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تفاوت نسلی نگرش به ارزشهای ازدواج
و عوامل موثر در آن در زنان ساکن شهر یاسوج
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چکیده
ازدواج در جامعهی ما بنیان خانواده را تشــکیل میدهد ،اما همیشــه ازدواج در بین نســلهای
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 ارزشهای ازدواج و عوامل مؤثر در آن در شهر
یاسوج است .روش انجام پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه است که  400نفر
پاسخگو ( 200نفر دختر و  200نفر مادران آنها) آن را تکمیل کردند .شیوهی نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای است .تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد.
یافتهها نشــان داد ،تفاوت معناداری بین گروه مادران و دختران در متغیر ارزشهای ازدواج وجود
دارد .از میان عوامل مستقل اشاره شده ،ارتباط معناداری بین سن ،تحصیالت ،فردگرایی ،دینداری،
میزان استفاده از وسایل ارتباطی ،نحوهی گذران اوقات فراغت ،نگرش جنسیتی و اعتماد اجتماعی
با ارزش ازدواج وجود داشــت .در مجموع ،یافتهها حاکی اســت که بعضی از ارزشهای ازدواج
تغییر کرده ولی همچنان ازدواج در شــهر یاســوج ارزشمند است و از طرفی بعضی از تغییرات و
تفاوتهای نسلی نیز باعث شده است که ازدواج عقالنیتری انجام شود.
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 -1مقدمه و بيان مسئله

ارزشهای اجتماعی را مدلهای کلی رفتار ،احکام جمعی و هنجارهای کرداری که مورد پذیرش
عمومی و خواست جامعه قرارگرفتهاند ،تشکیل میدهند (بیرو .)386 :1380،ارزشها و نگرشهای
مـتفاوت در جوامـع بـا گذشـت زمان دگرگون میشوند .نـسلهای بعدی نه تنها بـسیاری از
ارزشهایـی کـه نسلهای قبلـی در گذشته به آن توجه و تأکید میکردند ،دنبال نمیکنند،
بلکه ارزشهای جدیدی جایگزین آنها میکنند (اینگلهارت .)1382 ،بخش اعظمی از ارزشهای
جامعه همان ارزشهای خانواده است .ارزشهای خانواده کیفیتهایی است که هستهی خانواده
را تعریف و پیوند مادامالعمر بین زن و مرد و سایر اعضای خانواده را تضمین میکنند .به سخن
دیگر ،ارزشهای خانواده -که اموری بسیار مهماند -بنیان خانواده را محکم میکنند .این متغیرها
و ارزشها عبارتاند از :ازدواج ،محبت ،تکهمسری ،وظیفهشناسی ،پاکدامنی ،پرهیزکاری ،ایمان
به خدا و سختکوشی و فرزندآوری» (سرایی و اجاقلو1392 ،؛ به نقل از کولین.)199 ،
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دگرگونی خانوادهی ایرانی نیز در نیم قرن اخیر آرام و کند ،اما مستمر و قاطع بوده است .در
حال حاضر ،در جامعهی ایران نسلی که تجربهی جنگ و انقالب را دارد ،در کنار نسلی زندگی
میکند که این وقایع را تجربه نکرده است ،با توجه به اینکه پس از پایان جنگ تحمیلی و اجرای
برنامههای توسعهای ،جامعهی ایرانی با تحوالت پرشتابی در تمامی عرصههای زندگی همچون
فرایند نوسازی ،رشد وسایل ارتباط جمعی ،فرایند جهانیسازی و عوامل دیگری مواجه شد ،تغییرات
فرهنگی و تحوالت اجتماعیای در جامعه پدید آمد که به نوبهی خود در بسیاری از الگوهای رفتاری،
ارزشهای مربوط به خانواده و هنجارهای موجود در جامعه تأثیرگذار بود (شیخی .)53 :1382 ،یکی
از این الگوهای رفتاری ،الگوی ازدواج است .افزایش سن ازدواج ،کاهش ثبات آن ،ترجیحهای نو
در همسرگزینی ،حق انتخاب آزاد همسر ،آزادی عمل زنان در ازدواج ،تصمیمگیری در خانواده،
عادی شدن طالق و موارد مشابه ازجمله تغییرات ازدواج و خانواده محسوب میشود (جبرائیلی و
همکاران1392 ،؛ دلخموش1392 ،؛ مهاجرانی1389 ،؛ سرایی .)1385

به موازات تحوالت رفتار در خانواده ،هنجارها ،ارزشها ،باورها و عقاید افراد دربارهی ازدواج
و خانواده نیز تغییر مییابد و مجموعهای از ارزشهای نوین خانوادگی شکل میگیرد ،این تغییر
ارزشها و نگرشهای مربوط به ازدواج را میتوان با تئوریهای مختلفی بحث کرد .بر اساس نظر
اینگلهارت ،گرایشهای جدید تاحدود زیادی در میان نسلهای جوانتر نفوذ میکند ،با جانشین
شدن نسلهای جوانتر به جای نسلهای بزرگتر ،جهانبینی متداول در این جوامع دگرگون
میشود و در نگرشها و ارزشهای مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده نیز تغییرات اساسی اتفاق

تفاوت نسلی نگرش به ارزشهای ازدواج

میافتد (اینگلهارت .)76 :1383،گود 1در تئوری نوگرایی ،افزایش فرصتهای تحصیلی ،نوع شغل و
شهرنشینی را مهمترین عوامل تأثیرگذار در الگوی ازدواج معرفی میکند .ون دکا 2نیز تأثیر افزایش
میزان تحصیالت زنان به همراه استقالل اقتصادی آنها را مهمترین عامل تأثیرگذار در تحوالت ازدواج
میداند (میرسندسی و محمدی .)181 :1390 ،زنان در ایران بیش از گذشته با ورود به دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی ،سرمایهی فرهنگی خود را افزایش داده و تنها راه ارتقاء سرمایهی فرهنگی
خود را باالبردن سطح تحصیالت تلقی کردهاند .این امر خود باعث افزایش سن ازدواج و به تبع آن
باروری پایین در جامعهی کنونی ایران شده است بهطوریکه به باور برخی صاحبنظران« ،باروری
و فرزند آوری در ایران به زیر سطح جانشینی رسیده است» (سرایی.)57 :1385 ،

شکاف نسلی بین نسل دیروز یعنی والدین و نسل امروز یعنی فرزندان بهمثابه یکی از مهمترین
مسائلی است که در حوزهی آسیبشناسی خانواده وجود دارد .مقایسهی نگرشها و ارزشهای
مرتبط با ازدواج نسل مادران با نسل دختران در ایران با توجه به تغییرات رفتاری و نگرشی
خانواده در چند دههی اخیر مهم است ،زیرا نسلها به طور متفاوتی در معرض این تغییرات بوده
و بالطبع تغییرات اجتماعی را به گونهای متفاوت درک ،باور و عملیاتی کردهاند .درک تفاوتهای
نسلی میتواند به شناخت تغییرات رخ داده در خانواده و همچنین پیشبینی پتانسیل موجود
برای تغییرات آیندهی خانواده کمک کند .شهر یاسوج نیز گرچه بافتی سنتی و عشایری دارد و
باورها 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 منفی 0/3درصدی فرزندآوری ،کاهش
 12/8درصدی 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
ن میدهد ،باوجود تداوم نقش عناصر فرهنگی گذشته و تأثیر پایدار ارزشهای مذهبی
آمارها نشا 
در نگرشها و رفتارهای خانوادگی ،طی سالیان اخیر نهاد ازدواج و خانواده تغییرات محسوسی
را تجربه کرده است و شکاف نسلی بین مادران و دختران در نگرشها و ایدهآلهای 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 رابطهی هریک از متغیرهای مستقل با ارزش ازدواج است.

1. Goode (1983).
2. Vandekaa .
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 -2پیشینهی پژوهش

سرایی و اوجاقلو ،در پژوهشی در شهر زنجان نشان دادند که ارزش ازدواج در بین نسلهای
مطالعه شده معنیدار است .دینداری رابطهی مثبت و مستقیم و تجربهی جهانی شدن رابطهی
منفی و معکوس بر ارزش ازدواج داشتهاند (سرایی واجاقلو.)1392 ،

براساس یافتههای 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 تصمیمگیری در خانواده ،ارتباطات خانوادگی و مطلوبیت فرزندآوری ،سنتی است ،ولی
دختران نسبت به این شاخصها نگرش مدرن دارند .همچنین آرمانگرایی توسعهای در این شکاف
نگرشی بین مادران و دختران تأثیر مستقیم و مثبت دارد و با افزایش آرمانگرایی توسعهای ،نگرش
نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده در بین افراد ،مدرنتر میشود (کاظمی.)1389 ،

زارع و اصل روستا در بررسیهای خود در شهر هشتگرد نشان میدهند که تفاوت معناداری
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بین ارزشهای اجتماعی دو نسل دربارهی 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 میدهد .از سوی دیگر ،تفاوتهای بیننسلی معناداری در ایدهها و نگرشهای دختران و
مادران در ابعادی نظیر زمانبندی فرزند اول ،ازدواج خویشاوندی ،نحوهی انتخاب همسر و مجرد
ماندن وجود دارد و دختران ایدهها و نگرشهای مدرنتری 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 دربارهی توجه به
عشق ،ستایش شدن و روابط قبل از ازدواج تفاوت وجود داشت ،به عبارتی شکاف بین نسل جوانان
و پدر و مادر در انتخاب همسر وجود دارد(. )Sepehri & Bagherian, 2013

رازقی و فالحنژاد ،با مطالعهای در هشتگرد نشان میدهند 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 معنیداری با ارزش ازدواج دارد (رازقی نضرآباد و فالحنژاد.)1396 ،

تفاوت نسلی نگرش به ارزشهای ازدواج

شارما و همکاران در تحقیقی تفاوتهای بین نسلی در مورد مفهوم ازدواج در میان زنان
برهمایی (دختران و مادران) بررسی کرده و نشان میدهد که مفهوم ازدواج بین این دو نسل
متفاوت است ( .)sharma,vaid,kesar, 2005کمپبل و رایت در یک مطالعه که درخصوص باورها
و اعمال ازدواج در ایاالت متحده انجام شده است ،نتیجه گرفتند که اعتقادات دربارهی ازدواج
در طول زمان نسبتاً ثابت مانده است ،اما شیوههای ازدواج مانند مراسم ،نقشهای جنسیتی و
ارزشها تغییر کردهاند ( .)Campbell & Wright,2010كوييسومبيگ و هالمن 1تأثیر گسترش و
همگاني شدن تحصيالت -كه يكي از ر ه آوردهاي مهم توسعه است -را روي ازدواج بررسي كرده
و نشان دادهاند كه تحصيالت افراد در سن ازدواج ،انتظار از روابط زناشويي و چگونگی انتخاب
همسر تأثیر داشته است .نوسازي از طريق گسترش تحصيالت عمومي و فراهم كردن امكان حضور
در فعالیتهای بيرون از خانه ،موقعيت زنان را بهبود بخشيده است .موقعيت بهبوديافته زنان با
افزايش سن ازدواج ،كاهش فاصلهی سني بين زوجين ،افزايش قدرت تصمیمگیری در خانواده و
كاهش باروري همراه بوده است ( .)Cuismbing & Hallman, 2003نتایج تحقیق پروین ،عثمان
و آفتاب نشاندهندهی رابطهی بین موقعیت اجتماعی ،اقتصادی ،ساختار خانواده و سن جوان با
شکاف نسلی ،ارتباط بین والدین و بچهها ،نظریات جوانان و تأثیر چنین روابطی در زندگی حال
و آینده جوانان بود ( .)Perveen, Usman & aftab, 2013اسمیت 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 متفاوتاند ( .)Smith,2004چاو و همکاران
در مطالعهای دربارهی ارزشها و نگرشهای ازدواج در شانگهای نشان دادند ،سن ،جنس ،مکان
جغرافیایی و موقعیت اقتصادی  -اجتماعی از عوامل مؤثر در نگرشهای مدرن به ازدواج هستند
(.)Chow &lum,2008

با بررسی تحقیقات انجام شده دربارهی نگرش و ارزش ازدواج میتوان به نتایج مشترکی رسید
که توجه به آنها میتواند برای تحقیق حاضر مفید باشد؛ اگرچه تحقیقات در حوزهی نگرش و
تمایالت به ازدواج در سالهای اخیر افزایش یافته است ،اما دربارهی تفاوت ارزشهای ازدواج در
بین دو نسل تحقیقات چندانی انجام نشده است و کمتر به تبیین تغییرات پرداختهاند ،جز سه
مورد که سرایی و اوجاقلو در زنجان انجام دادهاند ،رازقی و فالح نژاد در هشتگرد و کاظمی در
1
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تبریز که باز هر کدام تنها دو یا سه مورد از عوامل مستقل را بررسی کردهاند ،در تحقیقات خارجی
نیز بیشتر تحصیالت و شغل را از عوامل تأثیرگذار در ازدواج دانستهاند ،ولیکن در تحقیق حاضر
سعی شده است متغیرهای وسیعتری سنجیده شود که میتواند نتایج کاربردیتری را ارائه دهد.
 -3مبانی و چارچوب نظری

اینگلهارت از متفکرین اجتماعی است که در نظریهی خود یعنی دگرگونی ارزشها به بحث
شکاف نسلی توجه کرده است .او معتقد است ،اولویتهای ارزش فرد متأثر از محیط اقتصادی ـ
اجتماعی که فرد در طول سالهای قبل از بلوغ در آن به سر میبرد ،شکل میگیرد و با تغییر
شرایط محیط اقتصادی ـ اجتماعی اولویتهای ارزشی نسل جوان -که در دوران قبل از بلوغ خود
قرار دارد -از نسل پیشین متفاوت خواهد شد (اینگلهارت .)76 :1383،با توجه به نظریه اینگلهارت،
توسعهی اقتصادي و گسترش رسانههاي جمعی در ایران در سالهای اخیر تغییراتی را در اولویت
ارزشی افراد و گروهها بهوجود آورده است .وی برای تبیین دگرگونی ارزشی و نسلی دو فرضیهی
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پیشبینیکننده طراحی میکند :فرضیه کمیابی 1و اجتماعی شدن .2این دو فرضیه بر این داللت
دارند که درنتیجهی رونق اقتصادي -که از سال  1945در کشورهاي غربی بهوجود آمد -نسل
جوانان برای داللت امنیت اقتصادي و جانی اهمیت کمتري قائل هستند تا گروههاي مسنتري
که بسیار بیش از آنها طعم ناامنی اقتصادي را چشیدهاند .این مسئله نیز مهم است که برخالف
افراد مسنتر نسل جوان بیشتر تمایل دارند ،به نیازهاي غیرمادي مانند کیفیت زندگی و درك
عمومی اولویت بدهند .از دید اینگلهارت ،فرضیهی کمیابی به دگرگونیهاي کوتاهمدت و فرضیهی
اجتماعیشدن در آثار بلندمدت نسلی اشاره دارد .این دو فرضیه با هم مجموعهی بههم پیوستهای
از پیشبینیهای مربوط به دگرگونی ارزشها را پدید میآورند (اینگلهارت و آبرامسون.)1385:1 ،

نتیجه این وضعیت ،تفکیک نسلهای مختلف تاریخی از حیث نوع ارزشگذاري بر ازدواج است.
برای نمونه ،نسل متولدین دورهی 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
نسلهای بعد از جنگ و انقالب است .نسلهای بعد از جنگ در ایران بیشتر طالب کیفیت زندگی
و به نظر گریزان از برخی ارزشهای خانواده همچون تمایل به ازدواج و به دنبال آن فرزندآوری
هستند و هرچه به دورههای اخیر نزدیک میشویم شدت تأثیر جهانیشدن بیشتر شده و ازدواج
1.Scarcity hypothesis.
2. Socialization hypothesis.

تفاوت نسلی نگرش به ارزشهای ازدواج

معنای سنتی و قدیمی خود را از دست داده و معنای جدیدی در بین این نسل پیدا میکند
(سرایی واجاقلو.)25 :1392 ،

دربارهی مفهوم نسلها ،مانهایم از جمله اولین نظریهپردازانی است که مفهوم نسل را وضع کرد.
طبق دیدگاه مانهایم ،نسل یک موجودیت اجتماعی و نه یک ضرورت بیولوژیکی است و سه بعد
جايگاه نسلي ،نسل بـهمثابـه يـك واقعيـت و واحـد نسـلي دارد .جايگاه نسلي ،تعيين كنندهی
حوزهی كسب تجربـه اسـت و بـا افـرادي كـه در يـك دورهی زماني و فضاي اجتماعي ـ فرهنگي
يكسان متولد شدهانـد و كسـاني كـه مقـدار مشـتركي از وقايع تاريخي را تجربه ميكنند ،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 عالقههایی براساس طبقه اجتماعی،
اقتصادی و همچنین هویت واحد براساس تجربهی مشترک .بنابراین واحد نسلی همچون جمعشدن
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 (چیتساز قمی 88 :1386 ،و 89؛ آزادارمکی و غفاری 29 :1383 ،و  .)30در
این میان ،مانهایم بر دگرگونی نسلی تأکید ویژهای دارد .آنچه اختالف واحدهای نسلی را افزایش
میدهد ،دگرگونیهای سریعی است که در حوزههای اجتماعی  -سیاسی و فکری رخ میدهند.
بنابراین از نظر مانهایم ،دگرگونی و افزایشستیزی بین نسلها رابطهای متقابل دارند ،بدین معنی
که دگرگونی به تشدید ستیزه بین نسلها میانجامد (الور.)190 :1373،

صنعتيشدن و مدرنيزهشدن دو مفهوم كليدي در تغييرات اجتماعي از جمله الگوهای تشکیل
خانواده است .صنعتيشدن به جامعهی صنعتي و مدرنيزاسيون به جامعهی مدرن منجر شدند.
بعد مهم صنعتيشدن اهميت تسلط فرهنگي است كه ارزشها و هنجارها در آن مبتني بر شكل
اجتماعي سرمايهداري رشد يافتهاند .مدرنيزاسيون نيز تنها شامل متغيرهاي بيروني نميشود،
بلكه شامل انتقال نگرشها ،عقايد و رفتارها -كه اجزاي انتقال فرهنگي است -و در نتيجه باعث
ارزشهاي پستمدرن در جوامع پيشرفتهی صنعتي ميشود (خالقي فر 103 :1381،و  .)104این 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 میکند .برایناساس تحوالت
ازدواج و خانواده به عنوان سازگاری نظاممند با تغییر در شرایط نظام اجتماعی تغییریافته ،در نظر
گرفته میشود (عباسی شوازی و صادقی.)27 :1384 ،
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گیدنز 1به فرایند جهانی شدن ـ وضعیتی که در آن حوادث و وقایع در زمان کوتاه ،در مکانهای
دوردست تأثیر میگذارند  -به عنوان یکی از عناصر تأثیرگذار در نهاد خانواده [در عصر جدید] توجه
میکند .با گسترش فناوریهاي اطالعاتي و ارتباطي نوين -كه از دگرگونيهاي نظامهاي ارتباطي
داخل و خارج از كشور ناشی میشود ،آشنايي افراد جامعه با فرهنگ و آداب و رسوم ساير ملل
امكانپذير شده و رهآورد اين دگرگونيها تغييرات نگرشي افراد نسبت به موقعيتشان در جامعه
و در ارتباط با جامعهی جهاني است .از دیدگاه گیدنز ،یکی از مهمترین تأثیرهای صنعتگرایی
دگرگونی در فناوریهای ارتباطات بوده است که این رسانهها نقشی عمده در تکمیل جداسازی
زمان و مکان بازی کردهاند (گیدنز .)47 :1379 ،رایزمن نیز تفاوتهای نسلی ارزشها را متأثر از
رسانهها میداند .از نظر او امروزه رسانههای جمعی توسعه پیدا کرده و موجب از بین رفتن مرزهای
فیزیکی جوامع ش دهاند .استفاده از رسانههای جمعی در این دنیای جهانی شده عامل اختالف و
تفاوت نسلی است .در این دوره ،جوانان با تأثیرپذیری از رسانهها ارزشهای پیشین خود را کنار
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گذاشته و ارزشهای جدید را جایگزین آنها میکنند (ساروخانی.)53 :1375 ،

دگرگونيهاي اين گستره از روابط اجتماعي را ،بدون نگرش به نقش زنان و دختران -بسان
يكي از سازههاي بسيار مهم در اين زمينه -نميتوان بررسي كرد .از آنجا كه ارزشها در جهان
امروز و جامعهی ايران جنسيتي شدهاند ،چنين مينمايد كه روند دگرگونيهاي ارزشي نيز به سوي
اثرپذيري از جنسيت به پيش ميرود .از اين رو ،توجه به ارزشها و نگرشهاي زنان و دختران در
گسترههاي گوناگون اجتماعي بسيار مهم شمرده ميشود (عسكري ندوشن و همکاران .)1388 ،از اين
گذشته ،دگرگونيهاي ساختاري در آموزش و كار زنان ،افزايش توان آنها در زمينههاي خانوادگي
و اجتماعي و رشد انديشههاي فمينیستي آنها را به بازنگري در نقشها و هويتهاي سنتي خود
و دگرگونسازي آن واداشته است .آنها خواستار حقوق برابر در همهی زمينههاي زندگي و جهان
اجتماعياند و با پافشاري بر گزينش فردي ،آزادي بيشتري در گزينش همسر خود جستوجو
ميكنند (کاظمی.)302 :1389،

گيدنز در مباحث خود از سه نوع اعتماد بنيادی ،شخصي و انتزاعي نام میبرد .به گفتهی وی،
در جوامع مدرن تحت تسلط نظامهاي انتزاعي ،اعتماد بسيار مهم است .از نظر وی ،نياز به اعتماد
با فاصلهگيري روابط زماني و مكاني افراد در ارتباط است (ریتزر .)768 :1373 ،از نظر گيدنز اعتماد
شيوهی ضروري و اجتنابناپذير زندگي اجتماعي و از مؤلفههاي مدرنيت است .طبق نظر گيدنز،
1. Gidenz.

تفاوت نسلی نگرش به ارزشهای ازدواج

منابع اصلي اعتماد در جوامع سنتي اهميت خود را در جوامع صنعتي و جديد از دست دادهاند.
گيدنز ارتباط ناب را به اعتماد متقابل منوط میداند كه رابطهاي نزديك با صميميت دارد .براي
ايجاد اعتماد ،شخص بايد هم به ديگري اعتماد كند و هم خودش دست كم در محدودهی رابطهی
مدنظر معتمد باشد .گيدنز اعتماد را در جوامع دورهی پيش از مدرن و دورهی مدرن نه تنها متفاوت
بلكه در تضاد با يكديگر میداند .در دورهی پيش از مدرن ،اعتماد محلي اهميت زيادي دارد .اين
امر زمينهی عمومي و جهتگيري كلي اعتماد را در اين جوامع نشان ميدهد .در جوامع مدرن،
اعتماد بين مردم كاهش يافته و زمينه عمومي و جهتگيري كلي اعتماد در آن مبتني بر روابط
اعتماد نظامهاي انتزاعي و تخصصي است كه از نظر گيدنز ويژگي از جاكندگي يا بيريشگي در
دنياي مدرن دارد (حیدرآبادی 49 :1389 ،به نقل از گیدنز.)1384 ،

مطابق نظریهی اینگلهارت ،توسعهی اقتصادي و گسترش رسانههاي جمعی در ایران در سالهاي
اخیر تغییراتی را در اولویت ارزشی افراد و گروهها بهوجود آورده است و هرچه به دورههای اخیر
نزدیک میشویم ،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 میکند .نتیجهی این وضعیت ،تفکیک نسلهای
مختلف تاریخی از حیث نوع ارزشگذاري بر ازدواج است .همچنین نظریهی صنعتي شدن و
مدرنيزه 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 میکند .با توجه
به مباحث مطرح شده فرضیههای پژوهش عبارت است از:
 به نظر میرسد ،بین فردگرایی با ارزش ازدواج در بین دو نسل از زنان ساکن شهر یاسوجرابطه وجود دارد.
 به نظر میرسد ،بین دینداری با ارزش ازدواج در بین دو نسل از زنان ساکن شهر یاسوجرابطه وجود دارد.
 به نظر میرسد ،بین نگرش جنسیتی با ارزش ازدواج در بین دو نسل از زنان ساکن شهریاسوج رابطه وجود دارد.
 به نظر میرسد ،بین استفاده از وسایل ارتباطی با ارزشازدواج در بین دو نسل از زنان ساکنشهر یاسوج رابطه وجود دارد.
 به نظر میرسد ،بین اعتماد اجتماعی با ارزش ازدواج در بین دو نسل از زنان ساکن شهریاسوج رابطه وجود دارد.
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 به نظر میرسد ،بین گذران اوقات فراغت با ارزش ازدواج در بین دو نسل از زنان ساکن شهریاسوج رابطه وجود دارد.
 -4روش پژوهش

در این پژوهش ،از روش پیمایش به عنوان روش اصلی پژوهش و برای انجام تحقیق از پرسشنامه
استفاده شده است .جامعهی آماری این پژوهش دو نسل از زنان شهر یاسوج هستند .بر اساس
گزارش مرکز آمار ایران در سال  ،1395جمعیت زنان باالی  18سال شهر یاسوج 66105 ،نفر
بود که تعداد نمونه در پژوهش حاضر براساس حجم نمونه و بر اساس فرمول کوکران و سطح
خطای  5درصد تعداد  383نفر تعیین شدند .البته برای اطمینان بیشتر تعداد نمونه  400نفر
در نظر گرفته شده است .شیوهی نمونهگیری با توجه به ماهیت جامعهی آماری از نوع خوشهای
چندمرحلهای است .در شهر یاسوج  50ناحیه وجود دارد که  40ناحیه از آن و از هر ناحیه یک
بلوک و از هر بلوک  5خانه انتخاب شد .به این ترتیب که هر خانهای که دختر مجرد  20تا 30
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سال به عنوان نسل جوان و مادران آنها بین  40تا  60سال بودند به عنوان نسل قدیم (براساس
طبقهبندی نسلها) -که حاضر به مصاحبه و پرکردن پرسشنامه بود -انتخاب میشدند .به این
ترتیب  200نفر دختر و  200نفر مادران آنها انتخاب شدند.
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد است که برای مقایسهی تفاوت
ارزشهای اردواج در دو نسل از زنان در اختیار هر دو گروه قرار داده شده و برای توصیف و تحلیل
دادهها از جداول یک بعدی توصیفی و جداول دو بعدی تبیینی استفاده شد .برای بررسی تفاوت
ارزشهای ازدواج و عوامل مؤثر در آن در بین دختران و مادران در شهر یاسوج آزمونهای آماری
یو من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
ال
ال موافقم -موافق -تا حدودی -کام ً
در این پژوهش ،متغیر وابسته با بهرهگیری از طیف (کام ً
مخالفم -مخالف) و در  11بعد ،سن مناسب ازدواج ،ضرورت ازدواج ،رابطه با جنس مخالف قبل
از ازدواج ،دایرهی انتخاب همسر ،توجه به رسوم ،چندهمسری ،قدرت برابر ،فرزندآوری ،پذیرش
طالق ،حفظ تعهد و پایداری و معیارهای انتخاب همسر است که در مجموع شامل  46سؤال
است ،سنجیده میشود .این پرسشنامه محقق ساخته است که بر پایهی پرسشنامهی ارزشهای
ازدواج دلخموش ( )1392ساخته شده است.

تفاوت نسلی نگرش به ارزشهای ازدواج

برای سنجش دینداری از پرسشنامه دینداری با 17سوال که ابعاد آن بر اساس مدل گالک
و استارک 1است ،استفاده شده است (کاظمی و فرجی1385 ،؛ سرایی واجاقلو 13 )92 ،پرسشنامه
فردگرایی از پرسشنامه فردگرایی  -جمعگرایی تریاندیس ( )Triandis:1998اخذ شد .پرسشنامه
تریاندیس شامل  16سؤال بود که ضریب آلفای کرونباخ آن  %86دارد.
پرسشنامه نگرش جنسیتی از محققین اخذ شده ،مشتمل بر  13سؤال است .این پرسشنامه
از مقالهی دکتر بیژن خواجهنوری ( )1388با پایایی  %73اخذ شده است .این پرسشنامه با 13
ال مخالفم) از امتیاز  1تا  5را به
ال موافقم -موافق -تا حدودی -مخالف -کام ً
گویه در طیف (کام ً
خود اختصاص میدهد.
بهمنظور تعیین روایی مقیاس سنجش این تحقیق ابتدا پرسشنامهای با تعدادی گویه تدوین
و سپس برای تعیین اعتبار صوری آن تعداد  7پرسشنامه به اساتید بخش علوم اجتماعی دانشگاه
شهید باهنر کرمان داده شد و پس از جمعآوری ،گویههایی که در مورد آنها توافق نظر وجود
داشت اصالح و در مجموع  139گویه تأیید شد.
در این پژوهش ،برای سنجش پایایی دادهها از روش ثبات درونی استفاده شده است .مهمترین
شاخص توافق داخلی آزمون آلفای کرونباخ است .این آزمون همسانی درونی یا ثبات درونی را
اندازه میگیرد و نشان میدهد که سواالت آزمون تا چه اندازه توانایی یا خصیصهی واحدی را
اندازهگیری میکنند .برای انجامدادن آزمون پایایی تعداد  30پرسشنامه مقدماتی تکمیل و با
استفاده از نرمافزار  spssضریب همبستگی درونی گویهها محاسبه شد .درنتیجه تعدادی از گویهها
حذف و در آزمون نهایی پرسشنامهی اصالح شده استفاده شد.
مقدار آلفای کرونباخ در این پژوهش  0/81بهدستآمد که نشان میدهد ،ضریب پایایی
بهدستآمده برای شاخص مورد نظر در حد باالست .بهاینترتیب میتوان گفت که ابزار سنجش
تحقیق قابلیت اعتماد و پایایی الزم را دارد.
 -5یافتههای پژوهش

در این پژوهش ،از کل پاسخگویان ( 400نفر)؛  200نفر مادر و  200نفر دختر هستند .بیشترین
فراوانی ردهی سنی در مادران به ترتیب  %81/5در ردهی سنی  40تا  50سال %15/5 ،در ردهی
سنی  51تا  60سال و  %3نیز  60به باالست .در ردهی سنی دختران  %52در ردهی سنی  20تا
 25سال و  %48نیز در ردهی سنی  26تا  30سال قرار دارند.
1. Glock & Stark (1965).
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بیشترین فراوانی وضعیت تحصیالت مادران به ترتیب  %37/5ابتدایی %21 ،راهنمایی%16 ،
متوسطه تا دیپلم %11/5 ،لیسانس %6 ،فوق لیسانس %4 ،فوق دیپلم و  %1دکتری است .بیشترین
فراوانی وضعیت تحصیالت دختران به ترتیب  %45/5لیسانس %21 ،متوسطه و دیپلم %16 ،فوق
دیپلم %14/5 ،فوق لیسانس و  %2/5دکتری است .جدول شمارهی ( )1فراوانی و درصد پاسخگویان
بر حسب نگرش به ابعاد ارزشهای ازدواج و دختر و مادر بودن آنها نشان میدهد.
جدول ( )1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع نگرش به ابعاد مختلف ازدواج
سن مناسب ازدواج
نوع نگرش

ضرورت ازدواج
مادر

دختر

دختر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

غیرسنتی

165

%82/5

90

%45

103

%51/5

49

%24/5

سنتی

35

%17/5

110

%55

97

%48/5

151

%75/5

رابطهی قبل از ازدواج
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مادر

دایرهی انتخاب همسر

غیرسنتی

114

%57

21

%10/5

178

%89

174

%87

سنتی

86

%43

179

%89/5

22

%11

26

%13

مقبولیت چندهمسری

توجه به رسوم
غیرسنتی

125

%62

136

%68

141

%70

128

%64

سنتی

75

%37

64

%32

59

%29/5

72

%36

قدرت برابر

پذیرش طالق
غیرسنتی

151

%73

88

%44

136

%68

117

%58/5

سنتی

49

%54

112

%56

64

%41/5

83

%32

فرزندآوری

حفظ تعهد و پایداری
غیرسنتی

13

%6/5

8

%4

109

%54/5

87

%43/5

سنتی

187

%93/5

192

%96

91

%45/5

113

%56/5

-

معیارهای انتخاب همسر
غیرسنتی

189

%94/5

178

%89

-

سنتی

11

%5/5

22

%11

-

همانطور که در جدول شمارهی ( )1مشاهده میشود ،درحالیکه  %55نسل مادران سن
پایین را مناسب ازدواج میدانستند %82/5 ،در نسل دختران با سني كه افراد در آن سن به
زندگي زناشويي وارد میشود باالتر باشد ،موافقتر بودند .در بعد ضرورت ازدواج  %51/5در نسل
جوان به اهمیت ازدواج اعتقادی نداشتند ،درحالیکه در نسل مادران  %75/5ازدواج را امری الزم
و ضروری میدانند .درحالیکه تنها  %10/5از نسل مادران با دوستی قبل از ازدواج موافقاند ،در

تفاوت نسلی نگرش به ارزشهای ازدواج

نسل دختران  %57با این روابط موافقاند .منظور از مؤلفهی دایرهی انتخاب همسر ،انتخاب همسر
در بین خویشاوندان یا غریبههاست .دراینباره تفاوت چندانی در دو نسل مشاهده نشد ،هر دو نسل
مادر و دختر با ازدواج با اقوام دور و یا غریبهها موافق بودند .در مورد لزوم توجه به رسومی مانند
جهیزیه ،مهریه ،انواع جشنها و مهمانیها برای ازدواج نیز تفاوتی در دو گروه مشاهده نشد و هر
دو نسل به حذف برخی رسو م غیرضروری معتقد بودند .دربارهی مؤلفهی مقبولیت چندهمسری
نیز بین دو نسل تفاوتی نبود و در دو گروه مخالف گویههای آن بودند .درخصوص طالق%73 ،
نسل دختران با گویههای آن موافق بودند درحالیکه  %56مادران همچنان به این اصل پایبندند
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
 %90در 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  %56/5مادران به ضرورت داشتن
فرزند در زندگی زناشویی موافق بودند و  %54/5نسل دختران به ضرورت آن اعتقادی نداشتند.
شکاف نگرشی در تمامی ابعاد مختلف ارزش ازدواج در دو نسل وجود دارد .به طور کلی نگرش
دختران مدرنتر و مادران سنتیتر است .بیشترین اختالف نگرشی به ترتیب در ابعاد پذیرش
طالق ،رابطهی قبل از ازدواج و سن مناسب ازدواج است و کمترین اختالف نگرشی در ابعاد تعهد و
پایداری و دایرهی انتخاب همسر است .گفتنی است در گروه مادران در ابعاد دایرهی انتخاب همسر،
مقبولیت چندهمسری ،توجه به رسوم و معیارهای انتخاب همسر مادرانی که نگرش غیرسنتیتری
دارند بیشتر از مادران با نگرش سنتی هستند و در گروه دختران در بعد حفظ تعهد و پایداری
دخترانی که نگرش سنتیتری داشتند بیشتر از دختران با نگرش مدرنتر بود.
با توجه به نتایج آزمون یومن ویتنی (جدول شمارهی  )2با سطح معنیداری  0/046ارزش
ش ازدواج ،دو گروه مادر و دختر تفاوت
ازدواج دو گروه متفاوت است .یا به عبارتی بین ارز 
معنیداری وجود دارد.
جدول ( )2مقایسهی متغیر ارزش ازدواج بین دو نسل از زنان ساکن شهر یاسوج
متغیر
ارزشهای ازدواج

گروه
مادر
دختر

یو من ویتنی
17695/500

sig

0/046

143

مطالعات راهبردی زنان  /دوره بیست و دوم /شماره  / 87بهار 1399

جدول شمارهی ( ،)3نتایج آزمون فرضیات تحقیق و رابطهی متغیرهای مستقل تحقیق را با
ش ازدواج در زنان
ارزش ازدواج سنجیده است .بر اساس نتایج ،استفاده از وسایل ارتباطی و ارز 
شهر یاسوج معنیدار است .بهعبارتی هرچه میزان استفاده از وسایل ارتباطی کم باشد ،ارزش
ازدواج سنتیتر میشود.
ش ازدواج در زنان شهر یاسوج نیز معنیدار است.
ارتباط بین نحوهی گذران اوقات فراغت و ارز 
به عبارتی هرچه نحوه گذران اوقات فراغت غیرسنتی باشد ،نگرش به ارزش ازدواج غیرسنتیتر
(مدرن) است.
ش ازدواج در زنان شهر یاسوج معنیدار است .به عبارتی هرچه
ارتباط بین دینداری و ارز 
دینداری باالتر باشد ،پایبندی به ارزشهای سنتی ازدواج بیشتر است.
جدول ( )3رابطهی متغیرهای مستقل تحقیق و ارزش ازدواج بین مادران و دختران
متغیر وابسته
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تفاوت نگرش مادران و
دختران به ازدواج

متغیر مستقل

ضریب اسپیرمن

سطح معناداری

استفاده از وسایل ارتباطی

0/159

0/001

نحوهی گذران اوقات فراغت

0/178

0/000

دینداری

0/106

0/035

اعتماد اجتماعی

0/176

0/000

فردگرایی

0/154

0/002

نگرش جنسیتی

0/155

0/002

ش ازدواج در زنان شهر یاسوج نیز ارتباط معنادار وجود دارد .یعنی
بین اعتماد اجتماعی و ارز 
ش ازدواج در زنان شهر یاسوج سنتی است.
هرچه میزان اعتماد اجتماعی باال باشد ،ارز 
ش ازدواج در زنان شهر یاسوج معنیدار است .به عبارتی با
ارتباط بین میزان فردگرایی و ارز 
ش ازدواج در زنان شهر یاسوج غیرسنتی میشود.
باال بودن میزان فردگرایی ،نگرش به ارز 
ش ازدواج در زنان شهر یاسوج معنیدار است .به عبارتی
ارتباط بین نگرش جنسیتی و ارز 
هرچه نگرش جنسیتی سنتی باشد ارزش ازدواج در زنان سنتیتر است.
بحث و نتیجهگیری

مطالعهی حاضر تفاوت نسلی بین دختران و مادران در نگرش به ارزشهای ازدواج و عوامل
مؤثر در آن در شهر یاسوج را بررسی کرد .در این پژوهش ،مشخص شد كه نگرش به ازدواج و
خانواده در نسل دوم بيشتر غیرسنتی است و برعكس اين ارزشها در مادران بيشتر سنتي است.
همچنین نتایج نشان داد که بین متغیرهای چگونگی گذران اوقات فراغت ،دینداری ،اعتماد

تفاوت نسلی نگرش به ارزشهای ازدواج

اجتماعی ،فردگرایی ،میزان استفاده از وسایل ارتباطی و نگرش جنسیتی با ارزش ازدواج رابطه
وجود دارد این نتایج با تحقیقات سرایی ( ،)1392نیکپرور ( ،)1390کاظمی ( ،)1389زارع و
اصل روستا ( ،)1389عسکری ندوشن و همکاران ( ،)1388موحد و همکاران ( ،)1386سپهری
و باقریان ( )2013در ایران و کوییسومیگ و هالمن ( ،)2003کمپیل و رایت ( ،)2010شارما
( ،)2005امی پیک و هریس ( ،)2002اسمیت ( ،)2004لیچر و ریبر ( )2002و لیشتر و همکاران
( )1992در کشورهای دیگر مشابهت دارد.
نتایج نشان میدهد ،بین چگونگی گذران اوقات فراغت و ارزش ازدواج در دو نسل از زنان
رابطهی معنیدار و معکوس وجود دارد .به عبارتی ،هرچه چگونگی گذران اوقات فراغت غیرسنتی
باشد ،نگرش به ارزش ازدواج مدرنتر است .در روند نوسازي و رشد تکنولوژي ،زمان فراغت نسل
حاضر بیش از نسلهای پیشین است .با توجه به تفاوت روشهاي گذران اوقات فراغت از یکی دو
دههی گذشته تاکنون ،میان نسل مادران و نسل دختران از این نظر تفاوتهاي عدیدهاي وجود
دارد .نتایج بهدستآمده با نتایج سرایی ( ،)1390سرایی ( )1392و نظریهی گيدنز همخوانی دارد.
ش ازدواج بین دو گروه مادر و دختر تفاوت
با توجه به آزمون یومن ویتنی درخصوص ارز 
ش ازدواج زنان بین دو گروه
معنیداری وجود دارد .براساس نتایج ،رابطهی بین دینداری و ارز 
معنیدار و مثبت است .به عبارتی هرچه افراد تقید مذهبی باالتری داشته باشند ،پایبندی به
ارزشهای سنتی ازدواج نیز در آنها بیشتر است .دین برای جامعهی بشری کارکردهایی دارد؛ از
آنجاکه بر اساس اندیشهی دورکیم انسان خصلت سیریناپذیری دارد؛ نظارت خارجی و داخلی وی
ضرورت مییابد ،اما کنترل خارجی معموالً تنظیمکنندهی مطلوبی نیست .بنابراین نیروی کنترلی
در قالب نیازهای اخالقی متجلی میشود (کوزر ،)191 :1369 ،بهطوریکه وی وجدان جمعی را
به عنوان نظام ارزشی غالب جامعه قلمداد میکند و مذهب را عامل مؤثر در توسعهی ارزشهای
مشترک میداند .نتایج تحقیق با نتایج سرایی ( )1392مشابهت دارد.
همچنین در این تحقیق ،رابطهی بین فردگرایی و ارزش ازدواج بین دو نسل از زنان بررسی
شد .نتایج نشان داد که همبستگی بین این دو متغیر در دو گروه معنیدار و رابطه بین این دو
ش ازدواج در زنان
متغیر معکوس است .به عبارتی هرچه میزان فردگرایی باال باشد ،نگرش به ارز 
شهر یاسوج غیرسنتی میشود .نتایج حاصل با نتایج سرایی ( )1392همخوانی نداشت؛ شاید علت
در تفاوت اجتماعی و فرهنگی در نمونههای بررسیشده ،باشد.
نگرش جنسیتی و ارزش ازدواج نیز بین دو نسل از زنان معنیدار و رابطهی بین این دو متغیر
مستقیم است .به عبارتی هرچه نگرش جنسیتی سنتی باشد ،ارزش ازدواج در زنان سنتیتر است.
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با توجه به نگرش مادران و دختران به نگرش جنسیتی ،میتوان گفت نگرش دختران غیرسنتیتر
از مادران است .تحول در موقعيت زنان به لحاظ تحصيالت ،ازجمله عـواملي اسـت كـه آنـها را
بـه نپذيرفتن الگوهاي سنّتي هدايت ميكند .بعـد از انقـالب اسـالمي و اتخـاذ تـدابير برابـري
فرصتها ،زنان به تحصيالت ابتدايي و متوسطه اكتفا نكردنـد .بـه ايـن ترتيـب ،زن ديگـر محصور
در خانه نبوده كه منتظر يك ازدواج سنتي باشد .زنان خواستار حقوق برابر در همهی زمينههاي
زندگي و جهان اجتماعياند و با پافشاري بر گزينش فردي ،آزادي بيشتري در گزينش همسر
خود جستوجو ميكنند.
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 ،نگرشها و
ارزشها 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 شبکههای اجتماعی مجازی
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توانست افراد را با تجربههای زندگی در دیگر نقاط جهان مواجه کند .با گرایشات فردگرایانه نسل
جوان دیگر چندان خود را در چارچوب هنجارهای گذشتگان تعریف نمیکند و به دنبال گروههای
مرجع جدید و الگوهای جدید زندگی برای خود است .فرایند نوسازی و تجربهی جهانیشدن نیز
زمینه را برای حضور زنان در فعالیتهای 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 تصمیمگیری آنها افزایش یافته و
پذیرش طالق برایشان آسانتر شده است .مجموعهی این عوامل موجب مدرنتر شدن ارزشهای
ازدواج نسل دختران نسبت به مادرانشان شده است .البته در کنار تفاوتهای نسلی در بیشتر
ابعاد ازدواج ،در برخی ابعاد آن نیز تشابهات نسلی مشاهده شد که میتواند به خاطر تأثیر فرایند
جامعهپذیری والدین ،تاثیر متقابل والدین و فرزندان و تأثیر جهانیشدن باشد؛ چرا که امروزه مادران
هم خواهناخواه در معرض وسایل ارتباطی و تغییرات نگرشی ناشی از ارتباطات قرارگرفتهاند .تحلیل
دقیقتر این موضوع مستلزم مطالعات بیشتری دراینباره است.
در مجموع یافتههای این تحقیق نشان میدهد ،بعضی از ارزشهای ازدواج تغییر کرده است
و بعضی از تغییرات و تفاوتهای نسلی نیز باعث شده است که ازدواج عقالنیتری رخ دهد و در
بعضی ابعاد هم همچنان اهمیت خود را حفظ کرده و کمتر در معرض مدرن شدن قرار گرفته

تفاوت نسلی نگرش به ارزشهای ازدواج

است که تأثیر مذهب و دینداری را نباید در این زمینه نادیده گرفت .از نظر دورکیم ،دین برای
جامعهی بشری کارکردهایی دارد .وی مذهب را عامل مؤثر در توسعهی ارزشهای مشترک میداند.
بنابراین به نظر میرسد ،میتوان با رواج آموزههای دینی اهمیت ازدواج و تمایل جوانان برای
تشکیل خانواده را همچنان حفظ کرد .همچنین طراحي و اجراي مطالعات و تحقيقات دقيـق و
عميق برای چگونگي بازسازي و بهسازي سنتهاي مربوط به ازدواج و خانواده که نقش رسانهها
در این زمینه میتواند بسیار مهمباشد.
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