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چکیده
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1. مقدمه و بیان مسئله
بیش از نیم قرن است که جامعه ی ایران دست به گریبان تغییرات اجتماعی- اقتصادی و 
فراز و نشیب هایی در فرآیندهای دموگرافیک است. تجربه وقایعی نظیر انقالب و جنگ، گسترش 
ارتباطات و اطالعات و تغییراتی همچون مدرنیته و جهانی شدن، ساختارهای سنتی جامعه را به 

سرعت دست خوش تغییر قرار داده است.
 بدیهی است جامعه ای که در مرحله ی گذار قرار می گیرد، استعداد و آمادگی بیشتری برای تولید 
تفاوت های نسلی دارد )ساروخانی و صداقتی فرد 1388: 9(. در حال حاضر، در جامعه ی ایران نسلی 
که تجربه ی جنگ و انقالب دارد، در کنار نسلی زندگی می کند که این وقایع را تجربه نکرده است 
و این امر ممكن است در ارزش ها، نگرش ها و الگوهای رفتاری و سبک های زندگی نسل جوان با 
نسل های قدیمی تغییراتی ایجاد کند. عالوه بر این وقایع، گسترش سطح سواد عمومی به خصوص 
در زنان و افزایش تحصیالت دانشگاهی، شهرنشینی، گسترش ارتباطات، دسترسی به اطالعات 
گسترده از طریق رشد رسانه ها و افزایش مشاركت اقتصادی و اجتماعی زنان از جمله فرآیندهای 
اساسی تغییرات اجتماعی است كه جامعه ی ایران به خود دیده است )آزاد ارمکی 1386: 69؛ سرایی 
1385 : 53-50؛ رازقی نصرآباد 1393: 13-8؛ رازقی نصرآباد و سرایی 1393: 245-247(. با شتاب گرفتن 

روند تحوالت اقتصادی و اجتماعی در کشور، الگوی سنتی خانواده نیز به تدریج تغییر کرد. افزایش 
سطح تحصیالت و آگاهی های عمومی، حق انتخاب سبک زندگی را به افراد داده و باعث شده 
ذهنیت ها و ایده آل های افراد در مورد ازدواج، طول دوران تجرد، سن مناسب برای ازدواج، نحوه ی 
انتخاب همسر و همسرگزینی از میان خویشاوندان و دوام ازدواج تغییر کند )سرایی 1385: 50-53(، 
به طوری که ازدواج های امروزی در سنین باالتر رخ می دهد، روابط جنسیتی زوجین در خانواده 
نیز با استقالل طلبی زنان دگرگون شده و وقوع طالق ها نیز ضمن تغییر ماهوی بیشتر شده است 
)عباسی شوازی و عسکری ندوشن، 1384: 35(. سیر صعودی افزایش سن ازدواج و همچنین کاهش 

سرعت ازدواج نسبت به طالق طی سال های اخیر حکایت از این دارد که نهاد خانواده در ایران یکی 
از نهادهایی است که هم در ساختار و هم در کارکردهای خود از این تغییرات تأثیر شگرفی پذیرفته 
است، به گونه ای که به نظر میرسد در ایران، انتقال جمعیتی در ابعاد مختلف آن در دهه های اخیر 
با سرعت چشمگیری در حال تجربه بوده و حتی در برخی ابعاد نظیر باروری، این گذار در حال 
کامل شدن است و نشانه هایی از گذار دوم جمعیتی نیز مشاهده می شود )سرایی، 1387: 133-138(. 
در حقیقت، 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. بحث 
تغییر ارزش ها و نگرش های مربوط به ازدواج در چارچوب تئوری تحوالت ارزشی اینگلهارت و گذار 
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دوم جمعیتی و در فضای مدرنیته قابل بحث است. بر اساس نظر اینگلهارت، گرایش های جدید تا 
حدود زیادی در میان نسل های جوان تر نفوذ می کند، با جانشین شدن نسل های جوان تر به جای 
نسل های بزرگ تر، 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 می افتد )اینگلهارت، 1373: 76(. در 
چارچوب تئوری دوم گذار جمعیتی، مشخصه ی ذاتی در حوزه ی خانواده، تغییر ارزش ها و رفتارها 
ارتباط تغییرات  به  (Van de kaa,1996: 389-432) که  ازدواج و فرزندآوری است  در حوزه ی 
جمعیت جهان توسعه یافته با ظهور تحوالت ارزشی و فرهنگی تازه ای اشاره دارد و در عمل نیروی 
خود را از طریق الگوهای نوین خانواده اعمال می کنند. در واقع، آنچه متمایز کننده ی گذار دوم 
جمعیتی از گذار اول جمعیتی پنداشته شده، دل مشغولی گسترده و فراگیر به خود تحقق بخشی، 
آزادی انتخاب فردی، توسعه ی شخصیت و شیوه های زندگی است که در ارزش های مربوط به 
ازدواج، تشکیل خانواده، نگرش نسبت به موالید و انگیزه های پدر و مادر شدن بازتاب یافته است. 
در ایران در دو دهه ی اخیر، تحقیقات زیادی پیرامون موضوع ازدواج انجام شده است. عمده ی این 
تحقیقات به روند تغییرات سن ازدواج معطوف بوده است و تحقیقات اندکی نگرش نسبت به ازدواج 
و ارزش های مرتبط با آن را بررسی کرده اند. شناخت ما از نگرش نسل های مختلف به ازدواج نیز 
اندک است. از این رو هدف اساسی این مقاله بررسی ارزش ازدواج و تفاوت آن در میان سه نسل 
جوان، میان سال و بزرگ سال است. سؤاالت اساسی مطرح در این تحقیق عبارت است از اینکه 
در شرایط کنونی جامعه، ارزش های ازدواجی افراد چگونه است؟ آیا ازدواج همچنان برای افراد 
اهمیت دارد؟ آیا نسل های جوان نسبت به نسل های مسن تر ارزش کمتری برای ازدواج قائل اند؟ 
میدان مطالعه ی این تحقیق شهر قدیم هشتگرد از شهر های استان البرز است. در دو دهه ی 
اخیر، این شهر شاهد رشد شاخص هایی همچون صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد و گسترش 
مراکز آموزش عالی، باسوادی، جوانی جمعیت، گسترش وسایل ارتباط  جمعی، مهاجرت گسترده 
از شهرهای اطراف، رشد طبقات متوسط فرهنگی و اقتصادی، مجاورت با شهر جدید هشتگرد 
به عنوان یک شهر نو پا با فرهنگ جدید و خاص شهرنشینی و ... بوده است. چنین تغییرات و 
شاخص هایی در نگرش های گروه های نسلی بی تأثیر نیست و انتظار می رود این تحوالت اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی بیش از همه ی گروه ها دامن جوانان را بگیرد و به تغییر نگرش ها و ارزش های 

آنها در خصوص ازدواج با نسل های پیشین منجر شود.
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2. پیشینه ی پژوهش 
یكی از حوزه های مهم تحقیقات اجتماعی، بررسی تغییرات در ارزش ها، نگرش ها و رفتارهای 
ازدواجی است که به واسطه ی رابطه ی دو سویه ی آن با بسیاری از عوامل اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی در سال های اخیر، کانون توجه بسیاری از محققان علوم اجتماعی بوده است. در اینجا به 

برخی از این مطالعات اشاره می شود. 
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 

(Chow & Lum, 2008) به ازدواج هستند
استرانگ )2008: 322( در کتاب تجارب ازدواج و خانواده می نویسد: »بهترین راه برای درک 
اینکه چه بر سر ازدواج آمده یا می آید، مفهوم ازدواج غیررسمی است. غیررسمی شدن به معنی 
کم رنگ شدن هنجارهای اجتماعی است که رفتار مردم را در رسوم معمول جامعه مانند ازدواج 
تعریف می کنند. در نتیجه تحوالت گسترده ی اجتماعی افراد قادر نیستند به درک مطلوبی از ازدواج 

و چگونگی رویارویی با آن برسند« )استرانگ 2008 به نقل از کاظمی پور، 1388: 81(.  
بوالهری و همکاران در مطالعه ای نگرش دانشجویان مجرد رشته ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
ایران در مورد ازدواج را بررسی می کردند. نتایج نشان داد نگرش دانشجویان در مورد ازدواج مثبت 
است و در متغیرهای سن، وضعیت اقتصادی - اجتماعی، محل سکونت، مقطع تحصیلی و اقدام 
به انتخاب همسر تفاوت معنی داری وجود دارد.  یافته ها نشان داد که گروه سنی 30-26 سال، 
گروه کم درآمد، گروه کارورز، دانشجویان شهرستانی و گروهی که برای انتخاب همسر اقدام کرده 
بودند نگرش مثبت تری نسبت به ازدواج داشتند. همچنین یافته ها نشان داد که دانشجویان مورد 
بررسی، به آشنایی با همسر و رابطه ی قبلی با همسر آینده تمایل باالیی داشتند. این یافته ها نشان 
می دهد که دانشجویان نگران آن هستند که درباره ی انتخاب همسر اشتباه کنند و تصمیم گیری 
ایشان بر پایه ی ویژگی های واقعی همسر آینده شان نباشد )بوالهری و همکاران، 1387: 113-115(.  
جمشیدیها و همکاران در مطالعه ی خود به شناخت وضعیت کنونی خانواده ی ایرانی از منظر 
کنشگران اجتماعی پرداخته و تأثیر ویژگی های جامعه ی مدرن در تحوالت خانواده در تهران، 
نحوه ی مواجهه ی خانواده ی ایرانی با این دگرگونی ها و میزان بروز، ظهور و اشاعه ی ویژگی های 
خانواده ی مدرن غربی در خانواده ی ایرانی را بررسی کرده اند. یافته ها مؤید این مطلب است که 
میزان تأثیرپذیری خانواده از ویژگی های جامعه ی مدرن از جمله افزایش تحصیالت، اشتغال زنان 
در مشاغل جدید، افزایش فردگرایی، رشد و بسط عاملیت، پای بند نبودن به سنت ها، افزایش 
نقش  دگرگونی ها  این  در شکل گیری  ارتباطی  مدرن  تکنولوژی های  از  بهره گیری  و  فرصت ها 
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عمده ای داشته اند. همچنین یافته های این پژوهش از عرفی شدن بخش زیادی از رفتارهای درون 
خانواده، تکثر منابع معنابخش به کنش های افراد، کاهش نقش آموزه های دینی در شکل دادن به 
کنش ها و روابط درون خانواده و جایگزینی ارزش های فردگرایانه به جای ارزش های جمع گرایانه 

در خانواده های مدرن حکایت دارد )جمشیدیها و همکاران، 1392: 191-196(. 
سرایی و اوجاقلو تحقیقی با عنوان مطالعه ی  نسلی تغییر ارزش ازدواج در ایران: مطالعه ی 
موردی زنان شهر زنجان انجام دادند. در این مطالعه، برای سنجش ارزش ازدواج از اجزا و عناصری 
چون تغییر نگرش نسبت به ازدواج و خانواده، ارزش سن ازدواج باال، ارزش تجردگرایی، ارزش دوام 
ازدواج، ارزش فرزندآوری خارج از ازدواج، ارزش ازدواج های مبتنی بر عشق و انتخاب، معیارهای 
خانواده برای ازدواج استفاده شده است. در این تحقیق تأثیر جهانی شدن، فردگرایی و دینداری 
در ارزش های ازدواج بررسی شده است. باالترین سطح ارزش ازدواج مربوط به نسل متولدین 
سال های قبل از 1342 - که گروه سنی باالی 50 سال را تشکیل می دهند - و پایین ترین سطح 
ارزش در بین نسل متولدین سال های 67 تا 70 است. یافته ها نشان داد، تجربه ی جهانی شدن 
تأثیر منفی و معکوس در ارزش ازدواج دارد.  دینداری تأثیر مثبت و مستقیم در ارزش ازدواج دارد 
بدین معنی که هر چه دینداری بیشتر می شود، ارزش ازدواج نیز بیشتر می شود و تأثیر این رابطه 
در نسل های قبل از 42 تا 57 قوی تر و شدیدتر از نسل های بعدی است و بین فردگرایی و ارزش 

ازدواج رابطه ی معنی داری مشاهده نشد )سرایی و اجاقلو، 1392: 34-37(. 
نقیبی و حمیدی در پژوهشی نگرش جوانان در مورد ازدواج را در شهر قائم شهر بررسی کرده اند. 
نتایج این مطالعه نشان داد، در بین عوامل اقتصادی متغیر شاغل بودن، در عوامل اجتماعی متغیر 
مسئولیت پذیری طرفین، در عوامل فردی متغیر نیافتن فرد مناسب و در عوامل فرهنگی متغیر 

اعتقادات مذهبی اهمیت بیشتری داشتند )نقیبی و حمیدی، 1394: 161-163(.
عسکری ندوشن و همکاران )1388( در مطالعه ای تفاوت ها و تغییرات بین نسلی در ارزش ها 
و نگرش های مرتبط با ازدواج و تشکیل خانواده را در بین دو نسل مادران و دختران را در شهر 
یزد مقایسه کردند. مقایسه و تحلیل بین نسلی نگرش ها، حاکی از این بود که هم جوانان و هم 
نسل مادران نگرشی منفی و مخالف نسبت به تجرد دارند. در زمینه شیوه انتخاب همسر، اکثریت 
پاسخ گویان از هر دو نسل، بر کسب شناخت کافی زوجین نسبت به یکدیگر تأکید دارند، ولی 
در بین نسل جوان تمایل و تأکید بیشتری در این زمینه وجود دارد. دختران به مراتب کمتر از 
مادرانشان موافق ازدواج خویشاوندی بوده اند و در مقابل، نظر مساعدتری نسبت به ازدواج های 
غیرخویشاوندی ابراز داشته اند. مقایسه نگرش های دو نسل در مورد فاصله زمانی بین شروع زندگی 
زناشویی و تولد اولین فرزند، حاکی از شکاف بین نسلی قابل مالحظه ای  در نگرش ها بود و نسل 
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جوان تر گرایش بیش تری به افزایش فاصله گذاری بین زمان ازدواج و تولد اول داشتند. چنین 
تفاوت های بین نسلی در نگرش های ازدواج می تواند هم ناشی از تغییرات ایده ایی و هم ناشی از 
تفاوت های نسلی در مشخصه های اقتصادیـ  اجتماعی از جمله آموزش، اشتغال و خاستگاه شهری 

باشد )عسکری ندوشن و همکاران 1388:. 18-30(.
 مروری بر تحقیقات انجام شده درباره ی نگرش و ارزش ازدواج نشان می دهد، گرچه تحقیقات 
در حوزه ی نگرش و تمایالت به ازدواج در سال های اخیر افزایش یافته است، اما بسیاری از آنها 
تنها به توصیف نگرش پاسخ گویان به ازدواج پرداخته و کمتر به تبیین تغییرات پرداخته اند عالوه 
بر آن، در این مطالعات به استثنای مطالعه ی سرایی و اوجاقلو )1392( و عسکری ندوشن و 
همکاران )1388( به تفاوت های نسلی درباره ی ارزش ازدواج کمتر توجه شده است. با توجه به 
اینکه ارزش ها و نگرش ها یک باره شکل نمی گیرند و در گذر زمان در تعامل با سایر وقایع حاصل 
می شوند و تحت تأثیر عوامل زمینه ای و فرهنگی برخی ابعاد ارزشی ازدواج محفوظ باقی می مانند، 
برخی ابعاد دیگر ممکن است تغییر کند. شناسایی این تغییرات با بررسی نسلی ارزش ها ممکن 
می شود. همچنین در این مطالعه، ضمن بررسی تفاوت نسل های مختلف در مشخصه های اجتماعی 
و فرهنگی، تفاوت نسلی در زمینه ی ارزش ازدواج با در نظر گرفتن این مشخصه ها تحلیل می شود 

که می تواند نتایج کاربردی تری ارائه دهد. 

3. مبانی و چارچوب نظری پژوهش
یكی از مهم ترین نظریه هایی كه در سطح وسیعی از تحقیقات برای شناخت روند و تعیین 
 کننده های الگوهای تشكیل خانواده استفاده شده، نظریه ی مدرنیزاسیون است. بر اساس این نظریه، 
بین صنعتی  شدن و فرآیندهای دگرگونی اجتماعی ـ سیاسی همبستگی وجود دارد. اگر همه ی 
جوامع در مسیر صنعتی شدن گام بردارند، الگوی جامعه ی مدرن و صنعتی را خواهند داشت. 
توسعه  ی اقتصادی نشانه هایی از دگرگونی را به  همراه می آورد كه نه فقط صنعتی شدن بلكه 
شهرنشینی، آموزش و پرورش همگانی، تخصصی شدن مشاغل و توسعه ی ارتباطات را در برمی گیرد 
و این پدیده ها به نوبه ی خود با دگرگونی های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیوند دارد. این نظریه 
با تأكید بر تغییرات ساختی و گذار از اقتصاد كشاورزی 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 كند. بر این اساس تحوالت ازدواج 
و خانواده به  عنوان سازگاری نظام مند با تغییر در شرایط نظام اجتماعی تغییر یافته، در نظر گرفته 
می شود )عباسی شوازی و صادقی، 1384: 27(. در فرآیند مدرنیزاسیون، افراد به  دنبال حداكثر سود 



69

تفاوت های نسلی ارزش ازدواج 

و منفعت فردی خود هستند. بر اساس این تئوری، به  دلیل فروپاشی ترتیب های سنتی حاكم بر 
زندگی روزمره ی افراد همراه با استقرار سبك های نوین زندگی شهری و صنعتی، انگیزه ی افراد 
برای تشكیل خانواده و فرزندآوری تغییر می كند. به  عبارتی هم  زمان با این تحوالت، نوعی انطباق 

در الگوهای تشكیل خانواده با شرایط جدید رخ می دهد.
 ویلیام گود1 )1963( در نظریه ی هم گرایی خانواده، ایده ی انقالب جهانی در الگوهای خانواده 
را مطرح می كند. گود بر این باور است كه در جوامع مختلف به  عنوان نتیجه ی فرآیند متداول 
جهانی مدرنیزاسیون، صنعتی شدن و شهرنشینی، تفاوت ها در سنت های اجتماعی از میان برداشته 
می شود و جامعه های مدرن به  شکلی هم گرا و با ویژگی های كم و بیش یكسانی با هم شباهت 
پیدا می كنند. وی اظهار داشت، همان گونه  كه خانواده با شرایط زندگی مدرن وفق  می یابد و زنان 
در فعالیت های غیرخانگی مشاركت  می كنند، ممكن است الگوی مشابهی در فرآیند شكل گیری 
خانواده همچون آزادی در انتخاب همسر، ازدواج در سنین باالتر، فرزندآوری در سن باالتر و طول 
سالیان كمتر، تعداد فرزندان کمتر نمایان شود. در جریان نوسازی، بسیاری از کارکردهای قدیمی 
خانواده به سازمان ها و نهادهای دیگر واگذار می شود. در نتیجه خانواده به واحد هسته ای قائم بر 
فردگرایی تبدیل می شود. بدین معنی که خود فرد بخش عمده ای از تصمیمات مربوط به زندگی 

اعضای خانواده - مانند تصمیم گیری در مورد تشکیل خانواده و ازدواج - را اتخاذ می کند.
نظریه ی دیگری که برخی مطالعات در چارچوب آن تحوالت خانواده و رفتارهای ازدواجی 
افراد را بررسی کردند تئوری گذار دوم جمعیتی است. در پیشینه ی مطالعاتی گذار دوم جمعیتی، 
دو ویژگی جمعیت شناختی، باروری زیر سطح جانشینی و سن باالی افراد به هنگام ازدواج به 
Ravanera & et al,1999: 99-) عنوان اولین نشانه های انتقال دوم جمعیتی مشاهده شده است

118). مظاهر اصلی تحوالت خانواده نیز در تئوری دوم گذار جمعیتی شامل افزایش میزان های 

طالق، گسترش آزادی جنسی، کاهش باروری، افزایش سن ازدواج، افزایش میزان هم خانگی و 
رواج فرزندآوری خارج از حیطه ازدواج است (Ravanera & et al, 1999: 99-118) که به ارتباط 
تغییرات جمعیتی با تحوالت ارزشی و فرهنگی اشاره دارد نتیجه آن ظهور الگوهای نوین خانواده 
است. »هر چند نظریه ی گذار دوم جمعیتی به عنوان یک چارچوب تبیینی بر نقش تغییرات 
فرهنگی و عوامل نگرشی در تغییر رفتارها و ایده آل ها نظیر رشد فرد گرایی، سکوالریزم یا اشاعه ی 
ایده ها و ارزش های غربی جهت تحلیل تحوالت رفتارهای جمعیتی و الگوهای نوظهور خانواده در 
کشورهای پیشرفته ی غربی مطرح شده است و میزان صدق آن در جوامع پیرامونی نظیر ایران به 
دلیل وابسته و برون زا بودن تغییرات باید ضعیف تر باشد، ولی به دلیل تغییراتی که در طول چند 

1- Good
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دهه ی اخیر به موازات انقالب الکترونیکی در سطح جامعه، فرهنگ و تکنولوژی سایر کشورهای 
پیرامونی )از جمله ایران( ایجاد شده، می تواند با تعدیل هایی به کار گرفته شود« )سرایی، 1387: 139(.

درباره ی مفهوم نسل ها نیز صاحب نظران مختلفی اظهارنظر کرده اند. مانهایم از جمله اولین 
نظریه پردازانی است که مفهوم نسل را وضع کرد. وی با ارتباط دادن نسل به عنوان موقعیتی 
جمعی با رشد تفکر در جوامع مدرن، آن را به صورت تاریخی ـ اجتماعی صورت بندی می کند. 
جامعه شناسی نسلی مانهایم با تأکید بر مفهوم »واحد نسلی«1 که به معنای گروه سنی ـ زیستی 
است، چندین ویژگی دارد: هر نسلی در جریان اجتماعی و تاریخی موقعیت مشترکی دارد که 
حوزه های کسب تجربه ی نسل را تعیین می کند؛ بر اساس طبقه بندی های اقتصادی ـ اجتماعی 
هر نسلی سرنوشت و علقه ی مشترکی دارند؛ هر نسلی هویت واحد بر اساس تجربه ی مشترک 
دارند )آزاد ارمکی و غفاری، 1383: 30-28؛ یوسفی، 1383: 21(. از نظر مانهایم واحد نسلی، واحدی 
اجتماعی است با ساختار مشترک، سیستم ظرفیتی مشترک، خودآگاهی مشترک و کنش متقابل 
اجتماعی در میان اعضاء، که 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 
ـ سیاسی و فکری رخ می دهند. بنابراین از نظر مانهایم، دگرگونی و افزایش ستیزه بین نسل ها 
رابطه ای متقابل دارند، بدین معنی که دگرگونی به تشدید ستیزه بین نسل ها می انجامد )الور، 
1373: 190(. گیدنز نسل ها را هم دوره ای های اجتماعی می داند که در طول زمان ترسیم شده اند. 

بنابراین همان گونه که زمان می گذرد و با جریان آن نسل های متفاوت شکل می گیرند، می توان 
تحوالت زمان را هم مؤید و عامل نسل های متفاوت دانست. گیدنز با پیوند دادن زمان و مکان با 
هم به تمایزات مهمی در میان نظم سنتی و نظم مدرن اشاره می کند. فاصله گیری زمانیـ  مکانی 
یکی از ویژگی های مدرنیته است که با خلق ارتباطات پیچیده و گسترده بر زندگی روزمره ی 
انسان ها تأثیر می گذارد. در چنین شرایطی نسل ها در معرض تجربه های جهانی قرار می گیرند. در 
تفکر گیدنز نسل پیش از آنکه متغیر مستقل باشد، متغیری وابسته است که از تحوالت گوناگون 
تکنولوژیکی، اطالعاتی، سیاسی و فرهنگی متأثر می شود و در همان حال در زمینه های محلی و 
بازاندیشی زندگی خویش تأثیر می گذارند )کسل، 1384: 293-290(. یکی از مفاهیم اساسی مطرح 
گیدنز مفهوم »بازاندیشی«2 است. بازاندیشی یکی از ویژگی های مدرنیته و زمینه های معرفتی انسان 
مدرن است. نسل های جدید مدام در پی بررسی و سنجش زندگی خویش و تعامالت و صورت بندی 

1- Generation unit
2- Reflexivity
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هویتی خویش هستند. اینگلهارت با طرح نظریه ی دگرگونی ارزش ها به چگونگی و چرایی تغییرات 
و تحوالت فرهنگی و ارزش ها و نگرش های جوامع پرداخته است. وی سیر تطور و تكامل جوامع 
را همانند بسیاری از نظریه پردازان مدرنیزاسیون، سنتی، مدرن و پست مدرن می داند. اینگلهارت 
اعتقاد دارد که در چند دهه ی گذشته میزان حمایت از هنجارهای سنتی فرهنگی کاسته شده 
است و پیامدهای آن در کاهش ازدواج، افزایش میزان طالق، سقط جنین و ... تظاهر یافته است. در 
سرتاسر جامعه ی پیشرفته ی صنعتی شواهدی دال بر فاصله ی میان مردم و هنجارهای فرهنگی و 
مذهبی سنتی وجود دارد. زوال ظاهری هنجارهای اجتماعی و مذهبی سنتی با تحول از ارزش های 
مادی به فرامادی در ارتباط است )اینگلهارت، 1373: 234(. از دید اینگلهارت، فرامادیون کمتر ازدواج 
می کنند و کمتر به داشتن بچه عالقه نشان می دهند )همان: 99(. شواهد گسترده در جوامع  غربی 
حاكی از یك تغییر بین نسلی به سمت تأكید فزآینده بر ارزش های خودشكوفایی، سعادت ذهنی1 
و كیفیت زندگی است. این بعد نشانگانی از اعتماد2، بردباری3، سعادت ذهنی، فعالیت های سیاسی 
و خودشكوفایی را منعكس می كند كه در جوامع پساصنعتی با سطوح باالی امنیت همراه است. 
در طرف مقابل، در جوامع سنتی، افراد در جوامع با ناامنی و سطوح پایین رفاه به تأكید بر اهداف 
امنیت اقتصادی و جانی در صدر همه ی اهداف و نیازهای دیگر تمایل دارند و از تغییرات فرهنگی 
احساس تهدید می كنند. این قضایا به ناشكیبایی4 در برابر همجنس بازی، روابط نامشروع جنسی 
و دیگر ناهنجاری ها نسبت به معیارهای سنتی منجر می شود، بر نقش های جنسیتی سنتی نیز 

 .(Inglehart, 2000: 25) تأكید می کند
رایزمن 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 شده اند. استفاده از رسانه های جمعی 
در این دنیای جهانی شده عامل اختالف و تفاوت نسلی است. مطابق نظریه ی رایزمن در دوره ای 
از تاریخ سنت ها حاکمیت داشتند و پیوند بین نسل ها با نسل های پیشین خود از طریق سنت ها 
برقرار می شد، درحالی که امروزه در تاریخ زندگی بشر دوره ای حاکم شده که دوره ی حاکمیت قوی 
رسانه های ارتباط جمعی است. در یک جامعه ی در حال گذار، معمواًل جوانان ارزش های سنتی 
را تغییر می دهند. 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 (. 

1- Subjective Well-Being 
2- Trust 
3- Tolerance 
4- Intolerance 
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در مجموع بر اساس مبانی نظری فوق گسترش عناصر نوسازی و حرکت جوامع از سنتی به 
مدرن و پسامدرن، به تغییراتی در ارزش های افراد منجر شده است، به گونه ای که نسلی که از 
مظاهر مدرن بیشتر و از وضعیت رفاه باالتری برخوردار هستند، به ارزش های سنتی خانوادگی و 

معیارهای سنتی کمتر تأکید می کنند.  

4. روش شناسی پژوهش 
   این تحقیق حاصل پیمایشی است که در سال 1393 در شهر هشتگرد استان البرز انجام شد. 
اطالعات از طریق پرسش نامه ی ساخت یافته گردآوری شد. جمعیت آماری شامل کلیه ی افراد 18 
سال به باال ساکن در شهر هشتگرد است که بر  اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1390، 
31582 نفر می باشند. با استفاده از فرمول حجم نمونه ی کوکران و پذیرش خطای نمونه گیری 
0/05 تعداد 379 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شد. با توجه به هدف مطالعه، نمونه ی به  دست 
آمده بایستی به سه گروه جوان )18 تا 29 سال(، میان سال )30 تا 55 سال( و بزرگ سال )56 
سال به باال( تقسیم می شد. از این رو با استفاده از روش نمونه گیری تخصیص متناسب با حجم 
نمونه،1 نمونه هایی متناسب با جمعیت در این گروه های سنی انتخاب  شدند. بدین ترتیب 163 نفر 
گروه های سنی 18 تا 29 سال به عنوان نسل جوان، 176 نفر در گروه های سنی 30 تا 55 سال 
به عنوان نسل میان سال و 41 نفر از گروه های سنی 56 سال و باالتر به عنوان نسل بزرگ سال در 
نظر گرفته شد. واحد تحلیل فرد و روش  نمونه گیری  به صورت  نمونه گیری  چند مرحله ای  است؛ 
یعنی  در مرحله ی  اول  به  روش  نمونه گیری  خوشه ای است . به این  صورت  كه  با در نظر گرفتن  
متغیر پراكندگی  جغرافیایی  کل شهر  به پنج قسمت شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم 
شد. در داخل هر یک از خوشه ها از روش نمونه گیری سهمیه ای استفاده شد و بر اساس تعداد 
بلوک های هر خوشه، سهمیه ی هر خوشه مشخص شد. در واقع، در هر یک از خوشه ها تعداد 13 
تا 17 بلوک به روش تصادفی سیستماتیک و در مجموع 75 بلوک انتخاب شد. در داخل  بلوك ها، 
به انتخاب ساختمان ها )پالک های مسکونی( و در نهایت خانوار اقدام شد. انتخاب  ساختمان ها 
عمومًا بر این  اساس  آغاز  شد كه  پرسش گر به  ضلع  جنوب  شرقی  بلوك  مراجعه  و اولین  خانه  را 
انتخاب  و مصاحبه  انجام  می شد، منازل بعدی با استفاده از یک رقم تصادفی برای فاصله گذاری از 

منزل قبلی و شمارش پالک ها انجام شد. 

1- Probability Proportional to Size (PPS)
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متغیر وابسته در این پژوهش ارزش ازدواج است که با شش گویه معاشرت دختر و پسر قبل 
از ازدواج، خواستگاری دختر از پسر، تأخیر افتادن سن ازدواج، باالتر بودن سن دختر نسبت به 
پسر در ازدواج، ازدواج با اقوام نزدیک و رضایت پدر و مادر در انتخاب همسر سنجیده شده است. 
این گویه ها در سطح لیکرت پرسیده شده اند. از مجموع نمرات به دست آمده، نمره ی متغیر ارزش 
فرزند سنجیده می شود. مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده 0/81 است که نشان می دهد، ضریب 
پایایی به دست آمده برای شاخص مورد نظر در حد باالست و به این ترتیب می توان گفت كه ابزار 

سنجش تحقیق قابلیت اعتماد و یا پایایی الزم را دارد. 
متغیر تقید به مناسک دینی با گویه های تمایل به رفتن به مجالس روضه خوانی، رفتن به مسجد 
برای نماز جماعت، رفتن به زیارت اماکن مذهبی، نذر و نیاز و شرکت در دعای کمیل سنجیده شده 
و مقدار آلفای کرونباخ برابر با 0/70 و مقبول است. شاخص پایگاه اقتصادی - اجتماعی از مجموع 
متغیرهایی مانند تحصیالت پاسخ گو و پدر و مادر وی، وضعیت اشتغال، پرستیژ شغلی و مساحت 
تقریبی منزل مسکونی به دست آمده است. نمرات هر یک از این متغیرها به نمره ی استاندارد 

تبدیل شده و از مجموع آنها نمره ی پایگاه اقتصادی - اجتماعی فرد محاسبه شد. 

5. یافته های پژوهش

5-1. تفاوت های نسلی در مشخصه های اجتماعیـ  جمعیتی
مشخصه های اجتماعی ـ جمعیتی پاسخ گویان در جدول شماره ی )1( ارائه شده است. حدود 
53/4 درصد از پاسخ گویان نسل جوان مرد و 52/5 درصد از میان ساالن مرد بوده اند. این در حالی 
است که بر خالف دو نسل دیگر، در نسل بزرگ سال، نسبت پاسخ گویان زن )56/1 درصد( بیشتر 
از پاسخ گویان مرد بوده است. 31/3 درصد از پاسخ گویان نسل جوان، 92/6 درصد از پاسخ گویان 
نسل میان سال و تمامی پاسخ گویان نسل بزرگ سال متأهل بوده اند. دو سوم از پاسخ گویان نسل 

جوان متولد شهر و 87/8 درصد از پاسخ گویان نسل بزرگ سال متولد روستا بودند. 



74

       فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده / دوره نوزدهم/ شماره 75 / بهار 1396

جدول )1(. توزیع نسبی پاسخ گویان برحسب متغیرهای زمینه ای

طبقاتمتغیر

بزرگ سالمیان سالجوان

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

جنس
8753/48552/51843/9مرد

7646/67747/52356/1زن

محل تولد
12576/76842512/2شهر

3823/394583687/8روستا

وضعیت تأهل
11268/7127/400مجرد

5131/315092/641100متأهل

سطح تحصیالت

004726/93278ابتدایی و کمتر

002212/6614/6راهنمایی

31194324/624/9متوسطه و دیپلم

13281/0633612/4دانشگاهی

وضعیت اشتغال
5936/210263512/2شاغل

10463/860373687/8غیر شاغل

نوع رسانه

8149/711867/43278تلویزیون

53/12313/1819/5رادیو

6338/7158/600اینترنت

42/552/900ماهواره

106/114812/4مطبوعات

16310017510041100کل

تحلیل نسلی متغیر تحصیالت نشان می دهد كه مسیر تغییرات در سطح تحصیالت افزایشی بوده 
است و هر چه در سطوح نسلی جلو می     رویم به  طور معنا داری از درصد افراد در سطوح تحصیلی 
پایین، كاسته شده و به سطح بعدی افزوده شده است. در نسل جوان 80 درصد از پاسخ گویان 
تحصیالت دانشگاهی دارند. درحالی که در نسل میان سال 26/9 درصد تحصیالت ابتدایی، 24/6 
درصد متوسطه و 36 درصد تحصیالت دانشگاهی داشتند، اما در نسل بزرگ سال بیش از دو سوم 

از پاسخ گویان تحصیالت ابتدایی و کمتر داشتند.
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به لحاظ تقید به انجام دادن مناسک مذهبی دامنه ی نمرات بین 5 تا 25 است. باالترین نمره 
متعلق به نسل بزرگ سال و کمترین نمره مربوط به نسل جوان است. نسل بزرگ سال از این لحاظ 
در سطح باال و دو نسل دیگر در سطح متوسط قرار دارند. به لحاظ پایگاه اقتصادی - اجتماعی 
نسل جوان پایگاه باالتری دارند. این گروه به جهت داشتن سطح تحصیالت باالتر خود و والدینشان 

نسبت به نسل های پیشین پایگاه اقتصادی - اجتماعی باالتری دارند )جدول 2(. 
جدول )2(. میانگین نمرات مشخصه های اجتماعی در سه نسل جوان، میان سال و بزرگ سال

سطح معنی داریمقدار Fبزرگ سالمیان سالجوانمتغیر

15/6317/3319/8014/240/000تقید به مناسك مذهبی

10/638/126/772/660/000پایگاه اقتصادی اجتماعی

5-2. تفاوت های نسلی در ارزش ازدواج 
همان گونه که پیشتر توضیح داده شد، متغیر ارزش ازدواج با 6 گویه معاشرت دختر و پسر قبل 
از ازدواج،  خواستگاری دختر از پسر، تأخیر افتادن سن ازدواج، باالتر بودن سن دختر نسبت به پسر 
در ازدواج، ازدواج با اقوام نزدیک و اهمیت رضایت پدر و مادر در انتخاب همسر سنجیده شده است. 
جدول شماره ی 3 توزیع نسبی پاسخ گویان برحسب ارزش  ازدواج را در سه نسل جوان، میان سال 
و بزرگ سال نشان می دهد. درحالی که تنها 17 درصد از نسل بزرگ سال با معاشرت دختر و پسر 
قبل از ازدواج موافق اند، در نسل جوان بیش از 80 درصد با این گویه موافق بوده اند. در خصوص 
ازدواج با اقوام نزدیک نیز 60 درصد از نسل بزرگ سال و تنها 7 درصد از نسل جوان با ازدواج با اقوام 
نزدیک موافق اند. در مورد اهمیت رضایت پدر و مادر در ازدواج، تفاوتی بین نسل های مختلف دیده 
نمی شود و هر سه نسل رضایت پدر و مادر در ازدواج را بسیار مهم تلقی کرده اند. با تأخیر ازدواج 
به سنین باال و خواستگاری دختر از پسر تنها 13 و 14 درصد به ترتیب در نسل جوان موافق اند. 
به لحاظ نگرش افراد در خصوص باالتر بودن سن دختر نسبت به سن پسر در ازدواج نیز تفاوت 
اندکی در نسل های مختلف مشاهده می شود و درصد بسیار کمی با این گونه ازدواج موافق اند. در 
مجموع به نظر می رسد، بیشترین تفاوت نسلی در ارزش های ازدواج مربوط به گویه های معاشرت 

دختر و پسر قبل از ازدواج و سپس ازدواج با اقوام نزدیک است. 
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جدول )3(. توزیع نسبی پاسخ گویان برحسب ارزش ازدواج

کاماًل نسلویژگی گویه ها
کاماًل موافقموافقبی نظرمخالفمخالف

معاشرت دختر و پسر قبل 
از ازدواج

0/63/79/855/230/7جوان

0/63/430/952/512/6میان سال

9/819/553/717/10بزرگ سال

ازدواج با اقوام نزدیك

2727/638/76/10/6جوان

16/618/842/316/65/7میان سال

2/44/931/753/77/3بزرگ سال

اهمیت رضایت پدر و 
مادر در ازدواج

000/633/166/3جوان

0/62/93/613/779/4میان سال

002/47/390/2بزرگ سال

خواستگاری دختر از پسر

22/725/238113/1جوان

38/932/516/67/44/6میان سال

63/429/37/300بزرگ سال

تأخیر افتادن سن ازدواج

23/329/433/712/90/6جوان

40/633/115/482/9میان سال

52/7397/300بزرگ سال

باالتر بودن سن دختر 
نسبت به پسر در ازدواج

4628/821/53/10/6جوان

58/926/32/96/95/1میان سال

70/724/44/900بزرگ سال

با توجه به اینکه دامنه ی نمرات میانگین شاخص ارزش ازدواج بین 6  تا 30 قرار دارد؛ پاسخ گویی 
که نمره ی 6 را کسب کند بیشترین موافقت را با ارزش های سنتی ازدواج دارد، برعکس کسی که 
نمره ی 30 را کسب کند جهت گیری بسیار مدرنی به ازدواج دارد و به ارزش های سنتی خانوادگی 
کمترین اهمیت را می دهد. در این مطالعه، باالترین نمره ی شاخص ارزش ازدواج متعلق به نسل 
جوان است. به عبارتی نسل جوان نسبت به نسل های پیشین خود کمتر به ارزش های سنتی 
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ازدواج اهمیت می دهد. البته چنانچه نمرات شاخص به سه سطح پایین، متوسط و باال تقسیم 
شود، نمرات 6 تا 14 سطح پایین و ارزش های سنتی ازدواج، نمرات 15 تا 23 سطح متوسط و 
ترکیبی از ارزش های سنتی و مدرن و نمرات 24 تا 30 سطح باال و ارزش های مدرن ازدواج را 
نشان می دهند. از این منظر نمره ی هر سه نسل در سطح متوسطی قرار می گیرد. بنابراین اگر چه 
تفاوت های معنی داری بین نسل های مختلف وجود دارد، ولی هر سه نسل ارزش ترکیبی )سنتی- 

مدرن( در ازدواج دارند )جدول 4(. 
جدول )4(. میانگین ارزش ازدواج بر حسب نسل در شهر هشتگرد 1393

نگرشبه
انحرافمیانگینمشاهداتازدواج

درجهی   مقدار Fمعیار
آزادی

سطح
معنیداری

16317/712/6جوان

8/273650/000
16217/043/6میان سال

4115/562/04بزرگ سال

36617/173/1کل

جدول شماره ی 5 نتایج آزمون اختالف میانگین ارزش ازدواج بر اساس جنس، محل تولد و نوع 
رسانه را نشان می دهد. بر این اساس در ارزش ازدواج نسل جوان و بزرگ سال تفاوت معنی داری 
بین دو جنس مشاهده نمی شود )t=3/61 ،p <0/05(، اما در نسل میان سال این تفاوت معنی دار 
است و زنان کمتر به ارزش های سنتی ازدواج تأکید می کنند )t=18/80 ،p >0/05(. به لحاظ 
بیشترین رسانه ی مورد استفاده در نسل جوان و میان سال، کمترین نمره از آن افرادی است که 
رادیو گوش می کنند. این گروه از افراد به ارزش های سنتی ازدواج بیش از سایرین تأکید دارند. 
در مقابل استفاده از ماهواره در نسل میان سال میانگین شاخص را افزایش چشمگیری داده است. 
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جدول 5- آزمون اختالف میانگین ارزش ازدواج بر اساس جنس، محل تولد و نوع رسانه

متغّیرهای 
طبقاتمستقل

نسل بزرگ سالنسل میان سالنسل جوان

مقدار میانگین
مقدار میانگینمعنی دار یآزمون

آزمون
معنی 
مقدار میانگینداری

آزمون
معنی
 داری

جنس
16/97مرد

3/610/059
15/81

18/800/000
15/16

0/5060/481
18/5518/4015/86زن

محل 
تولد

17/81شهر
0/8370/362

17/22
0/0620/804

14/80
2/0420/161

17/3616/9115/66روستا

نوع 
رسانه

17/96تلویزیون

4/560/002

16/92

5/0390/001

15/68

0/3710/692

13/6015/7315رادیو

-17/5318/84اینترنت

-18/7522/60ماهواره

19/2016/3816مطبوعات

و  ازدواج  ارزش  بین  آماری  رابطه ی  مورد  در  پیرسون  همبستگی  آزمون  از  حاصل  نتایج 
متغیرهای تقید به مناسک دینی، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و مدت اقامت در شهر نیز حاکی 
از آن است که رابطه ی مدت اقامت در شهر و ارزش ازدواج در نسل جوان و میان سال معنی دار 
است. همچنین ارزش ازدواج بر حسب مدت اقامت در شهر متفاوت است، به طوری که می توان 
با 99 درصد اطمینان و سطح خطای کمتر از 1 درصد وجود رابطه ی منفی بین این دو متغیر را 
تأیید کرد، اما در نسل بزرگ سال مدت اقامت در شهر تأثیری در ارزش ازدواج ندارد. ارتباط تقید 
به مناسک دینی و ارزش ازدواج در نسل جوان معنی دار نیست. در مقابل در نسل میان سال و 
بزرگ سال این رابطه معنی دار است و با باال رفتن تقید افراد به مناسک دینی بیشتر بر ارزش های 

سنتی ازدواج تأکید می شود. 
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جدول )6(. همبستگی ارزش ازدواج با متغیرهای تقید به مناسک دینی، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و 
مدت اقامت در شهر

متغیرهای مستقل
نسل بزرگ سالنسل میان سالنسل جوان

مقدار 
آزمون

مقدار معنی داری
مقدار معنی داریآزمون

معنی داریآزمون

تقید به مناسك 
0/01-0/385-0/3460/000-0/0260/741دینی

پایگاه اقتصادی و 
0/1410/0730/0450/5700/0500/754-اجتماعی

0/1480/050/1730/0270/1730/279-مدت اقامت در شهر

سؤال دیگر این است که آیا تفاوت های نسلی در نگرش مدرن به ازدواج در حضور متغیرهای 
اقتصادی - اجتماعی اثرگذار دیگر نیز پابرجاست یا نسل، تأثیر معنادار خود را در مقابل متغیرهای 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دست می دهد؟ از آنجا که مطالعات پیشین تأثیر فاکتورهای 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نگرش به ازدواج تأیید کرده است، در رگرسیون به کار گرفته 
شده متغیرهای جنس، استفاده از رسانه های مدرن، پایگاه اقتصادی - اجتماعی، مدت اقامت در 
شهر، جنس و تقید به مناسک دینی نیز مدنظر هستند. جدول شماره ی 7 نتایج مربوط به مدل های 

چند متغیره در مورد ارزش ازدواج را نشان می دهد. 
جدول )7(. تحلیل چند متغیره تعیین  کننده های ارزش ازدواج

BSESBetatpمتغیر

1/8550/3110/2965/9710/000جنس

2/3750/018-0/199-0/9310/392-نسل

2/8960/004-0/154-0/1460/050تقید به مناسك دینی

0/7790/3960/1051/9680/050-استفاده از ماهواره و اینترنت

R= 0/400      R2=0/160       Adjusted R2=0/146     F=11/38    Sig=0/000
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نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد از میان متغیرهای وارد شده در مدل چند متغیره، متغیرهای 
جنس، استفاده از ماهواره و اینترنت و تقید به مناسک دینی در ارزش ازدواج تأثیر معناداری 
داشته است و متغیر نسل در حضور این متغیرها همچنان معنادار است. در اینجا مردان به عنوان 
گروه مرجع در نظر گرفته شده اند، بدین معنی که زنان نسبت به مردان جهت گیری مدرن تری 
به ازدواج دارند. همچنین پاسخ گویانی که ماهواره و اینترنت اصلی ترین رسانه ی مورد استفاده ی 
آنهاست، جهت گیری مدرن تری به ازدواج دارند، یعنی با افزایش یک انحراف معیار در استفاده از 
ماهواره و اینترنت، جهت گیری مدرن به ازدواج به اندازه ی 0/105 انحراف معیار افزایش خواهد 
یافت. متغیر تقید به مناسک دینی با ضریب بتای 0/154، تأثیر معکوسی در ارزش ازدواج دارد، 
یعنی با افزایش یک انحراف معیار در تقید به مناسک دینی، جهت گیری مدرن به ازدواج به اندازه 
0/154 انحراف معیار کاهش خواهد یافت. همچنین مقدار R2 تعدیل  شده برابر با 0/146 نشان 
می دهد 14/6درصد از تغییرات ارزش ازدواج ناشی از متغیرهای نسل، استفاده از اینترنت و ماهواره 

جنس و تقید به مناسک دینی است. 

بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین ارزش ازدواج در بین سه نسل جوان، میان سال 
و بزرگ سال وجود دارد. کمترین نمره ی ارزش ازدواج را نسل بزرگ سال و بیشترین نمره را نسل 
جوان کسب کرد. بدین معنا که نسل جوان کمتر از نسل بزرگ سال به ارزش های سنتی تأکید 
دارد، البته نمره ی شاخص ارزش ازدواج در هر سه نسل در سطح متوسط قرار دارد. از این رو در 
این مطالعه تضاد نسلی در ارزش های ازدواج تأیید نمی شود، بلکه ترکیبی از ارزش های سنتی و 
مدرن در ازدواج در هر سه نسل مشاهده می شود. البته در برخی از ابعاد نسل جوان با نسل های 
بزرگ تر تفاوت های ارزشی دارد. نکته ی مهم این است که بیشترین تفاوت نسلی در ارزش های 
ازدواج مربوط به گویه های معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج و سپس ازدواج با اقوام نزدیک 
است. بیش از 80 درصد از نسل جوان با معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج موافق اند، درحالی که 
در نسل بزرگ سال 17 درصد با معاشرت دختر و پسر قبل از ازدواج موافق بودند. در واقع به نظر 
می رسد نسل جوان به ارزش های مدرن ازدواج تمایل بیشتری داشته و به دست یابی به شناخت و 
آگاهی جوانان در شرف ازدواج تأکید زیادی دارند. این یافته با مطالعات پیشین همچون مطالعه ی 
بوالهری و همکاران و مطالعه ی کاظمی پور)1388( هم خوانی دارد. کاظمی پور در مطالعه ی خود 
نشان داد، بسیاری از جوانان مجرد عالقه مند بودند که همسر خود را از طریق عشق، عالقه و 
دوستی انتخاب کنند و اعتقاد کمتری به انتخاب همسر از طریق والدین اقوام و یا سایرین داشته اند. 
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یافته های این مطالعه نشان داد، تنها 7 درصد از نسل جوان با ازدواج با اقوام نزدیک موافق 
بودند، درحالی که این عدد در نسل بزرگ سال حدود 60 درصد بوده است. موافقت کمتر نسل 
جوان با ازدواج با اقوام نزدیک نیز قابل درک است. در نسل جوان که هم تحصیالت باالتری دارد 
و هم از رسانه های مدرن بیشتر استفاده می کند، آگاهی در مورد پیامدهای سالمتی ازدواج با 
خویشاوندان نزدیک باالتر است. با این حال در سایر ابعاد به ویژه اهمیت رضایت پدر و مادر در 
ازدواج، پایین بودن سن دختر از پسر و مخالفت با خواستگاری دختر از پسر دیدگاه هر سه نسل 

به یکدیگر نزدیک و تفاوت ها اندک است. 
 نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر در ارزش ازدواج نشان داد، متغیر نسل به همراه 
جنس، نوع رسانه و تقید به مناسک دینی رابطه ی معنی داری با ارزش ازدواج دارد. بنابراین نظریه ی 
رایزمن درباره ی تأثیر رسانه ها در ارزش ازدواج تأیید شد و استفاده از ماهواره و اینترنت تأثیر مثبت 
و معنی داری در ارزش ازدواج داشته است. بدین معنا که هر چه استفاده از ماهواره و اینترنت 
بیشتر می شود، ارزش های مدرن به ازدواج نیز بیشتر می شود. نكته ی دیگر این است كه رابطه ی 
بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی و مدت اقامت در شهر با ارزش ازدواج تأیید نشد. در مقابل، تقید 
بیشتر به مناسک دینی به اهمیت کمتر ارزش های مدرن ازدواج منجر می شود. این یافته ی مهمی 
است و نقش عوامل فرهنگی و دینداری بر ارزش ازدواج را نشان می دهد. دین اسالم بر تشکیل 
خانواده و ازدواج تأکید زیادی دارد. این ارزش ها از طریق آموزه های خاصی درباره ی نقش همسران 

در ازدواج، نحوه ی ازدواج و در نهایت اهمیت و ارزش ازدواج تأثیر می گذارد. 
در مجموع یافته های این تحقیق از چند جهت حائز اهمیت است؛ اول اینکه، ازدواج در جامعه ی 
ایران مهم و ارزشمند است و تغییرات و تفاوت های نسلی در این حوزه بیشتر در ابعادی بوده که 
به افزایش ازدواج های عقالنی و جلوگیری از آسیب های ناشی از ازدواج نامناسب کمک می کند. 
دوم تأثیر تقید به مناسک دینی است که با افزایش آن جهت گیری مدرن به ازدواج کم می شود. 
بنابراین به نظر می رسد می توان با رواج و اشاعه ی آموزه های دینی اهمیت ازدواج و تمایل جوانان 
برای تشکیل خانواده را حفظ و چه بسا بیشتر کرد. نکته ی سوم در خصوص چالش های اساسی 
حوزه ی ازدواج است. بر اساس شاخص ارزش ازدواج به دست آمده در این مطالعه به نظر می رسد، 
دو چالش اساسی ازدواج یعنی تأخیر در ازدواج و افزایش میزان طالق در جامعه کمتر ناشی از تنزل 
ارزش ازدواج در جامعه است و سایر عوامل اقتصادی - اجتماعی در این زمینه اهمیت بیشتری دارد. 
با توجه به اهمیت تشکیل و حفظ خانواده در زندگی فردی و اجتماعی جامعه ی ایران و تأکید 
مکرر آموزه های دینی و مذهبی، ازدواج در بین نسل های مختلف ارزش دارد. تغییراتی نیز که در 
این حوزه اتفاق افتاده، معلول تغییرات ساختاری جامعه ماست؛ لذا چنانچه با اتخاذ سیاست های 
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حمایتی، تسهیالتی - به ویژه در حوزه ی اشتغال و مسکن - برای خانواده ها از جمله نسل جوان ارائه 
شود، تمایل و گرایش جوانان به ازدواج افزایش می یابد. در این حوزه پیشنهادهای متعدد مطالعاتی 
وجود دارد. نبود امنیت شغلی و نامطمئن بودن از آینده از جمله دالیل اساسی تأخیر ازدواج است. 
تحقیقات بعدی می توانند شواهد تجربی از این ارتباط را فراهم کنند. همچنین پیشنهاد می شود 
در تحقیقات آینده با انجام دادن مطالعات کیفی و مصاحبه ی عمیق با جوانانی که در سن ازدواج 
هستند، عوامل مؤثر در ارزش و تمایل ازدواج بهتر شناسایی می شوند. نتایج این مطالعات می تواند 

در طراحی پیمایش های کالن و ملی درباره ی ازدواج مؤثر واقع شوند.
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