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 چکیده
ازدواج در جامعه ی ما بنیان خانواده را تشــکیل می دهد، اما همیشــه ازدواج در بین نســل های 
مختلف معانی متفاوتی داشته و نگرش به آن در حال تغییر بوده است. هدف تحقیق حاضر شناخت 
تفاوت نســلی بین دختران و مادران در نگرش به ارزش های ازدواج و عوامل مؤثر در آن در شهر 
یاسوج است. روش انجام پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه است که 400 نفر 
پاسخ گو )200 نفر دختر و 200 نفر مادران آنها( آن را تکمیل کردند. شیوه ی نمونه گیری خوشه ای 
چندمرحله ای است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. 
یافته ها نشــان داد، تفاوت معناداری بین گروه مادران و دختران در متغیر ارزش های ازدواج وجود 
دارد. از میان عوامل مستقل اشاره شده، ارتباط معناداری بین سن، تحصیالت، فردگرایی، دینداری، 
میزان استفاده از وسایل ارتباطی، نحوه ی گذران اوقات فراغت، نگرش جنسیتی و اعتماد اجتماعی 
با ارزش ازدواج وجود داشــت. در مجموع، یافته ها حاکی اســت که بعضی از ارزش های ازدواج 
تغییر کرده ولی همچنان ازدواج در شــهر یاســوج ارزشمند است و از طرفی بعضی از تغییرات و 

تفاوت های نسلی نیز باعث شده است که ازدواج عقالنی تری انجام شود.
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1- مقدمه و بيان مسئله 
ارزش های اجتماعی را مدل های کلی رفتار، احکام جمعی و هنجارهای کرداری که مورد پذیرش 
عمومی و خواست جامعه قرارگرفته اند، تشکیل می دهند )بیرو،1380: 386(. ارزش ها و نگرش های 
مـتفاوت در جوامـع بـا گذشـت زمان دگرگون می شوند. نـسل های بعدی نه تنها بـسیاری از 
ارزش هایـی کـه نسل های قبلـی در گذشته به آن توجه و تأکید می کردند، دنبال نمی کنند، 
بلکه ارزش های جدیدی  جایگزین آنها می کنند )اینگلهارت، 1382(. بخش اعظمی از ارزش های 
جامعه همان ارزش های خانواده است. ارزش های خانواده کیفیت هایی است که هسته ی خانواده 
را تعریف و پیوند مادام العمر بین زن و مرد و سایر اعضای خانواده را تضمین می کنند. به سخن 
دیگر، ارزش های خانواده -که اموری بسیار مهم اند- بنیان خانواده را محکم می کنند. این متغیر ها 
و ارزش ها عبارت اند از: ازدواج، محبت، تک همسری، وظیفه شناسی، پاکدامنی، پرهیزکاری، ایمان 

به خدا و سخت کوشی و فرزندآوری« )سرایی و اجاقلو، 1392؛ به نقل از کولین، 199(.
دگرگونی خانواده ی ایرانی نیز در نیم قرن اخیر آرام و کند، اما مستمر و قاطع بوده است. در 
حال حاضر، در جامعه ی ایران نسلی که تجربه ی جنگ و انقالب را دارد، در کنار نسلی زندگی 
می کند که این وقایع را تجربه نکرده است، با توجه به اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی و اجرای 
برنامه های توسعه ای، جامعه ی ایرانی با تحوالت پرشتابی در تمامی عرصه های زندگی همچون 
فرایند نوسازی، رشد وسایل ارتباط جمعی، فرایند جهانی سازی و عوامل دیگری مواجه شد، تغییرات 
فرهنگی و تحوالت اجتماعی ای در جامعه پدید آمد که به نوبه ی خود در بسیاری از الگوهای رفتاری، 
ارزش های مربوط به خانواده و هنجارهای موجود در جامعه تأثیرگذار بود )شیخی، 1382: 53(. یکی 
از این الگوهای رفتاری، الگوی ازدواج است. افزایش سن ازدواج، کاهش ثبات آن، ترجیح های نو 
در همسرگزینی، حق انتخاب آزاد همسر، آزادی عمل زنان در ازدواج، تصمیم گیری در خانواده، 
عادی شدن طالق و موارد مشابه ازجمله تغییرات ازدواج و خانواده محسوب می شود )جبرائیلی و 

همکاران، 1392؛ دلخموش، 1392؛ مهاجرانی، 1389؛ سرایی 1385(.  

به موازات تحوالت رفتار در خانواده، هنجارها، ارزش ها، باورها و عقاید افراد درباره ی ازدواج 
و خانواده نیز تغییر می یابد و مجموعه ای از ارزش های نوین خانوادگی شکل می گیرد، این تغییر 
ارزش ها و نگرش های مربوط به ازدواج را می توان با تئوری های مختلفی بحث کرد. بر اساس نظر 
اینگلهارت، گرایش های جدید تاحدود زیادی در میان نسل های جوان تر نفوذ می کند، با جانشین 
شدن نسل های جوان تر به جای نسل های بزرگتر، جهان بینی متداول در این جوامع دگرگون 
می شود و در نگرش ها و ارزش های مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده نیز تغییرات اساسی اتفاق 
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می افتد )اینگلهارت،1383: 76(. گود1 در تئوری نوگرایی، افزایش فرصت های تحصیلی، نوع شغل و 
شهرنشینی را مهم ترین عوامل تأثیرگذار در الگوی ازدواج معرفی می کند. ون دکا2 نیز تأثیر افزایش 
میزان تحصیالت زنان به همراه استقالل اقتصادی آنها را مهم ترین عامل تأثیرگذار در تحوالت ازدواج 
می داند )میرسندسی و محمدی، 1390: 181(.  زنان در ایران بیش از گذشته با ورود به دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی، سرمایه ی فرهنگی خود را افزایش داده و تنها راه ارتقاء سرمایه ی فرهنگی 
خود را باالبردن سطح تحصیالت تلقی کرده اند. این امر خود باعث افزایش سن ازدواج و به تبع آن 
باروری پایین در جامعه ی کنونی ایران شده است به طوری که به باور برخی صاحب نظران، »باروری 

و فرزند آوری در ایران به زیر سطح جانشینی رسیده است« )سرایی، 1385: 57(. 
شکاف نسلی بین نسل دیروز یعنی والدین و نسل امروز یعنی فرزندان به مثابه یکی از مهم ترین 
مسائلی است که در حوزه ی آسیب شناسی خانواده وجود دارد. مقایسه ی نگرش ها و ارزش های 
مرتبط با ازدواج نسل مادران با نسل دختران در ایران با توجه به تغییرات رفتاری و نگرشی 
خانواده در چند دهه ی اخیر مهم است، زیرا نسل ها به طور متفاوتی در معرض این تغییرات بوده 
و بالطبع تغییرات اجتماعی را به گونه ای متفاوت درک، باور و عملیاتی کرده اند. درک تفاوت های 
نسلی می تواند به شناخت تغییرات رخ داده در خانواده و همچنین پیش بینی پتانسیل موجود 
برای تغییرات آینده ی خانواده کمک کند. شهر یاسوج نیز گرچه بافتی سنتی و عشایری دارد و 
باور ها و اعتقادات مذهبی همیشه غالب بوده است، اما بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران در چند 
سال گذشته، در این شهر نیز وقایعی همچون افزایش رشد منفی0/3 درصدی فرزندآوری، کاهش 
12/8 درصدی ازدواج، روند رو به رشد طالق که در چند سال گذشته سیر صعودی داشته است و 
همچنین افزایش سن ازدواج در بین جوانان که پیوسته در حال باال رفتن است، رخ داده است. این 
آمار ها نشان  می دهد، باوجود تداوم نقش عناصر فرهنگی گذشته و تأثیر پایدار ارزش های مذهبی 
در نگرش ها و رفتارهای خانوادگی، طی سالیان اخیر نهاد ازدواج و خانواده تغییرات محسوسی 
را تجربه کرده است و شکاف نسلی بین مادران و دختران در نگرش ها و ایده آل های دو نسل به 
وجود آمده است. بنابراین هدف کلی این مقاله شناخت تفاوت دیدگاه دو نسل از زنان ساکن شهر 
یاسوج در مورد ارزش ازدواج و تعیین رابطه ی هریک از متغیرهای مستقل با ارزش ازدواج است. 

1. Goode  (1983).
2. Vandekaa .
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2- پيشينه ی پژوهش
سرایی و اوجاقلو، در پژوهشی در شهر زنجان نشان دادند که ارزش ازدواج در بین نسل های 
مطالعه شده معنی دار است. دینداری رابطه ی مثبت و مستقیم و تجربه ی جهانی شدن رابطه ی 

منفی و معکوس بر ارزش ازدواج داشته اند )سرایی واجاقلو، 1392(. 
براساس یافته های کاظمی بین نگرش مادران و دختران آنها شکاف بسیاری وجود دارد. نگرش 
مادران نسبت به سن مطلوب ازدواج، چگونگی انتخاب همسر، جدایی و طالق، مطلوبیت ازدواج، 
قدرت تصمیم گیری در خانواده، ارتباطات خانوادگی و مطلوبیت فرزندآوری، سنتی است، ولی 
دختران نسبت به این شاخص ها نگرش مدرن دارند. همچنین آرمان گرایی توسعه ای در این شکاف 
نگرشی بین مادران و دختران تأثیر مستقیم و مثبت دارد و با افزایش آرمان گرایی توسعه ای، نگرش 

نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده در بین افراد، مدرن تر می شود )کاظمی، 1389(. 
زارع و اصل روستا در بررسی های خود در شهر هشتگرد نشان می دهند که تفاوت معناداری 
بین ارزش های اجتماعی دو نسل درباره ی انتخاب همسر از قبیل سن مناسب برای ازدواج پسر 
و دختر، ارجحیت زیبایی یا نجابت همسر، ارجحیت تحصیالت باال یا اصالت خانوادگی همسر، 

معاشرت قبل از ازدواج دختر و پسر و ازدواج فامیلی وجود دارد )زارع و اصل روستا، 1389(.  
نتایج ندوشن و همکاران در شهر یزد، بیانگر اجماع و توافق نظر هر دو نسل در مورد سن 
مناسب ازدواج و همچنین مخالفت با چندهمسری مردان است که ثبات زیاد این ابعاد نگرشی 
را نشان می دهد. از سوی دیگر، تفاوت های بین نسلی معناداری در ایده ها و نگرش های دختران و 
مادران در ابعادی نظیر زمان بندی فرزند اول، ازدواج خویشاوندی، نحوه ی انتخاب همسر و مجرد 
ماندن وجود دارد و دختران ایده ها و نگرش های مدرن تری در این ابعاد دارند )عسکری و ندوشن 

و همکاران، 1388(. 

سپهری و باقریان در تحقیقی با عنوان »تفاوت نسل و جنس در انتخاب همسر« -که از طریق 
مطالعات مجازی انجام شده- نشان دادند که معیار دختران نسبت به مادران درباره ی توجه به 
عشق، ستایش شدن و روابط قبل از ازدواج تفاوت وجود داشت، به عبارتی شکاف بین نسل جوانان 

 . (Sepehri & Bagherian, 2013(و پدر و مادر در انتخاب همسر وجود دارد
رازقی و فالح نژاد، با مطالعه ای در هشتگرد نشان می دهند که بیشترین تفاوت نسلی مربوط به 
معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج و سپس ازدواج با اقوام نزدیک است و متغیر نسل، جنس، نوع 
رسانه و تقید به مناسک دینی رابطه معنی داری با ارزش ازدواج دارد )رازقی نضرآباد و فالح نژاد، 1396(.  
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شارما و همکاران در تحقیقی تفاوت های بین نسلی در مورد مفهوم ازدواج در میان زنان 
برهمایی )دختران و مادران( بررسی کرده و نشان می دهد که مفهوم ازدواج بین این دو نسل 
متفاوت است (sharma,vaid,kesar, 2005). کمپبل و رایت در یک مطالعه که درخصوص باورها 
و اعمال ازدواج در ایاالت متحده انجام شده است، نتیجه گرفتند که اعتقادات درباره ی ازدواج 
در طول زمان نسبتاً ثابت مانده است، اما شیوه های ازدواج مانند مراسم، نقش های جنسیتی و 
ارزش ها تغییر کرده اند (Campbell & Wright,2010). کوییسومبیگ و هالمن  تأثیر گسترش و 
همگاني شدن تحصیالت -که یکي از ره  آوردهاي مهم توسعه است- را روي ازدواج بررسي کرده 
و نشان داده اند که تحصیالت افراد در سن ازدواج، انتظار از روابط زناشویي و چگونگی انتخاب 
همسر تأثیر داشته است. نوسازي از طریق گسترش تحصیالت عمومي و فراهم کردن امکان حضور 
در فعالیت های بیرون از خانه، موقعیت زنان را بهبود بخشیده است. موقعیت بهبودیافته زنان با 
افزایش سن ازدواج، کاهش فاصله ی سني بین زوجین، افزایش قدرت تصمیم گیری در خانواده و 
کاهش باروري همراه بوده است  (Cuismbing & Hallman, 2003). نتایج تحقیق پروین، عثمان 
و آفتاب نشان دهنده ی رابطه ی بین موقعیت اجتماعی، اقتصادی، ساختار خانواده و سن جوان با 
شکاف نسلی، ارتباط بین والدین و بچه ها، نظریات جوانان و تأثیر چنین روابطی در زندگی حال 
و آینده جوانان بود (Perveen, Usman & aftab, 2013). اسمیت در تحقیقی با عنوان »مروری 
بر شکاف نسلی« نشان داد که جوانان و والدینشان هنوز در مورد طیف وسیعی از مسائل اعم از 
مذهب، سیاست، سکس و هنجارهای فرهنگی با یکدیگر متفاوت اند (Smith,2004). چاو و همکاران 
در مطالعه ای درباره ی ارزش ها و نگرش های ازدواج در شانگهای نشان دادند، سن، جنس، مکان 
جغرافیایی و موقعیت اقتصادی - اجتماعی از عوامل مؤثر در نگرش های مدرن به ازدواج هستند 

 .(Chow &lum,2008)

با بررسی تحقیقات انجام شده درباره ی نگرش و ارزش ازدواج می توان به نتایج مشترکی رسید 
که توجه به آنها می تواند برای تحقیق حاضر مفید باشد؛ اگرچه تحقیقات در حوزه ی نگرش و 
تمایالت به ازدواج در سال های اخیر افزایش یافته است، اما درباره ی تفاوت ارزش های ازدواج در 
بین دو نسل تحقیقات چندانی انجام نشده است و کمتر به تبیین تغییرات پرداخته اند، جز سه 
مورد که سرایی و اوجاقلو در زنجان انجام داده اند، رازقی و فالح نژاد در هشتگرد و کاظمی در 
تبریز که باز هر کدام تنها دو یا سه مورد از عوامل مستقل را بررسی کرده اند، در تحقیقات خارجی 
نیز بیشتر تحصیالت و شغل را از عوامل تأثیرگذار در ازدواج دانسته اند، ولیکن در تحقیق حاضر 
سعی شده است متغیرهای وسیع تری سنجیده شود که می تواند نتایج کاربردی تری را ارائه دهد.  
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3- مبانی و چارچوب نظری
اینگلهارت از متفکرین اجتماعی است که در نظریه ی خود یعنی دگرگونی ارزش ها به بحث شکاف 
نسلی توجه کرده است. او معتقد است، اولویت های ارزش فرد متأثر از محیط اقتصادیـ  اجتماعی که 
فرد در طول سال های قبل از بلوغ در آن به سر می برد، شکل می گیرد و با تغییر شرایط محیط اقتصادی 
ـ اجتماعی اولویت های ارزشی نسل جوان -که در دوران قبل از بلوغ خود قرار دارد- از نسل پیشین 
متفاوت خواهد شد )اینگلهارت،1383: 76(. با توجه به نظریه اینگلهارت، توسعه ی اقتصادي و گسترش 
رسانه هاي جمعی در ایران در سال های اخیر تغییراتی را در اولویت ارزشی افراد و گروه ها به وجود 
آورده است. وی برای تبیین دگرگونی ارزشی و نسلی دو فرضیه ی پیش بینی کننده طراحی می کند: 
فرضیه کمیابی1 و اجتماعی شدن2. این دو فرضیه بر این داللت دارند که درنتیجه ی رونق اقتصادي 
-که از سال 1945 در کشورهاي غربی به وجود آمد- نسل جوانان برای داللت امنیت اقتصادي و 
جانی اهمیت کمتري قائل هستند تا گروه هاي مسن تري که بسیار بیش از آنها طعم ناامنی اقتصادي 
را چشیده اند. این مسئله نیز مهم است که برخالف افراد مسن تر نسل جوان بیشتر تمایل دارند، به 
نیازهاي غیرمادي مانند کیفیت زندگی و درک عمومی اولویت بدهند. از دید اینگلهارت، فرضیه ی 
کمیابی به دگرگونی هاي کوتاه مدت و فرضیه ی اجتماعی شدن در آثار بلندمدت نسلی اشاره دارد. 
این دو فرضیه با هم مجموعه ی به هم پیوسته ای از پیش بینی های مربوط به دگرگونی ارزش ها را 
پدید می آورند )اینگلهارت و آبرامسون، 1385:1(. نتیجه این وضعیت، تفکیک نسل های مختلف تاریخی 
از حیث نوع ارزش گذاري بر ازدواج است. برای نمونه، نسل متولدین دوره ی انقالب و جنگ -با توجه 
به تجارب تاریخی از جمله انقالب و جنگ و تغییر ساختارهای اقتصادی- نوع نگاهشان به ازدواج و 
اهمیت آن در زندگی متفاوت از نسل های بعد از جنگ و انقالب است. نسل های بعد از جنگ در ایران 
بیشتر طالب کیفیت زندگی و به نظر گریزان از برخی ارزش های خانواده همچون تمایل به ازدواج و 
به دنبال آن فرزندآوری هستند و هرچه به دوره های اخیر نزدیک می شویم شدت تأثیر جهانی شدن 
بیشتر شده و ازدواج معنای سنتی و قدیمی خود را از دست داده و معنای جدیدی در بین این نسل 

پیدا می کند )سرایی واجاقلو، 1392: 25(.
درباره ی مفهوم نسل ها، مانهایم از جمله اولین نظریه پردازانی است که مفهوم نسل را وضع کرد. 
طبق دیدگاه مانهایم، نسل یک موجودیت اجتماعی و نه یک ضرورت بیولوژیکی است و سه بعد 

1.Scarcity hypothesis.
2. Socialization hypothesis.
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جایگاه نسلي، نسل بـه مثابـه یـک واقعیـت و واحـد نسـلي دارد. جایگاه نسلي، تعیین کننده ی 
حوزه ی کسب تجربـه اسـت و بـا افـرادي کـه در یـک دوره ی زماني و فضاي اجتماعيـ  فرهنگي 
یکسان متولد شده انـد و کسـاني کـه مقـدار مشـترکي از وقایع تاریخي را تجربه مي کنند، مرتبط 
است. واحد نسلی به معنای گروه سنی ـ زیستی در نظر گرفته شده و چندین ویژگی دارد: محل 
مشترک در جریان اجتماعی و تاریخی؛ سرنوشت مشترک و عالقه هایی براساس طبقه اجتماعی، 
اقتصادی و همچنین هویت واحد براساس تجربه ی مشترک. بنابراین واحد نسلی همچون جمع شدن 
افراد به لحاظ سنی مشابه نیست، بلکه واحد اجتماعی پیوند با یکدیگر از طریق موقعیت ساختاری 
مشترک، سیستم ظرفیتی مشترک، خودآگاهی همچون یک واحد اجرایی و کنش متقابل اجتماعی 
و انسجام در میان اعضاست )چیت ساز قمی، 1386: 88 و 89؛ آزادارمکی و غفاری، 1383: 29 و 30(. در 
این میان، مانهایم بر دگرگونی نسلی تأکید ویژه ای دارد. آنچه اختالف واحدهای نسلی را افزایش 
می دهد، دگرگونی های سریعی است که در حوزه های اجتماعی - سیاسی و فکری رخ می دهند. 
بنابراین از نظر مانهایم، دگرگونی و افزایش ستیزی بین نسل ها رابطه ای متقابل دارند، بدین معنی 

که دگرگونی به تشدید ستیزه بین نسل ها می انجامد )الور،1373: 190(.
صنعتي شدن و مدرنیزه شدن دو مفهوم کلیدي در تغییرات اجتماعي از جمله الگوهای تشکیل 
خانواده است. صنعتي شدن به جامعه ی صنعتي و مدرنیزاسیون به جامعه ی مدرن منجر شدند. 
بعد مهم صنعتي شدن اهمیت تسلط فرهنگي است که ارزش ها و هنجارها در آن مبتني بر شکل 
اجتماعي سرمایه داري رشد یافته اند. مدرنیزاسیون نیز تنها شامل متغیرهاي بیروني نمي شود، 
بلکه شامل انتقال نگرش ها، عقاید و رفتارها -که اجزاي انتقال فرهنگي است- و در نتیجه باعث 
ارزش هاي پست مدرن در جوامع پیشرفته ی صنعتي مي شود )خالقي فر،1381: 103 و 104(. این نظریه 
با تأکید بر تغییرات ساختی و گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی، تغییر الگوهای ازدواج 
و باروری را به تغییرات ساختاری در زندگی اجتماعی به جهت ظهور نیروهای جدید اجتماعی 
و سه جریان صنعتی شدن، شهرنشینی و آموزش همگانی مرتبط می کند. براین اساس تحوالت 
ازدواج و خانواده به عنوان سازگاری نظام مند با تغییر در شرایط نظام اجتماعی تغییریافته، در نظر 

گرفته می شود )عباسی شوازی و صادقی، 1384: 27(. 
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گیدنز1 به فرایند جهانی شدنـ  وضعیتی که در آن حوادث و وقایع در زمان کوتاه، در مکان های 
دوردست تأثیر می گذارند - به عنوان یکی از عناصر تأثیرگذار در نهاد خانواده ]در عصر جدید[ توجه 
می کند. با گسترش فناوری هاي اطالعاتي و ارتباطي نوین- که از دگرگوني هاي نظام هاي ارتباطي 
داخل و خارج از کشور ناشی می شود، آشنایي افراد جامعه با فرهنگ و آداب و رسوم سایر ملل 
امکان پذیر شده و ره آورد این دگرگوني ها تغییرات نگرشي افراد نسبت به موقعیتشان در جامعه 
و در ارتباط با جامعه ی جهاني است. از دیدگاه گیدنز، یکی از مهم ترین تأثیرهای صنعت گرایی 
دگرگونی در فناوری های ارتباطات بوده است که این رسانه ها نقشی عمده در تکمیل جداسازی 
زمان و مکان بازی کرده اند )گیدنز، 1379: 47(. رایزمن نیز تفاوت های نسلی ارزش ها را متأثر از 
رسانه ها می داند. از نظر او امروزه رسانه های جمعی توسعه پیدا کرده و موجب از بین رفتن مرزهای 
فیزیکی جوامع شد ه اند. استفاده از رسانه های جمعی در این دنیای جهانی شده عامل اختالف و 
تفاوت نسلی است. در این دوره، جوانان با تأثیرپذیری از رسانه ها ارزش های پیشین خود را کنار 

گذاشته و ارزش های جدید را جایگزین آنها می کنند )ساروخانی، 1375: 53(. 
دگرگوني هاي این گستره از روابط اجتماعي را، بدون نگرش به نقش زنان و دختران -بسان 
یکي از سازه هاي بسیار مهم در این زمینه- نمي توان بررسي کرد. از آنجا که ارزش ها در جهان 
امروز و جامعه ی ایران جنسیتي شده اند، چنین مي نماید که روند دگرگوني هاي ارزشي نیز به سوي 
اثرپذیري از جنسیت به پیش مي رود. از این رو، توجه به ارزش ها و نگرش هاي زنان و دختران در 
گستره هاي گوناگون اجتماعي بسیار مهم شمرده مي شود )عسکري ندوشن و همکاران، 1388(. از این 
گذشته، دگرگوني هاي ساختاري در آموزش و کار زنان، افزایش توان آنها در زمینه هاي خانوادگي 
و اجتماعي و رشد اندیشه هاي فمینیستي آنها را به بازنگري در نقش ها و هویت هاي سنتي خود 
و دگرگون سازي آن واداشته است. آنها خواستار حقوق برابر در همه ی زمینه هاي زندگي و جهان 
اجتماعي اند و با پافشاري بر گزینش فردي، آزادي بیشتري در گزینش همسر خود جست وجو 

مي کنند )کاظمی،1389: 302(.
گیدنز در مباحث خود از سه نوع اعتماد بنیادی، شخصي و انتزاعي نام می برد. به گفته ی وی، 
در جوامع مدرن تحت تسلط نظا م هاي انتزاعي، اعتماد بسیار مهم است .از نظر وی، نیاز به اعتماد 
با فاصله گیري روابط زماني و مکاني افراد در ارتباط است )ریتزر، 1373: 768(. از نظر گیدنز اعتماد 
شیوه ی ضروري و اجتناب ناپذیر زندگي اجتماعي و از مؤلفه هاي مدرنیت است. طبق نظر گیدنز، 

1. Gidenz.
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منابع اصلي اعتماد در جوامع سنتي اهمیت خود را در جوامع صنعتي و جدید از دست داده اند. 
گیدنز ارتباط ناب را به اعتماد متقابل منوط می داند که رابطه اي نزدیک با صمیمیت دارد. براي 
ایجاد اعتماد، شخص باید هم به دیگري اعتماد کند و هم خودش دست کم در محدوده ی رابطه ی 
مدنظر معتمد باشد. گیدنز اعتماد را در جوامع دوره ی پیش از مدرن و دوره ی مدرن نه تنها متفاوت 
بلکه در تضاد با یکدیگر می داند. در دوره ی پیش از مدرن، اعتماد محلي اهمیت زیادي دارد. این 
امر زمینه ی عمومي و جهت گیري کلي اعتماد را در این جوامع نشان مي دهد. در جوامع مدرن، 
اعتماد بین مردم کاهش یافته و زمینه عمومي و جهت گیري کلي اعتماد در آن مبتني بر روابط 
اعتماد نظام هاي انتزاعي و تخصصي است که از نظر گیدنز ویژگي از جاکندگي یا بي ریشگي در 

دنیاي مدرن  دارد )حیدرآبادی، 1389: 49 به نقل از گیدنز، 1384(.
مطابق نظریه ی اینگلهارت، توسعه ی اقتصادي و گسترش رسانه هاي جمعی در ایران در سال هاي 
اخیر تغییراتی را در اولویت ارزشی افراد و گروه ها به وجود آورده است و هرچه به دوره های اخیر 
نزدیک می شویم، شدت تأثیر جهانی شدن بیشتر شده و ازدواج معنای سنتی و قدیمی خود را از 
دست داده و معنای جدیدی در بین این نسل پیدا می کند. نتیجه ی این وضعیت، تفکیک نسل های 
مختلف تاریخی از حیث نوع ارزش گذاري بر ازدواج است.  همچنین نظریه ی صنعتي شدن و 
مدرنیزه شدن با تأکید بر تغییرات ساختی و گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی، تغییر 
الگوهای ازدواج و باروری را به تغییرات ساختاری در زندگی اجتماعی به جهت ظهور نیروهای 
جدید اجتماعی و سه جریان صنعتی شدن، شهرنشینی و آموزش همگانی مرتبط می کند. با توجه 

به مباحث مطرح شده فرضیه های پژوهش عبارت است از: 
- به نظر می رسد، بین فردگرایی با ارزش ازدواج در بین دو نسل از زنان ساکن شهر یاسوج 

رابطه وجود دارد.
- به نظر می رسد، بین دینداری با ارزش ازدواج در بین دو نسل از زنان ساکن شهر یاسوج 

رابطه وجود دارد.
- به نظر می رسد، بین نگرش جنسیتی با ارزش ازدواج در بین دو نسل از زنان ساکن شهر 

یاسوج رابطه وجود دارد.
- به نظر می رسد، بین استفاده از وسایل ارتباطی با ارزش  ازدواج در بین دو نسل از زنان ساکن 

شهر یاسوج رابطه وجود دارد.
- به نظر می رسد، بین اعتماد اجتماعی با ارزش ازدواج در بین دو نسل از زنان ساکن شهر 

یاسوج رابطه وجود دارد.
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- به نظر می رسد، بین گذران اوقات فراغت با ارزش ازدواج در بین دو نسل از زنان ساکن شهر 
یاسوج رابطه وجود دارد.

4- روش پژوهش
در این پژوهش، از روش پیمایش به عنوان روش اصلی پژوهش و برای انجام تحقیق از پرسشنامه 
استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش دو نسل از زنان شهر یاسوج هستند. بر اساس 
گزارش مرکز آمار ایران در سال 1395، جمعیت زنان باالی 18 سال شهر یاسوج، 66105 نفر 
بود که تعداد نمونه در پژوهش حاضر براساس حجم نمونه و بر اساس فرمول کوکران و سطح 
خطای 5 درصد تعداد 383 نفر تعیین شدند. البته برای اطمینان بیشتر تعداد نمونه 400 نفر 
در نظر گرفته شده است. شیوه ی نمونه گیری با توجه به ماهیت جامعه ی آماری از نوع خوشه ای 
چندمرحله ای است. در شهر یاسوج 50 ناحیه وجود دارد که 40 ناحیه از آن و از هر ناحیه یک 
بلوک و از هر بلوک 5 خانه انتخاب شد. به این ترتیب که هر خانه ای که دختر مجرد 20 تا 30 
سال به عنوان نسل جوان و مادران آنها بین 40 تا 60 سال بودند به عنوان نسل قدیم )براساس 
طبقه بندی نسل ها( -که حاضر به مصاحبه و پرکردن پرسشنامه بود- انتخاب می شدند. به این 

ترتیب 200 نفر دختر و 200 نفر مادران آنها انتخاب شدند. 
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد است که برای مقایسه ی تفاوت 
ارزش های اردواج در دو نسل از زنان در اختیار هر دو گروه قرار داده شده و برای توصیف و تحلیل 
داده ها از جداول یک بعدی توصیفی و جداول دو بعدی تبیینی استفاده شد. برای بررسی تفاوت 
ارزش های ازدواج و عوامل مؤثر در آن در بین دختران و مادران در شهر یاسوج آزمون های آماری 

یو من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
در این پژوهش، متغیر وابسته با بهره گیری از طیف )کاماًل موافقم- موافق- تا حدودی- کاماًل 
مخالفم- مخالف( و در 11 بعد، سن مناسب ازدواج، ضرورت ازدواج، رابطه با جنس مخالف قبل 
از ازدواج، دایره ی انتخاب همسر، توجه به رسوم، چندهمسری، قدرت برابر، فرزندآوری، پذیرش 
طالق، حفظ تعهد و پایداری و معیارهای انتخاب همسر است که در مجموع شامل 46 سؤال 
است، سنجیده می شود. این پرسشنامه محقق ساخته است که بر پایه ی پرسشنامه ی ارزش های 

ازدواج دلخموش )1392( ساخته شده است. 
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برای سنجش دینداری از پرسشنامه دینداری با 17سوال که ابعاد آن بر اساس مدل گالک 
و استارک1 است، استفاده شده است )کاظمی و فرجی، 1385؛ سرایی واجاقلو، 92( 13 پرسشنامه 
فردگرایی از پرسشنامه فردگرایی - جمع گرایی تریاندیس (Triandis:1998) اخذ شد. پرسشنامه 

تریاندیس شامل 16 سؤال بود که ضریب آلفای کرونباخ آن 86% دارد.
پرسشنامه نگرش جنسیتی  از محققین اخذ شده، مشتمل بر 13 سؤال است. این پرسشنامه 
از مقاله ی دکتر بیژن خواجه نوری )1388( با پایایی 73% اخذ شده است. این پرسشنامه با 13 
گویه در طیف )کاماًل موافقم- موافق- تا حدودی- مخالف- کاماًل مخالفم( از امتیاز 1 تا 5 را به 

خود اختصاص می دهد.
به منظور تعیین روایی مقیاس سنجش این تحقیق ابتدا پرسشنامه ای با تعدادی گویه تدوین 
و سپس برای تعیین اعتبار صوری آن تعداد 7 پرسشنامه به اساتید بخش علوم اجتماعی دانشگاه 
شهید باهنر کرمان داده شد و پس از جمع آوری، گویه هایی که در مورد آنها توافق نظر وجود 

داشت اصالح و در مجموع 139 گویه تأیید شد.
در این پژوهش، برای سنجش پایایی داده ها از روش ثبات درونی استفاده شده است. مهم ترین 
شاخص توافق داخلی آزمون آلفای کرونباخ است. این آزمون همسانی درونی یا ثبات درونی را 
اندازه می گیرد و نشان می دهد که سواالت آزمون تا چه اندازه توانایی یا خصیصه ی واحدی را 
اندازه گیری می کنند. برای انجام دادن آزمون پایایی تعداد 30 پرسشنامه مقدماتی تکمیل و با 
استفاده از نرم افزار spss ضریب همبستگی درونی گویه ها محاسبه شد. درنتیجه تعدادی از گویه ها 

حذف و در آزمون نهایی پرسشنامه ی اصالح شده استفاده شد.
پایایی  نشان می دهد، ضریب  به دست آمد که  پژوهش 0/81  این  در  آلفای کرونباخ  مقدار 
به دست آمده برای شاخص مورد نظر در حد باالست. به این ترتیب می توان گفت که ابزار سنجش 

تحقیق قابلیت اعتماد و پایایی الزم را دارد. 

5- یافته های پژوهش
در این پژوهش، از کل پاسخ گویان )400 نفر(؛ 200 نفر مادر و 200 نفر دختر هستند. بیشترین 
فراوانی رده ی سنی در مادران به ترتیب  81/5% در رده ی سنی 40 تا 50 سال، 15/5% در رده ی 
سنی 51 تا 60 سال و 3% نیز 60 به باالست. در رده ی سنی دختران 52% در رده ی سنی 20 تا 

25 سال و 48% نیز در رده ی سنی 26 تا 30 سال قرار دارند. 

1. Glock & Stark (1965).
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بیشترین فراوانی وضعیت تحصیالت مادران به ترتیب 37/5% ابتدایی، 21% راهنمایی، %16 
متوسطه تا دیپلم، 11/5% لیسانس، 6% فوق لیسانس، 4% فوق دیپلم و 1% دکتری است. بیشترین 
فراوانی وضعیت تحصیالت دختران به ترتیب 45/5% لیسانس، 21% متوسطه و دیپلم، 16% فوق 
دیپلم، 14/5% فوق لیسانس و 2/5% دکتری است. جدول شماره ی )1( فراوانی و درصد پاسخ گویان 

بر حسب نگرش به ابعاد ارزش های ازدواج و دختر و مادر بودن آنها نشان می دهد.  
جدول )1( توزیع فراوانی  پاسخ گویان بر حسب نوع نگرش به ابعاد مختلف ازدواج

ضرورت ازدواج      سن مناسب ازدواج

مادردخترمادردخترنوع نگرش

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

24/5%51/549%45103%82/590%165غیرسنتی

75/5%48/5151%5597%17/5110%35سنتی

دایره ی انتخاب همسررابطه ی قبل از ازدواج

87%89174%10/5178%5721%114غیرسنتی

13%1126%89/522%43179%86سنتی

مقبولیت چندهمسریتوجه به رسوم

64%70128%68141%62136%125غیرسنتی

36%29/572%3259%3764%75سنتی

قدرت برابرپذیرش طالق

58/5%68117%44136%7388%151غیرسنتی

32%41/583%5664%54112%49سنتی

فرزندآوریحفظ تعهد و پایداری

43/5%54/587%4109%6/58%13غیرسنتی

56/5%45/5113%9691%93/5192%187سنتی

-معیارهای انتخاب همسر

-89%94/5178%189غیرسنتی

-11%5/522%11سنتی

همان طور که در جدول شماره ی )1( مشاهده می شود، درحالی که 55% نسل مادران سن 
پایین را مناسب ازدواج می دانستند، 82/5% در نسل دختران با سني که افراد در آن سن به 
زندگي زناشویي وارد می شود باالتر باشد، موافق تر بودند. در بعد ضرورت ازدواج 51/5% در نسل 
جوان به اهمیت ازدواج اعتقادی نداشتند، درحالی که در نسل مادران 75/5% ازدواج را امری الزم 
و ضروری می دانند. درحالی که تنها 10/5% از نسل مادران با دوستی قبل از ازدواج موافق اند، در 
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نسل دختران 57% با این روابط موافق اند. منظور از مؤلفه ی دایره ی انتخاب همسر، انتخاب همسر 
در بین خویشاوندان یا غریبه هاست. در این باره تفاوت چندانی در دو نسل مشاهده نشد، هر دو نسل 
مادر و دختر با ازدواج با اقوام دور و یا غریبه ها موافق بودند. در مورد لزوم توجه به رسومی مانند 
جهیزیه، مهریه، انواع جشن ها و مهمانی ها برای ازدواج نیز تفاوتی در دو گروه مشاهده نشد و هر 
دو نسل به حذف برخی رسوم  غیرضروری معتقد بودند. درباره ی مؤلفه ی مقبولیت چندهمسری 
نیز بین دو نسل تفاوتی نبود و در دو گروه مخالف گویه های آن بودند. درخصوص طالق، %73 
نسل دختران با گویه های آن موافق بودند درحالی که 56% مادران همچنان به این اصل پای بندند 
که طالق امری منفور است و نگاهی منفی به آن دارند. در بعد قدرت برابر نیز بین دو نسل تفاوت 
چندانی وجود نداشت؛ هر دو گروه به این که زن و شوهر در هر شرایطی چه بیرون از خانه و چه 
در خانه باید سهم برابر داشته باشند، موافق بودند. درخصوص حفظ تعهد و پایداری نیز بیش از 
90% در هر دو نسل معتقد بودند که در هر شرایطی زن و شوهر باید به زندگی و رعایت اخالق 
و دور ماندن از هوی و هوس متعهد باشند. در مورد فرزندآوری 56/5% مادران به ضرورت داشتن 
فرزند در زندگی زناشویی موافق بودند و 54/5% نسل دختران به ضرورت آن اعتقادی نداشتند. 

شکاف نگرشی در تمامی ابعاد مختلف ارزش ازدواج در دو نسل وجود دارد. به طور کلی نگرش 
دختران مدرن تر و مادران سنتی تر است. بیشترین اختالف نگرشی به ترتیب در ابعاد پذیرش 
طالق، رابطه ی قبل از ازدواج و سن مناسب ازدواج است و کمترین اختالف نگرشی در ابعاد تعهد و 
پایداری و دایره ی انتخاب همسر است. گفتنی است در گروه مادران در ابعاد دایره ی انتخاب همسر، 
مقبولیت چندهمسری، توجه به رسوم و معیارهای انتخاب همسر مادرانی که نگرش غیرسنتی تری 
دارند بیشتر از مادران با نگرش سنتی هستند و در گروه دختران در بعد حفظ تعهد و پایداری 

دخترانی که نگرش سنتی تری داشتند بیشتر از دختران با نگرش مدرن تر بود.
 با توجه به نتایج آزمون یومن ویتنی )جدول شماره ی 2( با سطح معنی داری 0/046 ارزش  
تفاوت  و دختر  مادر  گروه  دو  ازدواج،  ارزش   بین  عبارتی  به  یا  است.  متفاوت  گروه  دو  ازدواج 

معنی داری وجود دارد.
جدول )2( مقایسه ی متغیر ارزش ازدواج بین دو نسل از زنان ساکن شهر یاسوج

sigیو من ویتنیگروهمتغیر

ارزش های ازدواج
مادر

17695/500
0/046

دختر
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جدول شماره ی )3(، نتایج آزمون فرضیات تحقیق و رابطه ی متغیرهای مستقل تحقیق را با 
ارزش ازدواج سنجیده است. بر اساس نتایج، استفاده از وسایل ارتباطی و ارزش  ازدواج در زنان 
شهر یاسوج معنی دار است. به عبارتی هرچه میزان استفاده از وسایل ارتباطی کم باشد، ارزش 

ازدواج سنتی تر می شود. 
ارتباط بین نحوه ی گذران اوقات فراغت و ارزش  ازدواج در زنان شهر یاسوج نیز معنی دار است. 
به عبارتی هرچه نحوه گذران اوقات فراغت غیرسنتی باشد، نگرش به ارزش ازدواج غیرسنتی تر 

)مدرن( است.
 ارتباط بین دینداری و ارزش  ازدواج در زنان شهر یاسوج معنی دار است. به عبارتی هرچه 

دینداری باالتر باشد، پای بندی به ارزش های سنتی ازدواج بیشتر است.
جدول )3( رابطه ی متغیرهای مستقل تحقیق و ارزش ازدواج بین مادران و دختران

سطح معناداریضریب اسپیرمنمتغیر مستقلمتغیر وابسته

تفاوت نگرش مادران و 
دختران به ازدواج

0/1590/001استفاده از وسایل ارتباطی

0/1780/000نحوه ی گذران اوقات فراغت

0/1060/035دینداری

0/1760/000اعتماد اجتماعی

0/1540/002فردگرایی

0/1550/002نگرش جنسیتی

بین اعتماد اجتماعی و ارزش  ازدواج در زنان شهر یاسوج نیز ارتباط معنادار وجود دارد. یعنی 
هرچه میزان اعتماد اجتماعی باال باشد، ارزش  ازدواج در زنان شهر یاسوج سنتی است. 

ارتباط بین میزان فردگرایی و ارزش  ازدواج در زنان شهر یاسوج معنی دار است. به عبارتی با 
باال بودن میزان فردگرایی، نگرش به ارزش  ازدواج در زنان شهر یاسوج غیرسنتی می شود.

 ارتباط بین نگرش جنسیتی و ارزش  ازدواج در زنان شهر یاسوج معنی دار است. به عبارتی 
هرچه نگرش جنسیتی سنتی باشد ارزش ازدواج در زنان سنتی تر است.

بحث و نتیجه گیری

مطالعه ی حاضر تفاوت نسلی بین دختران و مادران در نگرش به ارزش های ازدواج و عوامل 
مؤثر در آن در شهر یاسوج را بررسی کرد. در این پژوهش، مشخص شد که نگرش به ازدواج و 
خانواده در نسل دوم بیشتر غیرسنتی است و برعکس این ارزش ها در مادران بیشتر سنتي است. 
اوقات فراغت، دینداری، اعتماد  نتایج نشان داد که بین متغیرهای چگونگی گذران  همچنین 
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اجتماعی، فردگرایی، میزان استفاده از وسایل ارتباطی و نگرش جنسیتی با ارزش ازدواج رابطه 
وجود دارد این نتایج با تحقیقات سرایی )1392(، نیک پرور )1390(، کاظمی )1389(، زارع و 
اصل روستا )1389(، عسکری ندوشن و همکاران )1388(، موحد و همکاران )1386(، سپهری 
و باقریان )2013( در ایران و کوییسومیگ و هالمن )2003(، کمپیل و رایت )2010(، شارما 
)2005(، امی پیک و هریس )2002(، اسمیت )2004(، لیچر و ریبر )2002( و لیشتر و همکاران 

)1992( در کشورهای دیگر مشابهت دارد.
نتایج نشان می دهد، بین چگونگی گذران اوقات فراغت و ارزش ازدواج در دو نسل از زنان 
رابطه ی معنی دار و معکوس وجود دارد. به عبارتی، هرچه چگونگی گذران اوقات فراغت غیرسنتی 
باشد، نگرش به ارزش ازدواج مدرن تر است. در روند نوسازي و رشد تکنولوژي، زمان فراغت نسل 
حاضر بیش از نسل های پیشین است. با توجه به تفاوت روش هاي گذران اوقات فراغت از یکی دو 
دهه ی گذشته تاکنون، میان نسل مادران و نسل دختران از این نظر تفاوت هاي عدیده اي وجود 
دارد. نتایج به دست آمده با نتایج سرایی )1390(، سرایی )1392( و نظریه ی گیدنز همخوانی دارد. 
با توجه به آزمون یومن ویتنی درخصوص ارزش  ازدواج بین دو گروه مادر و دختر تفاوت 
معنی داری وجود دارد. براساس نتایج، رابطه ی بین دینداری و ارزش  ازدواج زنان بین دو گروه 
معنی دار و مثبت است. به عبارتی هرچه افراد تقید مذهبی باالتری داشته باشند، پایبندی به 
ارزش های سنتی ازدواج نیز در آنها بیشتر است. دین برای جامعه ی بشری کارکردهایی دارد؛ از 
آنجاکه بر اساس اندیشه ی دورکیم انسان  خصلت سیری ناپذیری دارد؛ نظارت خارجی و داخلی وی 
ضرورت می یابد، اما کنترل خارجی معموالً تنظیم کننده ی مطلوبی نیست. بنابراین نیروی کنترلی 
در قالب نیازهای اخالقی متجلی می شود )کوزر، 1369: 191(، به طوری که وی وجدان جمعی را 
به عنوان نظام ارزشی غالب جامعه قلمداد می کند و مذهب را عامل مؤثر در توسعه ی ارزش های 

مشترک می داند. نتایج تحقیق با نتایج سرایی )1392( مشابهت دارد.
همچنین در این تحقیق، رابطه ی بین فردگرایی و ارزش ازدواج بین دو نسل از زنان بررسی 
شد. نتایج نشان داد که همبستگی بین این دو متغیر در دو گروه معنی دار و رابطه بین این دو 
متغیر معکوس است. به عبارتی هرچه میزان فردگرایی باال باشد، نگرش به ارزش  ازدواج در زنان 
شهر یاسوج غیرسنتی می شود. نتایج حاصل با نتایج سرایی )1392( همخوانی نداشت؛ شاید علت 

در تفاوت اجتماعی و فرهنگی در نمونه های بررسی شده، باشد.
نگرش جنسیتی و ارزش ازدواج نیز بین دو نسل از زنان معنی دار و رابطه ی بین این دو متغیر 
مستقیم است. به عبارتی هرچه نگرش جنسیتی سنتی باشد، ارزش ازدواج در زنان سنتی تر است. 
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با توجه به نگرش مادران و دختران به نگرش جنسیتی، می توان گفت نگرش دختران غیرسنتی تر 
از مادران است. تحول در موقعیت زنان به لحاظ تحصیالت، ازجمله عـواملي اسـت کـه آنـها را 
بـه نپذیرفتن الگوهاي سّنتي هدایت مي کند. بعـد از انقـالب اسـالمي و اتخـاذ تـدابیر برابـري 
فرصت ها، زنان به تحصیالت ابتدایي و متوسطه اکتفا نکردنـد. بـه ایـن ترتیـب، زن دیگـر محصور 
در خانه نبوده که منتظر یک ازدواج سنتي باشد. زنان خواستار حقوق برابر در همه ی زمینه هاي 
زندگي و جهان اجتماعي اند و با پافشاري بر گزینش فردي، آزادي بیشتري در گزینش همسر 

خود جست وجو مي کنند.
براساس نتایج، تأثیر نوسازی و جهانی شدن و پیامدهای آن مثل گسترش استفاده از وسایل 
ارتباطی، کاهش اعتماد اجتماعی و فردگرایی روزافزون جوانان و افزایش آگاهی آنها، نگرش ها و 
ارزش ها و انتظارات نسل دختران نسبت به مادرانشان افزایش یافته است که این موجب تغییراتی 
در نگرش و رفتار افراد از جمله ازدواج شده است. اینترنت و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 
توانست افراد را با تجربه های زندگی در دیگر نقاط جهان مواجه کند. با گرایشات فردگرایانه نسل 
جوان دیگر چندان خود را در چارچوب هنجارهای گذشتگان تعریف نمی کند و به دنبال گروه های 
مرجع جدید و الگوهای جدید زندگی برای خود است. فرایند نوسازی و تجربه ی جهانی شدن نیز 
زمینه را برای حضور زنان در فعالیت های بیرون از خانه و اشتغال آنها و بهبود موقعیت ایشان در 
اجتماع و از بین رفتن مردساالری و افزایش حقوق زنان فراهم کرد. در نتیجه، زنان بیشتر وقت 
خود را معطوف به تحصیالت و شغل خود کردند. این مسائل پیامدهایی از جمله باال رفتن سن 
ازدواج یا به فکر ازدواج و تشکیل خانواده نبودن و کاهش مطلوبیت ازدواج را به دنبال داشت. 
از طرفی، با افزایش سطح تحصیالت و استقالل مالی قدرت تصمیم گیری آنها افزایش یافته و  
پذیرش طالق برایشان آسان تر شده است. مجموعه ی این عوامل موجب مدرن تر شدن ارزش های 
ازدواج نسل دختران نسبت به مادرانشان شده است. البته در کنار تفاوت های نسلی در بیشتر 
ابعاد ازدواج، در برخی ابعاد آن نیز تشابهات نسلی مشاهده شد که می تواند به خاطر تأثیر فرایند 
جامعه پذیری والدین، تاثیر متقابل والدین و فرزندان و تأثیر جهانی شدن باشد؛ چرا که امروزه مادران 
هم خواه ناخواه در معرض وسایل ارتباطی و تغییرات نگرشی ناشی از ارتباطات قرارگرفته اند. تحلیل 

دقیق تر این موضوع مستلزم مطالعات بیشتری دراین باره است. 
در مجموع یافته های این تحقیق نشان می دهد، بعضی از ارزش های ازدواج تغییر کرده است 
و بعضی از تغییرات و تفاوت های نسلی نیز باعث شده است که ازدواج عقالنی تری رخ دهد و در 
بعضی ابعاد هم همچنان اهمیت خود را حفظ کرده و کمتر در معرض مدرن شدن قرار گرفته 
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است که تأثیر مذهب و دینداری را نباید در این زمینه نادیده گرفت. از نظر دورکیم، دین برای 
جامعه ی بشری کارکردهایی دارد. وی مذهب را عامل مؤثر در توسعه ی ارزش های مشترک می داند. 
بنابراین به نظر می رسد، می توان با رواج آموزه های دینی اهمیت ازدواج و تمایل جوانان برای 
تشکیل خانواده را همچنان حفظ کرد. همچنین طراحي و اجراي مطالعات و تحقیقات دقیـق و 
عمیق برای چگونگي بازسازي و بهسازي سنت هاي مربوط به ازدواج و خانواده که نقش رسانه ها 

در این زمینه می تواند بسیار مهم  باشد. 
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