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فاطمهمديری،استاديار ،گروه مطالعات خانواده ،مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور ،
ايران

چكيده
به دنبال صنعتي شدن و تغييرات سريع و فزايندة متعاقب آن ،در برخي جوامع ،خانواده و ابعااد مختفاآ آن امجمفاه ارمشهااي خاانوادگي باه
چالش كشيده شده است .بر اين اساس در اين مقاله به اين سؤاالت اساسي پاسخ داده شده است كه وضاعيت گوناههااي مختفاآ ارمشهااي
خانوادگي در شهر تهران چگونه است ،روند تغييرات ارمشي در خانواده به چه شکل است و گروههااي مختفاآ اجتماابي باه كاداه گوناه ام
ارمشها گرايش بيشتري دارند .جامعاه آمااري پاشوهش ،افاراد  71ساال و بااالتر شاهر تهاران ،روش نموناهگياري خوشاهاي  PPSو ابازار
بهكارگرفتهشده پرسشنامه بوده است و بر اين اساس 611 ،نمونه ،انتخاب و تجزيه و تحفيل شدهاند .نتايج پشوهش نشان ميدهناد خاانواده در
شهر تهران همچنان اهميت ميادي دارد .ارمشهاي سنتي و مدرن خانوادگي در سطح وسيع و بارقههايي ام ارمشهاي پساتمادرن خاانوادگي
در برخي ابعاد به چشم ميخورد .در بستر گذار نسفي ام نسل اول به سوه ارمشهاي سنتي كاهش و ارمشهاي مدرن و پساتمادرن افازايش
يافته است .در ارمشهاي سنتي و مدرن ،جنسيت و در ارمشهاي پستمدرن ،نسل و وضعيت تأهل ،بوامل تعيينكنندهتري هستند .نسال دوه
در ارمشهاي مدرن ،همانند نسل سوه و در ارمشهاي پستمدرن ،همانند نسل اول بمل كرده و با ايان انعطااا امکاان همزيساتي نسافي را
فراهم كرده است .متغيرهاي اقتصادي و اجتمابي در ارمشهاي سنتي ،بيشترين و در ارمشهاي پستمدرن ،كمترين تاوان تبياين را دارناد .در
ارمشهاي خانوادگي سنتي و مدرن ،همگرايي نسفي بيش ام همگرايي جنسيتي مشاهده ميشود.
واژههایکليدی :ارمشهاي خانوادگي سنتي ،ارمشهاي خانوادگي مدرن ،ارمشهاي خاانوادگي پساتمادرن ،نسال ،متغيرهااي اقتصاادي و
اجتمابي
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مقدمهوبيانمسأله

امجمفه شاخصهاي نوسامي هستند كه اياران در طاول چناد

خانواده ،واحدي اجتمابي با ابعاد گوناگون ميستي ،اقتصاادي،

دهة گذشته تجربه كرده است.

حقوقي ،رواني و جامعهشناختي اسات و ام معادود مفااهيمي

اماارومه خااانواده در ايااران ام واحاادي تولياادي بااه امااري

است كه براي بسياري ام مرده دنيا در رأس برناماههااي مهام

اجتمابي تبديل شده و ضامن تغييار ام سااختار سانتي خاود،

مندگي قرار دارد و بسياري ام افراد جهتگياريهااي بفماي،

همچنان مهمترين نهااد اجتماابي ام دياد افاراد ايراناي اسات

اخالقااي ،اجتمااابي و فرهنگااي خااود را براساااس آن سااامان

(آمادارمکي و همکاران )11 :7919 ،و برطراكنندة نيامهاي مختفآ

ميدهند .بااينحال ،دگرگاونيهااي اقتصاادي و اجتماابي در

فرد بوده است و با وجود واگذاري برخي كاركردها باه ديگار

دهه هاي اخير موجاب شاده اسات خاانواده نياز مانناد ديگار

نهادهاي اجتمابي ،امار توليادم،ل ،تربيات فرمنادان ،حمايات

نهادهاي اجتمابي ،تغييرات فراواني را پشت سر گذارد و فرام

آمومشي و پرورشي ام فرمندان ،مشاركت در امدواج فرمنادان

و نشيب بسياري را تجربه كند.

را بر بهده دارد .همچنين ،برخي پشوهشها نشاندهنادة باروم

در دهههاي اخير به دنبال رشاد اقتصاادي ،افازايش ساطح

مشکالت در اين حومه است .در سالهاي  796۱تاا  791۱باه

آمومش و پرورش ،مهاجرتها ،افزايش دانش فناوري ،وجاود

ترتيب  %6و  %۱ام مناني كه  71سال يا بيشاتر ام امدواجشاان

رسانهها ،ارتباطات جهاني و  ،...تقريباً هماة جواماع تغييارات

گذشته است ام همسرانشاان جادا شادهاناد

(آمادارمکاي:7916 ،

سريع و مستمر در اركان گوناگون مندگي اجتمابي و امجمفاه

 %9 .)799ايرانيان معتقدند منها بدون داشتن روابا ثابات باا

تغيير در خانواده را تجربه كردهاند و برخالا جوامع سانتي -

هاايم مااردي صاااحب فرمنااد ماايشااوند %1/9 ،ام ايرانيااان

كه با ويشگيهايي مانناد بساتهباودن ،همگانباودن ،باا آمادي

همجنسبامي و  %1/1ام ايشان فحشا و خودفروشاي را مجاام

محدود افراد و تغييرات محدود ،پيشبيناي پاذير و يکنواخات

ميدانند %71/6 .ام ايرانيان معتقدند امدواج به نهاادي منساو

شااناخته ماايشاادهانااد  -تغيياارات سااريع و مااداوه در تماااه

مبدل شده است (آمادارمکاي و همکااران .) 19 - 19 :7919 ،رابطاه

حومههاي مندگي اجتماابي ،بنصار اساساي در تئاوريهااي

جنسااي پاايش ام امدواج در ايااران درحااال افاازايش اساات و

مدرن بوده است و امرومه گرايش به تغيير و تحول باه ناوبي

تحوالت چشمگيري در حاومه ارمشهاا و باورهااي جواناان

نشان دهندة تداوه جوامع انساني است؛ اما تأثير مدرنيته بهدليل

ايجاد شدهاست

(آمادارمکي و شاريفي ساابي 191 :7991 ،باه نقال ام

تاريخ متفاوت اجتمابي ،فرهنگي ،اقتصادي و سياسي در هماه

گرمارودي7911 ،؛ سفيمينيا7911 ،؛ محمد 9111 ،و مهدوي.)9111 ،

جوامع يکسان نيست و در تماه كشورها با سربت برابر پايش

همان طوركه مالجظه ميشود ايان پاشوهشهاا باه ناوبي

نميرود .بنابراين ،به طبع تغييرات فرهنگي نيز يکنواخت نبوده

نشاندهندة تغيير ارمشها ،افول ارمشهاي سنتي خاانوادگي و

و امنظر مماني ،جهت ،شدت و ترتيب در جواماع گونااگون و

افزايش آمادانديشايهااي پساتمادرن ياا حواور هاممماان

همچنين در يک جامعه متفاوت است.

ارمشهاي سنتي ،مدرن و پستمدرن است كه هريک ام آنهاا

به دليل جهانيشادن و فرايناد مدرنيتاه ،سااختار اجتماابي

به ممينة متناسب با آنهاا نياممناد اسات و چناين وضاعيتي در

خانواده ايراني نيز پيامدهايي را در خود پذيرفتاه اسات .رشاد

جامعه ايراني سئوال برانگيز و تأملبرانگياز اسات كاه هماواره

شهرنشيني ،افزايش تحصايالت ،ميازان اساتفاده ام رساانههاا،

خانوادهمداري ام ويشگي هاي آن بوده است .به نظار مايرساد

افزايش اميد به مندگي ،كااهش فرمنادآوري ،بهباود امکاناات

تغيير در ارمش هاست كه بر برخي مساالل مرباوب باه حاومه

پزشکي و بهداشتي ،رشاد شااخص توساعه انسااني ،همگاي

خانواده امجمفه شيوههاي همسرگزيني ،انتظارات من و شاوهر
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ام همديگر ،مناسبات ميان موجين يا روابا مياان فرمنادان و

طيفي ام نااطميناني نسبت به رواب پايدار در مندگي مناشويي

والدين تأثير گذاشته است.

ميدانند (دلخموش.)911 - 919 :7911 ،

ارمشها ميربنا و الگوي رفتار و ابمال به شمار مايآيناد و

همچنااين تغيياار در ارمشهااا در مطالعااات چااودوري و

نقش اساسي در كنشهاي انساني دارند و تغيير در ارمشهاا و

تراواتو ،)1994(9گوتيرم  -دومنه ،)2008( 1ماالهوترا و تسايو

۱

ابتقادات بنيادين بر رفتار سياسي ،جنساي و ماذهبي اثرگاذار

( ،)1996ويفيااامز ،)2007( 6چااو و شااين ،)1996( 1شااكال و

است (اينگفهارت و ولزل)7919 ،؛ بنابراين ،برخي نابسااماني هااي

كاپاديااا ،)2007( 1وناا  ،)1994( 9هيگينااز و همکاااران

71

خانواده در تغيير ارمشهاي خانوادگي يا بواقب ناشي ام تغيير

( ،)2002يو ( ،)1994اسميت و باس ،)2001( 77باس (،)1989
79

ارمشهاي خانواده يا حوور هممماان ارمشهااي متفااوت و

باس و همکاران ( ،)2001تورو ،ماورن و اسا رچر (،)2003

گاهي متناقض است؛ بناابراين ،بررساي وضاعيت ارمش هااي

شاااكففورد ،79اسااميت ،باااس ( ،)2005اريکساان،)1968(71

خانوادگي ،وضعيت خانواده را به نمايش مي گذارد و نمايي ام

لوينسااان ،دارو ،كاليااان ،لوينسااان ،ماااکكاااي،)1978(7۱

آينده خانواده را ترسيم ميكناد .در ايان پاشوهش ،گوناههااي

وايفنت )1977(76نيز آورده شده است (دلخموش.)911 :7911 ،

مختفآ ارمشهاي خانوادگي در شهر تهران بررسي ميشاودو

مشاايدي در پاياااننامااه خااود بااا بنااوان تحااول معيارهاااي

سؤاالت اساسي مطرحشده در اين پشوهش ايان اسات كاه در

همسرگزيني جوانان نسبت به والدينشان به تحاول شايوههااي

جامعة ما كاه در گاذر ام سانت باه مدرنيتاه اسات وضاعيت

همسرگزيني ام تبعيت ام خانواده باه بشا آماد ،ام الگوهااي

گونههاي مختفآ ارمش هاي خانوادگي چگونه اسات؛ آياا ماا

مشخص به ابهاه در الگوها ،حركت ام تشکيل خاانواده سانتي

با تغيير ارمش هاي سنتي به مدرن ماواجهيم ياا باا هامممااني

با ثبات هدفمند به خانواده جديد بيثبات و بيهدا ،حركات

گونههاي مختففي كه هريک بستر خاص خود را ميطفبند؛ آياا

ارمشهاي خانواده ام ارمشهاي سانتي مبتناي بار پاياداري و

چنانکه برخي پشوهش ها نشان ميدهد در اين جامعه پايش ام

حفظ خانواده به سوي ارمشهااي جدياد و امباينرفاتن قابح

پيوستن به جوامع صنعتي ،ارمشهاي پساتمادرن خاانوادگي

طالق و رواج جدايي اشاره داشته است (مشيدي.)7991 ،

نيز به چشم ميخورد؛ بررسي نسفي ارمشهاي خانوادگي چاه

آمادارمکي و بسگري خانقاه ( )7911نشان ميدهند تفاوت

روندي را نشان ميدهد؛ گروههاي مختفآ اجتمابي باه كاداه

و نه تواد نسفي در حومه ارمشهااي اجتماابي و خاانوادگي

يک ام گونههاي ارمشهاي خانوادگي گرايش بيشتري دارند.

ايجاد شده و اهميت نسل جوان در ارمشهاي فرهنگاي بايش
ام پيش مطرح است .جامعه ايراني باا تفااوت نسافي روباهرو

پيشينةپژوهشوچارچوبنظری

شده است ،ضامن اينکاه نسال پيرتار و نوجواناان و كودكاان

در حااااومه تغيياااار ارمشهاااااي خااااانوادگي ،آكسااااين و
تااورنتن ،)1993(7بااام س )1998(9و منيناا  ،الناا

مااور و

جوردانو )2007(71نشان دادند آرايشهااي یيرسانتي ،منادگي
مشترک یيررسمي و همچنين پذيرش رابطاه جنساي پايش ام
امدواج در نزد جوانان و نوجواناان مقبوليات يافتاه و بايش ام
پيش مجام شمرده شده است .آنها رشد ايان انتخاابهاا را در
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وجاود دارناد ،جوانااان ،ياک گاروه اجتمااابي جدياد مطاارح

دانشي ميداند كه بهطور گسترده در ميان مرده مشترک است و

ميشوند؛ اما به نظار مايرساد آنچاه گسسات نسافي بناوان

ام نسفي به نسل ديگر منتقل ميشود .او نظريهاي درباره تغييار

ميشود ،درواقع انقطاع ميان نسلها نيسات و تفااوت موجاود

ارمشي پيشنهاد كرده است كه براساس آن اولويتهاي ارمشي

بيانكنندة تحوالت اجتمابي فرهنگاي ام ناوع روابا تركيباي

در جوامع صنعتي ام توجهات ماديگراياناه درباارة اقتصااد و

است .جوانان ام لحاظ نحوة گذران اوقات ،دوستيابي ،بالي

امنيت فيزيکي به تأكيد بيشتر بر آمادي ،خوداظهاري و كيفيات

و نيامها و توجه به مندگي خانوادگي با پيران متفاوتند؛ اما اين

مندگي يا ارمشهاي پساماديگرايانه تغيير جهت يافتاه اسات.

تفاوت بهگونهاي نيست كه آنها را در مقابل يکديگر قرار دهاد

تز تغيير ارمشها نشان ميدهد كه تغيير اولويتهاي ارمشي ام

(ببدالفهيان.)11 :7911 ،

اولويتهاي ماديگرايانه به پساماديگرايانه باالقوه ياک روناد

گودرمي نياز در پاشوهش خاود نشاان داده اسات تغييار

جهاني است .اين امار باياد در هار كشاوري ر دهاد كاه ام

ارمشها با متغيرهاي تحصيالت ،جنسايت ،وضاعيت تأهال،

شراي ناامني اقتصادي به امنيات نسابي حركات كارده اسات

طبقة اجتمابي ،تعداد ابواي خانواده ،ميزان استفاده ام وسايل

(وثوقي و اكبري 719 :7919 ،به نقل ام اينگفهارت و آبرامز.)7991 ،

ارتباب جمعي ،ميزان تقديرگرايي ،ميزان فردگرايي ،ميزان تواد

اينگفهارت در نظريه خود باه بررساي نقاش نوساامي در

خانوادگي ،ميزان تشتت ارمشي در جامعه با بمفکرد مسئوالن

ايجاد تغيير ام ارمشهاي بقا باه ارمشهااي خوداظهااري و ام

ام ديد پاسخگوياان رابطاة معناادار دارد (گاودرمي)197 :7911 ،؛

ارمش هاي سنتي به ارمش هاي سکوالر بقالني اشاره ميكناد.

همچنين ،نتايج مشابهي در مطالعاات خزالاي ( ،)7919مفکاي

اينگفهارت و ولزل با بررسي نظريههاي مختفاآ درباارة تاأثير

( ،)7911آمادارمکي ( ،)7911شاکوري و آمادارمکاي ()7917

نوسامي بر تغييرات ارمشي به وجود دو مکتب فکاري بماده

مشاهده ميشود.

در اين ممينه قالل هستند .يک مکتاب بار همگراياي ارمشهاا

مهم ترين نظريه دربارة تغيير ارمشها حول نظريه نوساامي

بهبنوان نتيجهاي ام نوسامي اشاره ميكند .اين مکتب پيشبيني

ميچرخد كه چارچوب نظري اين مقالاه نياز برگرفتاه ام ايان

ميكند ارمشهاي سنتي كاهش مييابد و با ارمشهااي مادرن

نظريه است .ادباي مركزي نظريه نوسامي اين است كه توسعه

جايگزين ميشود .ديگر مکتب فکري بر پاياداري ارمشهااي

اقتصادي با تغييرات منسجم و تا اندامهاي قابال پايشبيناي در

سنتي بهطور نسبي مستقل ام ارمشهاي اقتصادي تأكيد ميكند

مندگي فرهنگي ،اجتمابي و سياسي منطب شده است .مدارک

(اينگفهارت و ولزل .)79 :7919 ،ايشان مينويساند :نظرياهپاردامان

و بررسيهاي مختفآ ام سراسر جهان نشان مايدهاد توساعه

نوسامي ام كارل ماركس تا دانيل بل بناوان كاردهاناد توساعه

اقتصادي ،جوامع را به يک جهت تقريباً قابل پيشبيناي ساوق

اجتمابي و اقتصادي ،تغييرات فرهنگي فراگيري را باه هماراه

مي دهد .صنعتي شدن به تخصصي شدن مشایل ،افزايش ساطح

دارد .نظريهپردامان فرهنگي ام ماكس وبر تاا هاانتينگتون ادباا

تحصاايالت ،افاازايش سااطوح درآمااد و همچنااين تغيياارات

كردهاند ارمش هاي فرهنگي ،نفوذ مداوه و مستقفي بار جامعاه

پيشبينينشده مانند تغييرات در نقشهاي جنسيتي ،نگارشهاا

دارند .اين دو متناقض باه نظار مايرساد؛ اماا هار دو مکتاب

نسبت به اقتدار و هنجارهاي جنسي ،كاهش ميازان بااروري و

درست ميگويند و ما شواهد تجرباي ام تغييارات فرهنگاي و

Inglehart & Baker,

تداوه و پايداري سنتهااي متماايز فرهنگاي ارالاه مايكنايم

گسترش مشاركت سياسي منجر ميشود (
.)2000: 21
اينگفهااارت ،فرهنا

(اينگفهارت و ولزل.)19 :7919 ،
را نظااامي ام نگاارشهااا ،ارمشهاا و

اينگفهارت معتقد است دگرگوني فرهنگي تدريجي است و
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آن ،بامتاب دگرگوني در تجربه هاي ساامنده اي اسات كاه باه

ام ديد اينگفهارت ،تحصيلكردهها و ثروتمندان (كاه امنيات

نساالهاااي مختفااآ شااکل داده اساات؛ اماياانرو ارمشهااا و

بيشتري دارند) احتمال بيشتري دارند كه ارمشهااي پساامادي

هنجارهاي سنتي در ميان نسلهاي گذشته كاامالً گساتردهاناد؛

داشته باشند .اينگفهارت با رويکرد تعامل نهادي مينويسد «هر

درحاليكه گرايشهاي جديد تا حد ميادي در ميان نسالهااي

نظاااه اقتصااادي و سياسااي باثبااات ،نظاااه فرهنگااي همسااام و

جوانتر نفوذ داشته با جانشينشدن نسلهاي جوانتر باهجااي

پشتيباني دارد كه به آن مشاروبيت مايبخشاد؛ باهطاوريكاه

نسلهاي بزرگتر ،جهانبيني متداول در اين جواماع دگرگاون

ابواي آن جامعه ،يک سفسفه قوابد و هنجارها را ميپذيرناد

شده است .جهانبيني افراد تنها به آنچاه بازرگترهاا باه آنهاا

و درونااي

ماايكننااد (ميرفااردي و همکاااران 711 :7991 ،بااه نقاال ام

ميآمومند بستگي ندارد؛ بفکه جهانبيني آنها باا تجاارب كفاي

اينگفهارت.)7916 ،

مندگي خودشان شکل مي گيرد و گاهي تجارب ساامندة ياک

اينگفهارت نشان ميدهد شکاا جنسيتي در ابعااد مختفاآ

نسل جوان بميقاً ام تجارب نسل هاي گذشته متفااوت اسات.

در جوامع صنعتي و فراصنعتي كمتر بوده است و منان در ايان

نسل بزرگسال در برابر تغييرات بيشتر مقاومت ميكند و تغييار

جوامع در ايجاد تغييرات ارمشي و فاصفهگياري ام ارمشهااي

در ميان گروههاي جوانتر با سهولت بيشتري صورت ميگيارد

سنتي نقش رهبري را ايفا ميكنند (.)Inglehart & Norris, 2003

(اينگفهارت.)11۱ : 7919 ،

جامعهشناساني مانند گيدنز ،اولريک بک و اليزابت بک نياز باه

در جوامع ثروتمند فراصنعتي ،نسال جاوان بسايار بايش ام

تغيير آگاهي در جوامع یربي اشاره كردهاند كاه باه تحاول در

نسل گذشته بر ارمشهاي ابرام وجود تأكيد دارناد .در مقابال،

تجربه شخصي افاراد منجار شاده اسات و معتقدناد مناان باا

در جوامع كم درآماد كاه در طاول پانج دهاة گذشاته ،رشاد

افزايش مشاركت اقتصادي و افازايش جاداييهاا و طاالقهاا

اقتصادي بنيادي را تجرباه نکارده اناد ،تمايزهااي باين نسافي

توانستهاند به ايجاد تغييراتي دسات يابناد ( )Gillis, 2003و بار

چنداني وجود ندارد و نسال جاوان و نسال گذشاته احتمااالً

اين اساس به جنسيت بهبنوان بامل اثرگذار بر تغيير ارمشهاا

بهطور برابري بر ارمش هاي سنتي ياا مادرن تأكياد مايكنناد.

تأكيد دارند.

بااينحال ،او معتقد است ارمشهاي مرده كشورهاي با درآماد

چنانکه گفته شاد ارمشهااي فرهنگاي ،تنهاا ام متغيرهااي

باال به سربت درحال تغيير هستند؛ اما ارمشهاي جواماع كام

اقتصادي اجتمابي متأثر نيستند و باهوياشه ام احسااس امنيات

درآمد يا اصالً تغيير نميكنند ياا بسايار آهساته درحاال تغييار

متأثرند؛ اما در اين مقاله باتوجهبه هدا پشوهش ،فرضيهها باه

فرهنگاي و

اين متغيرها محدود مي شاوند؛ چنانکاه نظرياة تغييار ارمشاي

تاريخي همچنان بر نوع ارمشها و نحوه رفتار مرده معتقد باه

اينگفهارت و مطالعات پيشين ،نشاان ماي دهاد مناان بايش ام

آن تأثير بهسازايي مايگاذارد .بماوه مارده جواماع صانعتي،

مردان خواهان فاصفهگيري ام ارمشهاي سنتي هستند و مردان

ثروتمندتر و باسوادتر مي شوند؛ اما درحال حركات باه ساوي

در مقابل آن ،مقاومت بيشتري ام خود نشان ميدهند .همچنين،

جهاني واحد و همساان نيساتيم ،همگراياي فرهنگاي

نسل جوان در پاذيرش ارمشهااي جدياد تسااهل و تساامح

فرهنگي هر جامعه بهطاور

بيشتري دارند و تغيير براي نسلهاي پيشين دردناکتار اسات.

چشمگيري ماندگار است و بناابراين ،فرايناد تغييار فرهنگاي،

انتظار ما بر آن است مجردها كه بمدتاً ام نسلهااي جاوانتار

خطي نيست و جهت یالب تغيير در تاريخ بارها دگرگون شده

نيز هستند ،پايبندي كمتري به ارمشهاي سنتي داشته باشند.

هستند؛ اما برخالا انتظارات ماركسيستي ،ميارا

فرهن

درحال شکل گيري نيست و ميرا

است (اينگفهارت و ولزل.)7919 ،

تغييرات ارمشاي در جواماع توساعهيافتاه بايش ام ديگار
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كشورهاست؛ بنابراين ،فرض ما بر اين است كه در سطح خرد

791۱براساس اطالبات مركز آمار  6911611نفر است كاه در

نيز اين موضوع مصداق پيدا كرده است و افرادي كه به لحااظ

 1996حومه سکونت داشتند .باتوجه باه حجام بااالي جامعاه

تحصيفي و درآمدي در سطح باالتري هستند ،استقبال بيشاتري

آماري و محدوديت ممان و بودجه براي تعيين حجم نموناه ام

ام ارمشهاي جديد نشان دهند .اينگفهارت معتقد است بيشاتر

فرمول كاوكران اساتفاده شاد .حجام نموناه براسااس ساطح

تحصيلكردگان به جهانبينيهاي مدرن تمايل دارند و همچنان

اطمينان ( %9۱دواس )11 :7916 ،و با خطاي نموناهگياري ،1/1۱

كه سطح تحصيالت افزايش مايياباد جهاانبينايهااي سانتي

براساس فرمول كوكران 911 ،نفر در نظر گرفته شده است .باا

بهطور اجتنابپذيري در مقابل جهانبينيهاي بقالني ساکوالر

درنظرگرفتن اينکه فرمول كوكران فرمول نمونهگيري تصاادفي

توعيآ شده است و رو به افول ماي گذارناد .ساطوح بااالتر

ساده است با احتساب تاأثير طارح( 7سارالي )716 :7911 ،برابار

آمومش رسمي به ارتبااب باا ارمش هااي ساکوالر بقالناي و

( 7/۱با درنظرگرفتن بودجه ،امکانات و مماان) حجام نموناه،

ارمش هاي ابرام وجود تمايل دارند؛ اما تحصيالت باالتر ،تنهاا

 ۱16در نظر گرفته شد و با احتساب ريزش احتمالي نمونه باه

شاخص ميزان جذب افاراد باه ايادهآلهااي شاناخت بفماي،

 611نمونااه افاازايش يافاات .شاايوه نمونااهگيااري خوشااهاي

بقالنااي و انسااانگرايااي نيساات .سااطح باااالي تحصاايالت،

چندمرحفهاي  9 PPSبوده است .براي انتخاب مناطقي ام شاهر

شاخصي ام وجود نسبتاً بااالي امنيات وجاودي و امنيات بقاا

تهران كه بتواند معرا خوبي براي منااط مختفاآ باشاد ،در

است كه اولويت قالل شدن باراي اساتقالل و انتخااب فرديارا

ابتدا جمعيت كل شهر تهران  1119911نفر باود كاه در 1996

موجب ميشود .همچناين در صاورت براباري ،سااير شاراي

حومه پراكنده اند؛ درنتيجه ،ام ميان اين حومهها  711حومه باه

توسعه اقتصادي ،سکوالرترشدن ،متساهل تر و معتمادتر شادن

شکل تصادفي انتخاب شد .ام تقسيم جمعيت تهاران بار ايان

افراد را موجب شده و آنها را به تأكيدبر ابرام وجود ،مشاركت

 711حومه ،فاصفه انتخاب  11199به دست ميآياد .نخساتين

و تالش در راستاي ارتقاي كيفيت مندگي ساوق مايدهاد .ام

حومه به شکل تصاادفي انتخااب شاده اسات (حاومه شاماره

ديد اينگفهارت ،افزايش تحصايالت رسامي افاراد و تجاارب

 .)116س س با اضافه كردن فاصفه انتخاب به نخساتين نموناه،

شغفي آنها به افراد كمک ميكند كاه استعدادهايشاان را باراي

نمونههاي ديگار باه دسات آماد .پرسشاگران باا مراجعاه باه

تصميمگيري مستقل افزايش دهند؛ بناابراين ،پيادايش جامعاة

حومههاي نمونهگيري و درب منامل افراد به جمعآوري دادهها

فراصنعتي به افزايش بيشتر بار خاودابرامي در مقابال تأكيادبر

با تکميل پرسش نامه اقداه كردند .س س براي رسيدن به حجم

ارمشهاي سنتي منجر ميشود (.)Inglehart & Baker, 2000

نمونهاي نمايا ام جمعيت تهران براساس حجم هر گروه ساني،

بنابراين تأثير معنادار متغيرهاي جنسايت ،وضاعيت تأهال،

ومندهي ،انجاه و دادهها براي تجزيه و تحفيل نهايي مهيا شد.
9

1

تحصيالت ،درآمد ،پايگااه اقتصاادي و اجتماابي و نسال بار

در اين پشوهش ام ابتبار صاوري و ابتباار ساامه اساتفاده شاد.

گونههاي مختفآ ارمشهاي خانوادگي مفروض است.

براي كسب ابتبار صوري ،پرسشنامه بامبيني شد كه اساتيد گاروه
جامعهشناسي تهيه كرده بودناد و پاس ام آمماون اولياه و ابماال

ودادهها

روش

اصالحات ،پرسشنامه نهايي ،تهيه و براي كساب ابتباار ساامه ام

پشوهش حاضر پيمايشي مقطعي با ابزار پرسشنامه در مقيااس

تحفياال بااامفي اسااتفاده شااد .بااراي ساانجش پايااايي گويااههاااي

ليکرت است .جامعه آماري پاشوهش ،كفياه افاراد  71ساال و

1

باالتر ساكن شاهر تهاران هساتند كاه جمعيات آنهاا در ساال

Design effect
2
Probability proportional to size
3
Face Validity
4
Costruct Validity
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پرسشنامه نيز ام آلفاي كرونبا بهره برده شد .تعاريآ مفهومي و

سق جنين بايد آماد باشاد ،دختار و پسار مايتوانناد قبال ام

بمفياتي متغيرهاي پشوهش به قرار مير است:

امدواج بااا هاام مياار يااک سااقآ مناادگي كننااد .ارمشهاااي

در اين پشوهش ،متغير وابسته ارمشهاي خانوادگي در ساه

خانوادگي مدرن با گوياههااي ميار باا ضاريب آلفااي 1/691

بعااد ساانتي ،ماادرن و پسااتماادرن اساات كااه طبا تعريااآ

سنجيده شده است :من ح دارد درآمد خود را طاوري خارج

اينگفهااارت ماادنظر اساات .در ارمشهاااي خااانوادگي ساانتي

كند كه مي خواهد؛ من ح دارد در تعيين تعداد فرمندان خاود

«احتراه ،اطابت ،رد سق جناين ،اولوياتهااي اصافي مناان،

تصميم بگيرد؛ والدين بايد اساتقالل فرمنادان را باه رساميت

داشتن فرمند و بزرگكردن آن ،محکوهكردن همجانسگراياي،

بشناسند؛ من و شوهر بايد در كنار هم و جاداي ام والادين در

طالق ،سق جناين ،اهميات خاانواده ،مفتخرسااختن والادين

خانه مستقل خود مندگي كنند؛ در تربيات فرمناد باياد باه او

بهبنوان هدا اصفي ،اطابت بيچونوچرا ام والدين ،والادين

استقالل و فکر كردن را آموخت؛ مردان هم م،ل مناان باياد در

بايد بهترين چيزها را براي فرمندان انجاه دهند حتي باه ضارر

كارهاي خانه مشاركت داشته باشاند؛ هار كساي باياد آماداناه

خود ،اهميت همناوايي اجتماابي بايش ام فردگراياي» مطارح

همسر خاود را مطااب دلخاواه خاود انتخااب كناد؛ ابوااي

است كه با صنعتيشدن جوامع به ارمشهاي خانوادگي مادرن

خانواده بايد با يکديگر همبستگي و اتحاد ميادي داشته باشاند

كه در آن «نقش خانواده هنوم مهم است؛ اما با پيدايش دولات

و معکوس گويه بچهداري وظيفة من است نه مرد .ارمشهااي

رفاااه تعااديل شااده اساات ،تعوي ا فرمناادآوري و تماياال بااه

پستمدرن با گويههاي مير با ضاريب آلفااي  1/119سانجيده

كمتربودن تعداد فرمنادان ،اساتقالل موجاين ،تربيات كاودک

شده است :امنظر من امدواج بايد منسو شاود؛ مياان راحتاي

براساس استقالل ،پذيرش اشتغال منان ،برابري جنسايتي» و در

خود و داشاتن فرمناد راحتاي خاود را انتخااب مايكانم؛ در

جوامع فراصنعتي به ارمش هاي پست مدرن «نياام چناداني باه

صورت تواف من و شوهر ،سق جنين باياد آماد باشاد؛ اگار

خانواده نيست ،پذيرش همجنسگرايي ،طاالق ،ساق جناين،

ادامه مندگي براي من با آساايش و خوشاي او منافاات داشاته

پذيرش هنجارهاي جنساي آمادانديشاانه ،خوداظهااري ،ابارام

باشد ميتواند طالق بگيارد؛ دختار و پسار مايتوانناد قبال ام

وجود فردي ،آمادي فردي ،خودمختاري ،جامعاه فارد محاور»

امدواج با هم مير ياک ساقآ منادگي كنناد؛ من متأهال نياز

تبديل ميشود (اينگفهارت و ولزل.)91 :7919 ،

مي تواند رابطه جنسي با فرد ديگري باه یيار ام همسار خاود

در تعاااريآ بمفياااتي ،هريااک ام گونااههاااي ارمشهاااي

برقرار كنند؛ مي توان رابطه جنسي دختر و پسر قبال ام امدواج

خانوادگي با  9گويه سنجيده شده است .ارمش هاي خانوادگي

را پذيرفت؛ مايتاوان همجانسباامي را پاذيرفت؛ آساايش و

سنتي با گويههاي مير با ضريب آلفااي  1/167سانجيده شاده

لذت بردن در مندگي ام همه چيز مهمتر است و افراد باياد در

است :من بايد مطيع همسر خود باشد؛ براي فرمنادان اطابات

پي خوشي خود باشند.

ام والدين المه است؛ در تربيت كاودک باياد باه او اطابات و

هريک ام اين گويههاا باا امتياام  1تاا  1در طياآ ليکارت

فرمانبرداري را آموخت؛ در خانواده ،مرد تصميمگيرنده اصافي

سنجيده شده است؛ بنابراين ،پاسخگويان ،هريک ام متغيرهااي

است؛ در خانواده بايش ام هماه باياد باه بازرگترهاا احتاراه

ارمشهاي خانوادگي سنتي ،مدرن و پستمادرن را در فاصافة

گذاشت؛ درآمد خانواده باياد در اختياار مارد باشاد و طاوري

 1تا  96نمرهدهي كردهاند.

مصرا شود كه او صالح ميداند؛ بچهداري وظيفاة من اسات

متغيرهاي مستقل پشوهش ،نسل ،جنسيت ،وضعيت تأهل و

نه مرد و معکوس گويههااي در صاورت توافا من و شاوهر

موقعيت اقتصادي اجتمابي را شامل مايشاود .نسال امجمفاه
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مفاهيمي است كه در توضيح اختالفات فردي و گروهي نقاش

يافتههایپژوهش


مهمي ايفا ميكند؛ اما بفماي بفوه اجتمابي ،معاني متعددي ام

يافتههااي توصايفي :نموناه پاشوهش ام  %19مارد و  %۱7من،

آن اراله دادهاند .ام دياد كاارل مانهاايم ،نسال باهبناوان ياک

 %9۱/9مجرد و  %61/7متأهل %66/6 ،شاایل و  %99/1بيکاار،

واقعيت به بامتشاخيص تجربياات افارادي مايپاردامد كاه در

 %9/6بي سواد %7۱/7 ،ابتدايي %91/1 ،ميردي فم %99/۱ ،دي فم،

فواي تاريخي و فرهنگي مشترک متولد شادهاناد .ياک نسال

 %91فوق دي فم و ليسانس %1/7 ،فوق ليسانس و  %9/9دكتارا

بهبنوان يک واقعيت ،افرادي را شامل ميشاود كاه باه لحااظ

تشااکيل شااده اساات .در ساانجش اهمياات خااانواده ام ديااد

(يوسفي 97 :7919 ،به نقل ام Diepstraten,

پاسخگويان ام دو گوياه اساتفاده شاده اسات :خاانواده ديگار

 .)1999مانهااايم ،اظهااار ماايدارد هرچااه سااربت تغيياارات

نهااادي قااديمي شااده اساات و امدواج بايااد منسااو شااود.

اجتمابي بيشتر باشد ،بيشتر احتمال دارد گروه هاي جاواني باا

همانطوركه در جدول  7مشاهده ميشاود ،حادود  %99افاراد

و الگوهاي تعامفي مشترک ظااهر شاوند كاه باهطاور

معتقدند خانواده نهادي قديمي نيست و بيش ام  %16معتقدناد

(وثوقي

امدواج نبايد منسو شود؛ بنابراين باا وجاود تغييراتاي كاه در

و اكبري 711 :7919 ،به نقال ام سيمينساکا .)9119 ،در ايان پاشوهش

حااومه خااانواده بااهوقااوع پيوسااته ،خااانواده در شااهر تهااران،

باتوجهبه تعريآ مانهايم ،افراد به سه نسل  71تا  91ساال9۱ ،

مادرشهر مدرن و كانون اصفي گسترش فناوريهااي امارومي،

تا  61سال و  6۱سال و باالتر تقسايم شاده اسات .نسال اول،

همچنان اهميت ميادي دارد.

تاريخي همدوره هستند

فرهن

واضح ام الگوهاي ترويجشدة نسل پيرتر متفاوت باشند

نسل قبل ام انقالب ،كساني هستند كه دوران پهفوي ،انقالب و
جن

را تجربه كردهاند .در ممان انقالب ،شاراي ساني باراي

شركت در كانشهااي سياساي را داشاتهاناد و دوران بعاد ام
جن  ،بامسامي و اصالحات را تجرباه كاردهاناد .نسال دوه،
نسل انقالب ،كساني هستند كه تجربة دقيقي ام دوران پهفاوي
ندارند ،جن

را تجربه كردند و حتي نياروي فعاال در جنا

بودند و تفاوت آنها با نسل اول ،نداشاتن تجرباة دقيا دوران
پهفوي است .نسل سوه ،نسل بعد ام انقالب ،كساني هستند كه
در سنين كودكي جن

را تجربه كرده اند يا بعد ام جن

متولد

شدهاند (فاضفي و كالنتري.)19-91 :7997 ،
ساير متغيرهاي اقتصادي و اجتمابي ،جنسايت (من ،مارد)،
وضعيت تأهل (مجارد ،متأهال) ،تحصايالت ،درآماد ،پايگااه
اقتصادي و اجتمابي را شامل هستند .درآماد باا گوياة هزيناه
خانوادة شما در ماه تقريبااً چقادر اسات؛ پايگااه اقتصاادي و
اجتمااابي ام تركيااب سااه گويااة منزلاات شااغفي ،7درآمااد و
تحصيالت ساخته شده است.
مطاب با طبقهبندي كاظميپور براساس نوع شغل ام  7تا  ۱امتيامدهي شده است.


7۱۱

گونههاي مختفآ ارمشهاي خانوادگي و همبستههاي اقتصادي اجتمابي آن در شهر تهران


وضعيتتوزيعگويههایاهميتخانواده

جدول-1
کامالًموافق

موافق

متوسط

مخالف

کامالًمخالف

کل

گويهها

خاااانواده ديگااار

فراواني

6

77

99

711

969

۱96

قديمي شده است

درصد

7/7

7/1

۱/1

99/1

67/9

711

امدواج باياااااااد

فراواني

91

99

96

769

999

۱17

منسو شود

درصد

9/1

1

6/9

99

۱1/9

711

چنانکه گفته شد براي بررساي ارمشهااي خاانوادگي ساه

چنانکه مالحظه مي شود اطابت فرمندان ام والدين ،احتراه باه

گونه ارمشهاي سنتي ،مدرن و پستمدرن مدنظر بوده اسات.

بزرگترها و ن ذيرفتن تساهل و تسامح در همخاانگي دختار و

ارمشهاي خانوادگي سنتي در جدول  9توصيآ شاده اسات.

پسر قبل ام امدواج در سطح وسيعي به چشم ميخورد.


هایارزشهایخانوادگیسنتی


توزيعدرصدیگويه
جدول-2
کامالً

گويهها


موافق

متوسط

مخالف

موافق

جمع

کامالً
مخالف

ميانگين
گويه

درصد

فراوانی



من بايد مطيع همسر خود باشد

96/1

91/1

99/9

79/7

1 /1

711

۱9۱

9/۱191

براي فرمندان اطابت ام والدين المه است

17/9

11/1

71/7

9/9

7 /7

711

۱91

9/7191

در تربيت كودک بايد به او اطابت و فرمانبرداري را آموخت

96/۱

19/9

79/7

1/9

1 /9

711

۱97

9/1177

درخانواده مرد تصميمگيرندة اصفي است

76

9۱/9

9۱/7

99/6

71/1

711

۱19

9/71۱6

در خانواده بيش ام همه بايد به بزرگترها احتراه گذاشت

۱9/7

91/9

1/9

9

7 /۱

711

۱99

9/9691

درآمد خانواده بايد در اختيار مرد باشد و طوري مصرا شود كه

9/9

71/9

91/9

99/۱

7۱/6

711

611

7/191۱

او صالح ميداند
بچهداري وظيفه من است نه مرد
در صورت تواف

من و شوهر سق

جنين بايد آماد باشد

77

7۱

91/1

91/1

71

711

۱99

7/1966

96/1

97/9

79/1

99/1

71/6

711

۱11

9/9769

(معکوسشده)
دختر و پسر ميتوانند قبل ام امدواج با هم مير يک سقآ مندگي

11/7

91/9

71/9

9/6

۱ /9

711

۱11

9/1791

كنند (معکوسشده)
ارمشهاي سنتي خانوادگي

99/۱11

91/11

79

7۱/9۱۱

1/17

711

۱99

9/۱۱9

گفته شد مطاب نظريه نوسامي ،همگاه با توسعه صنعتي در

آن به چشم ميخورد .توصيآ ارمش هاي مدرن خانوادگي در

برخي جوامع ،ارمش هاي سنتي به ارمش هاي مدرن خانوادگي

جدول  9آورده شده است؛ چنانکه مشاهده ميشود برابرطفباي

مبدل شده است كه در آن ،نقش خانواده هنوم مهم اسات؛ اماا

جنسيتي و اهميت به اساتقالل فرمنادان و همساران در ساطح

با پيدايش دولت رفاه تعديل شده ،تعوي فرمندآوري و تمايال

وسيعي پذيرفته ميشود.

به كمتربودن تعداد فرمندان ،اشتغال منان ،برابري جنسايتي در
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هایارزشهایخانوادگیمدرن


توزيعدرصدیگويه
جدول-3
گويهها


کامالً

موافق

متوسط

مخالف

موافق

جمع

کامالً

ميانگين

مخالف

درصد

فراوانی

گويه

من ح دارد درآمد خود را طوري خرج كند كه ميخواهد

91/1

99/9

91/6

79/9

6 /1

711

۱99

9/۱916

من ح دارد در تعيين تعداد فرمندان خود تصميم بگيرد

91/7

99/9

91/9

9/7

9 /1

711

۱91

9/1669

والدين بايد استقالل فرمندان را به رسميت بشناسند

99/9

91/9

91/7

9/9

7 /۱

711

۱96

9/9191

من و شوهر بايد در كنار هم و جداي ام والدين در خانه مستقل

۱7/6

96/1

79/1

1/1

9 /1

711

۱9۱

9/7191

خود مندگي كنند
در تربيت فرمند بايد به استقالل و فکركردن را آموخت

69/7

97

۱/1

7

1 /7

711

۱9۱

9/۱91۱

ابواي خانواده بايد با يکديگر همبستگي و اتحاد ميادي داشته

19/1

99/1

9/1

1/6

1 /6

711

۱91

9/6111

باشند
مردان هم م،ل منان بايد در كارهاي خانه مشاركت داشته باشند

91/1

91/1

96/9

۱/1

7 /۱

711

۱97

9/1۱71

هر كسي بايد آمادانه همسر خود را مطاب دلخواه خود انتخاب

11/1

9۱/7

71/1

9/1

9

711

۱99

9/9199

كند
بچهداري وظيفه من است نه مرد (معکوسشده)

71

91/1

91/1

7۱

77

711

۱99

9/9191

ارمشهاي مدرن خانوادگي

17/711

97/۱

71/1

6/77

9 /1

711

۱9۱/11

9/119

با ورود برخي جوامع به گساترة فراصانعتي ارمش هااي

يافتههایتحليلی


پست مدرن كه در آن نيام چنداني به خانواده وجاود نادارد

حال سؤال اينجاست كه جامعة ما بهبنوان جامعهاي درحال

با پذيرش همجنس گراياي ،طاالق ،ساق جناين ،پاذيرش

گذار ،در ارمشهاي خانوادگي چه وضعيتي دارد و چه روندي

هنجارهاي جنسي آمادانديشانه ،خوداظهاري ،ابارام وجاود

را طي ميكند؛ آيا همچنانكه برخي پشوهشها نشان مايدهاد

فااردي ،آمادي فااردي ،خودمختاااري ،جامعااه فاارد محااور،

در اين جامعه با كاهش ارمشهاي سنتي و ظهاور ارمشهااي

پذيرش تساهل و تسامح مشاهده مي شود؛ چنانکه گفته شد

پستمدرن روبهرو هستيم؛ در پاسخگويي به اين سؤال در اين

برخي پشوهش ها نشان مي دهد در جامعة درحاال گاذار ام

پشوهش ام شهر تهران استفاده شده است .شهر تهران ،پايتخت

سنت به مدرنيته ،تغيير خطي ارمش هااي سانتي باه مادرن

و مادرشهر مدرن ايران و كانون اصفي گساترش فنااوريهااي

وجااود ناادارد ( آمادارمکااي و همکاااران (7919 ،و بناصااري ام

امرومي مطرح بوده است و اماينرو بوامل تأثيرگذار بر تغييار

ارمش هاي پست مدرن خانوادگي نيز باه چشام ماي خاورد.

خانواده در شهر تهران بايش ام هار جااي ديگار تاوان تغييار

جاادول  ، 1توصاايآ ارمش هاااي پساات ماادرن در خااانوادة

خانواده را دارد؛ البته بهتر است اين بررسي در شهرها و مناط

تهرانااي اساات؛ چنانکااه مشاااهده مااي شااود در طااالق،

مختفآ انجاه شود تا امکان بررسي مقايسه اي ،فراهم و نتاايج

لذت طفبي هاي فردي و سق جنين ،بيشاترين و در ارتبااب

متقنتاري ام مقايساه گازارش شاود .در جادول  ،۱وضاعيت

جنسي من متأهل و همجنس بامي ،كمترين تساهل و تسامح

گونههاي مختفاآ ارمشهااي خاانوادگي مشااهده مايشاود.

ديده مي شود.
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هایارزشهایخانوادگیپستمدرن


توزيعدرصدیگويه
جدول-4
کامالً

گويهها

موافق

متوسط

مخالف

کامالً

جمع

مخالف

درصد

فراوانی

9/1
1/9

1
71/9

6/9
97/9

99
19

۱1/9
91/۱

711
711

۱17
۱1۱

1/6116
7/9۱99

71/6

99/1

79/1

97/9

96/1

711

۱11

7/1191

71/1

99

91/9

99/6

7۱/1

711

۱19

7/9199

۱/9

9/6

71/9

91/9

11/7

711

۱1۱

1/9169

1/9

7/9

9/9

79/1

17/1

711

۱99

1/9۱11

۱

1/6

71

97/9

۱6/7

711

۱91

1/1991

7/9
1/9

9/7
76/1

۱/1
9۱/1

71/6
99/6

1۱/6
91/۱

711
711

۱91
611

1/1197
7/6161

6/111

71/177

79/911

91/199

11/۱۱۱

711

۱19/66

7/1911

موافق
امنظر من امدواج بايد منسو شود
ميان راحتي خود و داشتن فرمند ،راحتي خود را
انتخاب ميكنم
در صورت تواف من و شوهر بايد سق جنين آماد
باشد
اگر ادامه مندگي با آسايش افراد منافات داشته باشد
آنها ميتوانند بهراحتي ام هم طالق بگيرد
دختر و پسر قبل ام امدواج ميتوانند با هم مير يک
سقآ مندگي كنند
من متأهل ميتوانند رابطه جنسي با فرد ديگري به
یير ام همسر داشته باشد
ميتوان رابطه جنسي دختر و پسر قبل ام امدواج را
پذيرفت
ميتوان همجنسبامي را پذيرفت
آسايش و لذتبردن در مندگي ام همه چيز مهمتر
است و افراد بايد در پي خوشي خود باشند
ارمشهاي پستمدرن خانوادگي

هایارزشهایخانوادگی

جدول -5
گونه

7

ارزشهای


ارزشهای


ارزشهای


خانوادگیسنتی

خانوادگی

خانوادگی

مدرن

پستمدرن


ميانگين
گويه

بااا دياادگاهي مطاااب بااا نظريااه مدرنيتااه ،رونااد تحااوالت
اجتمااابي در فرمااولي ساااده بااه ساانتي ،ماادرن و پسااامدرن
طبقهبندي ميشود .اين طبقهبندي ام جهتي معناي تاريخي دارد
و ام جهت ديگر ،لزوماً معناي تاريخي ،يعني به تقاده و تاأخر

ميانگين

99/1911

91/1167

9/1111

مماني اشاره ندارد؛ بفکه حالتها ياا وضاعيتهااي اجتماابي

انحاااااراا

۱/16169

1/17۱97

۱/91196

معيني را تعريآ ميكند كه اين حالتها بهطور هاممماان نياز

استاندارد
واريانس

91/117

99/911

9۱/6۱9

مشاهده ميشوند .بهببارتي ما لزوماً نمايتاوانيم بگاوييم ياک
مرحفه تاريخي ،سنتي و بعد ام آن مدرنيتاه ياا پسات مدرنيتاه
است؛ ميرا تحول خطاي در هماه جواماع وجاود نادارد و در

همان طور كه مالحظه ميشود ارمشهاي مادرن ،بيشاترين

برخي جوامع جهتگيري فرهنگي تغيير كارده اسات .در ايان

ميانگين و كمترين واريانس را در ميان ارمشهااي خاانوادگي

پشوهش ،ارمش هاي خانوادگي سنتي و مدرن در سطح وسايع

دارد ،شاايوع و همگنااي بيشااتري دارد و در مقاباال ،كمتاارين

و همچنين نشانههايي ام ارمشهاي پستمدرن در برخي ابعاد

ميانگين و بيشترين وارياانس در ارمشهااي پساتمادرن باه

مشاهده ميشود .ارمشهاي مدرن به شکل گساتردهاي نماياان

چشم مي خاورد .ارمش هااي سانتي باا مياانگيني نزدياک باه

است؛ اماا ارمشهااي سانتي نياز در ساطح وسايعي پذيرفتاه

ارمشهاي مدرن در سطح وسيعي به چشم ميخورد.

ميشود؛ بنابراين ،روناد تحاول ارمشاي خطاي نيسات .تغييار

7

در دامنه  1تا 96

فرهنگي مطرح است؛ اما تداوه و پايداري سنتهاي فرهنگاي
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نيز به چشم ميخورد و جايگزيني فرهنگي به كنادي درحاال

همانطوركه در جدول  6مشاهده ميشود تفاوت جنسيتي قابل

وقوع است؛ اما ارمشهااي سانتي همچناان پابرجاسات و در

قبول و معنادار در نگرشهاي خانوادگي سنتي و مدرن وجاود

سطح وسيعي پذيرفته ميشود .در ادامة اين مقالاه ،گوناههااي

دارد .مردان بيش ام منان به ارمشهاي سنتي و كمتر ام آنها باه

مختفآ ارمشهاي خانوادگي در گروههاي مختفاآ اجتماابي

ارمشهاي مدرن خانوادگي گرايش دارند؛ اماا در ارمشهااي

اقتصادي و جمعيتي بررسي ميشود.

پستمدرن تفاوت جنسيتي مشاهده نميشود .مشابه اين يافتاه
در پشوهش گودرمي نيز هست كه نشان داد تغيير ارمشها باا

جنسيتوارزشهایخانوادگی


متغيار جنسايت رابطاة معناادار دارد (گاودرمي .)197 :7911 ،در

چنانکه اشاره شد ،برخي نظرياهپاردامان امجمفاه اينگفهاارت،

ارمش هاي پست مدرن ،تفاوت جنسيتي به چشم نميخاورد و

گيدنز ،اولريک بک و اليزابت بک گازارش كاردهاناد مناان باا

منان و مردان در اين حومه نگرشهاي يکسان دارند؛ بنابراين،

رسيدن به سطح تحصيالت باالتر و اشاتغال باه قادرتهاايي

فرضاية رابطااه مياان جنساايت بااا ارمشهااي ساانتي و ماادرن

دست يافته اناد و توانساتهاناد موجباات تغييارات ارمشاي در

خانوادگي پذيرفته ميشود.

جامعه و خانواده را به سامت براباري جنسايتي فاراهم كنناد.

یجنسيتیدرارزشهایخانوادگی

تفاوتها

جدول-6آزمونميانگين
ارزشهایخانوادگی


تعداد

ميانگين

انحررررررا  آزمونلون
F
استاندارد
 Pمقدار

t

درجررررره

Pمقدار

آزادی

سنتي

مردان
منان

991
916

1191.91
996۱.97

7۱۱۱9.۱
۱099919

10911

10111

1۱1.1
10119

۱91
۱910991

10111
10111

مدرن

مردان
منان

991
916

1919.9۱
9991.91

19619.1
67797.1

101۱1

10116

-60679
-69906

۱91
۱910196

10111
10111

پستمدرن

مردان
منان

991
916

61۱1.9
1911.71

199۱1.۱
99991.6

۱0167

10176

-10999
-1099۱

۱91
۱910911

109۱1
109۱۱

براساس جدول  ،1بيشترين تفاوتهااي جنسايتي در نسال

اول ،دوه و سااوه تفاااوت چشاامگيري وجااود دارد .مقاوماات

دوه و بهخصوص در نسل سوه وجاود دارد .در نگارشهااي

مردان در برابار تغييار ارمشهااي خاانوادگي در ايان جادول

سنتي و مدرن مردان نسل اول ،دوه و سوه تفاوت چشمگيري

نمايان است.

ديده نميشود؛ اما در نگرشهاي سانتي و مادرن مناان نسال

نسلها
یجنسيتیدرارزشهایخانوادگی 

تفاوتها

جدول-7
ارمشهاي خانوادگي سنتي
ارمشهاي خانوادگي مدرن
ارمشهاي خانوادگي پستمدرن

مرد
من
مرد
من
مرد
من

نسلاول

نسلدوم

نسلسوم

91/11۱1
91/7191
9۱/۱11
91/1971
1/1999
6/7611

9۱/1۱19
97/9191
96/91۱9
91/1۱67
1/9119
9/911۱

91/9119
79/7۱17
9۱/1716
99/1911
77/7919
77/9711
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وارزشهایخانوادگی

وضعيتتأهل

پستمدرنيستي باالتري نسبت به متأهل ها دارناد .مشاابه ايان

براساااس جاادول  ،1وضااعيت تأهاال بااا ارمشهاااي ساانتي و

يافته در پشوهش گودرمي است كه نشان داد تغيير ارمشها باا

ارمشهاي پستمدرن خانوادگي رابطه معنادار قابل قبول دارد.

وضعيت تأهل ام ديد پاسخگويان رابطة معنادار

دارد (گاودرمي،

متأهاالهااا ام مجردهااا ساانتيترنااد و مجردهااا نگاارشهاااي

.)197 :7911


درارزشهایخانوادگی

جدول-8آزمونوضعيتتأهل
ارزشهایخانوادگی تعداد


ميانگين

آزمونلون

انحرا استاندارد
F

سنتي
مدرن
پستمدرن

مجردين
متأهفين
مجردين
متأهفين

911
911
911
911

177۱.97
66۱1.99
7191.91
719.91

7۱961.6
۱1619.۱
1۱699.1
61179.1

مجردين
متأهفين

911
911

1۱۱1.77
1969.1

91611.6
۱991.۱

t

درجهآزادی

Pمقدار

Pمقدار

119.1

199.

171.9

191.

-90199
-9067۱
1099۱
10991

991.9

119.

۱0171
۱0111

۱91
9110191
۱91
11۱0919
۱91
9110717

10111
10111
1011۱
10119
10111
10111

موقعيتاقتصادیواجتماعیوارزشهایخانوادگی


یيرمستقيم دارد (مفکي)7911 ،؛ بنابراين ،فرضيه رابطه درآماد و

براساس مشاهدات جدول  ،9رابطه معناداري ميان تحصايالت

تحصيالت در گونههاي مختفآ ارمشهااي خاانوادگي قابال

و ارمشهاي خانوادگي بهخصوص ارمش هااي سانتي وجاود

قبااول اساات و همچنااين فرضاايه رابطااه پايگاااه اقتصااادي و

دارد؛ بهطاوريكاه ارمش هااي خاانوادگي سانتي در افاراد باا

اجتمابي با ارمشهاي سنتي پذيرفته ميشود.

تحصيالت پايينتر و ارمشهاي خانوادگي مدرن و پستمدرن

جدول-9تحصيالت،درآمد،پايگاهاقتصادیواجتماعیو

در افراد با تحصيالت باالتر ديده ميشاود؛ اماا ايان رابطاه در

ارزشهایخانوادگی


ارمش هاي پست مدرن ضعيآ است .بناابراين ،فرضايه رابطاه
ميان تحصايالت و ارمشهااي خاانوادگي پذيرفتاه مايشاود.
مشابه اين يافته را در پشوهش گاودرمي مشااهده كارديم كاه
نشان داد تغييار ارمشهاا باا تحصايالت رابطاة معناادار دارد
(گودرمي .)197 :7911 ،همچناين ،ارمش هااي سانتي ،بيشاتر در
افاراد باا درآماد ،پايگاااه اقتصاادي و اجتماابي و تحصاايالت
پايينتر ديده ميشود .ارمشهاي مدرن و پستمدرن در افاراد
با تحصيالت و درآمدهاي باالتر بيشتر مشاهده ميشود .مشاابه
اين نتايج را مفکي در پشوهش خود نشان داده بود كه در ايران
سااالخوردگان ،كاام سااوادان و فقيااران ،بيشااتر ام جوانااان،
دانشااگاهيان و ثروتمناادان بااه ارمشهاااي ساانتي پايبندنااد و
تجانس ارمشي بيشتري در اين خصوص دارند .او تحصايالت
را مهمترين و موثرترين متغير نوسامي در سطح خارد معرفاي
كرده بود كه بر تماامي مؤلفاههااي ارمشاي تاأثير مساتقيم ياا

ارمشهاي
خانوادگي
سنتي
ارمشهاي
خانوادگي
مدرن
ارمشهاي
خانوادگي
پستمدرن

نسلاول

نسلدوم

نسلسوم

91/9۱19

99/۱991

97/6919

91/1111

1/1911

96/9196

1/1169

91/6661

77/۱619

آزمون
F
91/997

1/611

99/169

P
مقدار
1/111

1/111

1/111



نسلوارزشهایخانوادگی

بااه گفتااة اينگفهااارت ،تغيياار فرهنگااي تاادريجي اساات و بااا
جايگزيني نسفي ،خود را نشان ميدهد .نظريه تغيير ارمشي بار
اين داللت دارد كه فرهن  ،يکشبه تغيير نميكند .فرمانروايان
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و قوانين تغيير ميكنند؛ اما تغييار جنباههااي اساساي فرهنا

اول همگاه است و شرايطي را به وجود ميآورد كاه گسسات

سالها طول ميكشد .وقتي دگرگوني فرهنگي مهمي ر دهاد

نسافي واقااع نشااود و امکااان همزيساتي نساافي فااراهم شااود.

به تفاوتهايي در ميان نسلها ميانجامد؛ ميرا اين دگرگونيها

ارمش هاي سنتي در هر سه نسل پابرجاست و در نسال دوه و

در ميان گروههاي جوان تار كاه نياامي باه یفباه بار مقاومات

سوه ارمش هاي مادرن بااالتر اسات و ايان دو نسال همگان

يادگيري متناقض اوليه ندارناد باا ساهولت بيشاتري صاورت

هسااتند؛ بنااابراين ،كااارگزار فرهنگااي بااودهانااد و ارمشهاااي

(اينگفهاارت 91 : 7919 ،باه

خااانوادگي ماادرن و برابرطفبانااه خااانوادگي را بااه نمااايش

ميگيرد تا در ميان گروههاي بزرگتار

گذاشتهاند .واريانس نسفي ارمشهاي خانوادگي نشان ميدهاد

نقل ام اكشتاين.)7911 ،
همان طوركه در جادول 71مالحظاه مايشاود ارمش هااي

در گونههاي مختفآ ارمشهاي خانوادگي تفاوت باين نسافي

خانوادگي سنتي و مدرن همممان باه شاکل گساترده در مياان

مشهود است و بنصر نسل تمايزدهنده ارمشهااي خاانوادگي

همه نسلهاا وجاود دارد و ارمشهااي سانتي ساير نزولاي و

است؛ بنابراين ،فرضيه رابطه مياان بنصار نسال و ارمشهااي

ارمش هاي مدرن سير صعودي دارند؛ اما ايان روناد تغييارات

خانوادگي پذيرفته ميشود.


سريعي را نشان نميدهد .بارقههايي ام ارمشهاي پستمادرن

ميانگينارزشهایخانوادگیدرسهنسل

جدول-11

نيز وجود دارد كه سير افزايشي را نشان ميدهد .تحول خطاي
در ارمشهاي خانوادگي ديده نميشاود و باتوجاهباه سااختار

درآمد



جمعيتي جوان ايران و تركيب جنسيتي آن ،تحوالت بمادهاي
به وجود آمده كه ام راه فهم نسفي ممکن است و اين سااختار
ارمشهاي
خانوادگي
سنتي
ارمشهاي
خانوادگي
مدرن
ارمشهاي
خانوادگي
پست
مدرن

جنسيتي نسفي ،باالتربودن ميانگين ارمشهاي مدرن خانوادگي
و تفوق آن را موجب شده است .ارمشهاي خاانوادگي سانتي
ام نسل اول به سوه كاهش دارد؛ اما به شکل گستردهاي دياده
ميشود و ارمشهاي خانوادگي مدرن و پساتمادرن ام نسال
اول به سوه افزايش دارد.
آممون تعقيبي نشان ميدهد ارمشهاي خانوادگي سانتي در
نسل اول ،ارمش هاي خانوادگي مادرن در نسال دوه و ساوه،

ضريب
پيرسون
-10917

10199

10791

P
مقدار
10111

10199

10111

پايگاهاقتصادی
*

اجتماعی 
ضريب P
پيرسون مقدار
-10911

10119

10111

10111

10791

10719

تحصيالت
گاما

P
مقدار

-10911

10111

10799

10711

10111

10199

* پايگاه اقتصادي و اجتمابي ام تركيب سه گوياة منزلات شاغفي ،درآماد و

ارمش هاي خانوادگي پستمدرن در نسل ساوه بيشاتر اسات.

تحصيالت ساخته شده است.

نسل دوه پيونددهنده و مياانجي نسال هاا باه شامار مايرود؛
بهطوريكه در مدرنيته با نسل سوه و در پستمادرن باا نسال


آزمونتعقيبیشفهدرنسلوارزشهایخانوادگی

جدول-11
ارزشهایخانوادگیسنتی

نسل

تعداد

اول
دوه
سوه

۱9
911
961

گااروه همگاان
اول
91/9۱19

گااروه همگاان
دوه

ارزشهایخانوادگیمدرن

گااروه همگاان
سوه

گااروه همگاان
اول
91/1111

99/۱991
7/111

7/111

97/6919
7/111

7/111

گااروه همگاان
دوه
96/9196
91/6661
1/19۱

ارزشهایخانوادگیپستمدرن

گااروه همگاان
اول
1/1911
1/1169
1/169

گااروه همگاان
دوه

77/۱619
7/111
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نشاندهندة فروپاشي خانواده در آيندهاي نزدياک و شاايد دور

همان طوركه مشاهده شد در اين پشوهش كاهش ارمشهاي

در نظر گرفته نميشود.

سنتي و افزايش ارمشهااي مادرن و پساتمادرن خاانوادگي
مشاااهد شااد .همچنااين ،تفاااوت بااين نساافي در ارمشهاااي

بااا ورود هاامممااان متغيرهاااي اقتصااادي و اجتمااابي در

خانوادگي وجود دارد كه بهخصوص تمايزدهنادة نسال اول و

ارمشهاي سنتي چنانکه در جدول  79مشاهده ميشود %9901

سااوه اساات .دربااينحااال كااه نساال سااوه در ارمشهاااي

ام ارمشهاي سنتي خانوادگي به ترتيب با متغيرهاي جنسايت،

پست مدرن ،خاود را ام نسال اول و دوه متماايز مايكناد ،در

نسل ،تحصيالت و درآمد تبيين ميشاود .ماردان ،مسانترهاا،

همين نسل ارمشهاي خانوادگي سنتي وجود دارد؛ البتاه باياد

افراد با تحصيالت و درآمد كمتر ،نگرشهاي سنتيتري دارند.

در نظاار داشاات ارمشهاااي پسااتماادرن خااانوادگي درحااال

مردان در تغيير ارمش هااي سانتي در هار ساه نسال ام خاود

افزايش است كه به نوبي تجزيه و انشاقاق در خاانواده را باه

مقاومت بيشتري نشان ميدهند.

هماراه دارد؛ اماا ايان افازايش باه انادامهاي بطئاي اسات كااه

رگرسيونچندمتغيرهارزشهایخانوادگیسنتی

جدول-12
B

الگو
7
9

9

1

R

Beta
t

Sig

F

sig

960111

10111

۱70996

10111

-10769

10111

910191

10111

-10119

10111

-10۱61

10111

97019۱

10111

-10199

10111
10111

ثابت

910191

جنسيت

-90199

ثابت

9۱0961

جنسيت

-90176

-10991

نسل

-90111

-10919

ثابت

96011۱

جنسيت

-90۱61

-10911

نسل

-90۱99

-10911

-10191

درآمد

6E- - 71۱1

-10711

-101۱1

10111

ثابت

960۱19

970917

10111

جنسيت

-90191

-10997

-10911

10111

نسل

-70991

-10979

-۱0711

10111

درآمد

1E- 10966-

-10711

-90۱1۱

10111

تحصيالت

-10699

-107۱1

-9099۱

10117

-10917

۱10796

991.11

111.91

10111

10111

10111

Square R

Adjusted

RSquare
10917
191.

16۱.

119.

197.
719.

971.

999.

119.
719.

979.

991.

در جدول  79و در ورود هاممماان متغيرهااي اقتصاادي و

بهخصوص در نسلهاي دوه و سوه كارگزار بودهاند .در مناان

اجتمااابي مشاااهده مااي شااود  %790۱ام ارمشهاااي ماادرن

هرچه به سمت نسالهااي جديادتر پايش مايرويام تفااوت

خانوادگي به ترتيب با متغيرهاي جنسيت ،تحصايالت و نسال

ارمشي بيشتر مايشاود .قادرت تبياين متغيرهااي ماذكور در

تبيين مايشاود .مناان در تغييار ارمشهااي سانتي باه مادرن

ارمشهاي سنتي بيش ام ارمشهاي مدرن است.
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رگرسيونچندمتغيرهارزشهایخانوادگیمدرن

جدول-13
الگو

7
9

9

B

Beta
t

Sig

F

sig

960691

10111

169.96

10111

199.6

10111

119.96

10111

1۱9.6

10111

6۱9.۱

10111

171.79

10111

199.6

10111
10111
191.

ثابت

996.99

جنسيت

17۱.9

ثابت

196.91

جنسيت

69۱.9

917.1

تحصيالت

119.1

99۱.1

ثابت

91۱.79

جنسيت

6۱1.9

919.1

تحصيالت

616.1

719.1

791.1

نسل

-10119

711.1

991.9

9۱1.1

911.9۱

۱19.9۱

10111

10111

R

R
Square

Adjustd
RSquare

9۱1.1

166.1

161.

911.1

967.1

10797

10791

771.

79۱.

با ورود همزمان متغيرهاي اقتصادي اجتمابي در ارمش هاي

جنسيتي وجود ندارد و منان و مردان به سوي همگرايي پايش

پسااتماادرن مالحظااه ماايشااود كااه  % 770۱ام ارمشهاااي

ماايرونااد .قاادرت تبيااين متغيرهاااي مااذكور در ارمشهاااي

پست مدرن خانوادگي به ترتيب با متغيرهااي نسال ،وضاعيت

پسااتماادرن كمتاار اساات و بنااابراين بايااد بااه دنبااال بواماال

تأهل و درآمد تبيين ميشود .در ارمشهاي پستمدرن تفاوت

اثرگذارتر ام متغيرهاي اقتصادي اجتمابي باشيم.


هایخانوادگیپستمدرن


رگرسيونچندمتغيرهارزش
جدول-14
B

الگو

7
9

Beta

ثابت

109۱1

نسل

90919

ثابت

90116

نسل

701۱1

10916

وضاااااعيت

-909۱6

-1071۱

109۱1

R
t

Sig

F

sig

10661

10111

910911

10111

۱0161

10111

60979

10111

101۱1

10111

-10919

10111

960116

10111

R

Adjustd
R Squar

Square

109۱1
10911

169.
1019۱

167.
197.

تأهل
9

ثابت

10196

نسل

70119

10719

وضاااااعيت

-90116

-10761

۱0999

10111

10179

10111

-90916

10111

990911

10111

10916

791.

77۱.

تأهل
درآمد

1E-10911

10767

90199

10111

بحثونتيجه


و مبتني بر سنساالري و جنسساالري بوده اسات .باه دنباال

در گذشته ،خانوادة ايراني براساس پدر تبااري ،پادر مکااني و

دگرگونيهاي جهاني ،خانوادة ايراناي نياز تغييراتاي را تجرباه

اولويت جنس مذكر استوار بوده و رواب افراد ،سفسفه مراتباي

كرده و دگرگونيهايي يافته است .اين تحوالت موجاب شاده
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است جامعة ايراني ،سادگي قديم خاود را ام دسات بدهناد و
رواب ميان گروهها نيز پيچيدگي پيدا كند.

ديگر گونهها را موجب شده است.
ارمش هاي خانوادگي سنتي ام نسل اول باه ساوه كااهش

ايراني ،همواره خانوادهمدار بوده و بقاي جامعة ايراني بدون

دارد؛ امااا همچنااان بااه شااکل گسااتردهاي ديااده ماايشااود و

خانواده ممکن نبوده است؛ اما برخي پشوهشها نشان ميدهاد

ارمشهاي خانوادگي مدرن و پستمدرن ام نسل اول به ساوه

خانوادة ايراني در تطاب خاود باا دگرگاونيهااي اجتماابي و

افزايش دارد .تحفيل واريانس نسفي نشان ميدهد در گونههاي

اقتصادي با تناقواتي مواجه شده اسات .ايان پاشوهشهاا باه

مختفآ ارمشهاي خانوادگي تفاوت بين نسفي مشاهود اسات

نوبي نشااندهنادة تغييار ارمشهاا ،افاول ارمشهااي سانتي

و بنصاار نساال تمايزدهناادة ارمشهاااي خااانوادگي اساات.

خانوادگي و افزايش آمادانديشيهاي پساتمادرن ياا حواور

ارمشهاااي خااانوادگي ساانتي در نساال اول و ارمشهاااي

همممان اين سه دارد كه هريک ام آنها به ممينة متناسب با آنهاا

خانوادگي مدرن در نسل هاي دوه و سوه بيشاتر اسات .نسال

فرهنگي ايراني منافاات

دوه همانند پيونددهنده و ميانجي نسلها بمال مايكناد و در

دارد كه همواره خانوادهمداري و دينمداري ،جزء جدانشادني

ارمشهاي مدرن با نسل سوه و در ارمشهاي پستمادرن باا

آن بوده است .سؤال اساسي پشوهش حاضر اين است كاه آياا

نسل اول همگاه شده است و شرايطي را به وجاود آورده كاه

جامعااة درحااال گااذار ام ساانت بااه مدرنيتااه ،رونااد كاااهش

امکان همزيستي نسفي فراهم شده است .ارمش هاي سانتي در

ارمش هاي سنتي و افزايش ارمشهاي مدرن را طي ميكند ياا

هر سه نسال پابرجاسات و در نسال دوه و ساوه ارمشهااي

درحاليكه هنوم مسير سنت به مدرنيتاه را طاي نکارده اسات

مدرن باالتر است و بنابراين نسل باهم،اباه كاارگزار فرهنگاي،

ارمشهاي پستمدرن خانوادگي را تجربه ميكند؛ آيا باهطاور

ارمشهاي خانوادگي مدرن و برابرطفبانه را به نمايش گاذارده

همممان شکلهاي مختفآ ارمشهاي خانوادگي در جامعة ماا

اساات .تغيياار فرهنگااي مطاارح اساات؛ امااا تااداوه و پايااداري

وجود دارد؛ بوامل ماؤثر بار گوناههااي مختفاآ ارمشهااي

سنتهاي فرهنگي نيز به چشم ميخورد و جايگزيني فرهنگي

خانوادگي چيست و بررسي نسفي ارمشهاي خانوادگي روناد

به كندي درحال وقوع است؛ اماا ارمشهااي سانتي همچناان

تغييرات را چگونه نشان ميدهد.

پابرجاست و در سطح وسيعي پذيرفته ميشود.

نياممند است و بخشي ام آنها با ميرا

نتايج پشوهش نشان داد روناد تحاول ارمشاي در خاانوادة

ارمشهاي پستمدرن خانوادگي درحال افزايش اسات كاه

تهراني خطي نيست .ارمش هاي سنتي و مادرن خاانوادگي در

به نوبي تجزيه و انشقاق در خانواده را به همراه دارد؛ اما ايان

سطح وسايعي وجاود دارد و درجااتي خفياآ ام ارمشهااي

افزايش به انادامهاي بطئاي اسات كاه نشااندهنادة فروپاشاي

پستمدرن به چشم مايخاورد .ارمشهااي مادرن باه شاکل

خااانواده در آيناادهاي نزديااک و شااايد دور در نظاار گرفتااه

گستردهاي ،نمايان و درحال افزايش اسات؛ اماا ام ارمشهااي

نميشود.

سنتي به شدت كاسته نشده است .ارمشهاي خانوادگي سانتي

اين پشوهش نشان داد جنسيت ،بامل تعيينكنندة مهماي در

و ماادرن بااه شااکل گسااترده در همااة نساالهااا وجااود دارد.

ارمشهاي سنتي و مدرن است .همانطوركه گفته شد مشاابه ايان

ارمشهاي سنتي سير نزولي و ارمشهاي مدرن سير صاعودي

نتيجه در پشوهشهاي متعدد اينگفهارت ،گيدنز ،باک ،گاودرمي و

دارد؛ اما اين روند ،تغييرات سريع را در افول ارمشهاي سنتي

مفکي گزارش شده است كه منان با رسيدن به ساطح تحصايالت

نشان نميدهد .همچنين ،بارقههايي ام ارمشهاي پساتمادرن

باالتر و اشتغال باه قادرتهاايي دسات يافتاهاناد و توانساتهاناد

وجود دارد كه روناد افزايشاي دارد .سااختار نسافي جنسايتي

موجبات تغييرات ارمشي در جامعه و خانواده را به سمت براباري

جامعة ما باالتربودن ميانگين ارمش هاي مدرن و تفاوق آن بار

جنسيتي فراهم كنناد .در ارمشهااي پساتمادرن ،تفااوتهااي
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جنسيتي باه چشام نمايخاورد و مناان و ماردان در ايان حاومه

جنسيتي آورده اسات آنچاه گسسات نسافي بناوان مايشاود

نگاارشهاااي يکسااان دارنااد .در ارمشهاااي ساانتي و ماادرن

درواقع انقطااع مياان نسالهاا نيسات و بياانكننادة تحاوالت

تفاوتهاي جنسيتي بيش ام تفاوتهاي نسفي مطرح است و ايان

اجتمابي و فرهنگي ام نوع رواب تركيبي شيوههااي فرهنگاي

وضعيت در نسل دوه و سوه نمايانتر است.

در ايران معاصر است كه در آن ،جامعة ايران با رواب تركيباي

همچنااين ،نتااايج پااشوهش نشااان داد ميااان تحصاايالت و

شيوههاي فرهنگي نظاه نوين بامتوليد اجتمابي خود را محقا

ارمشهاي خاانوادگي باهخصاوص ارمشهااي سانتي رابطاه

ميكند (ببادالفهيان .)11 :7911 ،همچناين در پاشوهش گاودرمي

معنادار وجود دارد .بهطوريكه ارمشهاي خانوادگي سانتي در

( ،)7911آمادارمکااي و بسااگري خانقاااه ( ،)7911خزالااي

افراد با تحصيالت پايينتار و ارمشهااي خاانوادگي مادرن و

( ،)7919مفکااي ( ،)7911آمادارمکااي ( )7911و شااکوري و

پستمدرن در افراد با تحصيالت باالتر ديده ميشود؛ اماا ايان

آمادارمکي ( )7917نتايج مشابه گزارش شده است.

رابطه در ارمشهاي پساتمادرن ضاعيآ اسات .ارمشهااي

نتااايج تحفياال چناادمتغيره نشااان داد  %9901ام ارمشهاااي

سنتي در درآمد ،پايگاه اقتصادي و اجتماابي و در تحصايالت

ساانتي خااانوادگي بااه ترتيااب بااا متغيرهاااي جنساايت ،نساال،

پايينتر بيشتر ديده ميشود .ارمشهاي مدرن و پستمدرن در

تحصيالت و درآمد تبيين ميشود .مردان در تغيير ارمش هااي

تحصيالت و درآمد باالتر ،بيشتر ديده ميشود.

سنتي در هر سه نسل ام خود مقاومت نشان ميدهند .جنسيت،

در اياان پااشوهش ،كاااهش ارمشهاااي ساانتي و افاازايش

تحصيالت و نسل  %790۱ام ارمش هااي مادرن خاانوادگي را

ارمش هاي مدرن و پستمدرن خانوادگي مشاهد شد .نتاايجي

تبيااين ماايكننااد .منااان بااه واسااطة جمعياات خااود در تغيياار

مشابه اين پشوهش در مطالعات آماتو و بوت ( ،)1995چارلين

ارمشهاي سنتي به مدرن بهخصوص در نسلهاي دوه و سوه

و

كارگزار فرهنگي بوده اند و توفيقااتي باه دسات آوردهاناد .در

همکاااران ( ،)2007چااودوري و تراوات او ( ،)1994گااوتيرم -

منان هرچه به سمت نسالهااي جاوانتار مايرويام ،تفااوت

دومنه ( ،)2008مالهوترا و تسيو ( ،)1996ويفيامز ( ،)2007چو

نگرشي بيشتر ميشاود .در ارمشهااي پساتمادرن  %770۱ام

( ،)2004آكسين و تورنتن ) (1993؛ بام س ()1998؛ منين

(،)1994

ارمش هاي پست مدرن خانوادگي به ترتيب با متغيرهاي نسال،

هيگينااز و همکاااران ( ،)2002يااو ( ،)1994اسااميت و باااس

وضااعيت تأهاال و درآمااد تبيااين ماايشااود .در ارمشهاااي

( ،)2001باس ( ،)1989باس و همکاران ( ،)2001تورو ،ماورن

پستمدرن تفاوت جنسيتي وجود نادارد و مناان و ماردان باه

و اساا رچر ()2003؛ شاااكففورد ،اساااميت ،باااس (،)2005

سوي همگرايي پيش ميروند .قدرت تبيين متغيرهااي ماذكور

اريکسن ( ،)1968لوينسن ،دارو ،كاليان ،لوينسان ،ماک كاي

در ارمشهاي مدرن و پستمدرن كمتر است و بناابراين باياد

و شااين ( ،)1996شاااكال و كاپاديااا ( ،)2007وناا

( )1978و وايفنت ( )1977ديده شاده اسات

(دلخماوش:7911 ،

.)911

به دنبال بوامل اثرگذارتر ام اين متغيرها باشيم.
پشوهش حاضر نشان داد در شاهر تهاران اهميات خاانواده

همچنين مشااهده شاد تفااوت باين نسافي در ارمشهااي

همچنان باالست .ارمش هاي سنتي در هار ساه نسال اهميات

خانوادگي وجود دارد كه بهخصوص تمايزدهنادة نسال اول و

بسياري دارد و آراه و تدريجي جااي خاود را باه ارمشهااي

سوه است .دربينحال كه نسل سوه در ارمشهاي پستمدرن

مدرن ميدهد و ارمشهاي پستمادرن نياز درحاال ظهاور و

خود را ام نسال اول و دوه متماايز مايكناد ،در هماين نسال

گسترش است .تفاوت نسافي وجاود دارد؛ اماا در ارمشهااي

ارمش هاي خانوادگي سنتي وجود دارد و اين يافته تأييدكننادة

سنتي و مدرن تفاوتهاي جنسيتي بيش ام تفاوتهااي نسافي

پشوهش ببدالفهيان است كه در مقالة نسالهاا و نگارشهااي

خودنمايي ميكند.
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در حااومة ارمشهاااي ساانتي و ماادرن خااانوادگي تفاااوت
جنسيتي بيش ام تفاوت نسفي مطرح است و بناابراين رسايدن
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