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چکيده
ازدواج به عنوان يکي از «ارزش هاي خانواده» در ايران موضوع اين مقاله است .از گذشته ،ازدواج نزد خانواده هاي ايراني اهميت
فراوان داشته و بر آن تأکيد شده است .اما ازدواج در بين نسل هاي مختلف معناي متفاوتي داشته و نگرش بدان در حال تغيير بوده و
هست .در ايران نسل هاي مختلف بر اساس تجربيات و حوادث تاريخي و تجربه زيسته مشترک ،نگرش و برداشت متفاوت و گاهاً متضاد از
مفهوم ازدواج و تشکيل خانواده با ديگر نسل ها دارند .با تکيه بر دو دسته از تئوري هاي غربي نظير تئوري تغييرات فرهنگي ،تئوري
گذار جمعيتي دوم ،تضاد نسلي و ساختاري ،و تئوري هاي جوامع پيرامون نظير تئوري جهان  -محلي شدن ،چهارچوب و مدل نظري
تحقيق ساخته شده است .که بر اساس آن عواملي چون تجربه جهاني شدن بر تغيير ارزش ازدواج مؤثر بوده اند .روش تحقيق ،پيمايشي و
از نوع مقطعي است و ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه است .جمعيت آماري شامل پنج نسل از زنان شهر زنجان است که بر اساس ويژگي
هاي نسلي و دوره هاي تاريخي شان انتخاب شدند .اين نسل ها عبارت اند از :نسل متولدين قبل از سال  ،24نسل متولدين  24تا ،75
نسل متولدين  75تا  ، 75نسل متولدين  75تا  57و نسل متولدين  57تا  . 52بر اين اساس ،از هر نسل  777نفر و در مجموع  777نفر
حجم نمونه اين تحقيق را تشکيل داده اند .شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي است و براي اينکه شانس افراد شهر در انتخاب
شدن برابر باشد ،بلوک ها و افراد ساکن در آنها ،با احتمال متناسب با حجم ( )PPSانتخاب شده اند .يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که
نسل زنان متولدين  75تا  ،52کم ترين نمره ارزش ازدواج( )42.57و زنان نسل قبل از سال  ،24بيش ترين نمره ارزش ازدواج( )45.77را
دارا مي باشند .نتايج حاصل از آزمون فيشر( تحليل واريانس) به منظور سنجش معني داري تفاوت ميانگين نمره ارزش ازدواج در بين نسل
هاي مورد مطالعه نشان داد که بر اساس مقدار  Fمحاسبه شده ( ،)5.357و مقدار معني داري بدست آمده( (sig= 7/777در سطح خطاي
کمتر از  7درصد و با اطمينان  99درصد تفاوت ميانگين ارزش ازدواج در بين نسل هاي مورد مطالعه معني دار است .دينداري رابطه مثبت
و مستقيم و تجربه جهاني شدن رابطه منفي و معکوس بر ارزش ازدواج داشته اند.
کليد واژه ها :ارزش ازدواج ،ارزش هاي خانواده ،نسل ،تجربه جهاني شدن ،فردگرايي ،دينداري
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مقدمه
تغييرات خانواده همواره مورد توجه انديشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعي بوده است .اين درحالي است که خانواده در جهان
امروز ،بيش از گذشته در معرض تغيير و دگرگوني است« .پژوهش هاي جامعه شناختي نشان مي دهد که تغيير جوامع ،ماهيت
خانواده را تغيير داده است .انتظارات ،پيش فرض ها درباره خانواده بطور مداوم در حال تغيير است و غير ممکن است خانواده را
بعنوان واحد جدا از گستره توسعه در ماهيت و ساختار جامعه مطالعه و بررسي کرد»( .)Marsh,2000; 530لذا نمي توان از
خانواده به عنوان يک امر تغيير ناپذير و ايستا صحبت کرد« ،حتي بجاي صحبت از خانواده ،مي بايست از «فرايندهاي خانواده»«،
زندگي خانوادگي» و « جريان هاي زندگي خانواده» صحبت کرد .با اين روش بر فهم و درک اينکه زندگي خانوادگي ،هميشه
موضوعي است که تغ يير مي کند و داراي تنوع است ،نائل مي شويم و تغيير قلب و کانون زندگي خانوادگي
است»(.)Morgan,1994;124
بسياري( پل ويتز0931،؛ پاپنو ) 0331،بر اين باورند که در دنياي امروز غرب ،نهاد خانواده تضعيف شده و حتي چيزي از آن برجاي
نمانده است ،چرا که الگوهاي ازدواج و خانواده متنوع شده است ،تمايل به ازدواج و تشکيل خانواده ضعيف شده است،
فرزندآوري و باروري به شدت کاهش يافته است ،زوج زيستي و روابط جنسي پيش و بعد از ازدواج گسترش يافته است« .براي
مثال در کشور بريتانيا که در آن اشکال زندگي خصوصي با سرعت خاصي رو به دگرگوني است ،بر اساس گزارش دفتر ملي آمار
بريتانيا در يک مقطع زماني در طول يک نسل ،شمار ازدواج به نصف رسيده ،ميزان طالق سه برابر شده و نسبت کودکاني که ثمره
روابط زناشويي بدون ازدواج بوده اند ،چهار برابر شده است»(بک گرنسهايم .)1111 ،دامنه اين تغييرات با شدت هاي متفاوت به
ديگر جوامع غير غربي نيز رسيده است .در دو دهه اخير در ايران -به عنوان جامعه پيراموني و تأثير پذير و تحت تأثير عوامل دروني
و بيروني -خانواده به لحاظ ساختاري ،کارکردي و نيز جمعيتي ،دستخوش تغيير شده است« .اين تغيير از يک سو ناشي از تغيير نظام
اجتماعي از اقتصاد کشاورزي به اقتصاد صنعتي و به دنبال آن تضعيف خانواده گسترده و شکل گيري خانواده هسته اي
است»(اعزازي .)51: 0988،از اين رو شکل جديد خانواده ارزش هاي جديدي را نيز به همراه خود به همراه داشت ،که متفاوت از
ارزش هاي خانواده گسترده و سنتي بوده است.
خانواده از کانون هاي تغييرات ارزشي در جامعه است که در آن دو نسل «قديم» و «جديد» با ارزش هاي مشترک و يا متفاوت هم
زيستي دارند .در دوران جديد و در جوامع صنعتي ،ماهيت و اشکال ازدواج و پيامدهاي اجتماعي آن و به طور کلي الگوهاي
همسرگزيني و خانواده تحت تأثير صنعتي شدن و به دنبال آن جهاني شدن دچار تغيير و تحول شده و در جوامع رو به توسعه ،يا به
اصطالح پيراموني با آهنگي آرام در حال تغيير است .با تغيير الگوي خانواده از گسترده به هسته اي ،نحوه انتخاب همسر نيز در
بسياري جوامع تغيير کرده است ،زيرا در خانواده گسترده ،ازدواج يک تصميم اقتصادي و مبتني بر تصميم و رأي ديگر افراد و
اعضاي خانواده بود ،ولي با هسته اي شدن خانواده ها ،ازدواج ،تبديل يه يک تصميم عاطفي و احساسي شده است .حق انتخاب
آزاد همسر ،آزادي عمل زنان در ازدواج ،تصميم گيري در خانواده ،عادي شدن طالق و موارد مشابه ،از جمله تغييرات ازدواج و
خانواده محسوب مي شود « .به دنبال تغيير در نظام هنجاري جامعه ،تغيير در ارزش ها و گسترش شهرنشيني ،رفع محدوديت در
روابط بين دو جنس مخالف کاهش يافته ،که به نوبة خود بسياري از الگوهاي رفتاري ،ارزش هاي مربوط به خانواده و هنجارهاي
موجود در جامعه [ از جمله ازدواج ] را تحت تأثير قرار داده است»(شيخي.)19-15 : 0981 ،
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تغيير قابل مالحظه اي که در سطح جامعه و خانواده هاي ايراني به وقوع پيوسته و به دنبال خود ارزش هاي خانواده ايراني را هم
توانسته دگرگون کند ،دگرگوني نقش و جايگاه زنان ايراني است .در اثر دگرگوني هايي که در سطح جهاني رخ داده ،نقش
زنان در نهاد خانواده و سازمانهاي اجتماعي ،تغييرات قابل توجهي پيدا کرده است« .در اثر پيدايش ارزش ها و نگرش هاي
جديد درميان زنان ،مقاومت هايي از سوي آنها ،چه در عرصه ي خانواده و چه در عرصه هاي مختلف اجتماعي ،به علت
گسترش وسايل ارتباط جمعي و فراواني منابع ارائه دهنده اطالعات ،به صورت مبارزات اجتماعي پديد آمده ،که به بازتوليد
ارزشهاي متفاوت در باب هويت فردي و جنسيتي منجر شده است»(سيف اللهي و رازقيان .)0981:11،از جمله اينکه زنان در ايران
بيش از گذشته با ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالي ،سرمايه فرهنگي خود را افزايش داده و تنها راه ارتقاء سرمايه فرهنگي
خود را باال بردن سطح تحصيالت تلقي کرده اند .اين امر خود باعث افزايش سن ازدواج شده است که افزايش سن ازدواج خود
يکي از داليل مهم باروري پايين در جامعه کنوني ايران محسوب مي شود« .حتي به باور برخي صاحبنظران ،باروري و فرزندآوري
در ايران به زير سطح جانشيني رسيده است»(سرايي .) 11 :0981،بسياري تضعيف نهاد خانواده و شکل گيري «خانواده فردگرايانه»
را به گذار جمعيتي دوم نسبت مي دهند ،که طي آن گرايش به ازدواج کم مي شود « .در واقع ،ميزان کلي اولين ازدواج در اروپاي
غربي و شمالي از سال هاي  0311-0391شروع به تغيير کرد و در مدت  11تا  11سال بين  91تا  51درصد کاهش پيداکرد .در
اروپاي جنوبي ،کاهش در ازدواج  01سال ديرتر آغاز شد ،ولي حدوداً  11سال ادامه داشت .کاهش در ميزان ازدواج در اروپاي
شرقي از  0331آغاز شد و در مدت  01سال  51درصد پايين آمد(سازمان ملل .)95-99 :1119روند کاهش ميزان ازدواج و ميل به
ازدواج تحت تأثير اين موج ،به کشورهاي پيرامون از جمله ايران نيز رسيده است ،بطوريکه طبق آمارهاي رسمي ميزان ازدواج
نسبت به سال هاي گذشته کاهش داشته و سن ازدواج نيز باال رفته است « .آمار ازدواج در ايران و به خصوص در شهرهاي بزرگ
به شدت کاهش پيدا کرده و در مقابل آن آمار طالق سير صعودي داشته است .براساس آمارهاي سازمان ثبت اسناد کشور در سال
 130 ،30هزار و  919ازدواج به ثبت رسيده درحالي که آمارهاي سال  ،31ثبت  815هزار و  181واقعه ازدواج را نشان ميدهد.يعني
در همين يک سال  89هزار و  019ازدواج کمتر ثبت شده است .از طرفي ميانگين سن ازدواج هم باالتر رفته است .طبق آمار ثبت
احوال کشور ،ميانگين سن ازدواج در مناطق شهري از مناطق روستايي بيشتر است به طوري که در سال  30ميانگين سن مردان در
ازدواجهاي ثبت شده در کشور  11/5سال بوده که اين شاخص براي مردان ساکن در نقاط شهري  11/1سال و در نقاط روستايي
 19/1سال بوده است»(سازمان ثبت اسناد کشور ،به نقل از روزنامه اعتماد :شماره.)1150
در نتيجه« ،ارزش ازدواج»[ ]0در ايران تحت تأثير عوامل بيروني چون تجربه جهاني شدن[ ]1و عواملل درونلي چلون رونلد صلنعتي
شدن و تغييرات تکنولوژيکي و گسترش ارتباطات اطالعاتي و مجازي ،دچار تغيير شده است .البته روند ،عوامل و خاستگاه تغييرات
اجتماعي از جمله کاهش تمايل به ازدواج در ايران ،متفاوت از دنياي غرب است .همزمان با روندهاي مشترک جهاني ،بلاروري در
خانواده هاي ايراني پايين ،سن ازدواج باال و ازدواج بر اساس تصميم عاطفي و بر پايه عشق بوده است .از طرف ديگلر ،خلانواده در
ايران کامالً ذوب روند تغييرات جهاني نشده است .زوج زيستي[ ،]9تجربه جنسي خارج از ازدواج و فرزندآوري خارج از خانواده،
همواره با مقاومت خانواده هاي ايراني مواجه شده است .در تبيين اين مسأله بايد گفت که جامعة جديد ايران ،حاصل تأثيرپلذيري
ايران از غرب و دنياي مدرن بوده است .اين روبه رويي آن چنان مهم و تأثيرگذار بوده که جامعة ايران را به مسيري متفاوت از
آنچه در طي قرن ها پيموده ،کشانده است .روبه رويي با غرب يا دنياي مدرن ،به عللت شلدت و عملق تحلوالت ايجلاد شلده،
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آنچنان مهم و تعيين کننده بوده است که شناخت جامعة معاصر ايران بدون توجه به آن ،شناختي ناقص و حتي گملراه کننلده بله
نظر مي رسد .در جريان روبه رويي با غرب ،ايده هاي مدرن به همراه اشياء و مظاهر مدرني مثل معماري ،شهرسلازي ،نهادهلاي
اجتماعي و کارخانه و حتي مدل هاي آرايش ،پوشش و خوراک و غيره ،سلريع و پرقلدرت وارد جامعله شلدند و چهلر آن را
دگرگون کردند ،به نحوي که ظاهراً هيچ شباهتي با گذشتة خود نداشت .اما در حقيقت جوامعي مثل ايران ،هرگلز کلامالً شلبيه
جوامع مدرن و کامالً متفاوت با گذشتة خود نشدند .آن ها به طور هم زمان ،هم عناصري از گذشتة خود را حفظ کردند و هم
عناصر جديدي که از بيرون آمده بود ،جذب کردند .عناصر بيروني  -از قبيل ايلده هلا ،ارزش هلا ،نهادهلاي اجتملاعي و حتلي
ابزارها و فنون و غيره -چيزهايي هستند که از خارج و به ويژه از جوامع تأثيرگذار ،بله روش هلا و وسلايل مختللف ،وارد يلک
جامعة تأثيرپذير مي شوند .عناصر دروني نيز آن چيزهايي است که در جامعة تأثيرپذير ايران وجود دارد .عناصر دروني مي توانند
هم بازمانده هاي دور پيش از تأثيرپذيري باشند و هم عناصري که در دوره هاي بعدي از خارج آمده اند ،اما به مرور زمان در
جامعه ،پذيرفته شده و تبديل به عناصري دروني شده اند( رجوع شود به سرايي و تاجداري .)01-01 :0983،للذا حضلور همزملان
پديده هاي ناهمزمان چيزي است که خانواده ايراني و تغييرات آن را متفاوت از غرب جلوه مي کند(حضور همزمان خانواده سلنتي،
مدرن و پست مدرن).
وقوع انقالب اسالمي و پس از آن جنگ  ،روند روبه توسعه در زمينه هاي مختلف ،تالش براي همراهي با تجربه جهاني شدن از
سوي برخي گروههاي اجتماعي از جمله زنان ،گسترش تکنولوژي هاي اطالعاتي و ارتباطي ،وابستگي خانواده ها از جمله خانواده
هاي طبقه متوسط شهري و حقوق بگير به درآمدهاي نفتي ،اصرار بر ارزش هاي محلي ،بومي و قومي و مقاومت در برابر ارزش
هاي فرهنگي و خانوادگي جهاني ،از جمله عوامل دروني و بيروني تأثيرگذار بر ارزش هاي خانواده از جمله ارزش ازدواج ،در
ايران از جمله در جامعه شهري زنجان هستند که نسل هاي متفاوت در ايران با توجه به تجربه مشترک زيسته خود و بر اساس
تجربيات تاريخي که به برخي از آنها اشاره شد ،هر يک به گونه اي ازدواج را درک و معنا کرده اند.
با توج ه به ويژگي هاي جامعه شهري زنجان از قبيل؛ تجربه جهاني شدن و گسترش فردگرايي ناشي از تضعيف همبستگي اجتماعي
و خانوادگي ،افزايش ميل به آموزش و اشتغال در بين زنان و آزادي هاي اجتماعي ،خانواده هاي شهر زنجان در سال هاي اخير با
تغيير ارزش هاي خانواده روبرو شده اند .مطالعه تغيير ارزش ازدواج در بين نسل قبل از انقالب ،نسل انقالب و جنگ و نسل بعد از
انقالب و جنگ هدف اين مقاله است .نسل قبل از سال  51در ايران تجربيات متفاوت تاريخي را پشت سر گذاشته است .در سال 51
اصالحات ارضي در ايران اتفاق مي افتد که تجربيات تاريخي اين نسل بي تأثير از اين اتفاقات نيست ،در اين دوره ميل شديد به
ازدواج و تشکيل خانواده را شاهد هستيم .دوره زماني از سال  51تا  11تقريباً شرايط مشابهي در رمينه ارزش ازدواج شاهد هستيم.
در سال  11انقالب اسالمي اتفاق مي افتد که نقطه عطفي در تاريخ ايران است و کمي بعد از آن جنگ ايران و عراق آغاز مي شود
که نسل اين دوره ،تجربيات تاريخي متفاوتي از نسل هاي قبل از خود پيدا مي کند .بعد از پايان جنگ ،روند مدرنيزاسيون و توسعه
سياسي و اقتصادي شروع مي شود و جهاني شدن شتاب بيشتري مي گيرد که نسل همراه با آن تجربه تاريخي و اجتماعي کامالً
متفاوتي را تجربه کرده و مي کند ،در نسل هاي بعد از جنگ ،شرايط حاکم بر ارزش هاي خانواده و ازدواج ،شرايط تجربه جهاني
شدن و همراهي با فناوري هاي اطالعاتي همچون اينترنت و شبکه هاي ماهواره اي است و فرض بر اين است که نسل هاي اخير
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بواسطه تجربه جهاني شدن ،کمت رين تمايل و گرايش را به ارزش ازدواج داشته اند .لذا تغيير ارزش ازدواج در پرتو اين تغييرات
تاريخي و اجتماعي ايران و در بين زنان نسل هاي متفاوت بررسي و مطالعه شده است.
امروزه ضرورت توجه به ارزش ازدواج ،هم در جهان و هم در ايران بطور فزاينده اي احساس مي شود .اکنون همه و همه جا و
هميشه سخن از خانواده در ميان است .دختران و پسران مجرد فراواني ،مهمترين مسئله زندگي شان تشکيل خانواده و ازدواج است.
از طرفي با توجه به نرخ پايين زاد و ولد و تمايل پايين خانواده ها به فرزندآوري ،کشور ما با مسأله پيري جمعيت مواجه خواهد شد.
همچنين امروزه زنان و مردان زيادي با تجربه تلخ طالق روبرو شده اند .آنها نيز ناگزير از خانواده سخن مي گويند .خانواده در طول
تاريخ منشأ تحوالت عظيمي بوده است ،از سويي خانواده تحت تأثير عوامل بيروني بوده است و هم خود منشأت تغييرات بزرگ
فرهنگي ،اجتماعي و سياسي بوده است .همچنان که گيدنز تصريح مي کند؛« در ميان تغييراتي که اين روزها در جريان است،
اهميت هيچ کدام به اندازه اتقاقاتي نيست که در زندگي شخصي -در روابط جنسي ،زندگي عاطفي ،ازدواج و خانوده -در حال
وقوع است .در خصوص اين که ما چگونه درباره خود فکر مي کنيم و چگونه با ديگران پيوند و رابطه برقرار مي کنيم ،انقالبي در
جريان است .اين انقالبي است که در مناطق و فرهنگ هاي مختلف با سرعت هاي مختلف و با مقاومت هاي بسيار در حال پيشرفت
است»(گيدنز.)0 :0333،
بخشي اعظمي از ارزش هاي جامعه که البته مهم و جدي نيز هستند ،همان ارزش هاي خانواده است .لذا ارزش هاي خانواده در
ايران از جمله ازدواج امروز بيش از پيش در معرض تغيير و دگرگوني هستند .امروزه الگوهاي خانواده بسيار متنوع شده است و
تجربه هاي افراد در امور و روابط جنسي بيش از پيش گسترده شده است .رواج رفتارهايي چون زوج زيستي و تولد خارج از
ازدواج و فرزندآوري پايين بدليل ارزش گذاري پايين خانواده به فرزند و خانواده ،پديده هاي نوظهوري اند که در عرصه خانواده
در جهان گسترش داشته اند و اين تغييرات ممکن است مرزهاي ديگر کشورها از جمله ايران را نيز درنوردد.
ارزش هاي خانواده[ ]5و مطالعه تغيير اين ارزشها از آن رو مهم است که روند تغييرات جامعه بستگي به چگونگي و نوع تغيير ارزش
ها دارد .بررسي دگرگوني هاي ارزشي گروههاي اجتماعي بويژه جوانان  ،يکي از عناصر کليدي نظام فرهنگي جامعه به شمار مي
رود که شناخت آنها ،نقش بسزايي در شناسايي تحوالت فرهنگي دارد .مطالعه تحول و تغيير ارزشي ،روشي براي شناخت تحوالت
اجتماعي عمده است .مي توان اذعان داشت که بر اساس تحوالت ارزشي ،جريان تحوالت آينده در جامعه چگونه است.
« تحول ارزشي ،مسايل سياسي جديدي را به مرکز صحنه آورده و نيروي محرکه اصلي بسياري از جنبش ها شده است .از اين
گذشته ،به نظر مي رسد خيزش پساماديگري به تنهايي جنبه اي از فراگرد گسترده دگرگوني فرهنگي است که به گرايش هاي
مذهبي ،نقش هاي جنسيتي ،هنجارهاي جنسي و فرهنگي جوامع غرب ،شکل نويني بخشيده است»(اينگلهارت.)19: 0919 ،
بنابراين:
 دگرگوني فرهنگي از طريق جايگزيني نسل ها صورت مي گيرد .مطالعه شکاف هاي ارزشي به ما در فهم مکانيسم هاي اينتغيير و تحوالت کمک مي نمايد.
 با توجه به اينکه تغيير و تحول امري گريز ناپذير است ،شناسايي مکانيسم هاي اين تحول در نظام ارزشي جوانان مخصوصاً درسطح خرد و ميانه مي تواند امکان دستکاري در نقسه سازماندهي ساختار آينده ايران را فراهم آورد و از وقوع بي هويتي يا اغتشاش
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هويتي و يا چند هويتي در بين نسل هاي متفاوت بکاهد و فرصت الزم را جهت تغيير و تبديل روند هاي تغيير ارزشي نادرست را
براي سياست گذاران حوزه فرهنگي فراهم آورد.
 مطالعه تحول ارزشي ،روشي براي شناخت تحوالت اجتماعي عمده است .بر اساس تحوالت ارزشي ،جريان تحوالت آينده درجامعه چگونه است .گرچه بايد توجه داشت که تحول و دگرگوني ضرورت نيست اما اين امر منجر به دوام و استمرار نظام
اجتماعي مي شود و در بازگشت اجتماعي و پويايي جامعه کمک مي کند .پس در هر جامعه ،نگاه علمي به بررسي نظام ارزشي و
مسايل آن در سطوح ملي حاکي از اهميت اين موضوع است« ،چرا که ارزش ها به مثابه پديده هايي اجتماعي ،يکي از مشخصه
هاي مهم جوامع هستند که ساختار فرهنگي را شکل مي دهند و در ابعاد مختلف سياسي  ،اجتماعي و  ...تأثير کوتاه مدت و بلند
مدت دارند» (ارمکي.)1 :0989 ،
از اين رو مطالعه ارزش ازدواج امکان درک عميق تغييرات و تحوالت جامعه و چشم انداز خانواده را فراهم مي سازد و مي تواند
در برنامه ريزي هاي و سياست گذاري هاي حوزه خانواده موثر باشد .از اين رو هدف اين مقاله بررسي و مقايسه نسلي تغيير ارزش
ازدواج در ايران و در بين خانواده هاي شهر زنجان است.
ادبيات تحقيق و چهارچوب نظري

مطالعه ارزش هاي خانواده[ ]5از جمله ازدواج ،بدون توجه به تغييرات خانواده در چند دهه اخير در ايران ،بي اعتبار و بي اثر خواهد
بود .لذا مي بايست ارزش هاي خانواده ذيل تغييرات کلي خانواده بررسي و ارزيابي شود .براي تجزيه و تحليل وضعيت خانواده در
ايران بايد روند تحوالت اجتماعي ،فرهنگي جامعه ايران را در صد ،صد وپنجاه سال اخير در نظر داشته باشيم .زيرا خانواده مقولهاي
منتزع و جداي از فرهنگ و کليت جامعه نيست و خانواده هسته اصلي تحوالت جامعه ايران را تشکيل ميدهد .مطالعه خانواده و
تغيير ارزش هاي آن در ايران ،مي بايست هم متوجه ساختار(عوامل و متغيرهاي ساختاري و کالن ملي و فراملي و جهاني) و هم
عامليت( شرايط و عوامل فرهنگي و محلي و منطقه اي) باشد .تغيير ارزش هاي خانواده در ايران ،از يک منظر نتيجه تحوالت
اساسي در تکنولوژي بوده است ،تحوالت تکنولوژيکي ،دگرگوني ها و تحوالت اجتماعي و فرهنگي در جامعه را رقم زد و به
دنبال آن خانواده و ارزش هاي آن به عنوان يک عنصر و مؤلفه جامعه ،تغييرات اساسي به خود ديد.
با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي و فرهنگي و ديگر مولفه هاي تشکيل دهنده جامعه ايران بعد از انقالب( بعنوان عوامل دروني) و
نيروها و عوامل جهاني( بعنوان عوامل بيروني) به مطالعه ارزش ازدواج و تغييرات آن در ايران پرداخته شده است .مروري بر تئوري
ها و تحقيقات انجام يافته قبلي در داخل و خارج ايران نشان مي دهد که مشخصاً در خصوص ارزش هاي خانواده کار چندان قابل
اعتنايي انجام نيافته است .لذا مطالعه حاضر در خصوص ارزش هاي خانواده و ازدواج در ايران ،نه بر مبناي نگاه تئوري پردازان
غربي است که فقط نقش نيروها و فشارهاي جهاني را بر روي خانواده مي ببيند و از نقش عوامل بومي و محلي و مقاومتي که در
برابر اين فشار جهاني شدن مي شود ،غفلت مي ورزد و نه بر مبناي تئوري پردازاني است که بر خانواده سنتي و ارزش هاي آن
تأکيد مي ورزند و کمتر پذيراي تغييرات بوجود آمده در خانواده ايراني هستند ،بلکه اين مطالعه بر مبناي راه سومي است که مي
خواهد خانواده و و تغيير ارزش ازدواج را در ايران و در بين نسل هاي مختلف تاريخي از منظر ايراني – جهاني بررسي و مطالعه
کند.
طبق تئوري تجدد (مدرنيته) ،معموالً روند تحوالت اجتماعي ،به وضعيتي سنتي ،مدرن و پسامدرن طبقه بندي مي شود .اين طبقه
بندي هم معناي تاريخي دارد و هم لزوماً به معناي تاريخي نيست .يعني حالت ها و وضعيت هاي اجتماعي معيني را تعريف مي کند
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که مي توانند هم زمان باهم باشند .يعني روند تحوالت اجتماعي ،لزوماً خطي نيست که اول سنتي ،بعد مدرن و در نهايت ،پسامدرن
باشد .از اين رو در شرايط کنوني ايران ،همزمان مي توان سه نوع خانواده را از هم تفکيک کرد .خانواده سنتي ،متجدد(مدرن) و
پسامدرن.
خانواده سازگار با دوره سنتي (سنت) ،خانواده گسترده است .چرا که با ويژگي هاي دوره سنتي همچون غلبه احساسات و عواطف،
پدرساالري و پيرساالري ،تفکيک ناپذيري نقش ها و وظايف و تقسيم کار جنسي ،اين نوع خانواده همخواني داشته و کارکرد
دارد .اگر مدرنيته با توسعه فرايندهاي عقالني شدن ،شهرنشيني ،صنعتي شدن ،دموکراتيک شدن و تفکيک پذيري نهادي شناسايي
شود ،خانواده متناسب و سازگار با آن خانواده هسته اي يا خانواده هسته اي تکميلي[ ]1است.
دوره پسامدرن هم که با ويژگي هايي چون ،مصرفي شدن ،اطالعاتي شدن ،شبکه اي شدن شناخته مي شود ،خانواده سازگار با آن
خانواده متکثر يا خانواده هسته اي مشارکتي[ ]9است.
از اين رو ،از سويي مي توان ادعا کرد که خانواده در ايران همگام با تحوالت اجتماعي و فرهنگي و تکنولوژيکي ،هم به لحاظ
کارکردي و هم به لحاظ ساختاري دچار تغيير شده است و از سويي ،مي توان مدعي شدکه خط سير و دگرگوني در خانواده هاي
ايراني خ طي نبوده و هر دوره تاريخي و اجتماعي صرفاً بر اساس نوع خاصي از خانواده قابل شناسايي نيست .در ارتباط با الگوهاي
همسرگزيني ،ازدواج ،فرزندآوري ،نگرش به ازدواج و تشکيل خانواده ،نگرش نسبت به طالق ،صميميت و روابط جنسي ،هر سه
نوع الگوي خانواده ،قابل مشاهده است .لذا خانواده کنوني در ايران ،از نوع ترکيبي است.
با توجه به نظريه تغييرات فرهنگي اينگلهارت ،توسعه اقتصادي و گسترش رسانه هاي جمعي در ايران در سال هاي اخير تغييراتي را
در اولويت ارزشي افراد و گروه ها بوجود آورده است .ايده ي وي روشن مي سازد که چگونه توسعه اقتصادي و رشد تکنولوژيک
و ارضاي نيازهاي اساسي در جامعه به ظهور نيازهاي غيرمادي مانند عزت نفس و خودشکوفايي و دستيابي به منزلت اجتماعي در
بين جوانان و نسل حاضر شده است( هرچند که هنوز جمعيت قابل توجهي از افراد جامعه ما هنوز درگير برآوردن نيازهاي اوليه
خود بوده و در تعقيب نيازهاي مادي اند)« .فرضيه کميابي و اجتماعي شدن داللت بر اين دارند که در نتيجه رونق اقتصادي که از
سال  0351در کشور هاي غربي به وجود آمد ،نسل جوانان ،اهميت کمتري بر امنيت اقتصادي و جاني قائل هستند تا گروه هاي
مسن تري که بسيار بيش از آنها طعم عدم امنيت اقتصادي را چشيده اند .اين مساله نيز حائز اهميت است که بر خالف افراد مسن تر،
نسل جوان بيشتر تمايل دارند ،اولويت ها را به نيازهاي غيرمادي مانند کيفيت زندگي و درک عمومي بدهند .از ديد اينگلهارت،
فرضيه کميابي به دگرگوني هاي کوتاه مدت و فرضيه اجتماعي شدن بر آثار بلند مدت نسلي اشاره دارد .اين دو فرضيه با هم
مجموعه به هم پيوسته اي از پيش بيني هاي مربوط به دگرگوني ارزش ها را پديد مي آورند»( اينگلهارت و آبرامسون.)81:0918 ،
نتيجه اين وضعيت ،تفکيک نسل هاي مختلف تاريخي از حيث نوع ارزش گذاري بر ازدواج است .براي نمونه نسل متولدين دوره
انقالب و جنگ ،با توجه به تجارب تاريخي از جمله انقالب و جنگ و تغيير ساختارهاي اقتصادي ،نوع نگاهشان به ازدواج و
اهميت آن در زندگي متفاوت از نسل هاي بعد از جنگ و انقالب است .همين طور نسل متولدين سال هاي قبل از انقالب نگرش
شان نسبت به ارزش ازدواج متفاوت از نسل هاي بعد از انقالب است .نسل هاي بعد از انقالب و جنگ در ايران بيشتر طالب کيفيت
زندگي و به نظر گريزان از برخي ارزش هاي خانواده همچون تمايل به ازدواج و به دنبال آن فرزندآوري هستند و هر چه به دوره
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هاي اخير نزديک مي شويم شدت تأثير جهاني شدن بيشتر شده و ازدواج معناي سنتي و قديمي خود را از دست داده و معناي
جديدي در بين اين نسل ها پيدا مي کند.
ديدگاه بورديو در تحليل تغييرارزش هاي خانواده از آن رو مهم و جدي است که بورديو خانواده را به عنوان مهمترين مکان
انباشت و انتقال سرمايه اجتماعي مي بيند(بورديو .) 99 :0333 ،طبق ديدگاه بورديو ،تغيير و تفاوت ارزشي بين نسلي خانواده ها در
ايران ،ناشي از رقابت بر سر دستيابي به انواع سرمايه در ميدان ها و عرصه هاي مختلف اجتماعي است .جوانان در تالش براي
رس يدن به تحصيالت و مدارج علمي تالش وافري از خود نشان مي دهند ،بويژه زنان تنها راه دستيابي به سرمايه فرهنگي و بر هم
زدن سلسله مراتب قدرت در خانواده را افزايش آگاهي از طريق ورود به دانشگاه و کسب مدارک تحصيلي باال مي دانند .از اين رو
اين افزايش آگاهي و کسب مدارک علمي و تحصيلي در شرايط نبود ديگر شرايط الزم از جمله آزادي زنان در جامعه ،تغييرات
ارزشي در بين خانواده ها را منجر شده است.
بر اين اساس در جامعه ايران ،شايد بتوان گفت که در يک دهه اخير زنان بيشتر از ساير گروه ها ،منشأ تغيير ارزش هاي خانواده و
ازدواج بوده اند .اشتغال زنان ،که به نوعي کسب سرمايه اجتماعي و فرهنگي در ميدان زندگي براي آنان محسوب مي شود ،باعث
دگرگوني نقش هاي ثابت سنتي «مرد نان آور» و «زن خانه دار» شده و زنان هويت جديدي کسب کرده اند که اين هويت جديد نه
تنها سلسله مراتب قدرت در خانواده را برهم زده ،بلکه باعث شکل گيري ارزش هاي متفاوت و جديدي هم شده است .در يک
دهه اخير ،گرايش زنان به آموزش در سطوح عالي و به تبع آن تصاحب فرصت هاي شغلي ،باعث تغيير ارزشي و نگرشي آنان
نسبت به مقوالتي چون ازدواج شده است .سن ازدواج زنان در ايران در اثر اشتغال و تحصيل تا اندازه اي باال رفته است و اين باال
رفتن سن ازدواج زنان همراه با برخي عوامل ديگر از جمله برهم خوردن تعادل جنسيتي ،منجر به مسأله «مضيقه ازدواج» شده است.
پيامد ديگر باال رفتن ازدواج زنان ،فرصت محدود براي فرزندآوري است .در همين راستا ،ارزش هاي خانوادگي ديگري از قبيل
پيوندهاي خانوادگي و روابط خويشاوندي در اثر اشتغال و تحصيل زنان به عنوان مکانيسم هاي کسب سرمايه اجتماعي و فرهنگي
در «ميدان» هاي دانشگاه و اشتغال و توليد و خدمات دگرگون شده اند.
بر اساس تئوري گذار جمعيتي دوم ،نقش ازدواج به عنوان سازمان دهنده بنيادي زندگي خانوادگي ،بطور قابل مالحظه اي در
سراسر جهان کاهش داشته است .قوانين طالق ليبراليزه و آسانگير شده است .نقش زنان و مردان با مشارکت زنان در آموزش،
دانشگاه و کار دگرگون شده است .تولد بچه هايي در خارج از ازدواج رو به فزوني است ،نگرش ها بيش از پيش به سمت نقش
هاي جنسيتي برابري طلب در حرکت است ،جنسيت و فرزندآوري با استفاده از وسايل ضد آبستني ،عقيم سازي و سقط جنين ،در
سطح وسيع و قابل دسترسي ،تحول يافته است ،سطح باروري پايين آمده است و هنجارها در برابر بي فرزندي داوطلبانه زوج هاي
ازدواج کرده ،به طور قابل مالحظه اي ضعيف شده اند و تفکر مستقل در بين جوانان بطور فزاينده اي به يک ارزش مبدل شده
است.
« کشورهايي مانند مالي ،بورکينافاسو ،عراق ،زامبيا و  ...که در مراحل ابتدايي گذار جمعيتي اول هستند خانواده گرايي در بين آن ها
زياد و نگرش نسبت به ازدواج و تشکيل خانواده در آن ها مثبت است ،اما در کشورهايي که در مرحله دوم گذار جمعيتي هستند
مانند سوئد ،فنالند ،فرانسه و  ...خانواده گرايي پايين و نگرش نسبت به ازدواج و تشکيل خانواده منفي است .روند تغييرات ازدواج
و نگرش نسبت به خانواده و ازدواج در کشورهايي مانند ايران ،ترکيه ،مصر ،مالزي و  ...نشان مي دهد که نقش عوامل فرهنگي
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بويژه آموزه هاي اسالمي در خانواده گرايي و تشکيل خانواده مهم است .بنابراين ،روند گذار جمعيتي دوم تک خطي نيست و بر
حسب ساختار فرهنگي کشورها متفاوت است»( احمدي ،قاسمي و کاظمي پور .)0930 ،تغيير ارزش هاي خانواده از جمله ازدواج و
فرزندآوري در جوامع غير غربي (از جمله ايران) هم علي رغم تفاوت هاي فرهنگي ،قابل مالحظه و چشمگير است .تغيير از خانواده
گسترده به هسته اي ،تغيير از خانوده گرايي به فردگرايي ،تغيير از کنترل خانواده به استقالل جوانان ،تغيير از ازدواج هاي از پيش
ترتيب داده شده به ازدواج هاي بر اساس عشق و انتخاب ،تغيير از ازدواج در سنين جواني به ازدواج در سن باال ،از ازدواج
جهاني(عموميت ازدواج) به داشتن پتانسيل براي تجرد گسترده ،تغيير از باروري طبيعي به فرزندآوري کنترل شده ،تغيير از تعداد
فرزندان ب يشتر به فرزندان کمتر ،افزايش جنبش هاي فمينيستي و زنان با تأکيد بر برابري جنسيتي و حقوق زنان ،هم در خانواده و هم
در عرصه عمومي از عمده تغييرات ناشي از اين گذار بوده است .به اعتقاد برخي( از جمله ون دوکا و سرايي) گذار جمعيتي دوم،
الزاماً ادامه دوره گذار جمعيت ي اول نيست و براي ورود به گذار جمعيتي دوم ،لزماً نبايد گذار جمعيتي اول تکميل شده باشد .نشانه
هايي از ورود ايران به مرحله گذار جمعيتي دوم مشهود است ،از جمله اينکه؛ در ايران فرزندآوري و باروري طبق آمار گزارش
شده ،در سال هاي اخير پايين آمده و به سطح جانشيني و زير جانشيني رسيده است(عباسي شوازي ،حسيني چاوشي ،نوراللهي و بني
هاشمي؛ . )0981لذا تحت تأثير گذار جمعيتي دوم و با در نظر گرفتن موقعيت جامعه ايران ،برخي ارزش هاي خانواده در ايران دچار
تغييراتي شدند از آن جمله؛ نگرش به ازدواج و تشکيل خانواده تاحد زيادي تغيير کرده است ،سن ازدواج باال رفته است و همين
باال رفتن سن ازدواج نشانه تغيير در نگرش به ازدواج و تشکيل خانواده است و ارزش فرزند و فرزندآوري به شدت تغيير يافته است.
بر اساس تئوري هاي جهاني شدن و جهان محلي شدن ،خانواده همراه با ديگر اجزاء و عناصر جوامع در سرتاسر جوامع ،تحت تأثير
جهاني شدن تغيير يافته است .جهاني شدن ساختار و کارکرد خانواده امروزي را دگرگون ساخته است .خانواده گسترده را به
خانواده هسته اي مدرن و حتي خانواده متکثر پست مدرن تبديل کرده است .الگوهاي خانواده را به شدت دگرگون و متنوع کرده
است .اشاعه اين ا لگوهاي خانوادگي متکثر را تسهيل نموده است .از مفهوم جهان بودگي رابرتسون که به معناي آگاهي فزاينده از
جهان به عنوان يک کل است ،مي توان آگاهي از تنوع و تکثر خانواده امروزي را در مردمان جهان ديد .آگاهي از اينکه خانواده،
به شکل هاي ديگر خارج از نظام هنجاري و نظ ام عرفي پذيرفته شده مي تواند وجود داشته باشد .جهاني شدن ،ارزش هاي خانواده
را دگرگون نموده است .بسياري از افراد در کشورهاي مختلف از جمله در ايران ،اين فشار جهاني شدن را احساس مي کنند .اما
جهاني شدن روي ديگري نيز دارد ،يعني جهان محلي گرايي يا جهان محلي شدن .کشورها و جوامع پيرامون و تأثير پذير از جمله
ايران ،در برابر فشار و سلطه کشورها و جوامع مرکز(کانون) تسليم محض نمي شوند .فرهنگ هاي محلي و بومي از خود در برابر
اين فشار و همگون شدن و ذوب شدن در فرهنگ جهاني ،مقاومت نشان مي دهند .اين همان چيزي است که رابرتسون بدان سلطه و
فشار از مرکز و مقاومت از پيرامون مي گويد .خانواده در ايران تحت تأثير جهاني شدن ،تغيير شکل يافته است .نقش هاي جنسيتي
دگرگون شده است .اقتدار مردان در برابر اقتدار زنان کاهش يافته است .ميل به ازدواج و تشکيل خانواده ضعيف شده است ،سن
ازدواج باال رفته است و ميزان باروري و فرزندآوري به پايين ترين حد خود رسيده است.
با مروري بر تحقيقات انجام يافته در خصوص خانواده و ارزش هاي آن در کشورهاي پيرامون ،مي توان دريافت که شباهت هاي
زيادي در حوزه هايي چون خانواده و عوامل مؤثر بر تغيير ارزشهاي خانواده در کشورهاي پيرامون وجود دارد .تحقيقات انجام يافته
در اين کشورها نشان مي دهد که برخي از ارزش هاي خانواده در اين کشورها حفظ ،برخي تداوم و در حال تغيير و برخي هم بطور
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کلي تغيير کرده اند .در اين کشورها از جمله ايران عواملي چون انقالب ،دولت و نهادهاي سياسي ،مدرنيزاسيون و اقدامات توسعه
اي ،عرفي شدن(سکوالريزاسيون) تضعيف دينداري ،استقالل افراد و فردگرايي و فرايندهاي جهاني همچون تجربه جهاني شدن و
رسانه ها ،در تغيير ارزش هاي خانواده در اين کشورها موثر بوده اند.

دينداري

ارزش ازدواج

فردگرايي

تجربه جهاني
شدن

شکل : 0مدل نظري تبيين ارزش ازدواج
فرضيه ها:

 نسل هاي مورد مطالعه ،ارزش ازدواج متفاوتي دارند .نسل متولدين قبل از انقالب ارزش ازدواج باال و نسل متولدين بعد ازارزش ازدواج پايين تري دارند.
 بين تجربه جهاني شدن و تغيير ارزش ازدواج رابطه معکوس وجود دارد .نسل هايي که بيشتر در معرض تجربه جهاني شدنهستند ،ارزش ازدواج کمتري نيز دارند.
 بين فردگرايي و تغيير ارزش هاي ازدواج رابطه معکوس وجود دارد .هر چه فردگرايي بيشتر شود ،ارزش ازدواج کمتر ميشود.
 بين دينداري و تغيير ارزش هاي ازدواج رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد .نسل هايي که دينداري بيشتري دارند ،ارزش ازدواجبيشتري نيز دارند.
روش پژوهش:

از نظر نوع تحقيق ،اين مطالعه در دسته تحقيقات بنيادي و تا حدودي کاربردي و همچنين بر اساس نحوه گردآوري و تحليل
دادهها ،توصيفي و از نوع پيمايشي است .روش تحقيق مورد استفاده پيمايش[ ]8است .از انواع پيمايش ،از روش بررسي مقطعي[]3
بهره گرفته شده است .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است.
با توجه به موضوع تحقيق حاضر که مطالعه و سنجش تغيير ارزش ازدواج در بين نسل هاي مختلف از خانواده هاي شهر زنجان
است ،جمعيت آماري مورد مطالعه ،جمعيت زنان و دختران باالي  08سال شهر زنجان است .بر اساس گزارش مرکز آمار ايران
جمعيت زنان باالي  08سال شهر زنجان بر اساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن درسال  ،0931حدود  091139نفر است .تعداد
نمونه با استفاده از فرمول تعيين نمونه کوکران و با استناد به ميزان پراکندگي صفت مورد مطالعه در جامعه با استفاده از پيش آزمون
و برآورد واريانس ،به تعداد  111نفر تعيين شده است.
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اين مطالعه تغيير ارزش ازدواج را در بين  1نسل و بر اساس تجربه هاي تاريخي متفاوت هر کدام از آنها و در بين خانواده هاي شهر
زنجان بررسي مي کند .اين نسل ها ( نه گروه هاي سني) با توجه به تجربه تاريخي خود انتخاب شده اند .بر اين اساس نسل هاي
مورد مطالعه در ايران با توجه به حوادث و تجربه هاي تاريخي که داشته اند به  1گروه زير تقسيم شده اند.
 -0نسل قبل از اصالحات ارضي (متولدين قبل از سال )51
 -1نسل قبل از انقالب (متولدين سال  51تا )11
 -9نسل انقالب و جنگ (متولدين سال هاي  18تا )91
 -5نسل بعد از انقالب و جنگ و در معرض جهاني شدن (متولدين سالهاي  91تا )11
 -1نسل شديداً در معرض جهاني شدن (متولدين سال هاي  10تا )15
بر اساس نسل هاي فوق  ،گروه هاي سني زير مطرح است.
 -0گروه سني  11سال به باال
 -1گروه سني بين  91تا  53سال
 -9گروه سني بين  19تا  95سال
 -5گروه سني بين  11تا  11سال
 -1گروه سني بين  08تا  10سال
لذا در هر بلوک با انتخاب يک نفر از هر يک از نسل ها ،مصاحبه(تکميل پرسشنامه) صورت گرفته است.
روش نمونه گيري به صورت نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و تصادفي ساده است .براي اينکه شانس افراد شهر در انتخاب
شدن برابر باشد ،خوشه ها (بلوک ها) با احتمال متناسب با حجم ( ]1[)PPSانتخاب شدند « .در بررسي نمونه گيري خوشه اي چند
مرحله اي فرض بر اين است که خوشه ها متساوي الحجم اند .عمالً خوشه ها در طبيعت و جامعه از حجم نابرابري برخوردارند .اين
نابرابري در حجم خوشه ها مشکالتي به بار مي آورد و بر حجم نمونه تأثير مي گذارد .اگر خوشه هايي که انتخاب مي گردند بيشتر
از خوشه هاي بزرگ باشند ،نمونه اي که عمالً بدست مي آيد ،بزرگ تر از نمونه اي است که از قبل تعيين شده است .بطور کلي
در نمونه گيري خوشه اي اگر خوشه ها متساوي الحجم نباشند ،يا متساوي الحجم نشوند ،محقق کنترلي روي حجم نمونه نخواهد
داشت» (سرايي :جزوه درسي) .در نتيجه تعداد  011بلوک با روشي که توضيح داده شد ،انتخاب و از هر بلوک تعداد  1خانوار با
روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيک انتخاب شدند تا حجم نمونه پيش بيني شده را پوشش دهند.
تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها
متغير وابسته :ارزش ازدواج
کولين( )0335ارزش هاي خانواده را چنين تعريف مي کند «:کيفيت هايي که هسته خانواده را تعريف مي کنند و پيوند مادام العمر
بين زن و مرد و ساير اعضاء خانواده را تضمين مي کنند .به سخن ديگر ارزش هاي خانواده که اموري بسيار مهم اند ،موجب
استحکام بنيان خانواده مي شوند .اين متغير ها و ارزش ها عبارتند از  :ازدواج ،محبت ،تک همسري ،وظيفه شناسي ،پاکدامني،
پرهيزکاري ،ايمان به خدا و سخت کوشي و فرزندآوري»(کولين :0335،به نقل از حسين بيگي .)0989:در اين مطالعه ،ارزش
ازدواج مورد مطالعه است .براي سنجش ارزش ازدواج ،از اجزا و عناصري چون؛ تغيير نگرش نسبت به ازدواج و خانواده ،ارزش
سن ازدواج باال ،ارزش تجردگرايي ،ارزش دوام ازدواج ،ارزش فرزندآوري خارج از ازدواج ،ارزش ازدواج هاي مبتني بر عشق و
انتخاب ،ارزش معيارهاي خانواده براي ازدواج استفاده شده است.
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عمليات تحليل عاملي بر روي پرسشنامه اجر ا شد که در نتيجه آن عبارت هايي که مربوط به يک عامل بودند و فضاي مفهومي متغير
ها را پوشش مي داند ،حفظ و عبارت هايي که بار عاملي کمتري داشته و مفهوم ارزش ازدواج را داللت نمي کردند از پرسشنامه و
تحليل حذف گرديدند که نتيجه نهايي در جدول  0مشاهده مي شود.
جدول :0شاخص هاي ارزش ازدواج و نتايج حاصل از تحليل عاملي و پايايي

عامل ها

بارعاملي

انتخاب دختر بين ادامه تحصيل و ازدواج

1/19

انتخاب دختر بين اشتغال و ازدواج

1/11

افراد ازدواج کرده خوشحال تر از مجردها

1/10

ازدواج آغاز عشق واقعي

1/11

دير ازدواج کردن جوان

1/11

ناپسندي زندگي دو نفر با هم بدون ازدواج

1/11

ازدواج سنگ بنا و اساس خانواده

1/95

ناپسندي زندگي مشترک دو نفر بدون ازدواج

1/19

داشتن روابط صميمي و جنسي پيش از ازدواج

1/19

لزوم ازدواج دختر يا پسر در سن مناسب

1/18

لذت بردن از دوره مجردي بجاي ازدواج

1/19

نداشتن شرايط دست و پا گير دوره مجردي

1/11

پايايي

1/81

متغيرهاي مستقل
فردگرايي
منظور از فردگرايي اين است که افراد بجاي اولويت دادن به خواست ها و عاليق جمعي ،سنتي و خانوادگي به ارزشها و خواست
هاي فردي خود اولويت مي دهند .در فردگرايي همه قوانين و احکام جمعي بر حسب احکام فردي (انگيزه ،قدرت ،اعتقاد،
قابليتهاي فردي و )...توصيف ميشوند (ليتل .) 909 ،0919 ،در اين تحقيق فردگرايي با دو بعد خود محوري و آزادي انتخاب و با
شاخص هايي چون؛ تمايل به داشتن فرزند کمتر ،کيفيت زندگي ،انتخاب آزادانه همسر ،عدم شرکت در آيين هاي خانواده ،روابط
جنسي آزاد ،قدرت انتخاب طالق ،مورد سنجش قرار گرفته است.
جدول :1شاخص هاي فردگرايي و نتايج حاصل از تحليل عاملي و پايايي

عامل ها

بار عاملي

مهم نبودن همراهي با خانواده

1/19

مهم نبودن صرف غذا همراه با خانواده

1/11

پاسخگو بودن خانواده در قبال فرد

1/18

اولويت نيازهاي فردي نسبت به نيازهاي خانواده

1/13

کمک به خانواده در صورت رفع نيازهاي فردي

1/13

ترجيح منافع مالي و مادي خود نه خانواده

1/11

انتخاب آزادانه همسر

1/93

مهم نبودن نظر فرد در انتخاب همسر آينده

1/19

آزادي داشتن ارتباط با جنس مخالف

1/11

پايايي

1/80
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دينداري
دينداري به معناي داشتن اهتمام ديني است(هميل فارب )0311،به نحوي که نگرش ،گرايش و کنش هاي فرد تحت تأثير آن قرار

مي گيرد« .در تعريف مفهومي دينداري از چهار بعد تجربي ،اعتقادي ،مناسکي و اخالقي استفاده شده است.

تجربي :ناظر بر تجربيات زندگي معنوي که براي اشخاصي که به آن نايل مي شوند اين احساس ايجاد مي شود که با خدا در ارتباط
هستند.
اعتقادي :ناظر بر اعتقادات به واقعيت الوهيت و امور متعلق بدان است :.خدا و شيطان و ...
اخالقي(استنتاجي) :ناظر بر اجراي اصول و فرامين ديني در زندگي روزمره است :عفو ،درستکاري  ،راستگويي»(کيوي و کامپنهود،
.)001 :0911
مناسکي :کليه اعمالي که از تجربه ديني مايه گرفته يا با تجربه ديني مشخص مي شوند ،همه در حکم بيان عملي مناسک هستند .به
بيان محدودتر مناسک عمل يا اعمال پرستش انسان ديندار است (واخ .)19:0981،سنجش دينداري پاسخگويان با الهام از مدل
کالک و استارک انجام يافته است.
جدول : 9شاخص هاي دينداري و نتايج حاصل از تحليل عاملي و پايايي

عامل ها

بار عاملي

احساس خدا در زندگي

1/91

ناظر اعمال بودن خدا

1/91

نقش مؤثر خدا در زندگي

1/13

آرام بودن با ياد خدا

1/18

ترس نداشتن از مرگ با ياد خدا

1/91

صالح انسان ها بدست خدا

1/11

ترديد نداشتن در مورد وجود خدا

1/99

اعتقاد به وجود شيطان

1/13

اعتقاد به جهان آخرت

1/91

اعتقاد به عذاب و پاداش الهي

1/99

اعتقاد به نيروهاي غيبي

1/10

دروغ به مصلحت گفتن

1/15

بجا آوردن نمازهاي يوميه

1/98

ذکر دعاهاي معروف

1/91

بجا آوردن نذر و نياز

1/95

زيارت اماکن متبرکه

1/18

شرکت در مراسم هاي مذهبي

1/13

پايايي

1/81

تجربه جهاني شدن:
جهاني شدن به معناي عام شدن خاص و خاص شدن عام است(رابرتسون .)01 :0981،به تعبيري جهاني شدن در هم فشرده شدن
زمان و مکان و بي اعتباري معناي سنتي مکان و زمان است و گسترش روابط اجتماعي و اقتصادي در سراسر جهان(گيدنز:0918،
 .)181تجربه جهاني شدن ارتباط با ديگر مناطق جهان و آگاهي فزاينده درباره رويدادها و مسائل جهان است .در اين تحقيق يکي از
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عوامل موثر بر تغيير ارزش هاي ازدواج ،جهاني شدن است که براي سنجش آن از شاخص هايي چون استفاده از رسانه هايي چون
اينترنت ،استفاده از شبکه هاي اجتماعي چون فيس بوک و توييتر و استفاده از شبکه هاي ماهواره اي استفاده شده است.
يافته هاي تحقيق :
يافته هاي اين تحقيق در سه سطح بيان مي شود:
يافته هاي توصيفي
جدول  :5ميانگين نمره ميزان موافقت با عبارت هاي ارزش ازدواج در بين نسل هاي مورد مطالعه

ميانگين نمره ميزان موافقت با عبارت

نسل

هاي ارزش ازدواج

نسل متولدين سال هاي  91تا 11

 13.11درصد

نسل متولدين سال هاي  91تا 11

 91.1درصد

نسل متولدين سال هاي  18تا 91

 99درصد

نسل متولدين سال هاي  51تا 11

 99درصد

نسل متولدين سال هاي قبل از 51

 19.1درصد

لذا با اين توصيف پايين ترين سطح ارزش ازدواج در بين نسل متولدين سال هاي  91تا  11است .باالترين سطح ارزش ازدواج
مربوط نسل متولدين سال هاي قبل از  51که گروه سني باالي  11سال را تشکيل داده اند ،مي باشد .به نظر مي رسد در نسل هاي
مربوط به پيش از انقالب نگرش به ازدواج و تشکيل خانواده در حد قوي و در نسل انقالب و جنگ ،تاحدي متوسط و در نسل هاي
بعد از انقالب و جنگ که بيشتر از ساير نسل ها در معرض تجربه جهاني شدن و گسترش فناوري هاي اطالعاتي بوده اند ،نگرش به
ازدواج و تشکيل خانواده و بطور کلي ارزش ازدواج نسبت به ساير نسل ها پايين است.
مقايسه نسل ها
جدول  : 1تفکيک گروه هاي همگن از لحاظ تفاوت ميانگين متغير ارزش ازدواج در بين نسل هاي مورد مطالعه
ازدواج
زير مجموعه آلفا = 1/11

نسل هاي مورد مطالعه

تعداد نمونه

متولدين نسل  91تا 11

011

15.81

متولدين نسل  18تا 91

011

11.19

11.19

متولدين نسل  10تا 15

011

11.51

11.51

متولدين نسل  51تا 11

011

متولدين نسل قبل از 51

011

گروه همگن

گروه همگن

گروه همگن

اول

دوم

سوم

19.99

19.99

18.01

جدول  : 9تحليل واريانس و معني داري تفاوت ميانگين متغير ارزش ازدواج
ارزش ازدواج
جمع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

F

معني داري

بين گروه ها

933.111

5

015.359

8.989

1/111

درون گروه ها

01919.081

531

11.890

جمع

00111.311

533
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شکل  : 1تفاوت ميانگين نمرات ارزش ازدواج در بين نسل هاي مورد مطالعه
همان گونه که توزيع درصدي پاسخ به عبارت هاي نگرش به ازدواج در بين گروه هاي نسلي پنج گانه نشان داد ،ميانگين نمره
ميزان موافقت با ارزش ازدواج در بين گروه هاي سني تعريف شده ،يکسان و برابر نبوده است .بيان کيفيت تفاوت بين ميانگين نمره
ارزش ازدواج در بين نسل هاي مورد مطالعه در جدول  1نشان داده شده است .در جدول مربوطه ،ميانگين هر گروه در گروه همگن
خود ،به ترتيب از کم ترين به بيش ترين به صورت صعودي نمايش داده شده است .با توجه به مقايسه ميانگين ها و ترتيب آن ها،
متولدين نسل سال هاي  91تا  11کم ترين نمره ارزش ازدواج( )15.81و متولدين نسل قبل از سال  ،51بيش ترين نمره ارزش
ازدواج( )18.01را دارا مي باشند.
توزيع نسل هاي مورد مطالعه در سه گروه همگن فوق بدان معنا است که نسل هاي مورد مطالعه در گروه اول از نظر ارزش ازدواج
با همديگر تفاوت قابل مالحظه اي ندارند .اما از طرف ديگر ،اين نسل ها با گروه همگن دوم تفاوت دارند .نسل هاي مورد مطالعه
در گروه همگن دوم نيز با همديگر از نظر ميانگين ارزش ازدواج تفاوتي نداشته اما با گروه همگن اول و سوم تفاوت دارند .گروه
هاي مورد مطالعه در گروه همگن سوم با همديگر به لحاظ ميانگين ارزش ازدواج تفاوت نداشته ،اما تفاوتي با گروه همگن اول و
دوم دارند .نمودار  0-5نيز تفاوت گروه هاي مورد مطالعه از نظر ميانگين ارزش ازدواج را نشان مي دهد.
نتايج جدول  9حاصل از آزمون فيشر( تحليل واريانس) به منظور سنجش معني داري تفاوت ميانگين نمره ارزش ازدواج نسل هاي
مورد مطالعه ،نشان مي دهد که بر اساس مقدار  Fمحاسبه شده ( ،)8.989مقدار تفاوت بدست آمده( (sig= 1/111در سطح خطاي
کمتر از  0درصد و با اطمينان  33درصد معني دار است .به عبارتي تفاوت ميانگين نمره ارزش ازدواج در بين نسل هاي مورد مطالعه
به لحاظ آماري معني دار است.
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يافته هاي تبييني
نتايج تحقيق نشان داد که تجربه جهاني شدن تأثير منفي و معکوس و دينداري تأثير مثبت و مستقيم بر ارزش ازدواج دارند و بين
فردگرايي و ارزش ازدواج رابطه اي مشاهده نگرديد .بيان کيفيت رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسطه در جدول شماره مشاهده مي
شود.
جدول  :1ضريب همبستگي و سطح معني داري محاسبه شده بين متغير هاي هاي مستقل و ارزش ازدواج
رديف

متغير مستقل

متغير وابسته

همبستگي

سطح معني داري

0

تجربه جهاني شدن

ارزش ازدواج

-.99

.111

1

دينداري

ارزش ازدواج

.10

.111

9

فردگرايي

ارزش ازدواج

.11

.918

بر اساس نتايج حاصل از جدول و ضريب همبستگي محاسبه شده  r=-1/913و سطح معناداري بدست آمده( )sig=1/111مي توان
گفت که با اطمينان  33درصد و سطح خطاي کمتر از  0درصد ،بين تجربه جهاني شدن و ارزش ازدواج رابطه وجود دارد .از
طرفي ،تأثير اين رابطه به صورت معکوس (منفي ) است .به عبارتي با افزايش تجربه جهاني شدن ،ارزش ازدواج کم شده است.
افرادي که بيشتر در معرض تجربه جهاني شدن ( استفاده از اينترنت و ماهواره) هستند ،ارزش ازدواج در بين آنها کاهش يافته است.
بر اساس نتايج حاصل از جدول و ضريب همبستگي محاسبه شده  r=1/10و سطح معناداري بدست آمده( )sig=1/111مي توان
گفت که با اطمينان  33درصد و سطح خطاي کمتر از  0درصد ،بين دينداري و ارزش ازدواج رابطه وجود دارد .از طرفي ،تأثير اين
رابطه به صورت مستقيم (مثبت) است .به عبارتي با افزايش دينداري ،ارزش ازدواج تقويت شده است .افرادي که ديندارتر هستند،
نمره ارزش ازدواج بااليي دارند.
ليکن ،بين فردگرايي و ارزش ازدواج ،با توجه به سطح معني داري بدست آمده( )sig=1/918رابطه معني داري در هيچ سطحي از
خطا (کوچک تر از  1/11و  ) 1/10قابل مشاهده نيست و مقدار همبستگي بدست آمده نيز ( )r=1/111نشان مي دهد بين دو متغير
فردگرايي و ارزش ازدواج همبستگي وجود ندارد.
تحليل مسير عوامل تأثير گذار بر ارزش ازدواج

در اين بخش هدف اين است تا با وارد کردن همزمان متغيرهاي مستقل( تجربه جهاني شدن ،دينداري و فردگرايي) در دستگاه
رگرسيوني ،تفاوت تأثير اين متغيرها بر ارزش ازدواج در بين نسل هاي مورد مطالعه بررسي و ارزيابي شود .هدف از ارائه مدل
تحليلي عوامل تأثير گذار بر ارزش ازدواج ،بررسي ميزان تأثيرگذاري هر يک از متغيرهاي مستقل(دينداري ،تجربه جهاني شدن و
فردگرايي) بر متغير وابسته ارزش ازدواج در بين نسل هاي مورد مطالعه است .به عبارتي قصد محقق بر اين است تا نشان دهد چه
ميزان از مقدار واريانس تبيين شده متغير وابسته (ارزش ازدواج) در بين نسل هاي مورد مطالعه ،مربوط به تجربه جهاني شدن است و
چه ميزان مربوط به دينداري و فردگرايي است.
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()X1

P50
P10
(Y)X4

P51

()X2

P90

P19
P59
()X3

شکل  : 9مدل تحليلي تبيين ارزش ازدواج
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جدول : 8تحليل مسير و ضرايب مسير عوامل تأثير گذار بر ارزش ازدواج در نسل هاي مورد مطالعه
ضريب مسير

نسل
P59
نسل متولدين قبل از 51
مقدار
*t
معني داري

نسل متولدين  51تا 11
مقدار
t
معني داري

-.19
.980
.538

-.11
1.11
.111

نسل متولدين  18تا 91
مقدار
t
معني داري

-.51
5.91
.111

نسل متولدين  91تا 11
مقدار
t
معني داري

-.19
1.11
.111

P50

P51

P10

P19

P90

.19

.05

-.08

-.19

.01

.998

0.55

-0.85

-.99

0.10

.105

.011

.198

.191

.901

.99

.15

-.09

-.10

9.3

.519

-0.99

-.08

.111

.910

.133

.810

.11

.13

-.95

.01

1.90

0.10

-9.99

0.58

.119

.905

.111

.051

.10

.13

-.91

.13

5.19

0.89

-9.98

.391

.111

199

.110

.999

نسل متولدين  10تا 15
مقدار

-.90

.08

.18

-.91

-.01

t
معني داري

-9.9

9.89

0.15

-9.00

-0.15

.111

.111

.181

.111

.910

R2

*F

-.01
0.11
.135

-.10
1.01
.195

-.15
.590
.991

-.03
0.31
.113

نتايج حاصل از تحليل مسير متغير ارزش ازدواج در جدول  8نشان مي دهد که ضريب مسير  P90که نشان دهنده تأثير دينداري بر
جهاني شدن طبق مدل تحليلي ازدواج (شکل  )9است ،براي نسل هاي متولدين سال هاي قبل از  51و نسل متولدين سال هاي  51تا
 11ضريب  P90به ترتيب به مقدار  .0و  -.0قابل اغماض و غيرمعني دار است .اين در حالي است که براي نسل متولدين  18تا  91و
نسل متولدين  10تا  15ضريب  P90به ترتيب به مقدار  -.10و  -.03معني دار است .جهت تأثير هم منفي و معکوس است .بدين
معنا که هرچه دينداري بيشتر ،تجربه جهاني شدن کمتر مي شود .احتماالً اين به اين علت بوده است که در نسل هاي ذکر شده
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تجربه جهاني شدن بيشتر خود را نشان داده است .در نسل هاي قبل از انقالب ،جهاني شدن اين قدر تقويت نشده بود تا رابطه اش با
دينداري مشخص گردد .ضريب مسير  P32که نشان دهنده تأثير تجربه جهاني شدن بر فردگرايي طبق مدل تحليلي ازدواج (شکل
 )9است ،با توجه به ضريب  P32بدست آمده براي تمام نسل ها ،قابل اغماض و غير معني دار است به عبارتي در هيچ کدام از نسل
ها بين تجربه جهاني شدن و فردگرايي رابطه اي مشاهده نمي شود .ضريب مسير  P32که نشان دهنده تأثير دينداري بر فردگرايي
طبق مدل تحليلي ازدواج (شکل  )9است ،با توجه به ضريب  P32در نسل متولدين قبل از سال  51به مقدار  ، -.08در نسل متولدين
 51تا  11به مقدار  ، -.09در نسل متولدين  18تا  91به مقدار  ، -.95در نسل متولدين  91تا  11به مقدار  -.91و در نسل متولدين
 10تا  15به مقدار  -.91معني دار است .جهت تأثير هم منفي و معکوس است ،بدين معنا که هر چه دينداري بيشتر شده است،
فردگرايي کمتر شده است .البته در سه نسل آخر اين تأثير بيشتر شده است .اين بدين علت مي تواند باشد که فردگرايي در نسل
هاي قبل چندان مهم و قابل بررسي نيست و در چند دهه اخير است که فردگرايي در خانواده رشد داشته است و رابطه اش با
دينداري معنا پيدا کرده است.
ضريب مسير  P23که نشان دهنده تأثير فردگرايي بر ارزش ازدواج (متغير وابسته) طبق مدل تحليلي ازدواج (شکل  )9است ،با توجه
به ضريب  P23بدست آمده براي تمام نسل ها ،قابل اغماض و غير معني دار است به عبارتي در هيچ کدام از نسل ها بين فردگرايي
و ارزش ازدواج رابطه اي مشاهده نمي شود يا به عبارت ساده تر در هيچ کدام از نسل هاي مورد مطالعه ،تأثير و رابطه فردگرايي و
ارزش ازدواج مشاهده نمي شود.
نتايج حاصل از تحليل مسير متغير ارزش ازدواج در جدول  8نشان مي دهد که ضريب مسير  P50که نشان دهنده تأثير دينداري بر
ارزش ازدواج طبق مدل تحليلي ازدواج (شکل  )9است ،براي نسل متولدين سال هاي قبل از  51ضريب  P50به مقدار .91قابل
اغماض و غيرمعني دار است .اين در حالي است که براي نسل متولدين  51تا  ، 11براي نسل متولدين  18تا  ، 91براي نسل متولدين
 91تا  11و براي نسل متولدين  10تا  15به ترتيب ضريب  P50به ترتيب به مقدار  .99و  .11و  .10و  .08معني دار است .جهت
تأث ير هم مثبت و مستقيم است .بدين معنا که هرچه دينداري بيشتر مي شود ،ارزش ازدواج بيشتر مي شود .در مقايسه بين نسل ها،
تأثير اين رابطه در نسل متولدين  51تا  11قويتر و شديدتر از نسل هاي بعدي است .به عبارتي در نسل متولدين  51تا  11ارزش
ازدواج بيشتر تحت تأثير ديندا ري است .اين مي تواند بدين معنا باشد که در اين نسل ازدواج مبناي ديني داشته و ازدواج بر اساس
باورها و آموزه هاي ديني شکل مي گرفت ولي هرچه به نسل هاي بعدي نزديک مي شوين اين تأثير کم مي شود ،بطوري که در
نسل متولدين  10تا  15دينداري کمترين تأثير بر ارزش ازدواج در مقايسه با ديگر نسل ها ،بويژه نسل متولدين  51تا  11را داشته
است.
نتايج حاصل از تحليل مسير متغير ارزش ازدواج در جدول  8نشان مي دهد که ضريب مسير  P59که نشان دهنده تأثير تجربه جهاني
شدن بر ارزش ازدواج طبق مدل تحليلي ازدواج (شکل  )9است ،براي نسل متولدين سال هاي قبل از  51ضريب  P59به مقدار .19
قابل اغماض و غيرمعني دار است .اين در حالي است که براي نسل متولدين  51تا  ، 11براي نسل متولدين  18تا  ، 91براي نسل
متولدين  91تا  11و براي نسل متولدين  10تا  15به ترتيب ضريب  P59به ترتيب به مقدار  -.11و  -.51و  -.19و  -.90معني دار
است .جهت تأثير هم منفي و معکوس است .بدين معنا که هرچه تجربه جهاني شدن بيشتر مي شود ،ارزش ازدواج کم مي شود .در
مقايسه بين نسل ها هم مي توان گفت که رابطه بين تجربه جهاني شدن و ارزش ازدواج در نسل متولدين قبل از  51و  51تا 11
اصالً معنا پيدا نمي کند ،چرا که اين نسل ها اصالً جهاني شدن را تجربه نکرده اند .تجربه جهاني شدن در نسل هاي متأخر معنا پيدا
کرده است ،در چند دهه اخير است که جهاني شدن تقويت شده است و نسل هاي اخير بيشتر از نسل هاي ديگر جهاني شدن را
تجربه کرده اند به نحوي که در اين نسل ها ارزش ازدواج بيشتر متأثر از تجربه جهاني شدن است.
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بحث و نتيجه گيري

در اين مطالعه ارزش ازدواج به عنوان يکي از ارزش هاي خانواده در بين نسل ها مدنظر بوده است .نتايج اين تحقيق نشان مي دهد
که باالترين سطح ارزش ازدواج مربوط نسل متولدين سال هاي قبل از  51که گروه سني باالي  11سال را تشکيل داده اند ،مي
باشد .به نظر مي رسد در نسل هاي مربوط به پيش از انقالب ،نگرش به ازدواج و تشکيل خانواده در حد قوي و در نسل انقالب و
جنگ ،تاحدي مت وسط و در نسل هاي بعد از انقالب و جنگ که بيشتر از ساير نسل ها در معرض تجربه جهاني شدن و گسترش
فناوري هاي اطالعاتي بوده اند ،نگرش به ازدواج و تشکيل خانواده و بطور کلي ارزش ازدواج پايين است .نتايج تحقيق نشان داد
که دينداري تأثير مثبت و مستقيم بر ارزش ازدواج دارد ،بدين معنا که هرچه دينداري بيشتر مي شود ،ارزش ازدواج هم بيشتر مي
شود .در مقايسه بين نسل ها ،تأثير اين رابطه در نسل متولدين  51تا  11قوي تر و شديدتر از نسل هاي بعدي است .به عبارتي در نسل
متولدين  51تا  11ارزش ازدواج بيشتر تحت تأثير دينداري است .اين مي تواند بدين معنا باشد که در اين نسل ازدواج مبناي ديني
داشته و ازدواج بر اساس باورها و آموزه هاي ديني شکل مي گرفت ،ولي هرچه به نسل هاي بعدي نزديک مي شويم اين تأثير کم
مي شود ،بطوري که در نسل متولدين  10تا  15دينداري کمترين تأثير بر ارزش ازدواج در مقايسه با ديگر نسل ها ،بويژه نسل
متولدين  51تا  11را داشته است.
همچنين نتايج تحقيق نشان داد که تجربه جهاني شدن تأثير منفي و معکوس بر ارزش ازدواج دارد .بدين معنا که هرچه تجربه جهاني
شدن بيشتر مي شود ،ارزش ازدواج کم مي شود .در مقايسه بين نسل ها هم مي توان گفت که رابطه بين تجربه جهاني شدن و
ارزش ازدواج در نسل متولدين قبل از  51و  51تا  11اصالً معنا پيدا نمي کند ،چرا که اين دو نسل ،اصالً جهاني شدن را تجربه
نکرده اند .تجربه جهاني شدن در نسل هاي متأخر معنا پيدا کرده است ،در چند دهه اخير است که جهاني شدن تقويت شده است و
نسل هاي اخير بيشتر از نسل هاي ديگر جهاني شدن را تجربه کرده اند ،به نحوي که در اين نسل ها ارزش ازدواج بيشتر متأثر از
تجربه جهاني شدن است.
نسل به معناي دارا بودن تجربيات تاريخي و تجربه زيسته مشترک است .حوادث و اتفاقاتي از قبيل انقالب ،جنگ ،انقالب
اطالعاتي ،توسعه سياسي ،اصالحات ارضي و  ...از جمله تجربيات نسل ها بشمار مي روند که وقوع چنين حوادث و رويدادهايي بر
ذهن و نگرش اعضاي نسل تأثير گذاشته و اعضاي نسل با تأثيرپذيري از چنين اتفاقات و رويدادهايي ،ابعاد زندگي خود را تعريف
و باز تعريف کرده و سامان مي دهند .بر اين اساس در ايران ،رويدادها و حوادث تاريخي که به برخي از آنها اشاره شد ،باعث شکل
گيري نسل هاي متفاوت تاريخي شده است .دوره هاي تاريخي در ايران نشان مي دهد که رويدادها و حوادث ،تاريخ ايران را به
چند دوره متفاوت تقسيم کرده است .در سال  51وقوع اتفاقاتي نظير اجراي برنامه اصالحات ارضي به توليد و بازتوليد نسلي
انجاميد که در آن زمين ،کار و توليد  -که همگي تجلي ارزش هاي خانواده گسترده بودند -به عناصر ارزشمندي تبديل شوند .در
چنين نسلي «خانواده گسترده» اهميت داشته و ازدواج بر پايه برخي سنت ها و تعهدات و الزامات و بصورت قانوني و رسمي انجام
مي شده است .ازدواج ها تصميم اقتصادي بودند تا عاطفي ،و الزامات اقتصادي عامل ازدواج بودند .بعد از اين سال ها و همراه با
رويدادهاي قبل ،از سوي ديگر اجراي سياست هاي فرهنگي رژيم سابق را شاهد هستيم که زمينه را براي شکل گيري انقالب
اسالمي م هيا مي کند .اين شرايط منتج به نسلي مي شود که تحت تأثير فضاي انقالب همسو با ارزش هاي خانواده و ازدواج است.
انقالب اسالمي سال  11در ايران نقطه عطف ديگري در تاريخ ايران است که با وقوع خود ،نسلي را با خود به همراه مي آورد که بر
ارزش هاي فرهنگي و خانوادگي تأکيد دارد و بويژه در سال هاي اول بعد از وقوع انقالب ،اين تأکيد شديد بوده و رفتارها و
نگرش ها تحت تأثير باورهاي ديني و مذهبي بوده است .اما با اتمام جنگ شاهد شکل گيري نسلي هستيم که مشخصه اصلي آن
تجربه جهاني شدن است .اين نسل که متولدين سال هاي بعد از  91را شامل مي شود به شدت در معرض جهاني شدن ،رسانه ها و
ارتباطات جهاني قرار گرفته اند .در اين دوره است که جهاني شدن تقويت مي شود ،استفاده از اينترنت در اين نسل افزايش مي يابد
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و شمار استفاده کنندگان از شبکه هاي ماهواره اي هر روز بيشتر مي شود .بطوريکه در ايران از سال  0911تا سال  0931شمار
استفاده کنندگان از شبکه هاي ماهواره اي از يک درصد به هفتاد و چهار درصد مي رسد .اين رويدادها و تجربيات تاريخي
مشترک اين امکان را به نسل خود مي دهد که متفاوت از نسل هاي ديگر به مقوالتي چون خانواده و ازدواج بيانديشد.
تغيير خانواده و ارزش هاي آن ،همواره مورد توجه انديشمندان و محققان جهان و ايران بوده است ،چرا که خانواده در جهان
امروز ،بيش از گذشته در معرض تغيير و دگرگوني است .در سراسر جهان ،خانواده همراه با ديگر دگرگوني ها و تغييرات گسترده
اجتماعي و تکنولوژيکي ،تغيير کرده است .شدت و دامنه اين تغيير در برخي جوامع به اندازه اي بوده است که برخي از صاحب
نظران حوزه خانواده از لفظ «تغيير خانواده» صرفنظر کرده و «زوال خانواده» را اعالم کرده اند .شدت تغيير خانواده در برخي جوامع
باال و در برخي جوامع اين تغيير به آرامي شروع شده ،اما با سرعت باال در حال پيشرفت است .يکي از عناصر و ارزش هاي خانواده
که بيش از ساير ارزش هاي خانواده در معرض دگرگوني و تغيير شکل بوده و هست ،ازدواج است .در بسياري از جوامع غربي
ازدواج شکل و معناي سنتي خود را از دست داده و اشکال جديدي به خود گرفته است .الگوي واحد ازدواج سنتي که بر اساس
يک سري از تعهدات طرفين شکل مي گرفت و در چهارچوب قانوني و عرفي مشخصي انجام مي گرفت ،جاي خود را به الگوهاي
ازدواج و زندگي مشترک متنوع داده است .در بسياري از جوامع غربي زوج زيستي (زندگي مشترک زن و مرد خارج از ازدواج
رسمي) در ميان زنان و مردان جوان روج دارد و هرچه از جنوب به شمال اروپا نزديک مي شويم بر شدت آن افزوده مي شود.
ميزان ازدواج در بسياري از جوامع کاهش چشمگيري داشته و در عوض سن ازدواج افزايش قابل مالحظه اي پيدا کرده است.
برخي همچون لستهاق و ون دوکا ،اين تغييرات را به گذار جمعيتي دوم نسبت داده اند ،که دامنه اين گذار جمعيتي برخي جوامع
پيراموني از جمله ايران را نيز تاحدودي در برگرفته است .مناسبت تئوري گذار جمعيتي دوم با وضعيت جامعه ايران با الزاماتي همراه
است ،هر چند که برخي تغييرات خانواده از جمله تغيير ارزش ازدواج و فرزندآوري و باالرفتن سن ازدواج را بر اساس آن مي توان
تحليل و تبيين کرد.
پس از شکل گيري انقالب اسالمي در ايران تغيير و دگرگوني در ساختارها و نهادهاي اجتماعي همواره تابع دو نيرو و عامل دروني
و بيروني بوده است .از يک سو عناصر و ارزش هاي ناشي از ارتباط با غرب به مثابه نيروي بيروني و تأثيرگذار ،فرهنگ و عناصر
فرهنگي و نظام هاي ارزشي را تحت تأثير قرار داده است و از سويي با تکيه بر نيروهاي دروني و عناصر بومي و فرهنگي ،جامعه
ايران سعي در مقاومت در برابر فشار هاي بيروني از جمله غربي شدن داشته است .در انقالب اسالمي سخن اين بود که دولت زياد
از حد در مسير غربي شدن حرکت کرده است و ارزش هاي فرهنگي و اصيل و بومي به واسطه ارتباط با غرب و افتادن در مسير
غربي شدن دچار فروپاشي شده اند .باور بسياري از انديشمندان هم اين است که انقالب اسالمي يک انقالب فرهنگي و بر سر افول
ارزش هايي چون ناموس و حجاب و حيا اتفاق افتاده است .نيروهاي مؤثر در انقالب اسالمي ايران ،علي رغم اختالفات در هدف و
روش ،در اينکه دولت با اقدامات فرهنگي به بيراهه مي رود با همديگر ائتالف داشتند و دولت پهلوي را از لحاظ فرهنگي وابسته به
غرب مي پنداشتند .البته علي رغم وجه محلي گرايا نه اي که انقالب اسالمي به خود گرفت ارتباط با غرب قطع نشد و عناصري از
گذشته ايران در کنار عناصري از غرب و مدرنيته غربي قرار گرفتند .لذا نوعي وضعيت« ايراني -جهاني» يا «ايراني -غربي» که شکل
هاي خاصي از بومي -غربي هستند ،بوجود آمد.
بنابراين تغيير ارزش ها ازدواج در ايران پس از انقالب اسالمي را بر اساس ديالکتيک عوامل دروني و بيروني مي بايست فهم و
تفسير کرد .انقالب اسالمي ايران ،نمودي از تئوري بومي -غربي شدن بود که به واسطه آن تغييراتي را در نهادهايي چون خانواده
شاهد هستيم .تغييراتي که گاهاً متفاوت از آن چيزي است که در غرب اتفاق مي افتد .تغييرات در ارزش هاي خانواده غربي همواره
برخاسته از يک نيروي دروني و در مقايسه با جوامع تأثيرپذير ،کمتر در مواجهه با نيروهاي بيروني بوده است ،چرا که منبع تغيير در
خانواده هاي غربي ،خود کشورهاي تأثيرگذار بوده اند .اما تغيير در ارزش هاي خانواده ايراني از آن رو متفاوت از جوامع غربي
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است که اين تغييرات يک پايش در کشورها و جوامع تأثيرپذير است و يک پايش در کشورهاي تأثيرگذار .يعني درک تغيير
ارزش هاي خانواده در ايران و تبيين اين تغيير و دگرگوني بدون توجه به اين فرآيند تغير ناممکن و بي فايده است.
همان گونه که گفته شد انقالب اسالمي در ايران بر اساس ارزش هاي فرهنگي شکل گرفت و تالش داشت مسير فرهنگي ايران را
به مسير واقعي و اصيل خود بازگرداند .خانواده اهميت زيادي پيدا کرد و بر ارزش هاي تشکيل دهنده آن تأکيد فراوان شد .اهميت
يافتن ازدواج به عنو ان تنها راه مشروع پاسخ به نيازها و روابط جنسي اهميت يافت و اشکال ديگر روابط جنسي نفي گرديد .واکنش
انقالب اسالمي ايراني به فرايند بومي غربي شدن ،نمي توانست يک واکنش بومي گرايي بنيادگرايانه باشد ،هر چند در زمان
کوتاهي اين هدف دنبال مي شد ،ليکن در اثر تجربه جهاني شدن و گسترش ارتباطات جهاني ،نسل هاي بعد از انقالب جهاني شدن
را تجربه کردند  .به نظر مي رسد اين ارتباط از نوع غرب گرايي افراطي که در نظام پيشين بوجود آمده بود هم نمي توانست باشد.
ارتباط با غرب از نوع ايراني جهاني شد .عناصري از فرهنگ غرب وارد فرهنگ ايراني شد اما واکنش ،تسليم محض يا طرد کامل
نبود.
لذا مي توان تغييرات اتفاق افتاده را حاصل ادامه ارتباط با غرب دانست .تجربه جهاني شدن در بين برخي گروههاي اجتماعي زمينه
را براي دگرگوني ارزش هاي خانواده از جمله ازدواج فراهم ساخت .استفاده از اينترنت و شبکه هاي اجتماعي مجازي ديگر
توانست افراد را با تجربه هاي زندگي در ديگر نقاط جهان مواجه کند .فردگرايي فزاينده ،خانواده ها را با تحول بزرگي روبرو
کرد .اشتغال زنان همراه با تحصيالت آنان يکي از عوامل موثر بر تغيير ارزش ازدواج بوده است.
تجربه جهاني شدن روابط اجتماعي در چند دهه اخير در ايران نشان مي دهد که برخي گروه هاي اجتماعي از قبيل طبقات متوسط،
روشنفکران ،گروههاي اجتماعي شهري حتي کارگران و کشاورزان و ديگر گروه هاي روستايي ،آگاهي فزاينده اي نسبت به
رخدادها و جريان هاي زندگي اقصي نقاط جهان پيدا کرده اند .افزايش آگاهي منجر به افزايش سطح توقعات و انتظارات آنها شده
است .جهاني شدن روابط اجتماعي و استفاده روزافزون از برخي رسانه هاي نوظهور که خاصيت شبکه اي داشته است ،سطح
توقعات گروههاي اجتماعي از زندگي بويژه زندگي شهري را بيش از پيش افزايش داده است و بر اين اساس ،توقعات گروههاي و
خانواده هاي شهري در کنار توجه به کيفيت زندگي بر اثر همين تجربه باال رفته است .هر چند در مقايسه با ديگر گروههاي
اجتماعي ،طبقات متوسط شهري ،بيشتر در معرض اين تجربه جهاني قرار داشته اند .اما در سال هاي اخير موج تجربه جهاني شدن،
حتي به سمت گروههاي اجتماعي ديگري چون روستانشينان و طبقات پايين جامعه نيز کشيده شده است .گرايش به استفاده و
تماشاي برنامه هاي شبکه هاي برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي در چند سال اخير در بين مردم ،گوياي اين موضوع است.
نتيجه اينکه در نسل هاي قبل از انقالب اسالمي که فرصت تجربه جهاني شدن را نداشتند و ايران به عنوان يک کشور پيراموني[]01
هنوز وارد فرايند جهاني شدن نشده بود ،ارزش ازدواج متأثر از تجربه جهاني شدن نيست و بيشتر تحت تأثير دينداري است .اما نسل
هاي بعد از انقالب اسالمي جهاني شدن در ايران تقويت شده و نسل هاي بعد از انقالب به در معرض جهاني شدن و رسانه ها بوده
اند که همين تجربه جهاني شدن توانسته بر ارزش ازدواج اين نسل ها تأثير بگذارد.
پي نوشتها
6. Participatory nuclear family
7. Probability Proportional to size
8. Survey
9. Cross Sectional
10. Peripheral

1. Marriage value
2. Globalization
3. Cohabitation
4. Family value
5. Complementary nuclear family
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