اجتماعی میان تحایه فریی  تأیید نمی

 وجود نداردف 

ی پار ونز، بوردیو، دورکیم، وبر و دارندور  این فریی  ا تخراج دد ها همچنین از نظری 

نسلی ارتباط معناداری وجود دارد، با توج  ب   ک  بین قدرت فرهنگی و تحرک اجتماعی میان

نسلی  دود، پس بین قدرت فرهنگی و تحرک اجتماعی میان آمد  فریی  تأیید مینتایج بد د

 ای وجود نداردفرابط 

نسلی  توان بین قدرت نمادین و تحرک اجتماعی میان ری  بوردیو و پار ونز میبر ا اس نظ

دودف بنابراین بین  آمد  فریی  تأیید نمیارتباط معنادار فرض گرفد، اما با توج  ب  نتایج بد د

  نسلی ارتباطی وجود نداردف قدرت نمادین و تحرک اجتماعی میان

 نسلی با برخی متغیرهای ديگر جتماعی میان. ضريب همبستگی پیرسون بین تحرک ا3جدول 

 
 مت یر

نوع 
 آزمون

مدت 
اقامد 
خانواد  
 در تهران

امتیاز 
محل 

تواد فرد 
 و خانواد 

ویعید 
 تأهل

نوبد 
 تواد

اصل و 
نسب 

 خانوادگی

دادتن 
دبک  
فامیلی 
 گسترد 

بعد 
خانوار 
فرد و 
خانواد  
 پدری

تحرک 
اجتماعی 

 نسلی میان

 پیر ون 
( r) 

531/5- 42/5 514/5- 521/5 512/5 511/5 501/5 

 طح 
 معناداری

54/5 55/5 54/5 45/5 55/5 55/5 05/5 
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دهد، مدت اقامد خانواد  درتهران،  برر ی نتایج اجرای یریب همبستگی پیر ون نشان می

ای نمودن آن(، دادتن دبک  محل تواد فرد و پدر و مادرش )با توج  ب  وزن دادن و دب  فاصل 

نسلی دارای همبستگی معنادارند اما  رد  و ویعید تأهل با تحرک اجتماعی میانفامیلی گست

 نسلی ارتباطی ندارندف نوبد تواد و بعد خانوار و اصل و نسب خانوادگی با تحرک اجتماعی میان

 نسلی  تحلیل آثار مستقیم عوامل بر تحرک اجتماعی میان

مت یرهای قدرت اجتماعی، قدرت دهد هیچ کدات از  اجرای رگر یون چندمت یر  نشان می

قدرت نمادین، قدرت  یا ی و قدرت اقتصادی تاثیر مستایمی بر تحرک اجتماعی  فرهنگی،

ای و جمعیتی دیگر دارای تاثیرات مستایم بر  نسلی ندارند اما تعدادی از مت یرهای زمین  میان

 .دود نسلی بودند ک  نتایج در جدو  بعد مالحظ  می تحرک اجتماعی میان

 شدهبینیرگرسیون مرتبط با مدل پیش .  ضرايب81جدول 

  جدو  یرایب منبع ت ییرات

 ماادیر

 

  طح معناداری t یرایب ا تاندارد دد  بتا Bیرایب 

 ( a)عددثابد

550/4 
 15/4 42/5 

 511/5 اصل و نسب خانوادگی
 

543/5 

 

11/5 
20/5 

 551/5 55/5 530/5 204/5 دادتن دبک  فامیلی گسترد 

 51/5 51/4 51/5 533/5 نوبد تواد

 550/5 -53/5 53/5 -11/5 ویعید تأهل

 55/5 11/0 42/5 54/5 امتیاز محل تواد فرد و پدر و مادر

 40/5 -13/4 52/5 -54/5 بعد خانوار فرد و خانوار پدری

 14/5 -02/5 54/5 -55/5 مدت اقامد خانواد  درتهران

R= 515/5ر ا د بامیزان یریب تعیین ب  د د آمد  براب
دهد ک  خط  ا د و نشان می  2

نسلی  درصد توانایی تبیین پراکندگیهای تحرک اجتماعی میان 515/5رگر یون ب  میزان
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درصد اطمینان  طح معناداری برابر با  12برا اس ت ییرات  ایر مت یرها را داردف درفاصل  

های مت یر وابست  برحسب گیصور بود، بنابراین خط رگر یون توانایی تبیین یعیف پراکند

ت ییرات مت یرهای امتیازمحل تواد فرد و خانواد  پدری، ویعید تأهل و دادتن دبک  فامیلی 

 گسترد  را داردف

 نسلی تحلیل تاثیرات غیر مستقیم عوامل مختلف بر تحرک اجتماعی میان

مت یر وابست  با  تحلیل مسیر ب  منظور مشخص کردن  هم تأثیر غیر مستایم هر یک از عوامل بر

دودف نتایج رگر یون چند مت یر  نشان داد ک  دبک   احاظ کردن تادت دربین آنها ا تواد  می

فامیلی گسترد ، ویعید تأهل،  امتیاز محل تواد فرد و خانوادۀ پدری او بر تحرک اجتماعی 

انوادگی، نوبد ا دف اما اصل و نسب خ  نسلی دهروندان تهرانی ب  طور مستایم تاثیر دادت  میان

تواد، بعد خانوار فرد و خانوادۀ پدری و مدت اقامد خانواد  در تهران معنادار نبود  و تاثیر 

های تحلیل مسیر در اندف پس از اجرای تکنیک نسلی ندادت  مستایمی بر تحرک اجتماعی میان

  در نهاید مشخص دد ک  چهار مت یر اجتماعی دیگر دامل نوبد تواد، مدت اقامد خانواد

نسلی  تهران، بعد خانوار فرد و خانواد  و اصل و نسب خانوادگی بر تحرک اجتماعی میان

دهروندان تهرانی تاثیر غیر مستایم دارندک  با تلویه مت یرهای دارای تاثیرات مستایم و مت یرهای 

بتا نسلی با یرایب  دارای تأثیرات غیر مستایم مد  تشربی عوامل مؤثر بر تحرک اجتماعی میان

 بد د آمدف
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 نسلی شهروندان تهرانی مدل تجربی عوامل مؤثر بر تحرک اجتماعی میان

 
  

 گیری نتیجه بحث و

تحرک اجتماعی عمودی داخص تو عۀ انسانی ا د و نبود آن عالمد انسداد اجتماعی ا دف 

تماعی در این مااا  تالش دد تا میزان تحرک اجتماعی  اکنان تهران و عوامل مؤثر بر تحرک اج

نسلی  ب  عنوان مسئلۀ اجتماعی دنا ایی دودف عواملی چون قدرت اجتماعی، قدرت  میان

نسلی ندادتند، هرچند ارتباط همبستگی  نمادین و قدرت فرهنگی تاثیری بر تحرک اجتماعی میان

های قدرت و  میان قدرت  یا ی و قدرت اقتصادی با تحرک اجتماعی تأیید ددف برخی داخص

اعی مانند دبک  فامیلی گسترد ، ویعید تأهل، امتیاز محل تواد فرد وخانواد   رمایۀ اجتم

پدری، اصل و نسب خانوادگی، نوبد تواد، بعد خانوار فرد و خانوادۀ پدری و مدت اقامد 



 

 

 

 

 

 222 تحرک اجتماعی میان نسلی در بین شهروندان تهرانی 

 

 

نسلی دهروندان کالن  خانواد  در تهران تاثیرات مستایم و غیر مستایم بر تحرک اجتماعی میان

 اندف  دهر تهران دادت 

های وبر، پار ونز، ابن خلدون، انسکی و دارندور  مبنی بر ارتباط  نتایج این تحایه نظری 

های وبر،  کندف همچنین بخشی از نظری  نسلی را تأیید می قدرت  یا ی با تحرک اجتماعی میان

دارندور  و بوردیو ک  از آن ا تنباط ارتباط همبستگی بین قدرت اقتصادی خانواد  با  میزان 

ک اجتماعی بعمل آمد تأیید ددف بنابر این قدرت اقتصادی و قدرت  یا ی و تحرک تحر

ا دف تمکن اقتصادی و وابستگی ب   اختار و  اجتماعی در  اکنان دهر تهران با هم پیوند دادت  

 نسلی همبستگی داردف نظات  یا ی با تحرک اجتماعی میان

ر ون و ا پیرمن در تعیین رابط  دهد اجرای یریب همبستگی پی همچنین نتایج نشان می

های نظری امیل نسلی برخی از مؤاو  ای و تحرک اجتماعی میان همبستگی میان مت یرهای زمین 

مدت اقامد دورکیم در بعد قدرت و  رمایۀ اجتماعی را هم تأیید کرد  ا د، چرا ک  میان

ۀ فامیلی گسترد  و ویعید خانواد  در تهران، امتیاز محل تواد فرد و پدر و مادرش، دادتن دبک

نسلی همبستگی معناداری وجود داردف عالو  بر آن امتیاز محل تواد  تأهل با تحرک اجتماعی میان

نسلی  پا خگویان و پدر و مادردان بیشترین تأثیر مستایم و مثبد را بر تحرک اجتماعی میان

ها ب  هران و مراکز ا تانا د، یعنی هرچ  محل تواد فرد و محل تواد پدر و مادرش از ت دادت  

دود، منزاد د لی و تحرک اجتماعی آنان   مد دهرهای کوچک و نااط رو تایی متمایل می

هرچند  -بودن و منشا رو تایی دادتنر د دهر تانی دود، ب  عبارت دیگر ب  نظر می بیشتر می

نسلی  عی میانعلد مهم تحرک اجتما - رمایۀ نمادین و فرهنگی خانوادگی قابل توجهی ندادتند

های رو تایی را ب  دهرها و ت ییر دنا ان مهاجرت گرو در دهر تهران ا دف برخی از جامع 

دانند و عاید  دارند ک  د ل، افزاید درآمد و تحصیالت را از عوامل مؤثر تحرک اجتماعی می

ی دود تواند باعث باال رفتن افراد در قشرهای اجتماع یک یا چند عامل از عوامل مذکور می

(ف این نتیش  با آنچ  دورکیم در نظری  خود تحد عنوان مهاجرت و رقابد 22:  4012)الروک ،

( نیز 4015کند، هماهنگی داردف این نتیش  با برخی از نتایج تحایه معصومی راد ) از آن یاد می

فرزندان های طباات باال اخالق کار یعیوی را در  هماهنگی داردف تحایه او نشان داد ک  خانواد 

ها فرزندان متعله ب  طباات پایین واجد ماادیر باالتری از  اند و برخال  آن خود درونی کرد 



 

 

 

 

 

 1911، پاییز و زمستان 2، شماره 11بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   222 

  

 

ها، عادات و خله و خوی معطو  ب  پیشرفد و ارتاا هستندف همین عامل باعث دد  ک   ارزش

ر ت نسلی در بین فرزندان متعله ب  طباات پایین دایع نسلی و چ  بین تحرک اجتماعی چ  درون

بادد و بخد و یعی از افراد متعله ب  این طباات قادر ددند، منزاد د لی خود را بهبود 

تر ارزش و بهای بیشتری ب  موفاید، کار و تالش، تحصیل داند و حرف   بخشندف طباات پایین

های فرهنگی در جامع   و تخصص قائلند و در اثر گسترش امکانات آموزدی و فرصد

تواند زنگ خطری  باالیی از  رمایۀ فرهنگی نیز د د یابندف این نتیش  میاند ب  مدارج  توانست 

تواند ب   برای دهرنشینی بادد ک  هر چند نوعی فرصد برای کیوید زندگی ا د اما می

دهد، مشرد بودن نیز عامل  بازدارند  تحرک اجتماعی تبدیل دودف دقد در نتایج تحایه نشان می

د لی و اجتماعی در دهر تهران بود  ا دف مت یر ویع تأهل قابل توجهی در کسب منزاد های 

نیز مورد توج  دورکیم بودف دادتن دبکۀ فامیلی گسترد   ومین عامل تاثیرگذار بر تحرک 

ددن دبک  فامیلی دهروندان ماادیری نیز نسلی بد د آمد  ا دف ب  ازای گسترد  اجتماعی میان

دهد ک  چهار مت یر  دودف در نهاید تحایه نشان می مینسلی آنان افزود   بر تحرک اجتماعی میان

اجتماعی دیگر دامل نوبد تواد، مدت اقامد خانواد  در تهران، بعدخانوار فرد و خانواد  و 

نسلی دهروندان تهرانی تاثیر غیر مستایم دارندف  اصل ونسب خانوادگی بر تحرک اجتماعی میان

د  تحرک اجتماعی ا د ک  در نظری  پایگا  اصل و نسب خانوادگی از مت یرهای تعیین کنن

اجتماعی ماکس وبر مورد تأکید قرار داردف از مشموع هود عاملی ک  ب  صورت مستایم و غیر 

نسلی تاثیرگذار بودند دو مت یر نظری  ماکس وبر و پنج مت یر  مستایم بر تحرک اجتماعی میان

 کنندف  نظری  امیل دورکیم را تأیید می

(، خدابند  او 4011(، مادس)4015یافت  و زارع و اطوی ) رمایۀ تشسم( 4012غواری )

نسلی بد د آوردند ک   تحصیالت و آموزش را مؤثر و مرتبط با تحرک اجتماعی میان (4015)

ها عوامل مؤثر بر تحرک اجتماعی در دهر تهران در این پژوهد با هیچ یک از این پیشین 

های فردی و و کمتر بر مالک صالحید و دایستگی  ازگار نبود و ویعید متواوتی دادد

 اجتماعی متکی بود  ا دف

نسلی صعودی  درصد مردت تهران تحرک اجتماعی میان 05بر ا اس نتایج این پژوهد، فاط  

بود  ا دف برخی مطااعات پیشین  55، برابر با 455از صور تا  ایدامن  در میانگین آن اند ک  دادت 
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اندف نتایج این تحایه د تاوردهای  رخی درصدهای مشابهی گزارش کرد های بیشتر و بانداز 

کند و  درصد از دهروندان کرمانشا  گزارش می 15خدابند  او ک  این نوع تحرک را در بین 

اند تا  درصد گزارش کرد  41نتایج پژوهد زارع و اطیوی ک  این مت یر را در کرمانشا  حدود 

نتایج معصومی راد و غواری ک  ب  ترتیب در تهران و گرگان کند اما با  حدودی پشتیبانی می

تواند  ها میاند، م ایرت داردف تواوت درصد درصد گزارش کرد  21و  25تحرک اجتماعی را 

نادی از تواوت دورۀ زمانی پژوهد و تواوت در جامعۀ آماری و همچنین تواوت در  نشد 

های پیشین  صورت ب  نتایج این قلیل پژوهد نوع ااگو و نوع روند تحرک اجتماعی باددف ب  هر

نور در دهر تهران در  4521باید با احتیاط نگریسد چرا ک  نتیش  حاصل از تحرک اجتماعی 

 پژوهد ما بسیار پایین بد د آمد  ا دف

نسلی  همانگون  ک  نتایج نشان داد انواع  رمای  و قدرت هیچ اثری بر تحرک اجتماعی میان 

یافتگان این احتما  را بوجود می آورد ک  ممکن  ددف منشأ رو تایی ارتاادر دهر تهران ندا

دناختی، از عوامل مؤثر ا د اقتصاد نوتی و زد و بندها و فساد اداری و یا قدرت و  رمای  روان

 بر تحرک اجتماعی باددک  باید در آیند  مورد توج  پژوهشگران دیگر قرار گیردف

نزاد د لی بد د می آید و توافه نظر محکمی روی امتیاز تحرک اجتماعی بیشتر با نمرۀ م

کنند  بندی می منزاد ها وجود نداردف بسیاری از پژوهشگران مشاغل را بر حسب منزاد آنها طبا 

بندی متواوتی از  ورزند، در نتیش  طبا و بعضی بیشتر بر پاداش های اقتصادی مشاغل تأکید می

تایج مطااعات مختلف تحرک و طباات اجتماعی با هم دود و بدین ترتیب ن مشاغل ارائ  می

توان با توج  ب  مشاغل آنان  داران را نمییکسان نیستندف از  وی دیگر بسیاری از  رمای 

بازدناخدف زیرا د ل یک فرد یرورتاً معر  حشم پو ، ثروت و  رمای  او نیسدف از  وی 

دود پژوهشگران و  بنابراین پیشنهاد می داری هنوز دارای ابهات ا دفدیگر رتب  و منزاد خان 

 های اداری نسبد ب  تعیین نمرۀ منزاد اجتماعی انواع مشاغل اقدات کنندفد تگا 

تواد در رو تا و دهرهای کوچک بر تحرک اثر مستایم دادد، بنابراین پا خ این پر د ک  

ها تاثیرگذار بود  و کودی و انگیز  موفاید و رقابد در متوادین رو تاها و دهر تانآیا  خد

نشینان ب  انداز  کافی در گذدت  از تحرک اجتماعی و منزاد یا این مسئل  ک  واادین تهران

های باالی د لی قرار دارند و بنابراین فرزندان آنان د لی برخوردار ددند و اکنون در منزاد
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ژوهد و ماایس  منزاد د لی توانند فاصل  معناداری با آنان دادت  بادند، تاثیرگذار بود  با پنمی

آیند ک  تعمیم این متوادین رو تاها و دهرهای کوچک با منزاد د لی دهر نشینان بد د می

 نتیش  ب  کل جامع  نیازمند تکرار این پژوهد در تهران و  ایر دهرها و جوامع رو تایی ا دف

ش کمی انشات ها در گذدت  با رویکرد و رو مرور مطااعات پیشین نشان داد اندک پژوهد

های گسترد  کمی و ب  ویژ  کیوی عوامل دقیه و  دد  ا دف پژوهشگران باید با انشات پژوهد

  عمیه تحرک اجتماعی در ایران را بیابندف

 

 منابع

، تهران: ا تانداری تهران، 4014 -(ف  اانام  آماری ا تان تهران4015ا تانداری تهرانف) -

 آمار و اطالعات ف  معاوند برنام  ریزی و ادت ا ، دفتر

 (ف مهاجرت و  ازگاریف دیراز: انتشارات نوید دیرازف4035اکبری خنشی، نظاتف) -

دنا ی، ترجم  باقر پرهات، تهران:  (ف مراحل ا ا ی اندیش  در جامع 4015آرون، ریمونف ) -

 انتشارات آموزش اناالب ا المیف

 نیف( جامع  دنا ی  یا ی، تهران:نشر 4012بشیری ، حسینف) -

برر ی تطبیای ( »4015جوادی یگان ، محمدریا و زینب فاطمی امین و مشید فوالدیانف ) -

راهبرد فرهنگ،  ا   وت « داخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی را  حل ها

 ف 401-444دمار  دوازدهم و  ا  چهارت دمار   یزدهمفصص 

سلی(: مطااعۀ موردی دهر کرمانشا ، ب  (ف تحرک اجتماعی )بین ن4015او،  عیدف) خدابند  -

دنا ی، دانشگا  تربید  نام  کاردنا ی اردد ردت  جامع  راهنمایی مسعود چلبی، پایان

 مدرسف

نام   (فبرر ی عوامل مؤثر بر تنبلی اجتماعی دانششویانف پایان4012رحیمی زاد ، فائز ف ) -

 نیم  حضوریکاردنا ی اردد،دانشگا  عالم  طباطبایی، دانشکد  پردیس 

دنا ی تااکوت پار ونز،ترجم  عبدااحسین نیک گهر،تهران نشر  جامع  (ف4012رود ، گیف)

 تبیانف
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دنا ی در دوران معاصر، محسن ثالثی، تهران: انتشارات  (فنظری  جامع 4011ریتزر، جورجف ) -

 علمیف

ماعی بین (فبرر ی عوامل اجتماعی مؤثر بر تحرک اجت 4015زارع، بیژن و اطوی، مهوشف) -

-440، صص  4نسلی دهر کرمانشا ، مشل  ی مسائل اجتماعی ایران،  ا  چهارت، دمار  ی 

401 

(ف فرآیند جهانی ددن و تأثیر آن بر 4033 راقی، عیسی؛ ابوااوتحی، داریوش و ملکی، حسینف) -

روند دهرنشینی در کالن دهرهای کشورهای در حا  تو ع  )نمون  موردی: کالن دهر 

 415-401، صص 40، ش 45نشری  تحایاات کاربردی علوت ج رافیایی ج تهران(ف 

(ف تحلیل تنبلی دانشگاهی ب  مثاب  تنبلی 4012فیروزجائیان، علی اص ر، دریوی مادت، پرویزف )  -

 1،دمار   53اجتماعی در میان دانششویان دانشگا  مازندرانف جامع  دنا ی کاربردی،  ا  

 ف2-15صص

نسلی  (فتأثیر  رمایۀ فرهنگی تشسم یافت  ) هنی( بر تحرک اجتماعی میان4012غواری، زهراف) -

 اا  دهر گرگان(، فصلنام  تو ع  اجتماعی )تو عۀ  21تا  05)مورد مطااع : دهروندان 

 ف430-552،صوحات  1،دمار   44انسانی  ابه(، دور  

محسن ثالثیف تهران: دنا ی، ترجم   (ف زندگی و اندیش  بزرگان جامع 4015کوزر، اوئیسف ) -

 انتشارات علمیف

 (ف درآمدى بر جامع  دنا ى، ترجم : محسن ثالثى، تهران نشر توتیاف4015، بروسف)کوئن -

پردازان کال یک و معاصر، ترجم   (ف نابرابری اجتماعی، دیدگا  نظری 4010گر ، ادواردف ) -

 زاد ، انتشارات معاصرف محمد  یاهپودان و احمدریا غروی

 (ف طباات اجتماعی، ترجم  ایرج علی آبادی، تهران، چا  جیبیف4012ک، پی ییرف)الرو -

، ب  نال از 4015(ف گزید  نتایج  ردماری عمومی، نووس و مسکن 4014مرکز آمار ایرانف) -

www.amar.org.irف 

فرهنگی ایران،تهران :  ازمان برنام  و  (ف گزارش ویعید اجتماعی و4011مرکز آمار ایرانف) -

 بودج ف

http://www.amar.org.ir/
http://www.amar.org.ir/
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مطااع  موردی در بین »تحرک اجتماعی   (ف عوامل فرهنگی مؤثر بر4015معصومی راد، ریاف) -

ر اا  دکتری جامع  دنا ی، دانشکد  علوت اجتماعی «  اا  دهر تهران 21تا  02مردان 

 دانشگا  تهران ف

طبااتی و منزاد د لی در دهر دیراز و بودهر،  (ف برر ی تحرک4011مادس، علی اص رف ) -

 ر اا  دکتری، دانشگا  تربید مدرسف

 های اجتماعی، تهران، دانشگا  پیات نورف دنا ی قشرها و نابرابری (ف جامع 4031ملک، حسنف ) -

(ف برر ی ناد ا تواد  از اینترند در 4011مو وی، کما  اادین، جوادی،  مان   اداتف ) -

ادات و خصلد های منوی فرهنگی: مطااع  موردی دهر کادانف فصلنام  میزان بروز ع

 534-  41صص 511مطااعات ر ان  های نوین،  ا ، چهار دمار 

-Kano. H. (1978). City Development and occupational change in Iran:A case study 

Of Hamadan,in the Developing economies, Vol.2. 

-Misagh ,Parsa .(2000). States, Ideologies and Social Revolutions: A Comparative 
Analysis of Iran , Nicaragua and the Philippines , Cambridge: Cambridge 
University Press.  
 


