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 افراد و نگرش به پايداري خانوادهنظام ارزشي مقايسه بين نسلي رابطه 

 ۲محمود رضائیانو  1جواد افشار کهن

 ۱۵/۱۱/۱۳۹۷تاريخ پذيرش:                                                        ۱۵/۶/۱۳۹۷تاريخ دريافت: 

 چكيده

تواند ناپايداري، مييکي از علل  .است ناپايداري خانواده گسترش نهاد خانواده درايران مهم در تغییر يک

رابطه بین نظام ارزشي افراد ونگرش به پايداري خانواده  ساس،بر اين ا تغییردر نظام ارزشي افرادباشد.

نفري از  388نمونه  در اين پژوهش که به روش پیمايشي در  پژوهش باشد. مي تواند به عنوان مساله

، به صورت بین نسلي، به شمسي در شهر همدان انجام گرفته هاي چهل تا هفتادشهروندان متولد دهه

آنها به پايداري  م ارزشي، نگرش به پايداري خانواده و رابطه بین نظام ارزشي افراد و نگرشمقايسه نظا

نگرش  رونالد اينگلهارت استفاده شده وبراي سنجش نظام ارزشي از نظريه  .پرداخته شده استخانواده 

عاطفي و رفتاري مورد سنجش قرار گرفته  اد شناختي،به پايداري خانواده نیز با تقسیم بندي به  ابع

هاي مختلف به پايداري بین نظام ارزشي و نیز نگرش نسل کهتحقیق حاکي از آن است نتايج  است.

هاي مختلف تفاوت معناداري وجود ندارد. بین ابعاد سنتي و بقاي نظام ارزشي و نگرش خانواده در نسل

 –ختلف رابطه معنادار وجود دارد، درحالي که بین ابعاد سکوالر هاي مبه پايداري خانواده در نسل

 ها رابطه معنادار وجود ندارد.عقالني و خود شکوفايي اين نظام و نگرش به پايداري خانواده در اين نسل

 ناشي از توانديم که  هم خواني نداشت.  و پیشینه با انتظارات قبلي ها،بیشتر يافته است کهگفتني 

 .وجودي باشدتوقف شرايط اجتماعي در وضعیت نیازهاي 

 .پايداري خانواده ؛نگرش نسلي ؛ارزش نسلي ؛نظام ارزشي: بین نسلي روابط: هاکليدواژه 
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 و بيان مساله مقدمه -۱

همواره هم براي عامه مردم و هم براي  گوني هاي آن،ات و دگرخانواده و تغییرنهاد 

انديشمندان به ويژه دانشمندان علوم اجتماعي و به خصوص جامعه شناسان داراي اهمیت 

ها نتايج بسیاري از تحقیقات انجام شده در جامعه ايران، حاکي از تغییر ارزش فراوان بوده است.

ها و آنجايي که برخي معتقدند ارزش هاي ايرانیان به خصوص جوانان است، تاو نگرش

هايي که تحت هاي ايرانیان در حال شکل گیري مجدد  هستند.در اين میان يکي از حوزهنگرش

 1هاي در پیرامون نهادها و نگرشتاثیر تغییرات ارزشي و نگرشي قرار گرفته است، ارزش

 (.1:139۲و،)سرايي و اوجاقل خانواده، ازدواج و همچنین پايداري خانواده است

و پايان  13۵۷برخي نیز معتقدند که جامعه ايران به ويژه در دو مرحله وقوع انقالب سال

در دو سو وجهت  مذهبي و اجتماعي جنگ هشت ساله ايران و عراق دچار تغییرات ارزشي

 (.80:13۷۶)رفیع پور، مخالف و مختلف شده است

بیشتر  گرايي نهادينه شده است.فردي سازي، ... به معناي فرد "گويد:مي ۲اولريش بک

ها ... بعد از مردم شوند تا براي خانوادههاي دولت رفاه، براي افراد طراحي ميحقوق و مقرري

ساالر شدن سیاسي )دولت دموکراتیک( و مردم ساالر شدن اجتماعي )دولت رفاه(، مردم ساالر 

، و صمیمیت را تغییر هاي خانواده، روابط جنسي، عشق، تماس جنسيشدن فرهنگي، بنیان

 (.۲3-۲۵:1388)بک،  دهدمي

با اين اوصاف، خانواده نهادي است که تغییرات علمي، فکري، فرهنگي و اجتماعي، به 

گذارد.همانگونه که امواج سرعت و بسیار فراتر از انتظار، آثار خود را بر اين نهاد ديرپاي باقي مي

ر آن ساختارهاي سنتي و قديمي را در سهمگین  روشنگري و نوسازي و نوگرايي مبتني ب

ها در نهاد خانواده نیز تاثیر گذاشت، آن چنان که در همه جا و به نورديدند، اين دگرگونيمي

هاي عمیقي را ويژه در کشور ما، که در دوران گذار و در حالت گذر است، خانواده دگرديسي

آيد، در اکثر استانها و از آن جمله اي که برابر آماري که در پي ميتجربه کرده است، به گونه

 .*ها جهت فزوني دارداستان همدان، روند ازدواج رو به کاهش و سیر طالق و گسست خانواده

)همچون ۵هاي اجتماعيافراد و گروه 4و نگرشهاي 3هادر هیچ مقطع تاريخي، ارزش
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2- Beck Ulrich  
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غییر است، دچار در درون جوامع به سرعتي که امروزه در حال ت زنان،جوانان ،اقوام و ...(

 1هاي وسیع ساختاريدگرگوني نبوده است. به نظر برخي از جامعه شناسان، همراه با دگرگوني

دهد ودچار به آن واکنش نشان مي-هرچندبا تاخیر -جوامع نیز ۲و محیطي، نظام ارزشي

را به صورت  3شود.اين مساله به ويژه براي جوامعي که فرايندهاي مدرنیزاسیوندگرگوني مي

وارداتي و از باال به پايین تجربه کرده اند، مشهودتر است، چرا که با سرعتي که تغییرات 

کنند که در ، فرصت پیدا مي۵و جديد 4محیطي و ساختاري دارند، نظامهاي ارزشي سنتي

 هاي متفاوت قرار گیرندهاي مختلف و به شیوهتعارض، تقابل و تخالف با يکديگر از جنبه

  (.1۷:1383، )احمدنیا ومهريار

شمار بسیاري از جامعه شناسان، براي درک و توصیف چنین شرايطي در جوامع، از چنین 

در اين میان جوانان به دلیل  ارزشي ياد کرده اند. ۷يا تعارض ۶وضعیتي با عنوان دوران گذار

اين که بیشتر در معرض فرايندهاي تغییر قرار مي ويژگیهاي شخصیتي و منحصر به فرد خود و

و نگرشهاي جديد، تازه وارد شده شوند و ارزشها گیرند، زودتر از اقشار ديگر دچار تغییر مي

و نه در حالي که معموال (.3۵:1383مدي، )اح دهندنوپديد را مورد پذيرش وجذب قرار ميو

هاي پیشین رواج، گستردگي، نسلن ومیان بزرگساالدرهاي سنتي ها و نگرشوما، ارزشعم

هاي هاي متفاوتي دارند و با جانشین شدن نسلي جديدتر ارزشهادارد، نسلشیوع و پذيرش 

هاي گذشته، جهان بیني متداول، مرسوم، شايع و جاري در جوان تر به جاي افراد از نسل

نتايج بسیاري از تحقیقات انجام . (۵0:1383)آزاد ارمکي و غفاري،  شودجوامع نیز دگرگون مي

هاي ايرانیان به خصوص جوانان است، تا ها و   نگرشي از تغییر ارزششده در جامعه ايران، حاک

هاي ايرانیان در حال شکل گیري مجدد  هستند.در ها و نگرشآنجايي که برخي معتقدند ارزش

ها هايي که تحت تاثیر تغییرات ارزشي و نگرشي قرار گرفته است، ارزشاين میان يکي از حوزه

خانواده، ازدواج و همچنین پايداري خانواده است.از آنجايي که در  8دهاي در پیرامون نهاو نگرش

در جامعه ايران،گسست و ناپايداري در خانواده را جز به ضرورت و از روي ناگزيري و ناگريز، 

توان ناپايداري خانواده در شمارند، ميدانند و آن را روا نميجايز، روا، مقبول و پذيرفتني نمي
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7- Conflict  

8- Institute  
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 (.   ۷:1380)حاضري،  عنوان يک مسئله اجتماعي قلمداد کرد جامعه ايراني را، به

مورد تايید را به  ۲ها و هنجارهاي، ارزش1نهاد خانواده از طريق فر ايند جامعه پذيري

(، که 40:1388)ساروخاني،  کندها را بازي ميفرزندان انتقال میدهد و نقش پیوند دهنده نسل

ند.بنابراين بررسي و درک نقش خانواده به عنوان يکي از کوتداوم جامعه کمک مي 3به باز تولید

 هاي افراد بسیار حیاتي استها و ارزشنهادهاي اساسي جامعه در شکل گیري و تداوم انگیزش

ست که اين اولین و چه بسا مهم ا (. در مورد حوزه خانواده آنچه پیداست اين۵۲:13۶۶)بیرو، 

جامعه ايراني، داراي مشکالت و معضالت جدي  دي پر اهمیت درترين نهاد اجتماعي و نها

اي شده است، به گونه 4ازجمله طالق، گسستگي و از همه آنها مهم تر به شدت دچار ناپايداري

هاي به ظاهر به سامان نیز که دچار طالق و جدايي قانوني نشده اند، که بسیاري از خانواده

اين تحقیق مد نظر  است، اين است که  و پیوستگي الزم نیستند.آنچه که در ۵داراي پايداري

ها و به عبارتي نظام ارزشي يکي از عوامل مهم به وجودآورنده اين ناپايداري، دگرگوني در ارزش

(.جامعه در حال 8۵:1384)سفیري و شريفي،  ها و به ويژه جوانان ايراني استافراد و خانواده

نهاد خانواده، به  .را تجربه میکند ۷نیتهبه مدر ۶گذار ايران يک گذار ناقص و ناهمگون از سنت

عنوان نخستین نهاد بشري و اجتماعي، درپي تحوالت جديد و نو پديد، به خصوص در جوامع 

در معرض تغییرات و البته تاثیرات عمیقي قرار گرفته  -همچون جامعه ايران -در حال گذار

اي که آمار کرده است، به گونه هاي جدي مواجهاست، که بنیان، ثبات و پايداري آن را با چالش

از زيست اجتماعي ارائه شده از سوي مراجع مسئول و رسمي گوياي نگراني در اين حوزه 

 .ايرانیان  است

همچنین به نظر میرسد که، يکي از مهم ترين اين دگرگوني ها، در منابع ارزشي افراد روي 

هاي ارزشي خود، ین جهت اولويتبه عبارت ديگر، افراد همواره در انتخاب و تعی. داده است

ها و آموخته و تعالیم و تربیت آنها منشاء و سرچشمه متوجه منابعي هستند، که از دانسته

رسد که در شرايط کنوني جامعه ما، اين منابع ارزشي و نحوه مراجعه به گیرد و به نظر ميمي

نوع نگرش به پايداري  آنها دچار تغییر، تحول و دگرگوني شده است.استدالل پژوهش درباره

هاي از هم گسیخته خانواده و نه پايداري آن است چراکه، ناپايداري عیني، صرفا زندگي خانواده

                                                           
1- Socialization  

2- Norm  

3- Reproduction 

4- Instability  

5- Stability  

6- Tradition  

7- Modernity  
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ها هر چند به لحاظ قانوني و گیرد، در حالیکه در برخي از خانوادهو منجر به طالق  را در بر مي

ردار نیستند و چه بسا در شرعي جدايي صورت نگرفته است، اما از پايداري قابل قبولي برخو

ها انديشه يا آستانه جدايي و گسیختگي هستند.استدالل ديگر اين است که پايداري در خانواده

نهد، در حالي که نگرش به پايداري خانواده  هاي تشکیل شده را به سنجش ميصرفا خانواده

در انديشه و  -يژه جوانانبه و -هاي شکل گرفته و هم افراد اين قابلیت را دارد که، هم خانواده

هاي آينده را در کنار در آستانه ازدواج را شامل شود ودر واقع نگرش به پايداري درخانواده

هاي کنوني به سنجش بگذارد. در يک کالم به نظر مي رسد که تغییرات در نظام ارزشي خانواده

 نسل ها،از عوامل تغییر در نگرش به پايداري خانواده ها باشند.

را  ۲به مدرنیته 1گذار ناقص و ناهمگون از سنت امعه در حال گذار ايران از يک سودر ج

منظور از گذار .است ارزشهاي افراد دچار دگرگوني گشتهنظام  تجربه میکند، و از سوي ديگر

ناقص اين است که بر خالف جوامع عمدتا غربي که اين گذار با همراهي زير ساخت هاي 

مي و صنعتي انجام شده و صورت پذيرفته است ،در ايران فکري،اجتماعي،سیاسي ، عل

وکشورهايي چون اين، بیشتر  به روبنا و محصوالت مدرنیته همچون بخش هايي از صنعت و 

ها به تغییراتي در نظام ارزشي افراد و به مجموعه اين دگرگونيشبه دموکراسي اکتفا شده است. 

منجر شده است، که شايسته پژوهش و . نواده تبع آن نوع نگرش به لزوم ثبات و پايداري خا

ها که از جمله آن ناپايداري خانواده اليل اين دگرگونيدرباره علل، عوامل و د.است بررسي

هاي مختلفي وجود دارد که البته راستي و درستي هريک، بايد به محک پژوهش و هاست، گمانه

اگر نه تنها دلیل،  -م ارزشي جامعه مارسد که دگرگوني در نظاآزمون گذاشته شود، و به نظر مي

يکي از داليل عمده اين مساله است.اين امر، موضوع پژوهش حاضر است و راستي آزمايي  -بلکه

 .شودمي

 پيشينه پژوهش-2

 هاي تجربيپژوهش -2-۱

يک مطالعه  ،هاي با سابقهاسپرچر، در تحقیقي با عنوان برابري و مبادله اجتماعي در زوج

در با ديگر متغیرهاي مبادله اجتماعي ها به منظور آزمون اهمیت برابري در ارتباط جطولي با زو

نتیجه تحقیق اين بود که،  پیش بیني رابطه بین رضايت، تعهد و پايداري طرح ريزي کرد.

                                                           
1 Tradition  

2 Modernity  
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نابرابري با سطح پايین تري از رضايت، تعهد و يک احتمال باالتر براي بر هم خوردن 

همچنین، رضايت وتعهد به کاهش در نابرابري منجر  اط بود.در ارتب [زناشويي]رابطه

 (.1،9:۲001اسپرچرشوند)مي

هیتون، پايداري خانواده در اياالت متحده،در پژوهشي ديگر با  عنوان عوامل موثر بر افزايش 

به  ي خانواده در ارتباط است.کند که برخي تغییرات در مسیر تجربه زندگي، با پايداربیان مي

قبل از ازدواج،  واج، تجربه جنسي ناخواسته، والد بودنژه، تجربه جنسي قبل از ازدطور وي

هاي ناپايداري هاي باالي هم خوابگي و ناهمسان همسري نژادي و مذهبي، با افزايش نرخنرخ

 (.۲،40۶:۲00۲هیتون ) خانواده، در ارتباط هستند

، کنترلي و سازگاري-خانواده بر خودماالتراس وايزرايیل در پژوهشي با عنوان تاثیر پايداري 

اند که، امنیت و پیش بیني پذيري مرتبط با محیط يک خانواده پايدار، به اين نتیجه رسیده

هاي ممکن است يک محیط بهینه براي پیشرفت جوانان در جهت کاربست و پااليش مهارت

شود و  ]برخود[ تسلطخودکنترلي پديدار شده، آماده کند و بنابراين منجر به توسعه فزاينده 

 .(3،۶۶8:۲013ماالتراس و ايزرايیل) گرايش به ساز گاري پیدا کند

 مناطق در ارزشي نظام وضعیت بررسي عنوان با ايران، تحقیقي درها ارزش بررسي حوزه در

 آمده دست به نتايج است. شده انجام غیاثوند و ارمکي آزاد توسط کشور ـ اجتماعي فرهنگي

 جهاني و ديني، سیاسي، جنسیتي هايارزش از ترتیب به تحوالت اين هک است آن از حاکي

 مشخص و دهدمي قرار تاثیر تحت را خانوادگي و اجتماعي هايارزش تدريج به و شودمي شروع

غیاثوند،  و )ارمکي دارد هماهنگي ارزشي تغییرات مختلف با مناطق در توسعه که است شده

1383.) 

 به نوجوانان ارزشهاي با خانواده ارزشي نظام رابطه بررسي وانعن با تحقیقي در مرزآبادي

 آمده دست به نتايج است. پرداخته خانواده هايارزش نوجوانان و ارزشي نظام بین رابطه بررسي

 ملي و ايخانوادگي، مذهبي، رسانه هايارزش نوجوانان و ارزشي نظام بیشتر که داد نشان

 .(138۷بادي، )مرزآ دارد وجود معناداري ارتباط

 است، که ايران در ارزشي دگرگوني روند بررسي هاارزش گرگونيد زمینه در ديگر پژوهشي

 است: زير شرح به آن نتايج مهمتريناست،که  شده انجامطالبان و ديگران  توسط

                                                           
1- sprecher 

2- heaton 

3- malatras and israeel 
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 افزايش انقالب سوم دهه تا پنجاه دهه از ايران جامعه مادي براي ارزشهاي اهمیت میزان-

 است. داشته

 انقالب سوم دهه تا پنجاه دهه از معنويهاي ارزشهاي شاخص بیشتر اهمیت نسبت -

 است. يافته کاهش

 قبل )جوانان باال به سال پنجاه سني گروه براي معنوي و ماديهاي ارزش اهمیت میزان- 

 (.1389 ،و ديگران )طالبان است امروزي جوانان سني هايگروه از بیشتر انقالب( از

 هدف با وسفيي که است ديگري تهراني، پژوهش هايخانواده در نسلي بین ارزشي شکاف

 وجود از حاکي نتايج .است داده انجام تهراني هايخانواده نسلي، در بین ارزشي شکاف بررسي

 مورد هايارزش از نیمي در نسل، تقريباً دو هر و است فرزندان و پدران هايارزش در شکاف

 (.139۲)يوسفي،  اندگذارده صحه ديگري و خود نسل بین اختالف بررسي، بر

تحقیقي با نام سنجش نگرش جوانان نسبت به ازدواج و شناخت آثار و  کاظمي پور 

نتیجه حاکي از آن است که، در هاي دانشجويي انجام داده است. با تاکید بر ازدواجپیامدهاي آن 

رشد وتوسعه صنعتي شدن و  جامعه ايران، نهاد خانواده و تعامالت اعضاي آن، به میزان

شهرنشیني در کشور رشد پیدا نکرده است و طالق میان افراد با پايگاه اجتماعي پايین تر بیش 

از بقیه بوده است و نیز بسیاري از جوانان در ازدواج و انتخاب همسر، بیشتر به انتخاب عقالني 

 (.1388اظمي پور، )ک توجه دارندونگرش به ازدواج،به يک امر عقالني تبديل شده است

هاي مختلف در زمینه سن ازدواج و ترکیب بررسي تطبیقي نگرش زنان متعلق به نسل

نتیجه آن است که، پاسخگويان متعلق به  خانواده، نام کار تحقیقي اردهايي و ديگران است.

 هاي متفاوتي از زمان شکل گیري خانواده، ارزش  فرزند، تعداد فرزندهاي مختلف، برداشتنسل

 (.1393)اردهايي و ديگران،  و ترجیح جنسي فرزند دارند

ها و الگوهاي کنش جوانان عظیمي هاشمي و ديگران، در تحقیقي با عنوان ارزشها، نگرش

ها، مويد تفاوت بین نسلي و درون نسلي ، يافته در خصوص همسرگزيني و روابط پیش از ازدواج

)عظیمي هاشمي و ديگران،  مخالف استدر مورد ارزشهاي همسر گزيني و رابطه با جنس 

1394.) 

يا آن چه از پیشینه تحقیق بر مي آيد اين است که،همه آن ها به طور مجزا يا نظام ارزشي و

خانواده را بررسي کرده اند،و بنابر اين با توجه به خال پايداري نگرش به  عوامل موثر ديگر بر

براي نخستین بار رابطه نظام ارزشي پژوهش هاي پیشین، ويژگي اين تحقیق اين است که، 

 افراد ونگرش به پايداري خانواده را مورد بررسي قرار مي دهد.
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 نظري چهارچوب -2-2

 نسل -2-2-۱

 است، ديويد شده برده نام نسل پیرامون نظري مباحث آغازگر عنوان به ۱مانهايم از کارل

 شود:يم ساخته زير حوادث و وقايع و واسطه به نسل است معتقد ۲وايت
 سیاسي ـ حادثه هر يا و طبیعي شهري، مصیبت جنگ همچون نشدني فراموش واقعه-

 ديگر. مهم اجتماعي

 است. نشدني فراموشاي واقعه بیانگر که فرهنگي يا سیاسي عوامل-

 شود. جامعه منابع مجدد توزيع ساززمینه که جمعیت ساختار در ناگهاني تغییر- 

 تغییر گردد. نسلي شکست يا موفقیت ساز زمینه که يجديد طبقاتي فاصله گیري شکل- 

 به پیشرفت دوره از جامعه ورود با و است طبقاتي جديد فاصله با توأم که طبقاتي ساختاري

 است. نسل گیريشکل بر عاملي آيد، نیزمي پیش رکود دوره

 دوره در اثرشان و ذهني، فکري عناصر عنوان تجربیات، به اهمیت بر نسل از  3دايتي تعريف

 در که افراد از گروهي عنوان به را نسل 4کند. بیکرمي تأکید گیريهاي شکلسال يا جواني

 ايمجموعه از است عبارت نسل است معتقد۵داند بالساند، مي آمده دنیا به معیني زماني فاصله

 اند..شده سهیم يکديگر با نسلي هايابژه در کهها انسان از

 مقوله چهار به را آن۶کرتزل که است داده ارائه نسل از متفاوت ممفهو پنج 19۷۵ تراول در

 است: کرده بندي تقسیم

 ،خويشاوندي نصب پايه و اصل يک همچوم -

 ،دوره هم گروه افراد همچون -

 و زندگي مرحله همچون -

 تاريخي. دوره همچون -

همچون ي که در کمتر کشورتوان ادعا کرد با جمع بندي مباحث و نظرات مطرح شده مي

هايي چون هايي را يافت که در دوران کوتاهي از عمر خود پديدهتوان افراد و يا نسلميايران،

هاي پس از آن را ديده باشد واين امر به اين انقالب، جنگ، بازسازي پس از جنگ و دوره
                                                           
1- Karel Manheim 

2- David Wyait  

3- Dayti 

4- Baker  

5- Balse  

6- Kertzel  
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 دهد.اي ميموضوع در ايران شکل ويژه

و بر  نوان تحقیق براي اين پژوهش،با توجه مطالب پیش گفته و با عنايت به اهداف و ع

 )مثال يک دهه(معیني زماني فاصله در که افراد از گروهي عنوان اساس نظر بیکر که نسل را به

هاي مختلف در نظر هاي تولد افراد به عنوان نسلو از منظر نسلي، دههدانداند، مي آمده دنیا به

شوند، که ن يک نسل در نظر گرفته ميشود.به همین منظور متولدين هر دهه به عنواگرفته مي

هم عنصر زماني وهم عنصر تغییر را در خود دارد و از نظر فاصله زماني نیز، متناسب با سرعت 

 نسبي تحوالت است.

 ارزش -2-2-2

پور و  )قلي است. شده گرفته مقدار و قیمت معناي به 1فرانسوي وَلُیر کلمه از ارزش واژه

تواند به عنوان يک مفهوم صريح يا گويد:ارزش ميعريف ارزش ميمیلر در ت (.۵بي تا:بامداد،

ضمني از چیزي در نظر گرفته شود، که يک شخص يا گروه به عنوان يک]امر[مطلوب به آن 

هاي جايگزين در دسترس، ابزارها کند و چیزي که برحسب آن، او يا آنها از بین شیوهتوجه مي

 (.۲،3۶:1988رمیلگزينند. )هاي کنش را بر ميو غايت

 عبارتند از:هاي نظام ارزشي ظريهن

ها جهانشمول هستند و براي همه که اين ارزش آلپورت معتقد بود :3طبقه بندي آلپورت -1

 ها بین افراد مختلف متفاوت است.شمردم کاربرد دارند. البته اين ارز

در سه سطح در نظر ها را بر پايه نیازهاي اساسي هستي انسان او ارزش :4نظريه شوارتز -۲

 گیرد:مي

 ،هستي انسان با نیازها و امیال بیولوژيک و شخصي-

 ،مرتبط با ديگران است وي که روانشناختي هستي انسان با نیازهاي-

هستي انسان با وظايف اجتماعي که رفاه جامعه و نوع بشر به طور عام است )بوستاني و -

 (.1۲و  11: 139۲چاري صادق، 

هاي اينگلهارت، پايه نظري و عملي در واقع بینش :1ارزشي رونالد اينگلهارت نظريه دگرگوني -3

ها در اثر وقوع تغییرات تکنولوژيکي و بسیار سودمندي براي بررسي تغییر نظام ارزشي نسل

 .دهداقتصادي در جوامع درگیر اين تغییرات به دست مي

                                                           
1 valoir 

2 miller 

3Alport  

4 Schwartz  
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هاي اصلي ها و مهارتها، ارزشوجه تمايز مردم جوامع مختلف، نگرش»گويد: اينگلهارت مي

دارد، مسائلي که سبب بروز برخورد هاي که مردم را به کار وا ميو پايدار آنان است. انگیزه

بازي جنسشود و اعتقادات مذهبي مردم، نگرش آنان درباره طالق، سقط جنین، همسیاسي مي

)اينگلهارت، «شده است دهند، همه دگرگونو اهمیتي که به داشتن بچه و تشکیل خانواده مي

13۷3 :1.) 

هاي اخیرش، بر اساس دو هاي سالاينگلهارت چهارچوب نظري خود را از لحاظ يافته

 دهد:تر قرار ميفرضیه مهم

اقتصادي وي است. شخص  –هاي فرد، بازتاب محیط اجتماعي : اولويتفرضيه کميابي -۱

 عرضۀ آنها نسبتا کم است. شود، کهها را براي آن چیزهايي قائل ميبیشترين ارزش

هاي اقتصادي و اولويت –: مناسبات میان محیط اجتماعي فرضيه اجتماعي شدن -2

ارزشي، يک رابطه مبتني بر تطابق بالفاصله نیست، بلکه يک تأخیر زماني محسوس در اين 

هاي اصلي شخص، تا حدود زيادي انعکاس شرايطي است که در میان وجود دارد، زيرا ارزش

اينگلهارت بعدا نسخه جديد تري  (.۷۵)همان:  هاي قبل از بلوغ وي حاکم بوده استسال طول

از نظريه خود را ارائه مي دهد که در دوگانه او، آن ارزشهاي سنتي و بقاء در يک طرف و 

)اينگلهارت و ولزل،  وفايي در طرف ديگر قرار مي گیرندعقالني و خود شک–ارزشهاي سکوالر 

1394 :83.) 

شود، نظريه دگرگوني ارزشي رونالد اينگلهارت، به داليل متعدد ن گونه که مالحظه ميهما

هاي پیشین تفاوت دارد، از آنها برجسته تر است و بینش کامل تري از بسیاري جهات با نظريه

 .دهدرا به دست مي

 نگرش -2-2-۳

 عبارتند از: نگرش اجزاي

 درباره فرد که است اطالعاتي نگرش شناختي جزء از منظور نگرش: شناختي جزء-الف

 دارد ۲نگرش موضوع

 موضوع که است احساساتي [ و عواطف] شامل اين جزء نگرش: )احساسي( عاطفي جزء-ب 

 انگیزد برمي شخص در نگرش

                                                                                                                                        
1 Ronald Inglehart  

2 Attitude object  
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 نوعي را آن نگرش، اغلب تعريف در نگرش: در عمل( براي آمادگي رفتاري) جزء -ج 

 (.۵ :139۵ )کريمي، اندکرده ذکر عمل براي آمادگي

 رابطه بين ارزش و نگرش -2-2-4

تمامي نظريات ارائه شده در بخشهاي قبلي، يا ناظر بر ارزشها بودند ويا ناظر بر نگرش ها، 

در حالي که يکي از اهداف اين تحقیق، بررسي رابطه بین ارزشها  و نگرشها ست.در خصوص 

اساتید محترم جامعه شناسي و نیز روان  اي براي تاثیر ارزش بر نگرش، پس از پرسش ازنظريه

اي صريح و شناسي، همچنین جست وجو در منابع روانشناسي و روانشناسي اجتماعي، نظريه

روشن به اين عنوان نیافتم، هرچند در آثار انديشمندان اشاراتي به ارتباط اين دو رفته است.به 

تواند منبع اطالعات ي يک فرد ميعنوان نمونه راکیچ عقیده دارد که ارزشها و يا نظام ارزش

هاي وي باشد.همچنین فارنهايم و هیون، در نتايج ها و رفتاربسیار خوبي براي در مورد نگرش

ها و ها و نظام ارزشي افراد، نگرشدهند که، ارزشتحقیقات خود به طور مشخصتري نشان مي

 (.1394:30کند)امیني، رفتار آنها را به طور مستقیم و با ثبات جهت داده و هدايت مي

او  هاي انجام شده در رابطه بین ارزش و نگرش، از آن دوسولت است.يکي از پژوهش

هاي مجسم، تا حدي به وسیله کند که، اگرچه تحلیل نگرش تثبیت شده از ارزشاستدالل مي

شود، اين رابطه يک ارزش پیامدي تشکیل مي ]موقعیت ها[ هاي ارزيابي کنندگانپاسخ

 (.1،18۵:۲014دوسولتدهد)اي را به دست نميرابطه

ها را تحت تاثیر از ارزش درککريستین سن و زانا به اين نتیجه رسیده اند، که نگرش ها، 

نگرش،  براي مقادير باال و پايین خود کنترلي متفاوت  –دهند و رابطه ارزش قرار مي

 (.۲،4۷1:1991کريستینسن و زانا)

و در کنار يکديگر قرار دادن مفاهیم نسل، ارزش و نگرش و بیان با استفاده از اين مفاهیم 

 توان، استدالالت ذيل را مطرح کرد:مي –بر اساس نظريات موجود  -ارتباط بین آنها

 هاي ويژه خود است، هر نسلي داراي ارزش-1

 پیامد هر ارزش نسلي، يک نگرش نسلي است، -۲

 ت.بنابر اين هر نسلي واجد يک نگرش  نسلي اس-3

 با اين اوصاف، اين مفاهیم قابل طرح و تعريف اند:     

 نگرش  نسلي   )نگرش معطوف به  نسل(:-1

                                                           
1 Dussault 

2 Kristiansen and Zanna 
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 نگرش ارزشي)نگرش معطوف به ارزش(: -۲

توان ارتباط بین نسل، ارزش و نگرش با جمع بندي و خالصه مفاهیم جديد طرح شده مي 

 نشان داد:شکل را در قالب اين 

 

 ارزش                     نگرش      

 

 

 

 نسل

 ارزش و نگرش رابطه بين نسل،:  ۱شكل 

 

 مدل نظري تحقيق -2-2-۵

بر اساس نظريات بیان شده در اين فصل و با توجه به تغییرات اقتصادي، سیاسي و فرهنگي 

روي داده در ايران، چه قبل و چه بعد از انقالب، نظريه پاياني اينگلهارت در مورد تغییر نظام 

هاي بقاء به عقالني و ارزش –هاي سکوالر هاي سنتي به ارزشرزشي بین نسلي از ارزشا

 رسد.هاي خودشکوفايي، براي سنجش نظام ارزشي افراد در ايران مناسب به نظر ميارزش

،با استفاده از مباحث روان شناسي همچنین براي سنجش نگرش به پايداري خانواده نیز

. بر اين اساس، مدل نظريه ،عاطفي و رفتاري تجزيه مي شوداجتماعي،به سه جزء شناختي

 دد:گرتحقیق، به صورت ذيل مطرح مي

 

 

 

 

 

 

 

رابطه بين متغير مستقل )نظام ارزشي( و متغير وابسته )نگرش به پايداري خانواده( :  2شكل 

 با تجارب نسلي افراد.

 نظام ارزشي:

 –هاي سكوالر هاي سنتي در مقابل ارزشارزش)

 عقالني(

 و

هاي خودشكوفايي )ابراز هاي بقاء در مقابل ارزش)ارزش

 د((ووج

 تجارب نسلي

نگرش به 

پايداري 

 خانواده
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 هاي پژوهشفرضيه - 2-2-۶

 گردند:براي اين پژوهش مطرح مي زير یاتباتوجه به نظريات مطرح شده فرض

 هاي مختلف تفاوت وجود دارد.نظام ارزشي نسلابعاد چهار گانه بین -1

 هاي مختلف به پايداري خانواده، تفاوت وجود دارد.نگرش نسلابعاد بین  -۲

هاي نظام ارزشي افراد و نگرش به پايداري خانواده در نسل ابعاد رابطه بینشدت  -3

 هم تفاوت دارد. مختلف با

 تحقيقروش  -۳

اينگلهارت از پرسشنامه  هم در اين پژوهش براى اندازه گیرى متغیرها و گردآورى اطالعات

جامعه آماري پژوهش حاضر تمامي شهروندان متولد  محقق ساخته استفاده شده است.و هم 

ساله شهر  ۵۶تا  ۲1بدين منظور جمعیت  باشند.شمسي در شهر همدان مي دهه چهل تا هفتاد

نفر  384در اين پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  .همدان در نظر گرفته شدند

پرسشنامه توزيع گرديد،که در  400که براي کاهش خطاهاي احتمالي تعداد  محاسبه گرديد،

در .پرسش نامه تحلیل شد 388وش،تعداد نهايت پس از کنار گذاشتن پرسش نامه هاي مخد

هاي موجود در شهر همدان، ابتدا مناطق موجود با توجه به وهش با توجه به تعداد محلهاين پژ

هاي عرفي، اجتماعي و اقتصادي در سه طبقه کم برخوردار، برخوردار و بیش برخوردار، مالک

ق(، بر اساس نقشه ناحیه بندي فو گانهسهبندي و در مرحله بعد، از هر طبقه )از طبقات دسته

منطقه به شیوه تصادفي ساده )قرعه  ۵منطقه شهري است،  ۷۵دان، که داراي داري همشهر

کشي( انتخاب شد و در مناطق انتخاب شده به شیوه تصادفي ساده به ترتیب محالت، خیابان 

نقطه از مناطق موجود در شهر همدان مورد  1۵در مجموع .ها انتخاب شدندها و بلوکها، کوچه

باشد،سطح تحلیل نیز مي "فرد"هش واحد مشاهده و واحد تحلیل در اين پژو بررسي واقع شد.

آيد و در نهايت به عموم شهروندان همداني تعمیم داده نسل است. اطالعات از افراد به دست مي

 شود.مي

 متغير مستقل -۳-۱

متغیر مستقل در اين تحقیق، نظام ارزشي افراد است، که بر اساس نظريه دگرگوني ارزشي 

 -ابعاد سکوالر سنتي، بقاء در مقابلبعد  به دوو  گیردگلهارت مورد سنجش قرار ميرونالد اين

و اينگلهارت، شواهدي براي  1، آبرامسون1به نظر میشل .تقسیم مي شودخودشکوفايي عقالني و 

                                                           
1- Mitchel 
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افزون بر اينها،  .ارائه داده اند 1991تا  1990و از  1983تا  1981هاي جهاني از پیمايش ارزش

ملت اروپاي غربي، خروج از نتیجه گیري معناداري  ۶قرن جمع آوري داده از  نزديک به ربع

 (.90:199۶و ديگران،۲ل میش) مقیاس اينگلهارت را مشکل کرده است

 عملياتي نمودن متغير مستقل -۳-2

ي نظري تحقیق، ارزشها به چهار گروه در دو دسته متضاد براي نیل به اين هدف و بر مبان

 :عملیاتي شده است 4تا  1که در جداول  تقسیم شدند

 ارزشهاي سنتيگويه هاي  :۱ول جد

 گويه
سطح 

 سنجش
 منبع

 اينگلهارت ترتیبي مهم است يلیمن خ يدر زندگ ياعتقادات مذهب

 اينگلهارت ترتیبي از کسب  ثروت مهم تر است مانيا يریگ اديکودک،  يبرا

 اينگلهارت ترتیبي ستین يرفتنيوجه پذ چیبه ه نیسقط جن

 اينگلهارت ترتیبي مهم است اریبس ميابر يکشورم در عرصه جهان تیموفق

نفر باشد که اقتدار داشته باشد و در مواقع مهم حرف آخر را  کي ديدر کشور با

 بزند
 اينگلهارت ترتیبي

 اينگلهارت ترتیبي من دارد يدر زندگ ياریبس تیاهم نيد

 اينگلهارت ترتیبي من به آخرت و روز جزا وپاداش، کامال اعتقاد دارم

 اينگلهارت ترتیبي ام، سر افراز کردن پدر و مادرم است ياهداف زندگ نيتر يصلاز ا يکي

 اينگلهارت ترتیبي کنمشرکت مي يو مذهب ينيمن به طور مرتب در اعمال د

 اينگلهارت ترتیبي و مساجد دارم هیهاي علمبه حوزه يادياعتماد ز

 

 ارزشهاي بقاءگويه هاي :2جدول 

 منبع سطح سنجش گويه

 اينگلهارت ترتیبي مهمتر است زیاز همه چ ياقتصاد تیمن داشتن امن يراب

 اينگلهارت ترتیبي شرکت نکرده و نخواهم کرد ياسیس يحرکت اعتراض چیدر ه

 متیبه ق يفرزندان خود انجام دهند حت يموظفند تمام تالش خود را برا نيوالد

 خودشان ياز دست دادن سالمت
 اينگلهارت ترتیبي

 اينگلهارت ترتیبي ندارم ياسیس يتهایي به شرکت در مباحث و فعالاعالقه

                                                                                                                                        
1- Abrahmson 

2- Mitchell 
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 اينگلهارت ترتیبي تراست کينزد انيام به اصولگرا ياسیس شيگرا

وجود دارد و  يدر زندگ يو بد يدرباره خوب يقیدق ياصول روشن ومسلم و راهنما

 کامال روشن است راه حق وباطل   )درست و غلط(
 اينگلهارت ترتیبي

 اينگلهارت ترتیبي شوندیبا مشکل مواجه م يباشد، در زندگ شتریدرامد زن از شوهر باگر 

به آنها احترام  ديبا ما داشته باشند، باز هم با ياگر پدر و مادر رفتار بد يحت

 گذاشت و دوستشان داشت
 اينگلهارت ترتیبي

 هارتاينگل ترتیبي دهممي حیخانواده ام را به آرامش خودم ترج ياعضا شيآسا

 اينگلهارت ترتیبي هستم تیهاي پر جمعو خانواده اديمن موافق داشتن تعداد فرزندان ز

 عقالني–گويه هاي ارزشهاي سكوالر : ۳جدول 

 منبع سطح سنجش گويه

 محقق ساخته ترتیبي کند دایخودش را پ يتواند راه سعادت و رستگارخودش مي يهر کس

 محقق ساخته ترتیبي محترم استخودش  يبرا نيبرداشت هر کس از د

 محقق ساخته ترتیبي احترام گذاشت نيمختلف افراد از د يبه برداشتها و قرائتها ديبا

 محقق ساخته ترتیبي و باور داشته باشند مانيخاص ا نيد کيهمه افراد به  ديحتما نبا

 توان اداره کرد،بهتر مي ياز علم ودانش بشر يریکشور و جامعه رابا بهره گ

 ينيد ينه بر اساس باورها
 محقق ساخته ترتیبي

 محقق ساخته ترتیبي خودش باشد شرفتیفقط به فکر پ ديبا يدر اجتماع هر کس

 محقق ساخته ترتیبي است هودهیب يکار يجامعه کنون گران، دريو گذشت در حق د يفداکار

ا که همواره  منافع خود ر مياموزیاز همان ابتدا به کودکان خود ب ديبا

 بدانند گرانيمهمتر از منافع د
 محقق ساخته ترتیبي

 محقق ساخته ترتیبي میکن يچشمپوش گرانيندارد که از حقوق خود به نفع د يضرورت

ها کاربرد داشته بعدا خانه، قبال و در گذشته هي:اول همسانديگوکه مي نيا

 ستین نطوريو اکنون ا
 محقق ساخته ترتیبي

 

 شهاي خود شكوفاييارزگويه هاي : 4جدول 

 منبع سطح سنجش گويه

 محقق ساخته ترتیبي هاي خودش باشدمهمترين هدف هرکس در زندگي، بايد رسیدن به خواسته

 محقق ساخته ترتیبي است يباطن ييبايمهمتر از ز، يظاهر ييبايز

 محقق ساخته ترتیبي ميندازیبه خطر ب گرانيد يبهبود زندگ يخود را برا يزندگ دينبا

 محقق ساخته ترتیبي خودش باشد تیموفق دي، بايهدف هرکس در زندگ نيمهمتر

 محقق ساخته ترتیبي دهندمي تیاز باطن و درون اهم شتریافراد به ظاهر و تجمالت، ب شتریب

 محقق ساخته ترتیبيخودش به کمال باشد، نه  دنیشکفتن استعدادها و رس دي، بايهرکس ييآرمان نها
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 گرانيد

 محقق ساخته ترتیبي رسندبه کمال نمي يندارند، در زندگ يفرزند ايکنند وه ازدواج نميک يافراد

و فارغ از   خواهدیخودش را  آنگونه که  م يزندگ وهیحق دارد ش يهرکس

 انتخاب کندع، اجتما يارزشها
 محقق ساخته ترتیبي

 محقق ساخته ترتیبي دقبل از ازدواج با هم رابطه دوستانه داشته باشن توانندیدختر و پسر م

 محقق ساخته ترتیبي به اهداف خود استفاده کرد دنیرس ياي برالهیبه عنوان وس گرانيبهتر است از د

 متغير وابسته -۳-۳

ي، از سه جزء شناختکه ،گرش به پايداري خانواده استمتغیر وابسته در اين پژوهش، ن

هايي بدين شرح با مضامین انسجام  براي اين منظور گويه .عاطفي و رفتاري تشکیل شده است

سازگاري ازدواج و تعهد و وفاداري به ازدواج در نظر گرفته  منفي به طالق، شنگر خانوادگي،

 .(۷تا  ۵)جداول  اندشده

 گويه هاي بعد شناختي نگرش به پايداري خانواده: ۵جدول 

 منبع سطح سنجش گويه

 محقق ساخته ترتیبي است يبه نظرم طالق کار زشت

 محقق ساخته ترتیبي دارند يو آرامش بهتر شيق را تجربه نکرده اند، آساکه طال ييآنها

 محقق ساخته ترتیبي و همراه هم باشند اري يدر مشکالت زندگ ديزن ومرد با

 محقق ساخته ترتیبي دانندعاقالنه نمي يرا کار شهیهم يدر جامعه ما مجرد ماندن برا

 محقق ساخته ترتیبي رشد افراد است هياو م يعیمشترک طب يبه نظر من ازدواج در زندگ

کنند که همسرشان همان است که انتظار داشتند و فکر اکثر مردم فکر مي

 کردندمي
 محقق ساخته ترتیبي

 محقق ساخته ترتیبي ستین يخوب يبا مشاجره زندگ يرسد زندگبه نظر مي

 محقق ساخته ترتیبي ستیعامل ن نيموفق، پول و ثروت مهمتر يزندگ کيداشتن  يبرا

 محقق ساخته ترتیبي همسرو فرزندان است يو گذشت برا ياساس ازدواج بر فداکار

 محقق ساخته ترتیبي داشته باشند اریبه اندازه مردان قدرت و اخت ديدر خانه زنان با

 

 گويه هاي بعد عاطفي نگرش به پايداري خانواده:: ۶جدول 

 منبع سطح سنجش گويه

 کيوارد  يعروس دی: هر کس با لباس سفنديگوارم که ميگفته باور د نيبه ا

 از آن خارج شود دیبا کفن سف ديشود،  فقط بامي يزندگ
 محقق ساخته ترتیبي

 محقق ساخته ترتیبي کنم يعمر زندگ انيدوست دارم با همسرم تا پا

 محقق ساخته رتیبيت ياي کاش بتوان امکان ازواجهادهد کهاحساس به من دست مي نيا يگاه



 ۳0۹............................  يبوم خانواده پايداري به نگرش و افراد ارزشي نظام رابطه نسلي بين مقايسه

 

 متعدد داشت

 محقق ساخته ترتیبي است يزن و مرد حل شدن نیب يهر مشکل کنمیاحساس م

 محقق ساخته ترتیبي دارند يموفق يکنند زندگمردم احساس مي شتریب

 محقق ساخته ترتیبي کندیاحساس را دارند که همسرشان آنها را درک م نياکثر همسران ا

 محقق ساخته ترتیبي ست دارندشان را دو يزندگ کيافراد شر شتریب

 محقق ساخته ترتیبي دیرس يقیتوان با ازدواج به آرامش حقکنم مياحساس مي

قابل  زیچ چیبا ه شودیم افتيکه در ازدواج  ياحساس را دارم که آرامش نيا

 ستین سهيمقا
 محقق ساخته ترتیبي

 محقق ساخته ترتیبي ديآمشترک به دست مي يفقط در ازدواج و زندگ يواقع ياحساس خوشبخت

 نگرش به پايداري خانواده گويه هاي بعد رفتاري: ۷جدول 

 منبع سطح سنجش گويه

 محقق ساخته ترتیبي دهممي حیترج اتيرا بر ماد اتي، معنويزندگ کيدر انتخاب شر

 محقق ساخته ترتیبي ستین اریمع نيمهم تر ييبايمن در انتخاب همسر، ز يبرا

 محقق ساخته ترتیبي خره ازدواج کندباال ديبا يهر فرد

 محقق ساخته ترتیبي ازدواج کنند ديخانواده ام با يبه نظر من همه اعضا

 محقق ساخته ترتیبي میباش مانیاز ازدواج و انتخاب خود پش دينبا

 محقق ساخته ترتیبي نمیبمي يپدر و مادرم را از انتخاب همسر خود راض

و رنجها را  هایمشترک ارزش تحمل سخت يگکه زند اموزندیب ديکودکان با

 دارد
 محقق ساخته ترتیبي

 محقق ساخته ترتیبي کنند يخود فداکار يزندگ کيشر يرشد وترق يبرا ديهمسران ا

 محقق ساخته ترتیبي دهمقرار مي اریمع نيدر ازدواج، اخالق را مهمتر

بند  يخود پا يبا وجود تمام مشکالت، به همسر، فرزندان و زندگ ديافراد با

 باشند
 محقق ساخته ترتیبي

 پايايي واعتبار -۳-4

جهت اطمینان از  .استفاده شده است« روش صوري»ر از در اين تحقیق براى تعیین اعتبا

در پرسشنامه اولیه ، هاي مورد سنجش براي مفاهیم مورد استفاده تحقیقپايايي سؤاالت و گويه

 30به ذکر است که در آزمون مقدماتي ) به تعداد  الزم.معیت پژوهش مورد آزمون قرار گرفتج

به دست آمده بود اما در  ۷/0پرسشنامه تکمیل شد(، میزان پايايي تمامي متغیرها باالتر از 

  مجموع پرسشنامه، اين مقدار اندکي کاسته شده است.
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 پژوهشهاي يافته -4

 يافته هاي توصيفي -4-۱

تا  1340هاي ، زنان و مردان متولدين بین سالاز آن جايي که جامعه آماري تحقیق حاضر

مورد بررسي قرار گرفتند، به منظور آشنايي با توزيع جنسیت و سن پاسخگويان، فراواني  13۷۵

شود. براي شناسايي گزارش مي ۲-3هر يک از دو جنس به تفکیک دهه تولد در جدول 

برحسب سال تولد بیان کنند ها خواسته شد سن خود را وضعیت توزيع سني پاسخگويان، از آن

تر وضعیت اين متغیر در بین نمونه آماري، ها و با هدف درک راحتاما به منظور تلخیص يافته

 هاي دهه تولد دسته بندي شد.برحسب اهداف تحقیق، سن پاسخگويان در مقوله

 : توزيع فراواني جنسيت و سن پاسخگويان به تفكيک دهه تولد8جدول 

 درصد نسبي فراواني متولدين
 هاي آماريشاخص

 (انحراف معيار)

 مردان

 ۲3 4۵ 40دهه 

 0۶/10 

 

 ۵/30 ۵9 ۵0دهه 

 ۲9 ۵۶ ۶0دهه 

 ۷/1۷ 3۷ ۷0دهه 

 زنان

 ۲1 41 40دهه 

93/9 
 ۵/31 ۶1 ۵0دهه 

 31 ۶0 ۶0دهه 

 ۵/1۶ 3۲ ۷0دهه 

 کل
 ۵0 194 زنان

- 
 ۵0 194 مردان

با عنايت به اينکه بخشي از تحقیق حاضر در حوزه خانواده و نگرش نسبت به پايداري خانواده 

است، وضعیت تأهل پاسخگويان نیز مورد پرسش قرار گرفت تا عالوه بر شناسايي وضعیت تأهل 

آن ها، به بررسي رابطه اين متغیر با نگرش به پايداري نیز بررسي شود. در جدول زير به توزيع 

 واني اين متغیر پرداخته شده است.فرا
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 وضعيت تأهل: توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ۹جدول 

 درصد نسبي فراواني وضعيت تأهل

 ۲۵ 98 مجرد

 ۷0 ۲۷1 متأهل

 ۵/1 ۶ فوت همسر

 ۵/1 ۶ طالق گرفته

 ۲ ۷ بي پاسخ

 هاي تحليلي و استنباطييافته -4-2

 تغيرهابررسي نرمال بودن توزيع م -4-2-۱

هاي پژوهش پرداخته خواهد شد. بدين منظور، باتوجه به یهفرضدر اين بخش به ارزيابي 

هاي سطح پارامتريک )که مطلوبیت کمي بودن مقیاس داده ها، تصور اين است که بايد از آزمون

ين شروط آزمون پارامتريک عبارتند ترمهمو قدرت تحلیل بیشتري دارند، ( استفاده شود. زيرا 

پور و شد )حبیبنرمال با هادادهتوزيع -۲ي باشد.افاصلهسطح سنجش متغیر وابسته -1: از

-فونیز از آزمون کولموگر هاداده. به منظور بررسي نرمال بودن توزيع (1388شالي، صفري

هاي متغیرهاي مورد بررسي از اسمیرنف استفاده شد. نتايج اين آزمون نشان داد توزيع داده

هاي سطح ناپارامتريک استفاده بايد از آزمونباشد لذا ميرمال برخوردار نميوضعیت توزيع ن

 نمود.

 هاي پژوهشارزيابي فرضيه -4-2-2

با عنايت به  هاي مختلف تفاوت معناداري دارد.نظام ارزشي نسل فرضیه نخست تحقیق:

عقالني، بقاء و -)يعني نظام ارزشي سنتي، سکوالربُعد براي متغیر نظام ارزشي  4وجود 

. بدين .فرضیه فرعي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت 4خودشکوفايي(، فرضیه فوق در قالب 

والیس استفاده -ها و اقتضائات آماري از آزمون کروسکالمنظور، با توجه به شکل توزيع داده

نتي در بین متولدين وضعیت نظام ارزشي سهاي استنباطي تحقیق در رابطه با يافته .شد

ها و نظام حکايت از آن دارد که تفاوت معناداري در بین ديدگاه ۷0و  ۶0، ۵0، 40هاي دهه

س، فرضیه فوق مبني بر وجود تفاوت معنادار پهاي مذکور وجود ندارد.ارزشي پاسخگويان نسل

 گیرد.هاي مختلف مورد تأيید قرار نميدر نظام ارزشي نسل
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هاي مورد ي در بُعد سنتي در بين نسلنظام ارزش نتيجه آزمون فرضيه تفاوت :۱0جدول 

 بررسي

 ميانگين نسل فرضيه
 مقدار آزمون

)2(X 
 نتيجه سطح معناداري

 نظام ارزشي سنتي / تجارب نسلي

 ۷۶ 40دهه

 عدم تأيید 0۷۵/0 91/۶
 80 ۵0دهه

 ۷۷ ۶0دهه

 ۵/۷۲ ۷0دهه

هاي وضعیت نظام ارزشي بقاء در بین متولدين دههبطه با هاي استنباطي تحقیق در رايافته

ها و نظام ارزشي حکايت از آن دارد که تفاوت معناداري در بین ديدگاه ۷0و  ۶0، ۵0، 40

 هاي مذکور وجود ندارد.پاسخگويان نسل

 هاي مورد بررسينظام ارزشي در بُعد بقاء در بين نسل مون فرضيه تفاوتنتيجه آز :۱۱جدول 

 

 فرضيه
 ميانگين نسل

 مقدار آزمون
)2(X 

 نتيجه سطح معناداري

 نظام ارزشي بقاء / تجارب نسلي

 ۶8 40دهه

 عدم تأيید 081/0 ۷31/۶
 ۶9 ۵0دهه

 ۶9 ۶0دهه

 ۶4 ۷0دهه

وضعیت نظام ارزشي سکوالر عقالني در بین هاي استنباطي تحقیق در رابطه با يافته

ها و حکايت از آن دارد که تفاوت معناداري در بین ديدگاه ۷0و  ۶0، ۵0، 40هاي دين دههمتول

 .هاي مذکور وجود نداردنظام ارزشي پاسخگويان نسل

هاي عقالني در بين نسل-نظام ارزشي در بُعد سكوالر نتيجه آزمون فرضيه تفاوت :۱2جدول

 ورد بررسيم

 ميانگين نسل فرضيه
 مقدار آزمون

)2(X 

سطح 

 معناداري
 نتيجه

 نظام ارزشي سکوالر عقالني / تجارب نسلي

 ۶۷ 40دهه

9۵/1 ۵83/0 
عدم 

 تأيید

 ۶4 ۵0دهه

 ۶9 ۶0دهه

 ۶۵ ۷0دهه
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وضعیت نظام ارزشي سنتي در بین متولدين هاي استنباطي تحقیق در رابطه با يافته

ها و نظام اري در بین ديدگاهحکايت از آن دارد که تفاوت معناد ۷0و  ۶0، ۵0، 40هاي دهه

 .هاي مذکور وجود نداردارزشي پاسخگويان نسل

هاي نظام ارزشي در بُعد خودشكوفايي در بين نسل نتيجه آزمون فرضيه تفاوت :۱۳جدول 

 مورد بررسي

 ميانگين نسل فرضيه
 مقدار آزمون

)2(X 

ح سط

 معناداري
 نتيجه

نظام ارزشي خودشکوفايي / تجارب 

 نسلي

 ۵4 40دهه

31۵/1 ۷۲۶/0 
عدم 

 تأيید
 ۵۷ ۵0دهه

 ۵۷ ۶0دهه

 ۵۷ ۷0دهه

هاي مختلف تفاوت وضعیت نگرش به پايداري خانواده در بین نسل :فرضيه دوم تحقيق

ابعاد شناختي،  نگرش به پايداري خانواده ) بُعد براي متغیر 3 با عنايت به وجود معناداري دارد.

هاي پاسخگويان در سه فوق ابتدا به صورت کلي و با تجمیع ديدگاه رفتاري و عاطفي(، فرضیه

فرضیه  3بُعد مذکور مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و در ادامه، هر يک از ابعاد متغیر در قالب 

فرعي آزمون خواهد شد تا وجود يا عدم وجود تفاوت معنادار در هر يک از ابعاد فوق در بین 

ها و ررسي قرار بگیرد. بدين منظور، با توجه به شکل توزيع دادهمتولدين چهار نسل مورد ب

هاي زير آمده والیس استفاده شد که نتیجه آن در جدول-اقتضائات آماري از آزمون کروسکال

 است.

نگرش به پايداري خانواده  در بعد شناختي  نتيجه آزمون فرضيه تفاوت ديدگاهها  :۱4 جدول

 هاي مورد بررسيدر بين نسل

 ميانگين نسل فرضيه
 مقدار آزمون

)2(X 

سطح 

 معناداري
 نتيجه

نگرش به پايداري خانواده / تجارب 

 نسلي

 ۷4 40دهه

8۲4/0 844/0 
عدم 

 تأيید

 ۷3 ۵0دهه

 ۷3 ۶0دهه

 ۷۲ ۷0دهه
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وضعیت نگرش به پايداري خانواده در بین متولدين هاي استنباطي تحقیق در بررسي يافته

هاي حکايت از آن دارد که تفاوت معناداري در بین ديدگاه ۷0و  ۶0، ۵0، 40هاي دهه

 .هاي مذکور وجود نداردپاسخگويان نسل

در بُعد عاطفي نگرش به پايداري خانواده در ها نتيجه آزمون فرضيه تفاوت ديدگاه :۱۵جدول 

 هاي مورد بررسيبين نسل

 ميانگين نسل فرضيه
 مقدار آزمون

)2(X 

سطح 

 ريمعنادا
 نتيجه

بُعد عاطفي از متغیر نگرش به پايداري 

 خانواده / تجارب نسلي

 ۶۲ 40دهه

319/0 9۵۶/0 
عدم 

 تأيید

 ۶۲ ۵0دهه

 ۶۲ ۶0دهه

 ۶1 ۷0دهه

 

وضعیت نگرش عاطفي به پايداري خانواده هاي استنباطي تحقیق در رابطه با بررسي يافته

حکايت از آن دارد که تفاوت معناداري در بین  ۷0 و ۶0، ۵0، 40هاي در بین متولدين دهه

 هاي مذکور وجود ندارد. ها و نظام ارزشي پاسخگويان نسلديدگاه

در بُعد رفتاري نگرش به پايداري خانواده در ها نتيجه آزمون فرضيه تفاوت ديدگاه :۱۶جدول

 هاي مورد بررسيبين نسل

 ميانگين نسل فرضيه
 مقدار آزمون

)2(X 

 سطح

 معناداري
 نتيجه

بُعد رفتاري از متغیر نگرش به پايداري 

 خانواده / تجارب نسلي

 ۷9 40دهه

31۲/0 9۵8/0 
عدم 

 تأيید
 ۷8 ۵0دهه

 ۷9 ۶0دهه

 ۷8 ۷0دهه

وضعیت نگرش رفتاري به پايداري خانواده هاي استنباطي تحقیق در رابطه با بررسي يافته

حکايت از آن دارد که تفاوت معناداري در بین  ۷0و  ۶0، ۵0، 40هاي در بین متولدين دهه

 .هاي مذکور وجود نداردها و نظام ارزشي پاسخگويان نسلديدگاه
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نگرش کلي به پايداري خانواده در بين  درها نتيجه آزمون فرضيه تفاوت ديدگاه  :۱۷جدول 

 هاي مورد بررسينسل

 ميانگين نسل فرضيه
 مقدار آزمون

)2(X 

سطح 

 عناداريم
 نتيجه

بُعد شناختي از متغیر نگرش به 

 پايداري خانواده / تجارب نسلي

 ۷۲ 40دهه

31۲/0 9۵8/0 
عدم 

 تأيید
 ۷1 ۵0دهه

 ۷1 ۶0دهه

 ۷0 ۷0دهه

به پايداري خانواده شناختي وضعیت نگرش هاي استنباطي تحقیق در رابطه با بررسي يافته

حکايت از آن دارد که تفاوت معناداري در  ۷0و  ۶0، ۵0، 40هاي سنتي در بین متولدين دهه

 .هاي مذکور وجود نداردها و نظام ارزشي پاسخگويان نسلبین ديدگاه

هاي مختلف و نگرش به پايداري خانواده بین ابعاد نظام ارزشي نسل :فرضيه سوم تحقيق

ظام ارزشي، به تفکیک در بُعد براي متغیر ن 4با عنايت به وجود  رابطه معناداري وجود دارد.

چهار بخش به بررسي رابطه ابعاد متغیر نظام ارزشي با نگرش به پايداري خانواده در بین 

ها و شود. بدين منظور، با توجه به شکل توزيع دادههاي مورد بررسي پرداخته ميمتولدين نسل

 اقتضائات آماري از آزمون کندال بي استفاده خواهد شد.

نگرش به پايداري خانواده در بين  ه آزمون فرضيه رابطه نظام ارزشي سنتي ونتيج :۱8جدول 

 هاي مورد بررسينسل

 نتيجه سطح معناداري (r)مقدار آزمون  فرضيه

نظام ارزشي سنتي * نگرش به پايداري 

 خانواده

 تأيید 001/0 4۵4/0 40دهه

 تأيید 001/0 4۶۲/0 ۵0دهه

 تأيید 001/0 ۵1۵/0 ۶0دهه

 تأيید 001/0 ۶33/0 ۷0دهه

هاي استنباطي تحقیق در خصوص بررسي رابطه نظام ارزشي سنتي پاسخگويان يافته

دهد که بین اين دو نشان ميبا نگرش به پايداري خانواده  ۷0و  ۶0، ۵0، 40هاي متولدين دهه

 اي مثبت و معنادار با شدت متوسطمتغیر در بین پاسخويان هر چهار نسل مورد بررسي رابطه

 ۷0به باال وجود دارد. با افزايش سن میزان اين رابطه اندکي بیشتر شده و در بین متولدين دهه 
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رسد. به بیان ديگر، با افزايش در گیرد، ميبه باالترين میزان که دربازه رابطه شديد قرار مي

راين بشود. میزان نظام ارزشي سنتي پاسخگويان، نگرش آنها به پايداري خانواده مثبت تر مي

اساس، فرضیه فوق مبني بر وجود رابطه معنادار بین نظام ارزشي سنتي و نگرش به پايداري 

 گیرد.هاي مختلف مورد تأيید قرار ميخانواده در نسل

نگرش به پايداري خانواده در بين  نتيجه آزمون فرضيه رابطه نظام ارزشي بقا و  :۱۹جدول 

 هاي مورد بررسينسل

 نتيجه سطح معناداري (r) مقدار آزمون فرضيه

نظام ارزشي بقا * نگرش به پايداري 

 خانواده

 تأيید 001/0 3۵۵/0 40دهه

 تأيید 001/0 444/0 ۵0دهه

 تأيید 001/0 ۲44/0 ۶0دهه

 تأيید 001/0 39۶/0 ۷0دهه

متولدين هاي تحلیلي در خصوص بررسي رابطه نظام ارزشي بقا در بین پاسخگويان يافته

دهد که بین اين دو متغیر در نشان ميبا نگرش به پايداري خانواده  ۷0و  ۶0، ۵0، 40هاي دهه

بین هر چهار نسل مورد بررسي رابطه آماري معنادار با جهت مثبت و شدت متوسط وجود دارد. 

هاي بقا در بین پاسخگويان نگرش به پايداري خانواده نیز به عبارت ديگر، با افزايش میزان ارزش

کند و با شدت بیشتري صدق مي ۵0شود. اين وضعیت در بین متولدين دهه يمثبت تر م

براين اساس، فرضیه قابل مشاهده است.  ۶0تغییري در بین متولدين دهه کمترين میزان هم

هاي فوق مبني بر وجود رابطه معنادار بین نظام ارزشي بقا و نگرش به پايداري خانواده در نسل

 گیرد.يمختلف مورد تأيید قرار م

آيد، بین اين دو متغیر در بین پاسخ گويان هر چهار ها بر ميهمانگونه که از خروجي داده

اي معنادار و مثبت با شدت متوسط به باال وجود دارد.از اين روي، ايده اولیه اين نسل، رابطه

ه و نگرش ب–البته در بعد سنتي  –پژوهش در خصوص رابطه معنادار بین نظام ارزشي افراد 

گیرد.اين امر درباره بعد بقاي نظام ارزشي نیز صادق است و پايداري خانواده مورد تايید قرار مي

طرفه اين که اين رابطه مستقیم است ونه معکوس، يعني اينکه به موازات وبا افزايش در 

هاي سنتي و بقاي نظام ارزشي، میزان نگرش به پايداري خانواده نیز، افزايش مولفه

عناي اين امر اين است که، بروز و ظهور و تداوم نظام ارزشي سنتي و بقاء، مترادف با يابد.ممي

افزايش در نگرش به پايداري خانواده است.يک نکته تفاوت بین اين دو بعد از نظام ارزشي، 

ين دلیل باشد که، در بعد بقاء، تواند بدارزشي بقاء است و اين ميبراي نظام   rکمتر بودن مقدار
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هاي نزديک به خود محوري قرار دارد، و بنابراين به صورت طبیعي خود فرد نسبت به گويه

 گیرد، نه ديگران، حتي شريک زندگي او.ديگران در اولويت قرار مي

نگرش به پايداري  عقالني و -نتيجه آزمون فرضيه رابطه نظام ارزشي سكوالر :20جدول 

 هاي مورد بررسيخانواده در بين نسل

 نتيجه سطح معناداري (r)قدار آزمون م فرضيه

عقالني * نگرش -نظام ارزشي سکوالر

 به پايداري خانواده

 عدم تأيید 911/0 01۲/0 40دهه

 عدم تأيید ۵9۶/0 049/0 ۵0دهه

 عدم تأيید ۶0۶/0 -048/0 ۶0دهه

 عدم تأيید 09۶/0 -۲0۷/0 ۷0دهه

عقالني -ارزشي سکوالر هاي استنباطي تحقیق در خصوص بررسي رابطه نظاميافته

دهد که نشان ميبا نگرش به پايداري خانواده  ۷0و  ۶0، ۵0، 40هاي متولدين دههپاسخگويان 

توان گفت با افزايش میزان تمايل به بین اين دو متغیر هیچ رابطه معناداري وجود ندارد و نمي

يا بالعکس. اين امر در  شودعقالني، نگرش به پايداري خانواده مثبت تر مي –هاي سکوالر ارزش

رابطه آماري  ۷0بین متولدين هر چهار دهه قابل مشاهده است اگرچه در بین متولدين دهه 

منفي با شدتي ضعیف قابل مشاهده است اما با توجه به سطح معناداري آزمون که باالتر از 

. داد ماري تعمیمتوان به مقدار مشاهده شده اعتماد کرد و آن را به جامعه آباشد، نميمي 0۵/0

عقالني و نگرش -براين اساس، فرضیه فوق مبني بر وجود رابطه معنادار بین نظام ارزشي سکوالر

 گیرد.هاي مختلف مورد تأيید قرار نميبه پايداري خانواده در نسل

نگرش به پايداري خانواده  نتيجه آزمون فرضيه رابطه نظام ارزشي خودشكوفايي و :2۱جدول 

 هاي مورد بررسيدر بين نسل

 نتيجه سطح معناداري (r)مقدار آزمون  فرضيه

نظام ارزشي خودشکوفايي * نگرش به 

 پايداري خانواده

 عدم تأيید 10/0 -1۷8/0 40دهه

 عدم تأيید 303/0 -09۵/0 ۵0دهه

 عدم تأيید 334/0 09/0 ۶0دهه

 عدم تأيید ۵3۲/0 0۷8/0 ۷0دهه

 

وص بررسي رابطه نظام ارزشي خودشکوفايي هاي استنباطي تحقیق در خصيافته

دهد که نشان ميبا نگرش به پايداري خانواده  ۷0و  ۶0، ۵0، 40هاي متولدين دههپاسخگويان 
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توان گفت با تغییر در متغیر اي بین اين دو متغیر وجود ندارد. به بیان ديگر، نميهیچ رابطه

کند و لذا تغییرات اين دو غییر مينظام ارزشي خودشکوفايي، نگرش به پايداري خانواده ت

براين اساس، فرضیه فوق مبني بر وجود رابطه معنادار در باشد. مستقل از يکديگر مي

 گیرد.هاي مختلف در خصوص نگرش به پايداري خانواده مورد تأيید قرار نميهاي نسلديدگاه

دشکوفايي نظام عقالني و خو –توان گفت که، تغییرات ابعاد سکوالر بر اين اساس نمي

.هر چند از نظر منطقي و استداللي  شودنگرش به پايداري خانواده مي ارزشي  منجر به تغییر در

توان گفت که اگر رشد ابعاد ارزشي سنتي و بقاء، موجب افزايش مي –و نه آماري و عددي  –

عقالني  –والر شود، در نقطه مقابل و مخالف آن، افزايش ابعاد سکنگرش به پايداري خانواده مي

، منجر به -که از نظر ارزش وتئوريک، روبه رو و در مقابل آن ابعاد هستند  –و خود شکوفايي 

هايي که باز هم به صورت منطقي شود.يکي ديگر از تحلیلکاهش نگرش به پايداري خانواده مي

ل جامعه و يا حداق –توان گفت، اين است که، جامعه مي –ونه آماري و عددي  –و استداللي 

عقالني و خود شکوفايي وارد  –هاي سکوالر ، هنوز به سطح ارزش-آماري مورد نظر)تحقیق( 

اي تواند برابطهنشده است، که بتواند تعبیر درک درستي از آنها داشته باشد و در نتیجه نمي

دلیل  معنادار بین اين ابعاد و نگرش به پايداري خانواده وجود داشته باشد.به عبارت ديگر، به

کنند، امکان هايي که ارزشهاي بقاء را تهديد ميهاي زندگي در جامعه ما، و نگرانيضرورت

اين امر نشان مي عملي گذر از اين مرحله ورود به مراحل شکوفايي و خود شکوفايي وجود ندارد.

 دهد که بر خالف بسیاري از اظهار نظرها و حتي تحقیقات و پژوهش هاي انجام شده،که وقوع و

رخداد برخي تغییرات سطحي در حوزه علم و فن آوري را دلیل بر تغییر ارزشي نسل ها مي 

دانند،به دلیل نبود ايمني و امنیت اقتصادي و سیاسي،امکان گذراز ارزش هاي سنتي و بقاء در 

 جامعه آماري وجود نداشته است. 

 نتيجه گيريبحث و  -۵

خالف نتايج اکثر قريب به اتفاق تحقیقات مشاهده شد، و بر قبلي  ان گونه که در بخشهم

(و 1389(، طالبان و ديگران)138۷) (، مرزآبادي1383) ارمکي و غیاثوندجمله  پیشین، از

هاي مختلف با يکديگر، تايید نگرديد و رد شد. (، فرضیه تفاوت نظام ارزشي نسل139۲يوسفي)

هاي مختلف نیز، اين تفاوت خانواده بین نسل هم چنین در مورد تفاوت در نگرش به پايداري

( ۲00۲) هیتون و (1394) ن عظیمي هاشمي و ديگراننسلي بر خالف نتايج تحقیقاتي چو

است.اين نتیجه  با نتايج تحقیقات پیشین همخواني و تطابق ندارد، از طرفي با روند مورد انتظار 

ها و جوان تر و مجهز به فرآورده هايدر خصوص تفاوت نظام ارزشي نسل –از تحوالت جامعه 
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ها کمتر که از اين تجربه -هاي قديمي ترها با نسلمحصوالت عصر ارتباطات و اطالعات و رسانه

شود اين نیز، مطابقت ندارد.چه آنکه آنچه معموال بیان و گفته مي-برخوردار يا کامال بي بهره اند

هاي متعدد، منابع متکثر اي مختلف، هويتهاست که، نسل جديد به ابزارهاي گوناگون، انتخاب

هاي قبل از خود دارد،که ذيال تحلیل مي اوتي از نسلها و نظام ارزشي بسیار متفو عالئق، داشته

 شود.

جامعه ايران و مردمش، همواره در شرايط ناامني و ناپايداري زندگي کرده اند.از اين نظر 

اي بودند.مبناي نظري اين تحقیق، يط ويژههاي مورد بررسي در اين پژوهش، داراي شرانسل

عقالني و خود -دگرگوني ارزشي نسلي از ارزشهاي مادي به فرامادي و سنتي و بقاء به سکوالر

شکوفايي است.يک دسته از فرضیات پژوهش حاضر نیز درباره تفاوت ارزشي يا نظام ارزشي 

ا تايید نشدند و رد شدند، يعني ههاي چهار گانه مورد تحقیق بود، که اين دسته از فرضیهنسل

هاي هاي چهل و پنجاه، داراي دسته اول ارزشها و نسلفرض بر اين بود که نسلهاي متولد دهه

 هاي شصت و هفتاد، داراي دسته دوم از ارزشها باشند، در حالي که اينگونه نیست.متولد دهه

کنند، در تحرک و تغییر مي اي با نام نظريه نوسازي تکاملي: چرا مردماينگلهارت در مقاله

 گويد:بخش همگرايي شواهد اهمیت ايمني وجودي، مي

کوشش مستقل انسان شناسان، روان شناشان، دانشمندان علوم سیاسي، جامعه شناسان، 

که ايمني از تهديدهاي بقاء همچون اي گستره[بر]...همه آنهازيست شناسان تکاملي و مورخین

سیاسي يک  –، به هنجارهاي فرهنگي و نهادهاي اجتماعي گرسنگي و قحطي، جنگ و بیماري

 (.139:۲01۷اينگلهارت،) دهد، تاکید کرده اندجامه شکل مي

تاثیر و تاثر ساختارهاي سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر يکديگر و لزوم همراهي  

است.توسعه آنها با يکديگر براي گذر و گذار از شرايط بقاء به خود شکوفايي، امري الزم 

بیانگري، هريک  –هاي معطوف به دموکراسي و ارزشهاي شهروندي خود اقتصادي و جنبش

 (.11:۲000و ديگران، 1ارلیش) گرايش به اين دارند که يکديگر را تقويت کنند

تحلیل کالن و ساختاري اين امر اين است که، اين نسلها باتوجه به شرايط چهار دهه اخیر  

ها و ساير منحصر به فردي نسبت به ساير نسل –شايد بتوان گفت  –ت جامعه ايران، تجربیا

هاي جوامع از سر گذرانده اند.کمتر نسلي است که همچون متولدين دهه چهل در ايران، تجربه 

پیاپي شبه مدرنیزاسیون قبل از انقالب، انقالب، جنگ، دوران پس از جنگ موسوم به سازندگي، 

به اصالحات، دوران موسوم به عدالت گرايي و شعارهاي  تحوالت گفتماني دوران موسوم

 پوپولیستي پس از آن را تجربه کرده باشد.
                                                           
1- Ehrlich 
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در حالي که نظريه اينگلهارت مبتني بر گذر از دوران کمیابي و رکود به دوران توسعه و 

وفور است، و به دنبال آن تغییرات ارزشي پیامد و متناسب با آن است، بايد گفت که هیچ يک از 

هاي مورد پژوهش، يک تجربه باثبات، پايا و پايدار از آرامش و امنیت سیاسي و اقتصادي را سلن

اند که در سايه آن و از بهره آن بتوانند از ارزشهاي سنتي و بقاء گذر کنند و به تجربه نکرده

به عقالني و خودشکوفايي برسند.از طرفي در نظريه اينگلهارت، آن گونه که  –ارزشهاي سکوالر 

شود، تغییرات ابعاد ويژه در اثر بعدي اش نوسازي، تغییر فرهنگي و دموکراسي بیان مي

اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي با يکديگر تالزم و تناظر دارند و يکي بدون ديگري يا سايرين 

کارلسون در نتیجه گیري از تحقیق خود معتقد است بايد تاکید .تواند وجود داشته باشدنمي

هاي جهان گرايانه براي رفتار تعیین شود.هم چنین بايد توجه بیشتري به تبیینکمتري بر 

متغیرهاي نرم رفتار اجتماعي معطوف شود... براي دانستن اينکه چگونه بوسیله چنین 

، استانداردهاي ثابت دستورالعمل گفتگوي فکري را آماده [نامنظم] هاي رفتاري بي شکلپديده

 . (1،۲9:۲010کارلسون) کنیم

توان گفت:افرادبه داليلي خارج از اراده و توان خود و خانواده هايشان دست به در پاسخ مي

شود و در زنند، که اين عوامل از سر ضرورت به آنها تحمیل ميچنین کاري)طالق و جدايي( مي

از جمله اين ي  و به ويژه اقتصادي است،که هاي کالن سیاسي، اجتماعها و سیاستسطح برنامه

ها به ويژه سرپرستان توان به معضالت معیشتي و اقتصادي فراروي خانوادهائل ميمس

برند و در نتیجه از عهده اي که بخش اعظمي از آن زير خط فقر به سر ميآنهاست.در جامعه

توان داشت؟در جامعه ما آيند، چه انتظاري براي پايداري خانواده ميحداقل مخارج خود بر نمي

همچون آموزش ورزش، زبان، هنر، حفاظت از سالمندان و  -ف و کارکردهايي بسیاري از وظاي

هاي آموزشي و يا رفاهي است، که در جوامع توسعه يافته بر عهده دولت و سازمان -معلوالن و...

هاي ضعیف و نحیف خانواده ناتوان گذاشته شده است، که بار مضاعفي بر عمال بر عهده و شانه

در اجتماع ما است.پس نهاد خانواده با انبوه  وظايف و رها شده  خانوادهدوش و پیکره 

هاي آن سازگاري ندارد و آن را خرد و متزلزل تکالیفي  روبروست، که با امکانات و داشته

ها نه از سر اراده واختیار، بلکه از روي اجبار و اضطرار به شود که خانوادهکند وباعث ميمي

اي است که خانواده را ، محصول جامعهخانواده رها شدهگردند.سمت وسوي ناپايداري متمايل 

عمال رها کرده است وبه جاي توانمند سازي و غني کردن آن، بار اضافي و خارج از توان بر 

 عهده اش گذاشته است.

                                                           
1- Carlson 
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اعضاي خانواده، به ويژه در جامعه پر اضطرار کنوني، بايد به اندازه کافي فرصت در کنار هم 

ن به هم را داشته باشند.سهم وقت اختصاص داده شده به شريک زندگي، در بودن و پرداخت

هاي همسري مشابه، فشارهاي محیط پايداري خانواده بیشتر از عوامل  اجتماعي ديگر)ارزش

اجتماعي همچون نژاد و منطقه، دارايي مالي و درآمدهاي زوجها( است وزمان فراغت مشترک، 

مسري لذت بخش، که همسران را محکم تر به يکديگر پیوند به وسیله فراهم نمودن تعامالت ه

کند، واين نتیجه بر دهد، هم در کوتاه مدت وهم در بلند مدت، به تقويت از دواج کمک ميمي

  (.1،440:۲004هیلمبتني است)1981تا سال  19۷۵مطالعه طولي پانل از سال 

ر فشارهاي خرد کننده و هاي ما زير باحال با اين اوصاف پرسش اين است که خانواده

شکننده زندگي تا چه اندازه براي چنین اموري فرصت و فراغت توام با آرامش خاطر و بدون 

 استرس و فشار دارند؟پاسخ به اين سوال، با مشاهده معمولي در اطراف نیز پیداست.

نتايج بسیاري از تحقیقات بر اهمیت حمايت از خانواده و حضور کافي و وافي مادر در 

اشاره کرد.نتیجه اين تحقیق که توان به کار تحقیق االنمونه مي انواده صحه گذاشته اند.برايخ

را براي مادراني به دست [خانواده]در کشور سوئد انجام شده است، بیشترين ريسک فروپاشي

به خاطر ديگر  –کنند...و زناني که داده است، که به صورت تمام وقت، تحصیل يا کار مي

وقت کمتري براي کارهاي خانه دارند، مجبورند با تضادهاي بیشتري در رابطه  - هامسوولیت

 (.۲،130:۲001اُال) تواند منجر به فروپاشي خانواده شودزناشويیشان روبرو شوند، که اين امر مي

ممکن است در نگاه اول اين گونه به نظر آيد که صرف اشتغال زن باعث آسیب به شاکله و 

اند که گويند:تعدادي از مطالعات بر آن بودهشود.اما منساريني و ويگنولي ميميپايداري خانواده 

ما اشتغال انسجام ازدواج وجودداردو،اارتباط مثبتي بین استقالل اقتصادي زنان و فروپاشي 

زنان، تاثیر منفي بر پايداري خانواده ندارد و درآمد حاصل از کار زنان، در صورتي براي پايداري 

و  3منساراني) براي کاردر خانه اختصاص دهند زيانبار است، که مردان سهم کمتريخانواده 

 (.1:۲018 ويگنولي،

نتیجه، منطقي به نظر میرسد، زيرا اگربنا باشد که زنان هم بیرون از خانه کار کنند وهم بار 

مسوولیتهاي خانه را بدون هیچگونه تغییري بردوش داشته باشند، پايداري خانواده کاهش 

واهد يافت.پس نتیجه میگیريم که صرف ايجاد فرصت اشتغال يا درآمد براي زنان و در نتیجه خ

مل و همراهي مردان شود، بلکه در کنار آن، تحخانواده، منجر به افزايش پايداري خانواده نمي

                                                           
1- Hill 

2- Olah 

3- Mencarini and Vignoli 
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که اين امر نیز لزوم برنامه ريزي براي آموزش و گسترش چنین فرهنگي را نیز الزم است،

 طلبد.مي

يک عامل مهم ديگر در سطح پايداري خانواده ها، میزان زماني است که براي اوقات فراغت 

ها دهند که اين امر نیز به نوبه خود، با سطح در آمد و پس انداز خانوادهو تفريح اختصاص مي

در ارتباط است، که اين امر نیز در جامعه ما در سطح نسبتا پايیني قرار دارد.شاهد تجربي و 

شي اين موضوع تحقیق انجام شده توسط وندر بلیک وديگران با عنوان رابطه بین تفريح و پژوه

رضايت و پايداري زوج هاست.بر اساس نتايج اين تحقیق، فراواني تفريحات زوج ها، پیش بیني 

ها و رضايت و پايداري تفريح زوج [میزان]کننده میزان رضايت زوج هاست...و تحقیق رابطه بین 

 و ديگران، 1وندربلیک) کندسالمتي آنها را بیان مي[صمیمیت و میزان]و نیز رابطه بینآنها را 

۲011 :13۷.) 

طبیعي است که صرف وجود امکان تفريح، منجر به افزايش رضايت و در نتیجه پايداري 

نخواهد شد، بلکه، صمیمیت و نداشتن دغدغه خاطر نیز در آن موثر است. منظور از اين جمله 

براي -عناي واقعي کلمهمکه واقعا براي چند درصد از افراد جامعه ما، اوقات فراغت به اين است 

ها و ساختارهاي کالن گیرد؟و برنامه ريزيشکل مي –ها بودن خود بودن و فارغ از همه دغدغه

 ها دارند؟چه نقشي در اين زمینه

ن اقتصادي، سیاسي و الهاي کدر برنامه بايدهارويارويي با ناپايداري خانوادهجاي پس 

آن یم، بايد براي خواهپايدار ميکلید نجات خانواده در آنجاست.اگرخانواده  و اجتماعي باشد

ها از عهده تکالیف خود در دوره پر اظطرار و پر انکسار هاي پايدار داشته باشیم تا خانوادهبرنامه

اثبات رسیده است، يعني کنوني برآيند.البته اين تجربه در کشورهاي حتي ثروتمند نیز به 

اسپنیر و لي وايز در تحقیق   مثالاست،شرايط و فشارهاي اجتماعي بر نهاد خانواده اثر گذار 

هاي بیروني، مستقیما بر پايداري هاي جايگزين و فشارکنندکه، جاذبهخود اين نکته را بیان مي

 (.۷8۲:1981و لي وايز، ۲اسپنیر) گذارندازدواج اثر مي

هاي مادي راهگشا در اينجا اهمیت مضاعف دارد، اين است که صرف کمک البته آنچه

کنندبلکه گداپروري نیست، زيرا در اينصورت نه فقط افراد احساس استقالل، ارزش و عزت  نمي

يابد،  بنابراين الزم است با گسترش اشتغال و تولید کاري کرد که افراد و سفله پروري رواج مي

توان، به فید بودن داشته باشند،  و نه سرباري و زندگي انگلي.مياحساس شان، احترام و م

 [آيا] گويد:اين مقاله جست و جو میکند اين فرضیه را کهميکه اشاره کرد.  يناپژوهش لیو

                                                           
1- Vanderbleek 

2- Spanier And Lewise 



 ۳2۳............................  يبوم خانواده پايداري به نگرش و افراد ارزشي نظام رابطه نسلي بين مقايسه

 

هاي رفاهي، فرسايش سازش و توافق را افزايش بیکاري شوهر حتي به هنگام در يافت کمک

وابستگي طوالني مدت خانواده به اري شوهر و دهند که بیکها نشان ميدهد؟يافتهمي

(.بنابراين صرف ۲03 : ۲00۵ ،1لیواين) شود، ...منجر به فروپاشي خانواده ميهاي رفاهيکمک

 کمک کارساز نیست، بلکه بايد همراه با عزت نفس ناشي از اشتغال و خودکفايي باشد.

ت فرزندان و پروش نسل سالم شرايط و پايداري خانواده، تاثیر بسیار زيادي بر نحوه تربی

 آن چنان که چنگ مي گويد:براي آينده جامعه دارد و 

متغیرهاي پايداري محکم خانواده و سرپرستي خانواده، به طور معناداري شانس انحراف 

، پايداري خانواده، تمايل به انحراف را در فرزندان کاهش مي کندفرزندان را دگرگون 

يک رابطه قوي بین سطح فقر مادران و انحراف فرزندان نشان اين مطالعه  [همچنین]دهد.مي

توانند يک ساختار پايدار خانوادگي را فراهم کنند داد، زيرا بسیاري از مادران فقیر، نمي

 (.۲،۵۷:۲004چنگ) کنندوبنابراين يک سرپرستي غیر موثر را عرضه مي

رش به پايداري خانواده از يک سو و يکي ديگر از داليل و يا علل احتمالي اعالم میزان باالي نگ 

تواند اين امر باشد که با توجه به شرايط سالیان اخیر رشد فراتر از انتظار آن در سطح جامعه مي

هاي گوناگون هاي فزاينده و روبه رشد مشکالت ساختاري در عرصهجامعه ما که پس از دوره

حوزه سیاسي و حوزه اقتصادي بر نیز ضربات پي در پي  اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و اقتصادي

آن ها، هم عرصه عمومي رو به تحلیل رفته و هم عناصر سرمايه و اعتماد اجتماعي با همه مولفه 

هايشان  رو به کاهش و فرسايش رفته است.در چنین شرايطي طبیعي است که افراد به تنها 

خاب و اختیار بیش از ساير پناه و مامن خود در جامعه که به آن از سر ضرورت و اجبار و نه انت

 ها اعتماد و اطمینان دارند، اعالم اعتماد و نگرش به پايداري کنند.نهاد

 منابع

 وضعیت نظام ارزشي در مناطق فرهنگي ـ  .(1383) آزاد ارمکي، تقي و غیاثوند، احمد

 .13۵-1۶0، (4)۵، ملي مطالعات فصلنامه .اجتماعي کشور

 هاي بررسي رابطه نظام ارزشي خانواده با ارزش. (138۷) ي، اسفنديارآزاد مرزآباد

 .11۷-1۲۶، (۲)۲، رفتاري علوم مجله .نوجوانان

                                                           
1- Lewin 

2- Cheng 
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