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 مقدمه و بیان مساله  - 1

شهر و روستا حاکم بود، خانواده مرکز تولید خانواده گسترده در  اي نه چندان دوردر گذشته
مراتبی برتري والدین بر فرزندان، سالمندان بر جوانان شد، در نظام سلسله و اقتصاد محسوب می

نمود و زن تنها به همسري و ازدواج تقریبا فسخ ناشدنی می ،و مردان بر زنان محرز بود
امروزه در هاي اخیر، ي اجتماعی در دههبه دنبال تغییرات اقتصادشد. فرزندآوري شناخته می

اي جایگزین خانواده گسترده شده، دیگر خانواده مرکز تولید بسیاري از جوامع، خانواده هسته
بسیاري از زنان از تحصیالت باال برخوردار  .نبوده و فرزندآوري امري تصادفی و تحمیلی نیست

خواهند و برابرطلبی فرزندان کمتري میگشته، تمایل به ازدواج زودرس در ایشان کاهش یافته، 
  .خورددر ایشان به چشم می

با ورود برخی جوامع به گستره جوامع فراصنعتی، خانواده فردمحور نیز ظهور کرده همچنین 
هاي شود و ارزشوفور دیده میر هنجارهاي سنتی بهتساهل و تسامح دفردگرایی و که در آن 

اگر چه امروزه زند. یت داشته و کنش افراد را رقم میخوداظهاري و خودابرازي بر آن حاکم
 تداوم جوامع انسانی از نشانها از جمله خانواده به نوعی در همه حوزه گرایش به تغییر و تحول

دارد اما از آنجا که این تغییرات مستلزم پیش زمینه مناسب است، اگر عناصر مختلف فرهنگی و 
ورتی که پیش زمینه مناسب براي آنها وجود نداشته باشد، در ص ،هاي متنوع آن بوجود آیدگونه

  آورد. گسست و فروپاشی را فراهم می ،موجب آسیب در آن حوزه شده و مقدمات ستیز
ح توسعه اقتصادي و فاکتورهاي ودر بیان عوامل موثر بر تغییرات حوزه خانواده عالوه بر سط

بوده و تغییرات توجه مورد نیز  ین داريدنقش و تاثیر  در بسیاري از تحقیقات،مرتبط با آن 
در جوامع اند. حوزه خانواده را متاثر از تغییرات حوزه دین و تاثیر آن بر نهاد خانواده دانسته

هاي مختلف زندگی اجتماعی حوزه هايارزشگیري شکلنقش بسزایی در دین سنتی همواره 
کاهش  ،امروزه در برخی جوامع است.شده هاي دینی هدایت میبا ارزشها حوزهاین داشته و 

کارکردهاي سنتی کاهش  ،اعتقادات مذهبی تغییرات تدریجی ،هاي مذهبیمشارکت در سازمان
به کرات گزارش شده و برخی و افزایش مذهب شخصی اعتقادي هاي تغییر در نظام، دین

هاي زندگی اجتماعی از دست بخش بیشتر از تاثیر خود را در دین بخش قابل توجهیمعتقدند 
بر اساس تئوري تمایز که هسته اصلی  .ندخود آزاد هاييگیرتصمیمدر مردم و  داده

 حداقل تا حدودي مستقل از دیگر ،تغییر در یک حوزه، دهدمدرنیزاسیون را تشکیل می
هاي نهادي اصلی جامعه از یکدیگر توابع اصلی اجتماعی و یا حوزه و بودههاي اجتماعی حوزه
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خاص و نمادین نسبتا در چارچوب ، هاي تخصصی و سازمان یافتهمجموعه رو د هشدمتفاوت 
  ).  2،1970به نقل از ایزنشتات 30: 1،1996و پیترسون کنند (هالمنایفاي نقش می ،مستقل

اي هاي سازندهدگرگونی فرهنگی تدریجی است و بازتاب دگرگونی در تجربهاز طرف دیگر 
ها و هنجارهاي سنتی در میان رو ارزشاز این، هاي مختلف شکل دادهاست که به نسل

هاي سلهاي جدید تا حد زیادي در میان ندر حالی که گرایش ،اندهاي گذشته گستردهنسل
تر جهان بینی متداول در این جوامع هاي جوانبا جانشین شدن نسلو تر نفوذ داشته جوان

  ).1373خواهد شد (اینگلهارت، دگرگون 
و فرآیند مدرنیته در غرب ساختار اجتماعی  پیشرفت تکنولوژي، واسطه جهانی شدنه ب

 ،افزایش تحصیالت ،رنشینیرشد شه. پیامدهایی را در خود پذیرفته استنیز خانواده ایرانی 
بهبود امکانات پزشکی و  ،کاهش فرزندآوري، زندگیبه افزایش امید  ،هامیزان استفاده از رسانه

هاي نوسازي هستند که ایران در همگی از جمله شاخص بهداشتی و رشد شاخص توسعه انسانی
ي مذکور نشان هاي تجددگرایی و نوسازبهبود شاخص .استطول چند دهه گذشته تجربه کرده 

 نیزفرهنگی  تغییرات و به تبع آنانسانی جامعه ایرانی دارد و از افزایش سطح توسعه اقتصادي 
همزمان با تغییر گرایی در جامعه ما به وقوع پیوسته است. به دنبال فرآیند نوسازي و تجدد

روابط  لساختار سنتی خانواده به ساختار جدید بسیاري از عناصر و اجزاي خانواده از قبی
زدواج و .... ا، سلسله مراتب درون خانواده، کارکردهاي خانواده، رابطه والدین با فرزندانزوجین، 

در جامعه ما که در حال گذار از سنت به مدرنیته است، تغییراتی در . دچار تغییر شده است
ی است. اما خانواده که منطبق با این گذار باشد و پیش زمینه آن فراهم شده باشد، پذیرفته شدن

دهد تغییراتی نوظهور در جامعه ما ایجاد شده که مستلزم توجه جدي برخی تحقیقات نشان می
  است. 

و فرد ایرانی همواره خانواده مدار بوده و بقاي  نواده وجود دارددر ایران نگرشی مثبت به خا
اکی است حاخیر تحقیقات اما در عین حال  .جامعه ایرانی بدون خانواده ممکن نبوده است

هاي اقتصادي اجتماعی با تناقضاتی تر در تطابق خود با دگرگونیهاي جوانبه ویژه نسلخانواده 
رخی از آنها شیوع این مشکالت و ژرفاي باند. شده و دچار مشکالت و مسائلی شدهمواجه 

ده خانوا اینکهو ا نابسامان و بحرانی اعالم کرده وضعیت خانواده ایرانی ر موجب شده برخی،
                                                        

1 Halman & Pettersson 
2 Eisenstadt 
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افزایش . ه را به مخاطره می اندازدایرانی دچارخستگی مفرط شده و ادامه وضعیت کنونی خانواد
افزایش سن ازدواج، افزایش  ،کاهش میزان ازدواج هاي اضطراري، ، افزایش خانوادهمیزان طالق
جوان، روابط تغییر در ارتباطات دختران و پسران  ،وريآفرزندتمایل به کاهش  تجرد قطعی،

 فردي در خانواده،بینکاهش اعتماد  سی خارج از خانواده، روابط جنسی پیش از ازدواج،جن
هاي تک والد، فردگرایی مفرط، کاهش سرمایه اجتماعی در خانواده ،خانواده کارآمدي ضعف

نتایج  تضاد نسلی از جمله مخانگی به عنوان شکلی از خانواده، تفاوت نسلی و گاهیه خانواده،
و شریفی  آزادارمکی؛ 1389 ،، مدیري و وکیلیارمکیزادآ( باشداین تحقیقات میدر  اعالم شده

   )1380آزادارمکی،  ؛1390؛ مشیدي، 1388؛ گودرزي، 1388؛ دلخموش،  1390ساعی، 
ها و افزایش یقات به نوعی نشان از تغییر ارزشبینیم این تحقهمانطور که می

ضعیتی در جامعه ایرانی که همواره خانواده مداري از و چنین ومدرن دارد هاي پستآزاداندیشی
هاست تغییر در ارزشرسد به نظر می. وال برانگیز است و جاي تامل داردهاي آن بوده سئویژگی

انتظارات  ،هاي همسرگزینیخانواده از جمله شیوهحوزه توانسته بسیاري از مسائل مربوط به که 
 ها زیربنا وو از آنجا که ارزشنها را تحت تاثیر قرار دهد دیگر و مناسبات بین آیکزن و شوهر از 

می توان  اي انسانی دارند،هد و نقش اساسی در کنشآینالگوي رفتار و اعمال به شمار می
هاي عواقب ناشی از تغییر ارزشهاي خانوادگی یا هاي خانواده ایرانی را در تغییر ارزشنابسامانی
ها در خانواده در نسل جوان شیوع بیشتري آنجا که تغییر ارزش دانست. مضاف بر آن ازخانواده 
باید به این نکته توجه داشت که با توجه به حجم باالي جمعیت جوان، جوانان در تغییر داشته 
بزنند و  به عنوان کارگزار فرهنگی عمل کرده و تحوالت فرهنگی را رقمتوانند میها ارزش

 اي برخوردار است. هنگی از اهمیت ویژهبنابراین بررسی نسلی  تغییرات فر
هاي فرهنگی باید گفت از آنجا که دگرگونیهاي خانواده ایرانی ر بیان عوامل موثر بر ارزشد

ها در هر کشوري با توجه به ان نیست و این تغییرات و دگرگونیو ارزشی در همه جوامع یکس
واره دین در ایران جزء الینفک پذیرد و از آنجا که همجامعه تغییر میمیراث فرهنگی آن 

هاي فردي و نی به عنوان عامل اثرگذار در کنشهمواره در فرهنگ ایرافرهنگ بوده و هست و 
اي هگیري ارزشیست به عنوان عاملی محوري در جهتاجتماعی مطرح بوده بنابراین می با

مداري را ویژگی دیناره مدار بودن هموخانواده ایرانی مطرح باشد. فرد ایرانی عالوه بر خانواده
با نیز با خود داشته و دین بر تمامی ابعاد زندگی وي اثرگذار بوده و امروزه در عین حال 

هاي ویژگیترین دین در ایران یکی از مهم. برقرار کرده استداد و ستدي پیوسته نیز  همدرنیت
ستقیم در سایر چرا که داراي کارکردهاي عمیق مستقیم و غیرم ،آیدشمار میبه فرهنگی



  96تابستان بهار و  /   9 شماره/  ومس دوره/ اجتماعی هاي نهاد شناسی جامعه .............................. 159
 

  
  

اوقات  ،خانواده ،اجتماعی روابط، سیاست ،هاي حیات اجتماعی ایرانیان از جمله فرهنگحوزه
  ت. فراغت و ... اس

آیند و نقش اساسی رفتار و اعمال افراد به شمار می ها زیربنا و الگويچنانکه گفتیم ارزش
خانوادگی و عوامل  هايارزشهاي مختلف گونههاي انسانی دارند و بررسی وضعیت در کنش

تواند وضعیت خانواده را  به نمایش بگذارد و از آنجا که همواره دین عامل اثرگذار موثر بر آن می
بایست توان باالیی در جزء الینفک فرهنگ ایرانی بوده میو همواره در کنش ایرانیان بوده 

گیري نسل جوان در شکلخانوادگی داشته باشد. همچنین با توجه به اهمیت  هايتبیین ارزش
سئواالت اساسی که مطرح است این است که هاي نسلی و اثرگذاري آن ها و وجود تفاوتارزش

رابطه میان دهد؟ مدرن خانوادگی چه روندي را نشان میپستهاي بررسی نسلی ارزش
هاي پست مدرن خانوادگی در هر نسل چگونه است؟ هاي اقتصادي اجتماعی با ارزشویژگی

؟ آیا در میان عوامل اثرگذار در هر نسل چیستخانوادگی مدرن پستهاي ارزشمل موثر بر عوا
و روند  آیدمیبه شمار  عامل تبیین کننده مهمی دین داري مدرن خانوادگی،هاي پستبر ارزش

  ؟ نسلی تاثیرگذاري آن چگونه است
  

 پیشینه تحقیق  - 2

  هاي تجربیپژوهش- 1 - 2
هاي پست مدرن خانوادگی انجام شده اما مطالعات حوزه ارزش اگرچه مطالعات اندکی در

  . اندبسیاري به طور ضمنی به آن اشاره داشته یا عناصري از آن را مطرح کرده
بخشی از این مطالعات به توصیف تغییرات ایجاد شده در حوزه خانواده و پیامدهاي آن 

بوقوع هاي زناشویی یر در ارزشتغی هنشان داد 3ماتواختصاص داشته است. به عنوان مثال آ
افراد در ایاالت متحده هاي پیمایش طولی از نمونه ملی با استفاده از داده او. است پیوسته

متاهل به بررسی چگونگی تغییر نقش جنسیتی و رابطه آن با کیفیت زندگی در بیش از یک 
هاي ه تغییر در نگرشنشان داد وساله با استفاده از مدل معادالت ساختاري پرداخته  8دوره 

هاي جنسیتی سنتی کمتري دارد کیفیت زندگی جنسیتی سنتی ایجاد شده و زنانی که نگرش
هاي جنسیتی سنتی کمتري دارد کیفیت زندگی زناشویی تر و مردانی که نگرشزناشویی پایین

                                                        
3 Amato   
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ایی از زدنهادینهدر تحقیق خود  4چرلینو یا ).58: 1995ماتو، آ( کنندارش میباالتري را گز
دو  "نویسدمی آن را نشان داده وگسترش و هاي فردي شده ازدواج و حرکت به سمت ازدواج

تغییر در ازدواج رخ داده که یکی تبدیل ازدواج نهادي به ازدواج اشتراکی است و تغییر دوم 
و نتیجه . ا"یافته است توسعه ایجاد ازدواج فردي با تاکید بر انتخاب شخصی و گسترش خود

ه اگرچه از اهمیت عملی ازدواج کاسته شده لیکن اهمیت نمادین آن همچنان باقی است و گرفت
ازدواج تحت یک فرایند نهادینه زدایی قرار گرفته و تضعیف . شاید بیشتر هم شده باشد

: 2004(چرلین، شود ها مشاهده میهنجارهاي اجتماعی با افزایش تعداد و پیچیدگی همباشی
 نگ مور و جوردانوال ؛ منینگ،)1998( 6؛ بامپس )1993( 5و تورنتنآکسین همچنین ). 484

زندگی مشترك غیررسمی و همچنین پذیرش  هاي غیرسنتی،نشان دادند آرایش )2007(7
رابطه جنسی پیش از ازدواج در نزد جوانان و نوجوانان مقبولیت یافته و بیش از پیش مجاز 

از نااطمینانی نسبت به روابط پایدار در زندگی ها در طیفی شمرده شده است. رشد این انتخاب
  .) 208 - 209: 1388 دلخموش،زناشویی است (

اند. ها و رفتارهاي خانوادگی اشاره داشتهبخشی از مطالعات نیز به تاثیر دین داري بر نگرش
) که بر وضعیت ایاالت متحده 1961(9) و لنسکی1995(8درتحقیقات هربرگبه عنوان مثال 

هاي دیگر اجتماعی مانند جوامع حوزه برمرکز است نشان داده شده تاثیر مذهب امریکا مت
هاي مذهبی هدایت هاي مختلف زندگی توسط ارزشهاي حوزهسنتی برقرار است و ارزش

ها و رفتارهاي وابسته به نگرش دادهنشان  10و شرکت الیسون .)15: 1955 ،( هربرگ شوندمی
زمان  ،حجم خانواده ،کیفیت زندگی زناشویی ،ندگی خانوادگی مانند انتخاب شریک زناشوییز

ها و رفتارهاي جنسی تحت تاثیر نگرش ،هاي جنسیتیرش نسبت به نقشنگ ،تشکیل خانواده
  و متفاوت با آن . ) 313: 1993 ،قوي اعتقادات مذهبی است (الیسون و شرکت

هاي دیگر تاثیر مذهب به عنوان زیر سیستمی در کنار زیر سیستمدهد نشان می 11دابلیر
این  نیز این رویه را تایید کرده و نشان داده 12) ویلسون 24:  1993 ،(دابلیراست  یافتهکاهش 
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هاي مذهبی و نوع فعالیت، اجتماعی نهادهاي مذهبی وضعیت منجر به از دست دادن اهمیت
هاي هاي اعتقاد به باورهاي مذهبی و موعظهبه عبارت دیگر سیستماست. تفکر مذهبی شده 

هاي باور فردي و اعتقادات اجتماعی کلیسا که قابل پذیرش اکثریت مردم بود توسط نظام
به یک موضوع خصوصی و آزاد از کارکردهاي اجتماعی  دین و مذهب اخالقی جایگزین شده و

  ).33:  1996 ،(ویلسونسابق خود تبدیل شده است 
رخی بر توصیف تغییرات ایجاد شده در حوزه خانواده و عوامل در مطالعات داخلی نیز ب

هاي همسرگزینی از تبعیت از مشیدي به تحول شیوهاند. به عنوان مثال اثرگذار بر آن پرداخته
از تحصیل منافع به سبب  ،از الگوهاي مشخص و روشن به ابهام در الگوها خانواده به عشق آزاد،

حرکت از  ،ع بر اساس معیارهاي فردي انتخاب آزاد همسرتبعیت از والدین به تحصیل مناف
هاي حرکت ارزش هدف،ثبات و بیبی مند به خانواده جدیدتشکیل خانواده سنتی با ثبات هدف

هاي جدید و از هاي سنتی مبتنی بر پایداري و حفظ خانواده به سوي ارزشخانواده از ارزش
همچنین  .)1390،(مشیدي اشاره داشته است كدر شهر ارا بین رفتن قبح طالق و رواج جدایی

با استفاده از هاي بین دو  جنس در شهر کرمانشاه نیازي و پرنیان در مقاله سنخ بندي دوستی
نفر از دخترانی که  48یافته و تعاملی، با ساختکارگیري تکنیک مصاحبۀ نیمهروش کیفی و به

خ ارتباط با جنس مخالف در بین دختران شش سن ندگونه روابط درگیر بودند، نشان داددر این
محور، روابط بالینی، روابط ازدواجوجود دارد که شامل روابط ناب، روابط مصلحتی، روابط هم

هاي ارتباطی (به غیر از رابطۀ ناب)، از ها، همۀ سنخاساس یافتهاند. برابزاري و روابط سیال
بودن، عدم تعهد، لیت، شکنندگی، مقطعیهایی چون سیاگفتمان پسامدرن متأثر بوده و ویژگی

هایی مانند تعهد و و تکثرگرایی در دوستی دارند. رابطۀ ناب نیز متأثر از گفتمان مدرن ویژگی
 .)1393(نیازي و پرنیان،  ابزاري به رابطه داردو نگرش غیر تعلق عاطفی، عشق، رابطۀ جنسی

اند، نشان داده مدرن خانوادگیپستهاي بیان عوامل موثر بر ارزشدر و مهدوي نیز ي مدیر
مدرن هاي پستاگرچه خانواده در ایران از اهمیت باالیی برخوردار است اما عناصري از ارزش

شود که متاثر از نسل، تجرد، احساس ناامنی اقتصادي، مصرف رسانه و خانوادگی مشاهده می
  ). 1394درآمد است (مدیري و مهدوي، 

اند. به عنوان هاي نسلی در حوزه خانواده تاکید داشتهتفاوتبرخی از مطالعات بر وجود 
هدف کلی تحقیق خود را پی بردن به پیامدها و آثار تغییرات نژاد و صفایی ربانی مثال

و بزرگترها از  بین نسل جواننتیجه گرفته، و  فاصله نسلی معرفی کرده فرهنگی براجتماعی
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جوان و بزرگترها رابطه  هاي ارزشی نسلن اولویت. بیداردلحاظ میزان دینداري رابطه وجود
نشان داده  بین دو گروه در متغیرهاي مورد سنجش هاییتتفاواما در عین حال  وجود دارد

آزادارمکی بر اساس نتایج پژوهشی خود  و )1384 ،خوراسگانی و صفایی نژاد (ربانی است شده
کند که با توجه گیري میین نتیجهدر خصوص شکاف نسلی در خانواده در سطح شهر تهران چن

ضمن اینکه نسل پیرتر و  وبه افزایش جمعیت جوان جامعه ایرانی با تفاوت نسلی روبرو شده 
. اندجوانان به عنوان یک گروه اجتماعی جدید مطرح شده ،نوجوانان و کودکان وجود دارند

ادگی با نوتوجه به زندگی خاعالیق و نیازها و  ،دوست یابی ،جوانان از لحاظ نحوه گذران اوقات
. با توجه به اي نیست که آنها را در مقابل یکدیگر قرار دهدپیران متفاوتند اما این تفاوت به گونه

اهمیت خانواده و نظام ارزشی خانواده از منظر اکثریت آنها خانواده توانسته تا حدود زیادي 
   .)69: 1380 ،(آزادارمکی دبین نسلی باشحوزه ارتباطی 

ها و رفتارهاي خانوادگی و مقایسه بر نگرش دین داريرخی از مطالعات داخلی نیز به تاثیر ب
در مقاله خود با و مدیري  آزادارمکیها اختصاص داشته است. به عنوان مثال آن با دیگر حوزه

ملی  طرح هايازداده استفادهخصوصی با  و عمومی هايحوزه بر دینداري متفاوت تأثیرعنوان 
 ترتیبه ایرانیان بزندگی در  مهم نکات اند:دهآور هاي اجتماعی فرهنگی ایرانیانارزش
 از بیش خانواده حوزه و دینداري میان رابطه. است سیاست و کار خانواده، به مربوط هايارزش

 قطعه قطعه شدن تئوري یافته این که است کار و سیاست و حوزه دین داريرابطه میان 
آبادي در تحلیل ثانویه دو مرتضی زین .)1390 ،و مدیري (آزادارمکی کندمی تأیید را هاارزش

 هايهاي ایرانیان نشان داده ارتباط مثبت قوي میان نگرشها و نگرشپیمایش ملی ارزش
کردن، پرهیز از خشونت و اختالف، دل کردن، دردمذهبی با رفتارهاي خانوادگی نظیر مشورت

از دخالت در زندگی فرزندان و تمایل به زندگی مستقل فرزندان  پرهیز از تنبیه کودکان، پرهیز
. به بررسی تأثیر نوسازي بر نظام ارزشی پرداخته استملکی . و )1385 ،(زین آباديوجود دارد 

) و فرامدرن انگیزه موفقیت(مدرن  ،)دینداري و خانواده گراییهاي سنتی (ي مؤلفهمطالعه بهاو 
سوادان و کم ،: درایران سالخوردگانو نتیجه گرفتهپرداخته ) یگرای(تساهل جنسی و فرامادي

ترین متغیر مهم. هاي سنتی پایبندندارزش دانشگاهیان و ثروتمندان به ،فقیران بیشتر از جوانان
در چالش بین سنت و . هاي ارزشی تأثیر داردنوسازي تحصیالت است که بر تمامی مؤلفه

ترین با اهمیت. هاي سنتی خانواده استبیش از ارزشهاي دینی ماندگاري ارزش نیته،مدر
گرایی قرار دارند. در مرتبه مؤلفه دینداري است که پس از آن انگیزه موفقیت و سپس خانواده

نوسازي در کشورهاي اسالمی  .اندتساهل جنسی قرار گرفته گرایی و در مرتبه آخربعد فرامادي
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در مطالعه آن عالوه بر شرایط بین المللی  است که» نوسازي در عصر فرانوسازي « نوعی
 را در نظر گرفت» مذهب«بایست عامل مهم دیگري به نام ) میجهانی شدن و پست مدرنیزم(

  .)1384 ،(ملکی

  چهارچوب نظري - 2- 2
و  هاي اینگلهارتتئوري تغییر ارزشترکیبی از چهارچوب تئوریک این تحقیق بر مبناي 

تغییرات در سطح  اینگلهارتاست.  ابعاد مختلف زندگی اجتماعیهاي تاثیر دین داري بر تئوري
تري از ارضاي نیازهاي طبیعی نسبت وسیع ،سیستم را ناشی از توسعه اقتصادي و فناوري

گسترش  ،هاي سنی مثل فقدان جنگتجارب متفاوت گروه ،افزایش سطح تحصیالت ،جمعیت
معتقد است  ). او4-5: 1373 ،ینگلهارتا( داندارتباطات جمعی و افزایش تحرك جغرافیایی می

هاي مدرن تمایل بینیبه جهانو فرامادیون  درآمد باالتر اقشار با، زنان، کردگانبیشتر تحصیل
تضعیف  هاي عقالنیهاي سنتی به طور اجتناب پذیري در مقابل جهان بینیبینیدارند و جهان

ر تمتساهلایط توسعه اقتصادي موجب شر سایردر صورت برابري  گذارند.شده و رو به افول می
مشارکت و تالش در راستاي ارتقا  ،ها را بر تاکید بر ابراز وجودو معتمدتر شدن افراد گشته و آن

  . )35: 1389ولزل،  ،(اینگلهارت دهدکیفیت زندگی سوق می
طح توسعه ها و باورهاي هر جامعه به احتمال بسیار بازتاب سنویسد ارزشاینگلهارت می

ر سنتی خانواده واحد ) او معتقد است به طو224: 1373(اینگلهارت، قتصادي آن جامعه است. ا
هاي سنتی به محکومیت شدید هر گونه ، در نتیجه فرهنگمثل در هر جامعه بودهاساسی تولید

گرایی، طالق و سقط جنین که تولید مثل و تربیت بچه را مورد تهدید رفتاري مانند همجنس
اما در جوامع فراصنعتی با وجود نهادهاي رفاهی پیشرفته نیاز چندانی  .مایل دارندت ،قرار دهند

ن را به ابراز وجود به خانواده مستحکم براي بقا وجود ندارد و این هنجارهاي سخت جایشا
اي در تمامی گرایی و سقط جنین به طور گستردهدهند. البته پذیرش طالق، همچنسفردي می

نعتی در حال گسترش است اما در جوامع کم درآمد که ناامنی وجودي به جوامع ثروتمند فراص
: 1389ولزل، (اینگلهارت و اي باقی مانده این موضوع هنوز پذیرفته شده نیست طور گسترده

20.(  
هاي اینگلهارت معتقد است دگرگونی فرهنگی تدریجی است و بازتاب دگرگونی در تجربه

ها و هنجارهاي سنتی در میان تلف شکل داده، از اینرو ارزشهاي مخاي است که به نسلسازنده
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هاي جدید تا حد زیادي در میان در حالی که گرایش .اندهاي گذشته کامال گستردهنسل
تر جهان بینی متداول در این هاي جوانتر نفوذ داشته با جانشین شدن نسلهاي جواننسل

میراث فرهنگی تاریخی همچنان بر نوع او معتقد است  همچنین .جوامع دگرگون شده است
همگرایی فرهنگی در حال  گذارد وها و نحوه رفتار مردم معتقد به آن تاثیر بر جایی میارزش
بنابراین  .اي ماندگار استمیراث فرهنگی هر جامعه به طور قابل مالحظهگیري نیست. شکل

ارها دگرگون شده است ب فرایند تغییر فرهنگی خطی نیست و جهت غالب تغییر در تاریخ
  ). 1389، و ولزل (اینگلهارت

از الگوي بسیار منسجمی هاي اجتماعی دهد عوامل موثر بر ارزشاینگلهارت نشان می
و  است برخوردار بوده و این انسجام بازتابی از توسعه اقتصادي و میراث سنتی و دینی جوامع

هاي بینیبینی در جهانقابل پیش گرچه توسعه اجتماعی اقتصادي تمایل به ایجاد تغییراتا
هاي فرهنگی مانند بافت دینی جوامع همچنان اثرات پایداري بر جهان بینی مردم دارد سنت

نشان خود هاي تجربی در تحلیل او .)15: 1373 ،(اینگلهارت گذاشت مردم بر جاي خواهند
 ید برابري جنسی،تای شاملهاي اجتماعی (تفاوت شدید و معناداري در همه ارزشدهد، می

کنند و سقط جنین و طالق) در میان مردمی که در جوامع غربی زندگی می ،همجنس گرایی
کردگی رهمه کشورهاي غربی به س .وجود دارد ،کنندآنان که در جوامع اسالمی زندگی می

کنند و همچنین نسبت به میآلمان و نروژ به شدت از برابري زنان حمایت  ،سوئد
اي دارند و الگوي درهم آمیخته بسیاري از کشورها، کنندا تساهل برخورد میگرایی بهمجنس

 ،اردن ،بنگالدش ،هاي اسالمی شامل مصرگیرند و در مقابل فرهنگدر میانه توزیع قرار می
. تغییرات در گذارندنمایش میهاي اجتماعی را به ترین نگرشایران و آذربایجان همگی سنتی

هاي پیشین در مقابل وسیعی در حال گسترش است در حالی که نسلهاي جوان به شکل نسل
  ). 219: 1387 ،(اینگلهارتدهند آن مقاومت نشان می

 خورد.هاي اجتماعی دو رویکرد اساسی به چشم میدر رابطه میان دین و ارزشهمچنین 
هاي مختلف زندگی اجتماعی همانند جوامع سنتی اثیر دین بر حوزهدهد ترویکرد اول نشان می

) که 1961( 2) و لنسکی1995( 1تحقیقات هربرگدربر تمام ابعاد زندگی جاري و برقرار است. 
هاي دیگر تاثیر مذهب در حوزهشده نشان دادهمتمرکز است امریکا ایاالت متحده  که بر

هاي مختلف زندگی توسط هاي حوزهرزشمانند جوامع سنتی برقرار است و ااجتماعی 
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که در شرایط کامال  هنتیجه گرفتهربرگ از تحقیقات خود شوند. هاي مذهبی هدایت میارزش
کنند که نوع می، احساس و عمل ندکنها فکر میمریکاییدر بسیاري از کشورها، اواضح سکوالر 

 رده مذهبنشان از احیاي گست هاي مذهبی است ومتاثر از ارزش احساس، فکر و عمل ایشان
دهد ). لنسکی نیز نشان می1995به نقل از هربرگ،  ،31:1996، و پیترسون دارد (هالمن

بیش از آن بر  نفوذ فراوان دارد و ییمریکاازنان و مردان  مرهزندگی روز ابعاد مختلفمذهب در 
و  شود تاثیر دارد (هالمنهاي فردي را سبب میمشارکتسیستم هاي نهادي جامعه که 

مذهبی در هاي ها و درگیريفعالیت). بنابراین نه تنها 1961به نقل از لنسکی،  1996، پیترسون
و  استیافتهنیز اي در طی قرن گذشته افزایش قابل مالحظهنداشته بلکه  ایاالت متحده کاهش

 اي بیش نیست (هالمنکل ایده سکوالریزاسیون افسانهسازد که حتی این نتیجه را محتمل می
  ). 1992 ،2؛ استارك و ایناکن1985 ،1به نقل از گریلی 1996 ،و پیترسون

امروزه دین به عنوان یکی از استوار است معتقد است  3تئوري تمایزرویکرد دوم که بر 
دین رسد نظر میبه  کند ومیدیگراجتماعی رقابت  هايبا حوزه هاي نهادي در زندگیحوزه

است.  دست دادهاز  مردم جهان غرب در تعداد زیادي ازجذابیت خود را بخش قابل توجهی از 
هاي سیستم، هیافتدیگر کاهش هاي زیرسیستم در کنار زیرسیستمبه عنوان یک مذهب تاثیر 

توسط نظامبود مردم  اکثریتکه قابل پذیرش هاي کلیسا و موعظه ي مذهبیاعتقاد به باورها
اجتماعی کارکردهاي آزاد از  ،دین شده وهاي باور فردي و اعتقادات اجتماعی اخالقی جایگزین 

در  در جامعه معاصر. بر این اساس استل شدهیک موضوع خصوصی تبدیبه  ،سابق خود
توسط یک مجموعه  نهو  ي خودهااز ارزشاي توسط مجموعه ارههاي مختلف معنا، هر ادجهان

نه  دیگر هاي مختلف زندگیهاي حاکم بر حوزهارزششود و هدایت می هاواحد منسجم ارزش
؛ 1990:441، 4شوند (مانچهدایت می توسط باورهاي مذهبی بلکه با عقالنیت خود مختار

   .) 1996، و پیترسون ؛ هالمن1994، 7هالمن و مور؛ 1993 ،6؛ دابلیر1990؛ 5،1973اسملسر

                                                        
1 Greely 
2 Stark & Iannaconnne  
3 Differentiation theory 
4 Munch 
5 Smelser 
6 Dobbelaere  
7 Halman & Moor 
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ناصر مختلف چنانکه دیدیم مطالعات مختلف به ویژه مطالعات داخلی کمتر به بررسی ع
اي که اند. همچنین مطالعهمدرن در حوزه خانواده و عوامل موثر بر آن پرداختههاي پستارزش
هاي مختلف را در این حوزه مورد مطالعه قرار داده باشد یافت نشد. بنابراین در این مطالعه نسل

گذار بر این مدرن و عوامل اثرهاي خانوادگی پستبا رویکردي ترکیبی به بررسی نسلی ارزش
فرضیه وجود و پیشینه تحقیق با توجه به رویکرد نظري پردازیم. متغیر در هر نسل می

هاي ارزشدر بیان عوامل موثر بر مدرن خانوادگی و هاي پستهاي نسلی در ارزشتفاوت
احساس درآمد،  تحصیالت،وضعیت تاهل، جنسیت، تاثیر هاي فرضیه مدرن خانوادگیپست

   .است فروضدر هر سه نسل م دین داريو  سنخ ارزشی، انهمصرف رس ،امنیت
  

   تحقیق روش - 3
جامعه آماري پژوهش . استبا ابزار پرسشنامه در مقیاس لیکرت  پیمایشیپژوهش حاضر 

اطالعات مرکز آمار ایران  بر اساسباشند که سال و باالتر ساکن شهر تهران می 18کلیه افراد 
فرمول بر اساس  حجم نمونه. حوزه سکونت دارند  4336باشد که در می 1نفر  6409694

گیري بویژه تر نمونههاي پیچیدهدر طرحکه از آنجا  ونفر در نظر گرفته شده   384کوکران 
گیري هاي نمونهتر از فرمولاي عموما پیچیدههاي واریانس نمونهفرمولاي اي چند مرحلهخوشه

زد و  2توان از طریق تاثیر طرح دورها را مییدگیدر این صورت این پیچ ،تصادفی ساده است
) 146: 1384 ،سرایی(هاي ساده تصادفی برآورد کرد با استفاده از فرمولحجم الزم نمونه را 

گیري تصادفی ساده است با بنابراین با در نظر گرفتن اینکه فرمول کوکران فرمول نمونه
در  576حجم نمونه امکانات و زمان)  ،ن بودجه(با در نظر گرفت 1,5برابر با  تاثیر طرح احتساب

  نمونه افزایش یافت. 600ریزش احتمالی نمونه به نظر گرفته شد و با احتساب 
به منظور انتخاب مناطقی از شهر . استبوده  3اياي چند مرحلهگیري خوشهشیوه نمونه

از تقسیم  .مانتخاب کردیحوزه به شکل تصادفی  100تهران که بتواند معرف خوبی باشد 
اولین حوزه به شکل  آمد وبدست  78039حوزه فاصله انتخاب  100جمعیت تهران بر این 

. مدهاي دیگر بدست آحوزه ،حوزهانتخاب شد و با اضافه کردن فاصله انتخاب به اولین  تصادفی
هاي با مراجعه به حوزه هاي مذکور تهیه شد و پرسشگراني حوزهگیري نقشهجهت نمونه

                                                        
   1385آمار سال 1 

2 Design effect 
3 Probability proportional to size 
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از هر . نمودندپرسشنامه نهایی هاي آوري دادهاقدام به جمع ودرب منازل افراد، گیرينمونه
در خانواده یک فرد واجد شرایط که به پرسشگر پاسخ مثبت داده بود، به مصاحبه دعوت شدند. 

بر  و کردیمپایایی از آلفاي کرونباخ استفاده  در و 2و اعتبار سازه 1از اعتبار صورياعتبار تحقیق، 
دهی انجام شد. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي تحقیق به شرح اساس نسبت سنی وزن

  زیر است: 
در جوامع فراصنعتی  طبق تعریف اینگلهارت :مدرن خانوادگیهاي پستمتغیر وابسته ارزش

سقط  ،طالق ،گراییهمجنس پذیرش نیاز چندانی به خانواده نیست،"مدرنپست هايارزش
 ،آزادي فردي ،ابراز وجود فردي ،اظهاريخود ،نجارهاي جنسی آزاداندیشانهپذیرش ه ،جنین
این متغیر  .)1389ولزل،  و (اینگلهارت در حال گسترش است "جامعه فرد محورمختاري، خود

میان راحتی خود و داشتن فرزند راحتی خود را ، از نظر من ازدواج باید منسوخ شودگویه  9با 
اگر ادامه زندگی براي ، وافق زن و شوهر سقط جنین باید آزاد باشددر صورت تکنم، انتخاب می

توانند قبل دختر و پسر می، تواند طالق بگیردزن با آسایش و خوشی او منافات داشته باشد می
تواند رابطه جنسی با فرد دیگري زن متاهل نیز می، از ازدواج با هم زیر یک سقف زندگی کنند

، توان رابطه جنسی دختر و پسر قبل از ازدواج را پذیرفتمی، ر کنندبه غیر از همسر خود برقرا
که در ، تر است، آسایش و لذت فرد از هر چیز دیگر مهمتوان همجنس بازي را پذیرفتمی

 ايفاصلهسنجیده شده است. متغیر در سطح اند، تحلیل عامل اکتشافی در یک عامل قرار گرفته
هاي پست مدرن دهنده ارزشاعداد بزرگتر نشاناده شده و د 4تا  0بوده، به هر گویه نمره 

  بوده است.  783/0. آلفاي کرونباخ این متغیر بیشتر استخانوادگی 
به فقدان هراس از تهدید  نبوي و همکارانبر اساس تعریف : متغیر مستقل احساس امنیت
رس از تهدید حقوق و هاي انسانی و نبود تهاي اساسی و ارزششدن یا به مخاطره افتادن ویژگی

: 1390،بلداچی رفیعی و احمدي میرفردي،( شودگفته می ، احساس امنیتهاي مشروعآزادي
گذاري و دید فرد در مورد میزان هاي اقتصادي و سرمایهاحساس امنیت در انجام فعالیت) 156

احساس  تا چه حدگویه  7این متغیر با . احترام گذاشتن به آبرو و حیثیت افراد جامعه است
به طور ، (معکوس گویه) کنید وضعیت اقتصادي ممکن است آینده شما را به خطر بیندازدمی

میزان خوشبختی و خوشحالی خود را تا چه ، دانیدکلی رضایت از زندگی خود را در چه حد می
                                                        

1 Face Validity 
2 Costruct Validity 
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تا چه حد از انجام ، میزان اعتماد شما به افراد دیگر تا چه حد است، کنیدمیزان توصیف می
تا چه حد احساس ، کنیدهاي اقتصادي و سرمایه گذاري در جامعه احساس امنیت میلیتفعا
، به نظر شما میزان احترام (معکوس گویه) کنید حقوق شما در جامعه در معرض تهدید استمی

که در تحلیل عامل اکتشافی در یک ، گذاشتن به آبرو و حیثیت افراد در جامعه چقدر است
 4تا  0بوده، به هر گویه نمره  ايفاصلهسنجیده شده است. متغیر در سطح ، اندعامل قرار گرفته

بوده  699/0. آلفاي کرونباخ متغیر بیشتر است احساس امنیتاعداد بزرگتر نشان دهنده داده و 
  است. 

معتقد  بر اساس نظریه یادگیري اجتماعی) 1999( جانسون: مصرف رسانهمتغیر مستقل 
است از طریق مشاهده دیگرانی که به عنوان الگوها و گروههاي مرجع تغییر ارزشی ممکن  است،

هاي دیگران مهم با توجه به مطلوبیت به عنوان بر اساس این نظریه ارزش. هستند ایجاد شود
هاي خود را مطابق با آنها تغییر کنند ارزشیک مالك در نظر گرفته شده و افراد سعی می

گیرد و با در معرض شرایط و اطالعات جدید قرار مینقش کننده یک . هنگامی که اشغالدهند
و  وثوقینماید (ها نیز تغییر میهاي مرتبط با این نقشارزش، نمایدمردم جدید مراوده می

تا چه حد از اینترنت استفاده گویه  5. این متغیر در این تحقیق با )101: 1389 ،اکبري
هاي ماهواره و تلویزیون تا چه حد بیننده برنامه، نیدکتا چه حد از ماهواره استفاده می، کنیدمی

تا چه حد با مشکالت سیاسی ، تا چه حد از مسائل اقتصادي جهان اطالع دارید، خارجی هستید
اند، که در تحلیل عامل اکتشافی در یک عامل قرار گرفته، منطقه و جهان آشنایی دارید

اعداد بزرگتر داده و  4تا  0به هر گویه نمره اي بوده، فاصلهسنجیده شده است. متغیر در سطح 
  بوده است.  723/0دهنده مصرف رسانه بیشتر است. آلفاي کرونباخ ا متغیر نشان

هاي ارزشی مادي به معنی اولویت دادن به امنیت اولویت :متغیر مستقل سنخ  ارزشی
زوم تعلق و پسامادي به معناي اولویت دادن به ل. اولویت ارزشی جسمی و اقتصادي است

حق ابراز نظر و کیفیت زندگی و به طور کلی مسائلی فراتر از مسائل مادي  ،دلبستگی به دیگران
اولویت دادن به حفظ نظم در گویه 12در این تحقیق با این متغیر  .)1373 ،است ( اینگلهارت

که اطمینان از این ، حفظ آهنگ سریع رشد اقتصادي، هامبارزه علیه افزایش قیمت، کشور
اعطاي حق بیشتر ، مبارزه با تبهکاري، حفظ اقتصاد با ثبات، کشور نیروي دفاعی نیرومندي دارد

اعطاي حق بیشتر به مردم در ، دفاع از آزادي بیان، هاي دولتگیريدر تصمیممردم  به
حرکت به سوي ، کوشش در جهت زیباترسازي شهرها، هاي مربوط به کار و اجتماعگیريتصمیم
در آن بیش از  هاي اندیشهاي که ارزشحرکت به سوي جامعه، ترتر و انسانیدوستانهاي جامعه
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داده و  1 یا 0اي بوده، به هر گویه نمره فاصلهسنجیده شده است. متغیر در سطح  ،ستپول ا
  بیشتر است.  سنخ ارزشی فرامادياعداد بزرگتر نشان دهنده 

مورد قبول  بارتست از التزام فرد به دینع 1یا تدین دین داري: دین داريمتغیر مستقل 
 که حول احساسات و اعمال فردي و جمعی ،اي از اعتقاداتخویش. این التزام در مجموعه

در این  .)10: 1380،طالبان( یابدسامان می ،زندخداوند (امر قدسی) و رابطه ایمانی با او دور می
چهار بعد اعتقادي، عواطف دینی یا دین داري با پژوهش با تاسی به سنجه گالك و استارك، 

من معتقدم ها عبارتند از: گویه عملیاتی شده است. این گویه 24با و پیامدي و مناسکی تجربی، 
شیطان واقعا وجود دارد، اگر ما امر به معروف و نهی از منکر نکنیم فساد و فحشا همه جا پر 

شود، قرآن کالم خداست و هر ی میشود، در روز قیامت به اعمال و رفتار ما دقیقا رسیدگمی
گوید حقیقت است، من به وجود فرشتگان اعتقاد دارم، مطمئن هستم که واقعا خدا چه می

کنم به خدا ترسد، گاهی احساس میوجود دارد، کسی که به خدا ایمان دارد خیلی از مرگ نمی
هدف است، هر گاه به ام پوچ و بیکنم زندگیام، بدون اعتقادات دینی احساس مینزدیک شده

ها دهد، بعضی وقتروم احساس معنویت عمیقی به من دست میحرم یکی از امامان و اولیا می
خواهم تا کنم و از خدا میدهد، گاهی احساس گناه میاحساس ترس از خدا به من دست می

ی مشروبات الکلی خیل در مورد خرید و فروش براي جبران گناهانم به من کمک کند، باید
گیري کرد، تقلب در پرداخت مالیات کار نادرستی است، رهبران سیاسی باید کاردان سخت

رسد بسیاري از ، به نظر می(معکوس) باشند و مذهبی بودن یا نبودشان چندان مهم نیست
باید با قاطعیت با بد حجابی ، (معکوس) توان در جامعه امروزي اجرا کردقوانین اسالم را نمی

زنان هم باید بتوانند در مسابقات ورزشی مثل فوتبال به عنوان تماشاچی شرکت مبارزه کرد، 
گیرید، تا چه ) چگونه روزه مییا مسافر نباشیداگر مریض در ایام ماه رمضان (،  (معکوس) کنند

در نماز  ، به چه میزانآوریدخوانید، نمازهاي یومیه واجب خود را تا چه حد بجا میحد قرآن می
کنید، تا چه حد در مراسم اعیاد مذهبی و عزاداري ها شرکت می کنید، هر میجمعه شرکت 

آلفاي کرونباخ متغیر دین داري روید. چند وقت یکبار براي اداي نماز جماعت به مسجد می
  باشد. می 891/0

                                                        
1Religiosity  
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به عنوان اولین نظریه پرداز مفهوم نسل از ) 1952(مانهایم  کارل: متغیر مستقل نسل
ها و برخوردها را او این حرکت .کندیاد میگیري نیروي در گذر زمان ر اثر شکلبرخورد تازه د

ها کند ولی افرادي را که در درون نسلشود با نسل معین میکه به صورت موج نشان داده می
موجودند و داراي دیدگاه مشترك بر اساس تجربیات مشترك هستند از افرادي که این وضعیت 

در . )21: 1383 یوسفی،( کندده و از آنها به عنوان واحدهاي نسلی یاد میرا ندارند متمایز کر
سال و  65سال و  64تا  35 ،سال  34تا  18بر تعریف مانهایم افراد به سه نسل  تحقیق بنااین 

نسل قبل از انقالب کسانی هستند که دوران پهلوي و انقالب را  نسل اول،. نداباالتر تقسیم شده
 تجربه دقیقی از دوران پهلوي ندارند،نسل انقالب کسانی هستند که  ،د. نسل دومانتجربه کرده

اند و تفاوت آنها با جنگ را تجربه کرده و حتی به عنوان نیروي فعال در جنگ شرکت داشته
نسل بعد از انقالب کسانی هستند که  ،نسل اول نداشتن تجربه دوران پهلوي است. نسل سوم

(برگرفته از  اندپذیري خود را بعد از جنگ طی کردهیا دوران جامعهند اهبعد از جنگ متولد شد
  . )1391 ،و کالنتري ؛ فاضلی1386 ،آزاد

  
  یافته هاي پژوهش- 4

 درصد 7/64و  مجرد  درصد 5/34؛ زن درصد 51و مرد  درصد 49نمونه تحقیق شامل 
درصد از  5/44م، درصد از نسل دو 5/46درصد از پاسخگویان از نسل اول،  9. استمتاهل  

  نشان داده شده است. 1در جدول  هاي متغیرهاي پژوهش در سه نسلشاخصنسل سوم بودند. 
  
  
  
  
  

  هاي متغیرهاي پژوهش در سه نسل: شاخص1جدول 
  مینیمم  - ماکزیمم   واریانس  انحراف استاندارد  میانگین  نسل  متغیر

هاي پست ارزش
  مدرن خانوادگی

  0 - 17  61/18  31/4  02/7  اول
  0 – 29  03/29  39/5  81/8  دوم
  0 – 27  50/40  36/6  56/11  سوم

  5 - 20  02/12  47/3  94/11  اول  احساس امنیت
  0 - 25  21/19  38/4  21/12  دوم
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  0 – 24  33/17  16/4  41/12  سوم

  مصرف رسانه
 0 - 17 74/18 23/4 45/5  اول
  0 - 20  99/21  69/4  58/8  دوم
  1 - 20  25/23  82/4  55/10  سوم

  سنخ ارزشی
  0 - 10  37/6  52/2  48/4  اول
  0 - 12  37/5  32/2  47/4  دوم
  0 - 12  85/5  42/2  25/4  سوم

  دین داري
  16 - 89  73/252  89/15  14/68  اول
  8 - 91  22/275  59/16  11/64  دوم
  13 - 91  38/307  53/17  00/58  سوم

  
به مصرف رسانه  نوادگی ومدرن خاهاي پستارزشبینیم می فوقهمانطور که در جدول 

در حالی که احساس امنیت و سنخ  ،داشته روند کاهشی دین داريو  روند افزایشیلحاظ نسلی 
مدرن هاي پستارزشاگرچه همچنین . دهدتفاوت محسوسی را نشان نمیدر سه نسل ارزشی 

افزایشی را روند از نسل اول به سوم تر از حد متوسط بوده اما در هر سه نسل پایین خانوادگی
از  عناصريدهد. بنابراین اگرچه جامعه ما در حال گذار از سنتی به مدرن است اما نشان می

 2شود که در حال افزایش هست. جدول مشاهده میدر آن هاي پست مدرن خانوادگی ارزش
  دهد. نشان میدر نسل اول مدرن خانوادگی را هاي پستهاي ارزشتوزیع درصدي گویه

  
  
  
  
  

  در نسل اول  مدرن خانوادگیهاي پست: توصیف ارزش2جدول 

کامال   هاگویه
کامال   خالفم  متوسط  موافق  موافق

  مخالف
  جمع

  فراوانی  درصد
  51  100  5/82  15  5/2  0  0  از نظر من ازدواج باید منسوخ شود

 میان راحتی خود و داشتن فرزند راحتی
  52  100  8/26  3/29  8/26  1/17  0  کنمخود را انتخاب می
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در صورت توافق زن و شوهر باید سقط 
  52  100  6/36  8/26  8/9  6/14  2/12  جنین آزاد باشد

داشته  اگر زندگی با آسایش فرد منافات
  52  100  22  5/19  8/26  6/14  1/17  باشد باید براحتی طالق بگیرد

توانند با هم دختر و پسر قبل از ازدواج می
  52  100  3/68  22  7/9  0  0  زیر یک سقف زندگی کنند

رد فتواند رابطه جنسی با زن متاهل می
  52  100  4/85  6/14  0  0  0  دیگري به غیر از همسر داشته باشد

بل از قتوان رابطه جنسی دختر و پسر می
  54  100  8/73  8/23  5/2  0  0  ازدواج را پذیرفت

  52  100  5/80  5/19  0  0  0  توان همجنس بازي را پذیرفتمی
 دیگر چیز هر از فرد لذت و آسایش
  54  100  7/35  8/23  4/33  1/7  0  است مهمتر

مدرن خانوادگی در هاي پستارزش
  52  100  43/78  38/12  19/9  نسل اول

  
هاي درصد افراد در نسل اول ارزش 9شود در حدود چنانکه در جدول فوق مشاهده می

حدود به آزاداندیشی ها مشود اما باید متذکر شد که این نگرشمدرن خانوادگی دیده میپست
توان یافت که تساهل و تسامح در رابطه در سقط جنین و طالق است و هیچ موردي را نمی

توزیع درصدي  3جدول جنسی را گزارش کرده باشد و یا موافق با منسوخ شدن ازدواج باشد. 
  دهد. نشان میدر نسل دوم مدرن خانوادگی را هاي پستهاي ارزشگویه

  
  
  

  در نسل دوم   مدرن خانوادگیهاي پستف ارزش: توصی3جدول 

کامال   هاگویه
کامال   خالفم  متوسط  موافق  موافق

  مخالف
  جمع

  فراوانی  درصد
  270  100  8/56  3/34  4  5/2  4/2  از نظر من ازدواج باید منسوخ شود

میان راحتی خود و داشتن فرزند راحتی 
  273  100  22  9/45  9/19  8/8  4/3  کنمخود را انتخاب می

  271  100  2/27  3/22  9/13  7/22  9/13در صورت توافق زن و شوهر باید سقط 
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  جنین آزاد باشد
اگر زندگی با آسایش فرد منافات داشته 

  270  100  2/14  9/25  8/20  5/23  6/15  باشد باید براحتی طالق بگیرد

توانند با هم دختر و پسر قبل از ازدواج می
  270  100  53  2/30  2/9  4/4  2/3  زیر یک سقف زندگی کنند

تواند رابطه جنسی با فرد زن متاهل می
  276  100  83  5/13  4/1  3/1  8/0  دیگري به غیر از همسر داشته باشد

از  توان رابطه جنسی دختر و پسر قبلمی
  277  100  64  9/21  6/7  4  5/2  ازدواج را پذیرفت

  278  100  5/80  13  4/3  6/1  5/1  توان همجنس بازي را پذیرفتمی
 ترمهم دیگر چیز هر از فرد لذت و آسایش

  279  100  6/26  5/36  6/18  1/14  2/4  است

مدرن  خانوادگی در هاي پستارزش
  274  100  53/74  98/10  49/14  دومنسل 

  
درصد  15هاي پست مدرن خانوادگی در حدود دهد ارزشچنانکه جدول فوق نشان می

دهد عالوه بر تساهل و تسامح در ن جدول نشان میهاي ایشود. یافتهافراد نسل دوم دیده می
توزیع  4جدول طالق و سقط جنین مقداري آزاداندیشی در روابط جنسی نیز ایجاد شده است. 

  دهد. مدرن خانوادگی را در نسل سوم نشان میهاي پستهاي ارزشدرصدي گویه
  
  
  

  در نسل سوم  مدرن خانوادگیهاي پست: توصیف ارزش4جدول 

کامال   هاگویه
کامال   خالفم  متوسط  موافق  موافق

  مخالف
  جمع

  فراوانی  درصد
  260  100  9/52  4/26  1/9  5/6  1/5  از نظر من ازدواج باید منسوخ شود

میان راحتی خود و داشتن فرزند راحتی 
  260  100  6/17  8/42  7/21  4/10  5/7  کنمخود را انتخاب می

  263  100  2/24  19  4/14  7/26  7/15در صورت توافق زن و شوهر باید سقط 
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  نین آزاد باشدج
اگر زندگی با آسایش فرد منافات داشته 

  260  100  3/15  9/21  3/27  9/21  6/13  باشد باید براحتی طالق بگیرد

م هتوانند با دختر و پسر قبل از ازدواج می
  262  100  7/36  3/25  9/12  8/16  3/8  زیر یک سقف زندگی کنند

د رابطه جنسی با فرد توانزن متاهل می
  263  100  9/79  8/13  5/3  5/1  3/1  دیگري به غیر از همسر داشته باشد

از  توان رابطه جنسی دختر و پسر قبلمی
  266  100  4/44  3/20  4/14  3/12  6/8  ازدواج را پذیرفت

  267  100  5/69  4/15  2/9  1/3  8/2  توان همجنس بازي را پذیرفتمی
 ترمهم دیگر چیز هر از فرد لذت و آسایش

  267  100  1/11  7/23  9/31  3/21  12  است

مدرن خانوادگی  در رزشهاي  پستا
  263  100  25/62  04/16  71/21  نسل سوم

 
درصد  22هاي پست مدرن خانوادگی در حدود دهد ارزشچنانکه جدول فوق نشان می

هل و تسامح در دهد عالوه بر تساهاي این جدول نشان میشود. یافتهافراد نسل سوم دیده می
هاي فردگرایانه ایجاد طالق و سقط جنین مقدار بیشتري آزاداندیشی در روابط جنسی و نگرش

مدرن خانوادگی را نشان هاي پستتحلیل واریانس و تفاوت نسلی ارزش 5جدول شده است. 
  دهد. می

  
  
  

  خانوادگی و نسلمدرن پستهاي تحلیل واریانس ارزش: 5جدول 

 تعداد  نسل  
 گینمیان

F مقدار 
P  گروه سوم  گروه دوم  گروه اول  

هاي ارزش
مدرن پست

  خانوادگی

      0200/7  53  اول
    8069/8    278  دوم  000/0  769/22

  5603/11      267  سوم
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می و مدرن خانوادگی وجود دارد هاي پستدهد تفاوت نسلی در ارزشمی نشان فوقجدول 
آزمون تعقیبی  .باشدخانوادگی میمدرن پستهاي ه ارزشدهند عنصر نسل تمایزتوان گفت 

در سطح معنادار قابل قبول مدرن خانوادگی در نسل سوم هاي پستارزشدهد نشان میتوکی 
در سطح معنادار قابل  دوممدرن خانوادگی در نسل هاي پستارزشبیش از نسل اول و دوم و 

ال سئوال اینجاست که رابطه میان حاست. نسل سوم بیش از نسل اول و کمتر از قبول 
هاي اقتصادي اجتماعی در هر نسل چگونه است؟ مدرن خانوادگی و ویژگیهاي پستارزش
  دهد. هاي خانوادگی با جنسیت و وضعیت تاهل را نشان می، تحلیل دومتغیره ارزش6 جدول

  
و  مدرن خانوادگی بر حسب جنسیتهاي پست: آزمون اختالف میانگین ارزش6جدول 

  وضعیت تاهل به تفکیک نسل

انحراف   میانگین  تعداد    نسل    
 F  استاندارد

درجه 
  آزادي

  مقدار
p  

هاي ارزش
مدرن پست

  خانوادگی

  جنسیت

  56366/3  7392/8  18  مرد  اول
  44280/4  1604/6  36  زن  038/0  52  073/0

  76634/4  3449/8  145  مرد  دوم
  96473/5  3045/9  134  زن  141/0  830/54  220/5

  07039/6  1983/11  131  مرد  سوم
  63904/6  9100/11  136  زن  361/0  265  404/0

وضعیت 
  تاهل

  44023/4  4842/6  24  مجرد  اول
  21643/4  6654/7  28  متاهل  328/0  50  120/0

  08628/6  2243/9  40  مجرد  دوم
  28057/5  7280/8  236  متاهل  593/0  274  998/0

  سوم
  99915/5  3503/13  143  مجرد

متا  000/0  265  005/0
  ھل

١٢۴ ۴٩۴٩/
١ ٩۶۵۵۵/۶ 

 
مدرن خانوادگی در نسل اول در زنان کمتر هاي پستبینیم ارزشچنانکه در جدول فوق می

شود. اما این رابطه در نسل دوم و سوم برقرار نیست. به عبارت دیگر زنان از مردان مشاهده می
کنند اما در نسل دوم و سوم تفاوت کنند و احتماال رفتار میاول متفاوت فکر می و مردان نسل
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کنند. بنابراین فرضیه تاثیر جنسیتی وجود نداشته و مشابه یگدیگر تفکر و احتماال رفتار می
شود. همچنین این جدول مدرن خانوادگی در نسل اول پذیرفته میهاي پستجنسیت بر ارزش

مدرن هاي پستتاهل در نسل اول و دوم تاثیر معناداري بر ارزش دهد وضعیتنشان می
مدرنیستی در حوزه خانواده به هاي پستخانوادگی ندارد اما در نسل سوم در افراد مجرد نگرش

هاي طور معناداري بیش از افراد متاهل است. بنابراین فرضیه تاثیر وضعیت تاهل بر ارزش
هاي واریانس ارزش ، تحلیل7شود. جدول یرفته میمدرن خانوادگی در نسل سوم پذپست
  دهد. تحصیالت را نشان میخانوادگی و مدرن پست
  

  مدرن خانوادگی و تحصیالت به تفکیک نسلهاي پستتحلیل واریانس ارزش: 7جدول 

 تعداد تحصیالت  نسل  
 میانگین

F مقدار  
p  گروه اول  

هاي ارزش
مدرن پست

  خانوادگی

  اول
      پایین

      متوسط  679/0  390/0
      باال

  دوم
  5427/7  46  پایین

  8595/8  196  متوسط  079/0  564/2
  3618/10  30  باال

  سوم
  5466/15  9  پایین

  1704/11  220  متوسط  084/0  502/2
  2154/12  32  باال

  

مدرن خانوادگی با هاي پستدهد رابطه معناداري میان ارزشچنانکه جدول فوق نشان می
هاي شود. بنابراین فرضیه تاثیر تحصیالت بر ارزشتحصیالت در هر سه نسل مشاهده نمی

آزمون همبستگی میان  8شود. جدول مدرن خانوادگی در هر سه نسل پذیرفته نمیپست
  دهد.مدرن خانوادگی با درآمد در هر سه نسل را نشان میهاي پستارزش

   مدرن خانوادگی با درآمد به تفکیک نسلهاي پستارزش : آزمون همبستگی8جدول 
  p  مقدار  همبستگی پیرسون  نسل    

  005/0  389/0  اول  درآمد  مدرن خانوادگیهاي پستارزش



  96تابستان بهار و  /   9 شماره/  ومس دوره/ اجتماعی هاي نهاد شناسی جامعه .............................. 177
 

  
  

هاي معنادار میان ارزش دهد همیستگی مستقیم مثبتچنانکه جدول فوق نشان می
بنابراین فرضیه تاثیر درآمد بر گی با درآمد در نسل اول و سوم وجود دارد. مدرن خانوادپست
آزمون ، 9شود. جدول مدرن خانوادگی در نسل اول و سوم پذیرفته میهاي پستارزش

مصرف رسانه، احساس امنیت، سنخ ارزشی و دین مدرن خانوادگی با هاي پستهمبستگی ارزش
  دهد.را نشان می به تفکیک نسلداري 

مدرن خانوادگی با مصرف رسانه، احساس امنیت، هاي پستآزمون همبستگی ارزش :9جدول 
  به تفکیک نسل دین داريسنخ ارزشی و 

  
 هايمعنادار میان ارزش دهد همبستگی مستقیم مثبتچنانکه جدول فوق نشان می

بنابراین فرضیه تاثیر مدرن خانوادگی با مصرف رسانه در نسل دوم و سوم وجود دارد. پست
شود. مدرن خانوادگی در نسل دوم و سوم پذیرفته میهاي پستمصرف رسانه بر ارزش

مدرن خانوادگی با سنخ ارزشی در نسل هاي پستمعنادار میان ارزش همیستگی مستقیم مثبت

  908/0  -007/0  دوم
  000/0  288/0  سوم

مدرن هاي پستارزش
  خانوادگی

  

 Pمقدار  همبستگی پیرسون  نسل  

  مصرف رسانه
  805/0  -034/0  اول
  000/0  237/0  دوم
  000/0  466/0  سوم

  احساس امنیت
  333/0  -136/0  اول
  000/0  -381/0  دوم
  002/0  -190/0  سوم

  سنخ ارزشی
  381/0  -122/0  اول
  363/0  061/0  دوم
  000/0  283/0  سوم

  دین داري
  005/0  -377/0  اول
  000/0  -579/0  دوم
  000/0  -604/0  سوم
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مدرن خانوادگی در نسل هاي پستاین فرضیه تاثیر سنخ ارزشی بر ارزشبنابرسوم وجود دارد. 
مدرن خانوادگی با دین هاي پستهمیستگی معکوس معنادار میان ارزششود. سوم پذیرفته می

مدرن هاي پستبنابراین فرضیه تاثیر دین داري بر ارزشداري در هر سه نسل وجود دارد. 
هاي معنادار میان ارزش همیستگی معکوسشود. خانوادگی در هر سه نسل پذیرفته می

بنابراین فرضیه تاثیر مدرن خانوادگی با احساس امنیت در نسل دوم و سوم وجود دارد. پست
شود. جدول مدرن خانوادگی در نسل دوم و سوم پذیرفته میهاي پستاحساس امنیت بر ارزش

را  مدرن خانوادگی در سه نسلهاي پستگانه عوامل موثر بر ارزشرگرسیون چند  آزمون 10
  دهد. نشان می

  در سه نسل مدرن خانوادگیهاي پستعوامل موثر بر ارزش گانهرگرسیون چند  :10 جدول
 عوامل موثر نسل اول نسل دوم نسل سوم

  p  Beta  مقدار p  Beta  مقدار p  Beta  مقدار
 جنسیت -437/0 005/0 117/0 068/0 022/0 716/0
  وضعیت تاهل 171/0 246/0 071/0 264/0 -099/0 108/0
 درآمد 200/0 122/0 -220/0 001/0 161/0 013/0
 احساس امنیت -170/0 185/0 -033/0 618/0 -052/0 403/0
 مصرف رسانه -254/0 088/0 022/0 748/0 149/0 047/0
 سنخ ارزشی 026/0 839/0 -008/0 891/0 055/0 387/0
 تحصیالت -351/0 027/0 162/0 019/0 -184/0 003/0
  دین داري -626/0 000/0 -573/0 000/0 -459/0 000/0

845/16 595/14 175/6 F 
000/0 000/0 000/0 Sig 
683/0 620/0 750/0 R 
467/0 385/0 563/0 RSquar 

439/0 358/0 472/0 Adjusted R 
Square 

جنسیت، خانوادگی با مدرن هاي پستارزشدر نسل اول دهد چنانکه جدول فوق نشان می
ها در زنان، افراد با تحصیالت تحصیالت و دین داري رابطه معنادار دارد. به طوري که این ارزش

مدرن خانوادگی هاي پستارزشدر نسل دوم  تر بیشتر است.تر و افراد با دین داري پایینپایین
ها در افراد با درآمد ن ارزشدرآمد، تحصیالت و دین داري رابطه معنادار دارد. به طوري که ایبا 

مدرن هاي پستارزشتر بیشتر است. در نسل سوم تر و دین داري پایینتر، تحصیالت باالپایین
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درآمد، تحصیالت و دین داري و مصرف رسانه رابطه معنادار دارد. به طوري که این خانوادگی با 
تر و مصرف رسانه باالتر، داري پایین تر، دینتر، تحصیالت پایینها در افراد با درآمد باالارزش

در هر سه نسل دین داري عامل تعیین کننده دهد چنانکه جدول فوق نشان میبیشتر است. 
اصلی است و حضور این متغیر موجب شده برخی متغیرها که در تحلیل دو متغیره معنادار 

داري از نسل اول به سوم از طرف دیگر تاثیر دین  بودند، تاثیر معنادار خود را از دست بدهند.
 کاهش یافته است. 

   بحث و نتیجه گیري - 5 
مالزم با انقالب اساسی در چند دهه آخر قرن بیستم ساختارهاي جوامع پیشرفته هم دچار 

ساختار اقتصادي این جوامع (شامل کشورهاي اروپایی غربی و شمالی) از  .تحول اساسی شد
هاي ارتباطات و (به خصوص در حوزه خدماتنی بر ساختاري مبتنی بر صنعت به ساختاري مبت

. هم دچار تغییر شد جامعهاطالعات) متحول گردید. به موازات این تغییر نظام هنجاري 
هنجارهاي اجتماعی که نشان دهنده انتظارات استاندارد جامعه از اعضایش است رو به سستی 

ارت جامعه بر رفتارهاي اعضایش در نتیجه حضور جامعه در زندگی افراد محدود و نظ ،گرایید
دولت و حزب در اروپاي غربی و شرقی) در افراد به  ،تضعیف گردید. نفوذ نهادهاي سنتی (کلیسا

سست شد و این تحوالت باعث گسترش تدریج کاهش یافت. پیوند فرد و جامعه در این جوامع 
و به هم خوردن انعطاف پذیري در مسیر زندگی  ،افزایش تسامح و تساهل استقالل فردي،

سابقه تقسیم کار جنسیتی گردید. با محدودیت حضور جامعه در زندگی فردي و گسترش بی
ي جامعه محور هانظام ارزشی جامعه هم متحول گردید. ارزش ،فردیت و اختیارات فردي

هاي فردمحور معطوف به نیازهاي معطوف به نیازهاي اولیه به سرعت جاي خود را به ارزش
  .)121: 1387،سرایی( ندثانویه داد

از واحدي تولیدي به امري اجتماعی مبدل شده و نیز  یخانواده ایران به دنبال این تغییرات
 ضمن تغییر از ساختار سنتی خود کماکان مهمترین نهاد اجتماعی از دید افراد ایرانی است

که است از آن ی تحقیقات اخیر حاکدر عین حال  اما .)78: 1389 ،، مدیري و وکیلیارمکیزادآ(
 است.هاي اجتماعی اقتصادي با تناقضاتی مواجه شده در تطابق خود با دگرگونیخانواده ایرانی 

هاي هاي خانوادگی به سمت ظهور و افزایش ارزشاین تحقیقات نشان از تغییر ارزش
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 مدرن خانوادگیهاي پستدر این تحقیق به بررسی نسلی ارزشمدرن دارد و بر این اساس پست
  و عوامل موثر بر آن پرداختیم. 

روند به لحاظ نسلی مصرف رسانه مدرن خانوادگی و هاي پستارزش در این تحقیق دیدیم
در سه داشته، در حالی که احساس امنیت و سنخ ارزشی  کاهشی روند و دین داريافزایشی 

سلی احساس به تعبیر دیگر در شهر تهران به لحاظ ن. دهدتفاوت محسوسی را نشان نمینسل 
غلبه سنخ کند. امنیت روند افزایشی نداشته و روند نسلی سنخ ارزشی نیز این یافته را تایید می

، احمدي و رفیعی بلداچی ارزشی مادي و عدم تفاوت نسلی در آن را در تحقیقات میرفردي
نیز ) 1389( ، مدیري و وکیلیارمکیزادآ ،)1388(گودرزي  ،)1381( فرخالقی ،)1390(

است که ایرانیان اگرچه در مسیر توسعه اقتصادي  از آن ده کردیم و این تحقیقات حاکیمشاه
ها بنابر فرضیه کمیابی د اما به دلیل برآورده نشدن نیازهاي اولیه افراد در همه گروهنقرار دار

در  .کننددرگیر نیازهاي اولیه بوده و مسیر تغییر سنخ ارزشی مادي به پسامادي را طی نمی
اي نیست که دهد اما این روند به گونهکه جامعه ما آهنگ توسعه اقتصادي را  نشان میحالی 

بنابر تئوري اینگلهارت در جوامعی که روند نسلی  .احساس امنیت بیشتر را به دنبال داشته باشد
افزایش امنیت را نشان ندهد تغییر نسلی ارزشی نباید وجود داشته باشد و این در حالی است 

کند. مدرن خانوادگی را تایید میهاي پسته این پژوهش وجود تفاوت نسلی در ارزشکه یافت
  نظام اجتماعی است. مختلف در ارکان و اعوجاج این یافته حاکی از عدم هماهنگی 

از تر از حد متوسط بوده اما در هر سه نسل پایین مدرن خانوادگیهاي پستارزشاگرچه 
دهد. بنابراین اگرچه جامعه ما در حال گذار از سنتی ا نشان میروند افزایشی رنسل اول به سوم 

شود که در مشاهده میدر آن مدرن خانوادگی هاي پستاز ارزش عناصريبه مدرن است اما 
هاي مختلف شاید بتوان این تفاوت را به تجربهبر اساس تئوري اینگلهارت حال افزایش هست. 

و اقتصاد ها ها در این بحرانو تجارب متفاوت نسل ها و بحران ناشی از انقالب و جنگنسل
هاي پست مدرن را نشان درصد افراد در نسل اول گرایش 19/9 نسبت داد. دیدیمناموفق 

در نسل  49/14دهند که محدود به لذت فردي و پذیرش سقط جنین است و این میزان به می
ي دوم و سوم آزاداندیشی و تساهل هادر نسل سوم افزایش یافته است. در نسل 71/21دوم و به 

و تسامح به آزاداندیشی در روابط جنسی، طالق و منسوخ دانستن ازدواج نیز تسري یافته است. 
 نآکسین و تورنت)، 2004( چرلین)، 2004( آماتوبهی در مطالعات مشا نتایجچنانکه دیدیم 

شده بود. مشابه این ) گزارش 2007( النگ مور و جوردانو منینگ،)، 1998( بامپس)، 1993(
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 4مالهوترا و تسیو)، 2008(3 گوتیرز دومنه)، 1994(2چودوري و تراواتونتایج در مطالعات 
 یو )،1994 (8ونگ )،2007( 7شاکال و کاپادیا )،1996( 6شین و چو)، 2007( 5ویلیامز)، 1996(
 10رچرمورن و اسپ)، 2001( باس و دیگران)، 1989( باس )،2001( 9اسمیت و باس)، 1994(
، کالین ،دارو لوینسن،)، 1968( 12اریکسن )، 2005( باس و اسمیت، 11شاکلفورد)، 2003(

: 1388 دلخموش،) نیز گزارش شده است (1977( 14وایلنت )، 1978( 13کیمک و لوینسن
209  - 208 .(  

توان گفت میبنابراین  مدرن خانوادگی وجود دارد وهاي پستتفاوت نسلی در ارزش دیدیم
نشان نیز آزمون تعقیبی توکی  .باشدخانوادگی میمدرن پستهاي دهنده ارزشتمایز عنصر نسل

در سطح معنادار بیش از نسل اول و دوم و مدرن خانوادگی در نسل سوم هاي پستارزش داد،
اینگلهارت معتقد است دگرگونی فرهنگی تدریجی گفتیم  نسل اول است.  دوم بیش از نسل در 

 از هاي مختلف شکل داده،اي است که به نسلهاي سازندهگرگونی در تجربهاست و آن بازتاب د
که در حالی .اندهاي گذشته کامال گستردهها و هنجارهاي سنتی در میان نسلرو ارزشاین

جانشین شدن  تر نفوذ داشته باهاي جوانهاي جدید تا حد زیادي در میان نسلگرایش
زرگتر جهان بینی متداول در این جوامع دگرگون شده هاي بتر به جاي نسلهاي جواننسل
هاي دوم و سوم آزاداندیشی و تساهل و تسامح به آزاداندیشی در روابط همچنین در نسل. است

  جنسی، طالق و منسوخ شدن ازدواج نیز تسري یافته است. 
ي هاارزشبه افراد در شهر تهران اگرچه اکثریت قریب به اتفاق  داداین تحقیق نشان 

در خانواده ایرانی رو به ها هر چند اندك اما خانوادگی گرایشی ندارند اما این ارزشمدرن پست

                                                        
2 Chowdhury , Trovato  
3 Gutierrez , Domenech 
4 Malhotra & Tsui 
5 Williams  
6 Choe & Shin  
7 Shukla & Kapadia 
8 Wang 
9 Schmitt & Buss   
10 Toro , Morn & Sprecher  
11 Shackelford  
12 Erikson  
13 Levinson , Darrow , Klein , Levinson , Mckee  
14 Vaillant  
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هاي خانوادگی را افزایش نهاده و این موضوع اهمیت توجه به خانواده و عوامل موثر بر ارزش
اي نه چندان نزدیک در آینده ممکن استاگر به عوامل موثر توجه نشود  .کنددوچندان می

 مدرن که به نوعی تجزیه و انشقاق خانواده را به همراه دارد،هاي پستارزش شیوع بیشترهد شا
حل نیز باید سیستمی به صورت سیستمی پدید آمده، راه ت خانوادهگونه که مشکالهمان باشیم.

 کند خانواده حداقلی باشد تا بتواند حداقل وظایف خانواده کهتعادل نهادي اقتضا میارائه شود. 
هاي خانوادگی است را انجام دهد پذیري و بازتولید ارزشتولید مثل و تربیت فرزندان و جامعه

اسالمی دور  هاي اقتصادي خانواده را از تربیت ایرانیرسد دغدغهر میاما در حال حاضر به نظ
هاي ساده و تشویق به ازدواج هاي انجام شده در احیاي خانواده سنتی،کند و مداخلهمی

ترویج روابط صمیمی در خانواده راه به جایی  ،تشویق به فرزندآوري ،هاي اندك به جوانانکمک
و  اخله گر را ایفا کندگذار و عدم مدسیاست ،گردولت در این فضا باید نقش هدایتنبرده است. 

ها و به منزلۀ یک اصل بپذیریم، باید ظرفیت، توانمندسازي خانواده در حل مشکالت خوداگر 
  شود. هاي الزم براي چنین منظوري فراهم فرصت

مدرن هاي پستمعنادار میان ارزش تحلیل دومتغیره نشان داد همبستگی معکوس
خانوادگی با احساس امنیت در نسل دوم و سوم وجود دارد. به عبارت دیگر در افراد با احساس 

ین مغایر با وضعیتی شود و امدرن خانوادگی بیشتر مشاهده میتر ارزشهاي پستامنیت پایین
این یافته نیز بخشی از تئوري اینگلهارت را تایید شود. است که در جوامع فراصنعتی دیده می

شود و کند که معتقد است تفاوت نسلی در جوامعی که امنیت فزاینده نیست، دیده نمیمی
شاید . وجود تفاوت نسلی در چنین جوامعی به علت رکود اقتصادي و اقتصادهاي ناموفق است

 عدمناشی از  گیمدرن خانوادهاي پستظهور ارزشمدار ما درجامعه خانوادهگفت  بتوان
نتایج مشابه را در تحقیقات آکسین و . و واکنشی نسبت به آن استکافی احساس امنیت 

مشاهده کردیم که  )2007( و جوردانو مورالنگ منینگ،)؛ 1998( بامپس)؛ 1993( تورنتن
زندگی مشترك غیررسمی و همچنین پذیرش رابطه جنسی  هاي غیرسنتی،نشان دادند آرایش

و پیش از ازدواج در نزد جوانان و نوجوانان مقبولیت یافته و بیش از پیش مجاز شمرده شده 
 ها در طیفی از نااطمینانی نسبت به روابط پایدار در زندگی زناشویی استرشد این انتخاب

احساس امنیت که نقش موثر دولت و  تاثیر هتوجه ب ).208- 230: 1388 دلخموش،(
عدم احساس امنیت در در ابعاد  .باشدرا در خود نهفته دارند ضروري می اوهاي گذاريسیاست

کند. بنابراین دولت با مدرن خانوادگی هموار میهاي پستمختلف راه را بر گسترش ارزش
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ي احساس امنیت باالتر در اقشار تواند در راستاگذاري مناسب اقتصادي و اجتماعی میسیاست
  کننده باشد.مختلف جامعه کمک

. طبق تئوري رابطه داردمدرن خانوادگی هاي پستارزش درآمد در نسل اول و سوم با
طبق تئوري ها افرادي را متوجه خود کرده که درآمد باالتري دارند. اینگلهارت این ارزش
در نسل کرده که درآمد باالتري دارند. همچنین ها افرادي را متوجه خود اینگلهارت این ارزش

 رابطه سنخ ارزشی با است.رابطه برقرار مدرن خانوادگی هاي پستارزش وتجرد میان سوم 
  . مشاهده شدمدرن خانوادگی نیز در نسل سوم هاي پستارزش

ابراین دارند. بنرابطه معنادار مدرن خانوادگی هاي پستارزش باها در نسل دوم و سوم رسانه
ها نقش موثري در اشاعه فرهنگ جوامع فراصنعتی در نسل دوم و نسل توان گفت، رسانهمی

ها مواجهیم و از طرف دیگر با ها طی نسلبنابراین از طرفی ما با گسترش رسانهد. نسوم دار
مدرن خانوادگی و تئوري جهانی شدن فرهنگ و هاي پستها در ارزشافزایش توان تبیین رسانه

 تغییرمشابه این یافته را در تحقیق سعید گودرزي دیدیم که نشان داد شود. یر آن تایید میتاث
 ،(گودرزي دارد معناداره رابط جمعی ارتباط وسایل از استفاده میزانو  تأهل وضعیت با هاارزش
به خصوص هاي خانوادگی رسانه را در ارزش تاثیر مصرف با توجه به تحقیق حاضر که .)1388

باید  هارسانهدر  .کردبهینه در این باب استفاده  هاتوان از رسانهمیداد نشان سل سوم در ن
هاي خانواده، هاي خانواده، آسیبهاي فرهنگی، چالشالگوي خانوادة موفق، خانواده و تنوع

. مدارانه تهیه و ارائه شودهاي خانههاي خانوادگی حاکم بر رسانه، ارزشاصول و سیاست
هاي خانوادگی تواند آن را به ابزاري مناسب براي تقویت ارزشمی ب بودن رسانۀ ملیمخاطپر

 .مستقیم حذف شودهاي مستقیم و غیر تعارض پیام بایست در این مسیرمبدل سازد و می
 هاي خانوادهمستقیم در انتقال ارزشسیاسی و زبان غیرهاي غیرهمچنین تأکید بر قالب

  .شودپیشنهاد می
مدرن خانوادگی هاي پستف دیگر این تحقیق توان باالي دین داري در تبیین ارزشاز طر

هاي تداوم و پایداري نقش دین بر حوزه را در هر سه نسل نشان داد. این یافته منطبق با تئوري
)، ملکی 1993)، الیسون و شرکت (1961)، لنسکی (1995خانواده و مطالعات هربرگ (

) است. 1384)، ربانی و صفایی نژاد (1385)، زین آبادي (1390یري ()، آزاد ارمکی و مد1384(
در عین حال دیدیم که توان تبیین دین داري از نسل اول به سوم کاهش داشت. تاثیر دین 

دهد. به عبارت مدرن خانوادگی در روند نسلی سیر کاهشی را نشان میهاي پستداري بر ارزش
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توان ظهور و اي میخانوادگی کاهش یافته و تا اندازه مدرنهاي پستدیگر تاثیرپذیري ارزش
دهد اگر عوامل موثر بر بروز تئوري تمایز را در حوزه خانواده مشاهده نمود. این یافته نشان می

کاهش نسلی دین داري و عوامل موثر بر کاهش نسلی توان تبیین آن در حوزه خانواده 
مدرن هاي پستپیشگیري از گسترش ارزش توان راهکارهاي مناسبی درشناسایی گردد، می
  خانوادگی ارائه داد. 

هاي این تحقیق وجود تفاوت جنسیتی در نسل اول و عدم وجود آن در از دیگر یافته
مدرن خانوادگی هاي پستتر به یک میزان به ارزشهاي بعدي است. زنان و مردان جواننسل

یشتر جنسیت در عرصه خانواده را نشان اند. این یافته ضرورت شناخت بگرایش پیدا کرده
  دهد. می

نکته قابل تامل دیگر در تفاوت تاثیر متغیرهاي تحصیالت و درآمد در نسل دوم با نسل اول 
ها و سوم است که نیاز به مطالعه بیشتري داشته و دراین مطالعات باید به تجربیات مختلف نسل

  ود. و وجود جنگ و بحران ناشی از آن توجه بیشتري نم
مدرن در جامعه ما با جوامع فراصنعتی هاي پستهمچنین این تحقیق نشان داد ارزش

اگرچه به ظاهر مشابه اما در واقع متفاوت است. چرا که در جامعه ما برخالف جوامع فراصنعیت 
مدرن خانوادگی  و احساس امنیت وجود دارد و عمدتا افراد هاي پسترابطه منفی میان ارزش

تر به آن گرایش دارند. بنابراین افزایش تحصیالت و افزایش احساس امنیت پایین با تحصیالت
تواند نقش گردد بلکه در محدود کردن آن نیز میها نمینه تنها منجر به گسترش این ارزش

  موثري داشته باشد. 
اده و از آنجا دین داري بر حوزه خانوهاي تداوم و پایداري تاثیر تحقیق تایید کننده تئورياین نتایج 

که توان تبیین آن از نسل اول به سوم کاهش یافته، در عین حال تایید کننده تئوري تمایز با رشد بطئی 
ها شود. همچنین بخشی از تئوري اینگلهارت مبنی بر  تغییر نسلی ارزشها مشاهده میاست که در نسل

  شود. و عوامل موثر بر آن تایید می
و عوامل موثر  هاي خانوادگیشناسی ارزشیقات کیفی در گونهدر تحقیقات دانشگاهی تحق

عوامل موثر بر کاهش نسلی توان تبیین  و همچنین هاي خانوادگیارزشهاي مختلف گونهبر 
  شود.  پیشنهاد میدین داري در حوزه خانواده 
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