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 در بین زوجین دو نسل شهر ایالم  های خانواده چگونگی دگردیسی ارزش

 4خلیل میرزایی،  3یارمحمد قاسمی، 2نیر پیراهری، 1زهرا عبدالهی

 32/93/9211تاريخ پذيرش:   32/6/9211تاريخ دريافت: 

 چکیده

هاای   عرصههای انسانی در  جهان تحلیل جوامع امروزی بدون لحاظ کردن مدرنیته ناممکن است. زیست

گوناگون هنوز کمابیش در حال تجربة مدرنیته هساتند. یکای از نهادهاایی کاه از مدرنیتاه متاه ر  اد         

هاای خاانواد  در  اهر ایاست اسات.       خانواد  است. هدف این پژوهش مطالعة چگونگی تکوین ارزش

نفار از   23 ای است. بارای نیال باه ایان هادف باا      رویکرد مطالعة حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه

گیری هدفمند و  ( ساکن  هر ایست بر اساس روش نمونه5231-5231و  5231-5231زوجین دو دهه )

آوری و ساس  باا اساتفاد  از     های ماورد  نظار جماع    یافته به عمل آمد، داد  ساخت نظری، مصاحبة نیمه

مقولة عماد    33ء و مقوله جز 32مفهوت،  551ای )باز، محوری و گزینشی(،  مرحله فرایند کدگذاری سه

های خاانواد    های پژوهش نشان داد تفاوت در ارزش ای استخراج  د. یافته و در نهایت دو مقولة هسته

هاای خاانوادگی، فرزنادمحوری و ...     میان دو نسل در  یوۀ همسرگزینی، سبک زندگی، تغییر در سنت

هاا در خاانواد     جه تغییر ارزشسمت خانوادۀ مدرن و  کنند  در حرکت است. درنتی است. خانواد ، به

وجود دارد که در چند دهة اخیر در ایست تحت ته یر فرایند مدرنیته و پیامدهای آن قارار گرفتاه اسات.    

های سانتی   ها اتفاق افتاد  است. ارزش  دن سنتها با محوریت کمرنگ در این فرایند دگردیسی ارزش

 ها جایگزین  د  است.  های مدرن در خانواد  ها ارزش جای آن )نسل گذ ته( به حا یه رفته و به

 ای. ها، مدرنیته، نظریة زمینه های خانواد ، تغییرات، سنت ارزشواژگان کلیدی:  

 

 

 

 

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
 اسسمی واحد علوت تحقیقات تهران های اجتماعی دانشگا  آزاد  ناسی گرو  دور  دکتری جامعه .دانشجوی 5

Abdolahiz615@Gmail. com 

  n_pirahari@yahoo. com    مسئول.نویسند   -نشگا  آزاد اسسمی واحد گرمسار ناسی دا . استادیار گرو  جامعه3

 Y. ghasemi@Ilam. AC. ir                             نویسند  مسئول. -. استاد گرو  علوت اجتماعی دانشگا  ایست 2

 Mirzaeei_khalil@riau. ac                      . دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگا  آزاد اسسمی واحد رودهن 4 



 

 

 

 

 

 2911، پاییز و زمستان 1، شماره 22بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   241 

  

 

 مقدمه و بیان مسئله

هاای انساانی در    تحلیل جوامع امروزی بدون لحاظ نمودن مدرنیته، ناممکن است. زیست جهاان 

تجرباة مدرنیتاه هساتند. یکای از نهادهاایی کاه از       های گوناگون هنوز کمابیش در حاال   عرصه

 ود که اساتمرار و   مدرنیته مته ر  د  خانواد  است. خانواد  یکی از نهادهای اصلی محسوب می

از محسانی تبریازی    نقال  به  5331) 5بقای جامعه به نهاد خانواد  وابسته است. چنانکه ویلیات گود

منزلاه نظاات    اصالی تشاکل اجتمااعی اسات و باه     ( معتقد است خانواد  کانون و هسته 3335232

مثاباه یکای از اجازای     سازد. خانواد  به تر را می اجتماعی کوچکی است که زیربنای جامعه بزرگ

جامعه باید در متن جامعه دید   ود و تغییرات آن، همرا  یا در پی تغییرات جامعه، تحت مطالعه 

 قرار گیرد.  

هاای مدرنیتاه ایان     ته ته یر پذیرفته است. یکی از ویژگای جامعه امروز ما از فرایندهای مدرنی

هاای   رسد کاه در مسایر مدرنیتاه قارار گرفتاه و انتخااب       است که انسان خود به این آگاهی می

آورد؛ ماثس  در   همرا  مای  پر ماری پیش روی خود دارد. گاهی این حق انتخاب، تردیدهایی را به

درصد از مردت ایران در پاسخ به این  34یان، حدود های ایران ها و نگرش موج دوت پیمایش ارزش

تر را  تر خواهند  د، گزینه غیر مذهبی تر یا غیر مذهبی پرسش که در پنج سال آیند  مردت مذهبی

دهد آنان نیز تردیاد موجاود    کنند. این نگاهی که افراد به جامعه خود دارند، نشان می انتخاب می

 (.  52235234بینند )غفاری،  یهای دینی را به چشم م نسبت به ارزش

هاای خاانوادگی اسات.     ها که در جامعه ماا اهمیات فاراوان دارد، ارزش    یکی از انواع ارزش

باا  « جدیاد »و « قادیم »های تغییرات ارز ی جامعاه اسات کاه در آن دو نسال      خانواد  از کانون

رهنگای  ف-هاای اجتمااعی   زیساتی دارناد. در بررسای ارزش    های مشترک و یا متفاوت هم ارزش

ای از  زیربنای تغییرات ارز ی را توسعه اقتصادی و رسیدن افاراد باه ساطز فزایناد      3اینگلهارت

دهد، تفاوت  ادید و معنااداری در هماه     های تجربی خود نشان می داند. او در تحلیل امنیت می

جناین و الاسق( در میاان     گرایی، سقط جن  های اجتماعی ) امل تهیید برابری جنسی، هم ارزش

کنناد، وجاود    کنند و آنان که در جوامع اسسمی زندگی می ردمی که در جوامع غربی زندگی میم

 (. 5135232دارد )اینگلهارت، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1 .William Good 

2 .Inglehart 
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کند که الگوهاای خاانواد  در جواماع مختلا       ( اعست می5331، 3از گود نقل به 3152) 5میرز

د، نتاایج ایان تغییار    کننا  جهت تغییر مای   که دو نظات خانواد  در یک متفاوت است و حتی زمانی

سامت جامعاه مادرن     یکسان نخواهد بود. به تعبیر گود، نظات خانواد  خود را برای پیشارفت باه  

 ای تغییر داد  که روند صنعتی  دن و مدرنیته را تسهیل کرد  است.   گونه به

هااای ساانتی و رواج   نااوعی نشااان از کمرنااگ  اادن ارزش   ایاان مساائله در ایااران بااه  

مدرن در حوز  خاانواد  دارد. خاانواد  از نظاامی تولیادی باه واحادی        های پست آزاداندیشی

اجتماعی مبدل  د  و ازلحاظ ساختاری و کارکردی و نیز جمعیتی دستخوش تغییر باود  کاه   

دنبال آن  این امر، خود نا ی از تغییر نظات اجتماعی از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و به

های  ای است.  کل جدید خانواد  ارزش ی خانواد  هستهگیر تضعی  خانواد  گسترد  و  کل

های خانواد  گساترد  و سانتی اسات     همرا  خود دا ت که متفاوت از ارزش جدیدی را نیز به

 (. 353 5233)ارمکی و خادمی، 

بر اساس تجربة زیستة نگارندگان در استان ایست  اهد دو نسل متفاوت در خاانواد  هساتیم   

اناد؛ نسال اول کاه تجرباه  ارایط تااریخی و        نسلی متفاوتی را تجربه کارد  های  ابژ  که این دو

هاای خاانوادگی خاصای هام دارد. باه نظار        اجتماعی خاص دوران انقسب و جنگ دارد، ارزش

ای  که در آن تبلیغات رساانه  -رسد نسل جدید با توجه به  رایط زیستی متفاوت از نسل قبل  می

هاای ماادی، فردگرایاناه،     میال باه ارزش   –جویاناه دارد   تهاای ماادی و لاذ    نیز تهکید بر ارزش

 اللبانه دا ته با د.   سودجویانه و منفعت

با توجه به عوامل بیرونی ا رگذار بر خانواد  و افزایش جمعیت جوان و نیازهای آن، به نظر 

 رسد جامعه ایست با تفاوت نسلی روبرو  د  است.  می

سمت و سوی مطالعة حاضر معطوف نماید3 اول  بهدو مسئله موجب  د  ذهن نگارندگان را 

ساله در کشور است که تمات استان ایست را درگیار آن نماود و باعار گردیاد      مسئله جنگ هشت

کیلومتر آوار   وند و به نقاط دیگر اساتان بارای   11هزاران نفر از ساکنان نواحی مرزی تا  عاع 

ها تلقی  د ورود  استان مقصد مناسبی برای آن عنوان مرکز همیشه پناهند  گردند که  هر ایست به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1 .Myers 

2 .Goode 
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های جامعة مبدأ و مقصد  این حجم از جمعیت به استان که اغلب روستایی و کوچرو بودند، بنیان

 ازجمله خانواد  را در معرض دگرگونی قرار داد. 

باه بعاد سااختار اقتصاادی،      5211هاای   قاوارۀ آن، از ساال   دوت تجربة مدرنیته در  کل بای 

 دت دگرگون کرد  است که انعکاس این دگرگونی بر روی نظات  ی و فرهنگی ایست را بهاجتماع

های بسیاری مانند تغییر نقش و جایگا  زنان، افزایش میزان  خانواد  مشهود بود  و آن را با چالش

السق، کاهش میزان ازدواج کاهش فرزندآوری و ... مواجه ساخته است. بر این اسااس، خاانواد    

هاا و   گیری مانند تغییر در ساختار، عملکرد، ارتباالات، ارزش ت، در معرض تغییرات چشمدر ایس

هاای ایسمای پژوهشای صاورت      االسعات قرار دارد؛ ازآنجاکه در خصوص تغییرات در خاانواد  

نگرفته و یا اگر پژوهشی انجات گرفته با روش کیفی نیست؛ در راستای رفاع ایان خاج تجربای،     

های خانوادگی در بین زوجین دو نسل در  هر ایست  ر دارد وضعیت ارزشپژوهش حاضر در نظ

 های زیر است3 گویی به پرسش مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق پاسخ

 خانوادگی دارند؟ های موجود زوجین مورد مطالعه چه درکی از ارزش .5

 ست ؟های خانواد  از دیدگا  زوجین چی  رایط پدیدآورند  ارزش .3

 های خانوادگی چگونه است؟ واکنش زوجین در مواجهه با ارزش .2

 های حاکم بر خانواد  قابل تصور است؟ چه پیامدهایی از استقرار وضعیت ارزش .4

 پیشینه تجربی

« های خانوادگی در قانون اساسی آمریکا ارزش»ای تحت عنوان  در مقاله 5334کولین در سال 

مریکا و نحوۀ دخالت دولت فدرال در تدوین قانون ازدواج های خانوادگی در آ توصیفی از ارزش

های  ای بین ارزش و محور قرار دادن واحد خانواد  ارائه داد  است و با این کار مقایسه

پردازد. او  هایی چون یوتا می های خانوادگی ایالت خانوادگی در قانون اساسی آمریکا و ارزش

های خانوادگی موجود در  د در آمریکا با ارزشهای خانوادگی موجو کند که ارزش گزارش می

های  ایالت یوتا مغایر است. همچنین به این نتیجه رسید که دخالت دولت فدرال و ارزش

توانند توأت با هم با ند و دولتمردانی که قانون اساسی آمریکا را نگا تند به این  خانوادگی نمی
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رچوب دولت است )بورحسین بگی، های خانوادگی خارج از چا امر واق  بودند که ارزش

5335232 .) 

هاا، مرباوط باه     ها و مطالعاات خاارجی در حاوز  سانجش ارزش     ترین پژوهش یکی از مهم

تحاول فرهنگای در جواماع    »است. اینگلهارت در کتااب مشاهور خاود باا عناوان      « اینگلهارت»

هاا را باه دو    ارزش« هاا  دگرگاونی ارزش »و در معرفی نظریة خود تحت عنوان « پیشرفته صنعتی

دستة مادی و فرامادی تقسیم کرد  و در خصاوص سانجش آن چناین توضایز داد  کاه اگرچاه       

ها مشکل است، لیکن وجود ان از الریق تهکید پیوساته بار    گیری مستقیم ارزش سنجش و انداز 

ها یا اهداف ممکان اسات در ساه     انواع معینی از اهداف قابل استنباط است، به عقیدۀ او خواسته

( باا اساتفاد    5333) 5(. تراب و دودر54335233فردی، میانه و کسن مطرح  وند )توکلی، سطز 

های ارز ی دو نسل جوان و  های موجود در نظات ها و تفاوت از یک پرسشنامه به بررسی  باهت

هاای ایان دو نسال را نا ای از       د  در نظاات ارزش  های مشاهد  ها تفاوت نوجوان پرداختند. آن

 دانند.  ها می گوهای تعاملی و بسترهای هنجاری ناهمگون آنتفاوت در ال

، حاکی از آن اسات  «ارتباالات خانوادگی و اینترنت»(، در پژوهشی تحت عنوان 3113) 3مش

ساانن از   ی بازرگ  که بین نوع استفاد  از اینترنت و ارتباالاات رابطاه وجاود دارد. باین اساتفاد      

هاای   آنسین، ارتبااط باا دوساتان، مشاارکت در بحار     های  اینترنت برای اهداف اجتماعی )بازی

های خانوادگی همبستگی مساتقیمی دارد. اماا باین اساتفاد  از      گروهی( با تعارضات و کشمکش

افازار یاا جساتجوی االسعاات باا       اینترنت برای یادگیری اهداف آموز ی همچاون دانلاود نارت   

 ای وجود ندارد.  تعارضات و انسجات خانوادگی رابطه

هااای خاانواد 3 تاه یر تجربای اسااتفاد  از     ارزش»(، در پژوهشای تحات عناوان    3155) 2باالو 

های خانوادگی و استفاد  از اینترنات رابطاه معنااداری     ، حاکی از آن است که بین ارزش«اینترنت

کاه   های خانوادگی ماردان بیشاتر تحات تاه یر اینترنات قارار دارناد درحاالی         وجود دارد. ارزش

 پذیرد.  ان بیشتر از تحصیست ته یر میهای خانوادگی زن ارزش

هاا، تغییارات و    های گوناگونی دربارۀ نظاات خاانواد ، ابعااد، ویژگای     در داخل ایران، بررسی

بررسی تحونت اجتماعی و فرهنگی در الول سه نسال خاانواد     پویایی آن صورت گرفته است.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1 .Trub and Doder 

2 .Mesch 

3 .Ballew 
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نوان پژوهشی است کاه توساط   تهرانی3 با تهکید بر مقایسه مراسم، آداب و کارکردهای حمایتی ع

های تحقیق نشان داد  اسات   ( انجات  د  است. یافته5233آزادارمکی، مهناز زند و الار  خزایی )

ورسوت ازدواج توانسته است کارکردهای خود را حفظ کناد و تاداوت    که خانواد  در اجرای آداب

ضاایش، بااوجود   های بعد منتقل کناد. همچناین نقاش حماایتی خاود را باه اع       بخشد و به نسل

ورساوت ازدواج و   تغییرات، از دست ندهد. از الارف دیگار، بااوجود پایاایی کارکردهاای آداب     

های حاکم بار خاانواد ،  ابکه خویشااوندی      ها و ارزش تشدید در اجرای مراسم برخی از سنت

هاا تغییارات    تحت ته یر تحونت فرهنگی و اجتماعی قرار گیارد و در نگارش باه بعضای از آن    

  د  است.   مشاهد 

های ارز ی و تغییرات فرهنگی در خانواد  ایان   بررسی سنخ (5233نیا ) آزادارمکی و ظهیری

هاای مرباوط باه تغییارات فرهنگای، ضامن  اناخت         گیری ازنظریه تحقیق درصدد است با بهر 

های ارز ی در بین اعضای خانواد  ایرانی )والدین و فرزندان(، به بررسی تغییرات  وضعیت سنخ

نفر والادین   311پارسشناماه ) 232های ایان تحقیق با تکمیال  نگی در خانواد  بسردازد. داد فره

نفر فرزندان( باه روش مصااحبه حضاوری، از خانوارهاای سااکن در  اهر بنادرعباس،         532و 

های ارز ای،   وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی وضعیت سنخ گردآوری و مورد تجزیه

هاای فراماادی،    های مادی را نسبت باه ارزش  ه هم والدین و هم فرزندان، ارزشدهند ک نشان می

دهند. همچنین نتاایج نشاان داد، میازان رضاایت از زنادگی، تعامال        در اولویت بانتری قرار می

اجتماعی و احساس خو بختی فرزندان، بیشتر از والدین اسات و در مقابال والادین بیشاتر باه      

دلیل تهکیاد بیشاتر والادین بار      ی توجه دارند. این مسئله احتمان  بههای مذهبی و خانوادگ ارزش

 ادن افاراد    های سنتی، مذهبی و خانوادگی با د که خود نیز، تحت ته یر  رایط اجتماعی ارزش

دلیال بارآورد  نشادن     توان گفت، باه  بندی کلی می  ان است. دریک جمع در دوران اولیه زندگی

های ارز ی بیشتر  گرو  از پاسخگویان )والدین و فرزندان(، اولویت نیازهای اولیه افراد در هر دو

رغم ظهور و نمود بُعد سخت توسعه در جامعاه   های مادی گرایش دارد. درواقع به سمت ارزش به

 آماری، بُعد نرت توسعه )تغییرات فرهنگی و ارز ی متناسب( هنوز تحقق نیافته است.  

تمااعی و اولویات ارز ای را بار اسااس فرضایه       های اج ( در تحقیقی ارزش5233ها می )

کمیابی و اجتماعی  دن اینگلهارت در تهران با روش پیمایشی ماورد بررسای قارار داد  اسات.     
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هاای   آمد  نشان داد که با توجه به  رایط اقتصادی اجتماعی حاکم بر ایاران، ارزش  دست نتیجه به

نان احساس امنیت کمتاری نسابت باه    مادی در اولویت قرار خواهند گرفت. زیرا در جامعه جوا

 های مادی مؤ ر است.   سوی ارزش ها به های سنی دارند و این در گرایش آن سایر گرو 

هایی دربارۀ خانواد  )بر اساس سارمایة اجتمااعی(، چهاار     ( پ  از بررسی5231 کربیگی )

اری کارد   گاذ  مدرن را مشخص و ناات  نوع خانواد   امل در حال گذار، سنتی، تجددگرا و پست

هاای والادین و فرزنادان     بندی از خانواد  عمدتا  بر اساس توزیع قدرت و نقاش  است. این سنخ

هاای ترکیبای از دو    صورت گرفته است. ازنظر او، خانوادۀ ایرانی در حاال گاذار دارای ویژگای   

 خانوادۀ سنتی و تجددگراست. 

بررسای نقاش اینترنات بار     » اان باا عناوان     (، در مطالعه5233احمدزاد  کرمانی و قاسمی )

، در اصفهان پ  از بررسی ابعاد ارزش سنتی و عقسنی و نیز عوامل مؤ ر بار  «های خانواد  ارزش

های حوز  ارتباالات و نظریات حاوز  ارزش باه بررسای     های جوانان، با استفاد  از نظریه ارزش

هاا حااکی از آن    هاای آن  اند. یافته های خانواد  از زوایای مختل  پرداخته نقش اینترنت بر ارزش

هاای عقسنای و ا ار     است که استفاد  از اینترنت دارای ا ر مثبت و فزایند  باا گارایش بار ارزش   

 های سنتی دارد.  کاهند  بر ارزش

ها و الگوی کنش جوانان در خراساان   ها، نگرش ( در پژوهشی ارزش5234عظیمی و همکاران )

نسلی در  های بین نسلی و درون دهد تفاوت مد  نشان میآ دست های به اند. یافته رضوی بررسی کرد 

هاای اساتان    های همسرگزینی و رواباط پایش از ازدواج در باین دانشاجویان دانشاگا       مورد ارزش

هاای باین نسالی و     دهاد تفااوت   آمد  نشاان مای   دست های به اند یافته خراسان رضوی بررسی کرد 

 ط با جن  مخال  است.  های همسرگزینی و رواب نسلی در مورد ارزش درون

اناد کاه خاانواد  در دنیاای      نکته تهکیاد کارد    مطالعات خارجی حوز  خانواد  همگی بر این

هاای فرهنگای    معاصر تحت ته یر عناصر و فرایندهای نوسازی، تغییارات اجتمااعی و دگرگاونی   

شای  بسیاری را تجربه کرد  است. مطالعات داخلی، هرچند بیشاتر از رویکردهاای کمای و پیمای   

اسااس،   اناد. بارهمین   اند، نمایی رو ن از خانواد  ایرانی و تغییارات آن فاراهم آورد    بهر  جسته

پژوهش حاضر از چند نظر از مطالعات پیشین متمایز است؛ نخسات اینکاه، باا اتخااذ رویکارد      

های پیشین متمایز است، دوت، این بررسی در  هر ایست مرکز  تفسیرگرایی، تاحدودی، از پژوهش
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های فرهنگی و اجتماعی متمایز با نقااط دیگار ایاران اسات، ساوت،       تان ایست که دارای ویژگیاس

هاای محلای و مادیریت تغییارات ارزش      نوعی الگوی تغییرات محلی را جهت الراحی سیاست

 کند.  خانواد  در جامعه تحت مطالعه را فراهم می

 زمینه نظری 

های  ات فرهنگی جامعه، نهاد خانواد  دگرگونیهمرا  تغییر در گذار از سنت به مدرنیته و به

ترین مشکل خانواد  امروزی گذار از دور  سنت به مدرنیته  کند. بزرگ ای را تجربه می گسترد 

های نظات فرهنگی سنتی برایش کارکردی  است، که در این فرایندبخشی از هنجارها و ارزش

ف هم کارکردی نخواهد دا ت و از ها و اهدا ندارد و بدیهی است که در توزیع وظای ، نقش

دلیل  همین های نظات خانوادگی مدرن را نسذیرفته و به الرفی هم خانواد  امروزی هنوز تمات ارزش

هایی دارد که بیانگر  های گذ ته و فعلی وجود دارد. وضعیت کنونی نشانه تعارضاتی میان خانواد 

ای این تغییرات از همسرگزینی تا ه ایجاد یکسری تغییرات در ساختار خانواد  است. نشانه

 ود و درنهایت هم به مشکستی که با السق و  تشکیل، دوات و نوع فرزندآوری خانواد  دید  می

بینی آ ار و عواقب آن، از ابعاد  زند. درک این دگرگونی و پیش ها همرا  است، دامن می جدایی

 مختل  حائز اهمیت است. 

ساخت اجتماعی عینی بود  و با محور قرار دادن تضااد  در تحلیل تعارضات نسلی و ارز ی، 

زیستی زمانی و مکانی دارند، مسائل  های مختل  نسلی، که در یک جامعه با هم منافع مادی گرو 

های آنان را نا ی از تضااد زیربناایی یاد اد  و در تنااظر باا موقعیات و مناافع         ها و ارزش نسل

  ود.   اجتماعی نسلی در نظر گرفته می

هاای باین    و نظریه نسلی خود روابط نسلی و تضااد ارزش  دیو در تئوری تضاد ساختاریبور

های اجتماعی، نظیر دانشگا ، سیاست، ادبیات و خانواد  پیگیاری و تحلیال    دو نسل را در عرصه

هاای   میادان »هاا و   ها و تضاد ارز ی آنان، در عرصه نماید. بوردیو معتقد است رویارویی نسل می

افتد که عمس  حاکی از تعارض بین افراد با مواضع گوناگون قدرت و  ل  اتفاق میمخت« اجتماعی

ها را توزیع  (. بنابراین بوردیو منشه اصلی تضادهای ارز ی نسل54433114 روت است )بوردیو، 
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هاا و   نامتوازن منابع قدرت و  روت و سرمایه )اقتصادی، نمادین، اجتماعی و انساانی( در عرصاه  

 داند.  تل  اجتماعی میهای مخ میدان

کل مسائل مربوط باه    و با اتکا به مدل خود، به 5هایش مدلی ارائه نمود پارسنز در نظریه نظات

نظات اجتماعی )اقتصاد، سیاست، اجتماع، فرهنگ( پرداخت. وی باا الارح     هر یک از چهار خرد 

های جوامع گوناگون  خواهد ارزش گیری ارز ی دوگانه، می متغیرهای الگویی با چهار نوع جهت

(. 3113ها مشخص کناد )پارسانز،    گیری ها را در رابطه با این جهت دست آورد و ماهیت آن را به

دهد3 جامعه ابتدایی، جامعه باستانی و جامعاه مادرن. باه نظار      وی انواع جامعه را از هم تمیز می

اکند  و خنثی اسات و  گرایی، اکتسابی، پر سمت عات گیری الگوها به پارسنز در جوامع مدرن جهت

 کند.  گیری عک  آن رابطه را دچار بدکارکردی می های اجتماعی الوری که جهت نقش

هاا و عناصاری نظیار     رویکرد نوسازی با الهات از نسخه غربی توسعه و ترقای، بار مشخصاه   

صنعتی  دن،  هرنشینی، آموزش مدرن، بهدا ت مدرن، تکنولاویی و ارتباالاات تهکیاد دارد و    

 اود   هاای سااختاری ایجااد مای     ها به هر جامعه سانتی، تغییارات و دگرگاونی    ورود آناینکه با 

گرهاای نوساازی یعنای ر اد      (. تغییرات ساختاری عمدتا  از الریاق نشاان  3335233)محمدپور، 

هاای جدیاد    صنعت،  هرنشینی، آموزش، درآمد و مصرف، ارتباالات و ا کال متعدد تکنولویی

رو، تئاوری نوساازی کسسایک در تبیاین      (. ازاین433113کاران،  وند )جایاکودی و هم تبیین می

ساختاری تغییرات خانواد  بر تغییر منظومه سااختارهای اجتمااعی، اقتصاادی و سیاسای جامعاه      

 تهکید دارد. 

پیشاارفت »کاانش چهااار فراینااد متمااایز از دیاادگا  اسملساار فراینااد نوسااازی حاصاال باارهم

(. 3335233است )زاهدی، «  ناختی تحول بوت»و « دن، صنعتی  «تکامل کشاورزی»، « ناختی فن

هاای   اسملسر معتقد است که برای تحقق نوسازی بایاد فرایناد تمایزسااختی در قلمارو فعالیات     

هاای   های ارز ی و نظات قشربندی محقق گردد. در فعالیت های خانوادگی، نظات اقتصادی، فعالیت

خانواد  از بعضی کارکردهای سابق و تبدیل آن  خانوادگی فرایند تمایزساختی باید ناظر بر رهایی

تر با د. این گرایش معطوف به جدایی کارکردهای خانوادگی از   د  به یک کارگزاری تخصصی

ساوی عرفای ساازی     های ارز ی فرایند تمایزساختی باید باه  کارکردهای اقتصادی است. در نظات

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. AGIL 
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ن فرایناد اساساا  نااظر بار گاذار      گیری  اود. ایا   ها و در هم  کستن الگوهای کهنه جهت ارزش

 (. 33ها از ضمانت اجرایی مذهبی به معقولیتی خودمختار است )همان،  ارزش

فرضایه اجتمااعی   "و  "فرضایه کمیاابی  "اینگلهارت در دو فرضیه اصلی خود تحت عناوین 

به این نتیجه رسید  است که بعد از یک دور  افزایش ساریع امنیات جاانی و اقتصاادی،      " دن

ساال و   های بزرگ های ارز ی گرو  های محسوسی را میان اولویت د انتظار مشاهد  تفاوت و می

هاای فارد بازتااب محایط      جوان جامعه دا ت. فرضیه کمیابی، ناظر بر ایان اسات کاه اولویات    

 اود کاه    ها را برای آن چیزهایی قائل می اقتصادی وی است و  خص بیشترین ارزش-اجتماعی

های ارز ای،   گوید؛ میان محیط اجتماعی و اولویت  دن می ضیه اجتماعینسبتا  کم هستند. در فر

یک رابطه مبتنی بر تطابق بسفاصله نیست؛ یک تهخیر زمانی محسوس در این میاان وجاود دارد،   

هاای قبال    های اصلی  خص تا حدود زیادی انعکاس  رایطی است که در الول سال زیرا ارزش

دهاد کاه یاک     رات اساسی در مقیاس وسیع زمانی رخ میاز بلوغ وی حاکم بود  است. پ  تغیی

 (.  3135231 ود )اینگلهارت،  سال یک جامعه می تر در جمعیت بزرگ نسل جایگزین نسل مسن

 روش تحقیق

انجات  د  است. روش نظریه  5ای  یو  کیفی و با استفاد  از رویکرد زمینه این پژوهش به

الور  ها را برای ساختن یک تئوری به ته از  یو مند و ساختاریاف ای نظات ای مجموعه زمینه

برد که ریشه در حوز  تحت مطالعه و تحت ته یر آن قرار دارد  کار می  د  به استقرایی حاصل

 (. 3113، 3)جاناتان و اسمیت

اساتفاد   اد     4و نظری 2گیری هدفمند های کیفی، از نمونه در این تحقیق به پیروی از روش

ندگان بر اساس این بااور در روش کیفای، کاه کساانی بایاد در مصااحبه       معنی، نگار است. بدین

 رکت نمایند که بیشترین االسعات موردنیاز را در حین مصاحبه به محقق بدهناد؛ کاه باه ایان     

کنندگان با ا رافی که از حیار   (. مصاحبه3113خوانند )نیومن،  می 1بان افراد را مطلعان یا درواز 

هاا   هایی مصاحبه نمایند که آن معة هدف دا تند، تسش نمودند با زوجفرهنگی و اجتماعی بر جا

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1 .Grounded Theory 

2 .Jonothan & Smith 

3 .Purposive Sampling 

4 .Theorical Sampling 

5 .Gatekeeper 
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را به این هدف نزدیک نمایند. در فرآیند اجرای مصاحبه و با لحاظ نمودن جهاات ممکان و در   

اقتصاادی، ناوع  اغل و ... (    -جایگاا  -کننادگان )ساواد   ها در باین مشاارکت   نظر گرفتن تفاوت

از حیر نظری ا باع حاصل  ود. قلمرو جامعاة ماورد مطالعاه    ها تا آنجا ادامه یافت که  مصاحبه

( در  اهر ایاست اسات. در فرآیناد     5231- 5231و  5231- 5231 امل زوجین باین دو نسال )  

 زوجه( مصاحبه به عمل آمد.  53زوج و  53نفر از زوجین ) 23ها و مصاحبه با  آوری داد  جمع

آیاد، باا    دست می ای که احتمان  به ا و نظریهه آوری، تحلیل داد  ای جمع در روش نظریه زمینه

ای  کند، ترجیحا  با حوز  انگا ته  روع نمی ای پیش یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. محقق با نظریه

ها خلق  اود. در فرایناد سااخت     وسیله داد  دهد که نظریه به کند و اجاز  می از مطالعه  روع می

 د  تبدیل و در فرایندی باه هام    5به مفاهیم کدگذاری  د  آوری ای، االسعات جمع نظریه زمینه

هاسات   پارچه کاردن داد   بندی و ادغات و یک  وند. کدگذاری فرایند جداسازی، مفهوت متصل می

 (. 23335233)محمدپور، 

 . 4و کدبندی انتخابی 2، کدبندی محوری3ترتیب عبارتنداز3 کدبندی باز های کدبندی به روش

ساختاریافته استفاد   د  است. کاه بار اسااس     ا از روش مصاحبه نیمهه آوری داد  برای جمع

کننادگان انتخااب  ادند. باا اساتفاد  از تکنیاک مصااحبه         گیری هدفمند مشاارکت  روش نمونه

الی  21زمان هر مصاحبه  صورت فردی مورد مصاحبه قرار گرفتند. مدت عمیق پاسخگویان به نیمه

و صدای آنان ضابط و بار روی کاغاذ پیااد  و ساس       دقیقه الول کشید و با رضایت پاسخگ 41

های تحقیاق کیفای، معماون  چهاار معیاار       کدگذاری گردید. برای درستی و قابلیت االمینان یافته

وجود دارند )استرواس و کوربین،  3و تهییدپذیری 3پذیری ، وابستگی3پذیری ، انتقال1اعتمادپذیری

یان تحقیاق از معیاار اعتمادپاذیری اساتفاد   اد.       هاای ا  (. برای ارزیابی اعتبار یافتاه 32135233

 د  جهت تهیید مقاونت توساط ساه     ها، مفاهیم و مقونت تعیین منظور برای ارزیابی یافته بدین

ازاینکاه مقاونت عماد  و مقولاه      داور متخصص در این حوز  مورد داوری قارار گرفات. پا    

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1 .Coding 

2 .Open Coding 

3 .Axial Coding 

4 .Selective Coding 

5 .Credibility 

6 .Transferability 

7 .Dependability 

8 .Confimability 
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 د که دارای سه بعد  رایط، تعامست و ها ارائه  ای تعیین گردید، مدل نظری مبتنی بر داد  هسته

 پیامدهاست.  

 شناختی های جمعیت شوندگان و ويژگی . مصاحبه9جدول 

 

 های تحقیق يافته

گرفته در سطز تحلیل و استخراج مفاهیم اولیه و  های صورت برای بررسی محتوای مصاحبه

مفهوت  551از های کدگذاری، در مرحله کدگذاری ب دهی مفهومی با استفاد  از روش نظم

مشخص  د. در مرحله دوت کدگذاری محوری کدهای اولیه بر اساس  باهت و تفاوتشان با 

صورت است که از یک یا  این گیری مفاهیم به سایر کدها در یک مقوله قرار گرفتند. فرایند  کل

وت مثال به چند مورد از ساخت مفه عنوان چند عبارت معنایی چندین مفهوت استخراج  د. که به

 و مقوله در جداول ذیل ا ار   د  است3

 های معنايی  . عبارت3جدول 

 مفهوم های معنايی عبارت

 کم  دن روابط خویشاوندی ها بیشتر با اعضای خود ارتباط دارند.  روابط خویشاوندی کم  د  و خانواد 

 . مفاهیم2جدول شماره

 مقوله مفاهیم

 مثابه نهاد حمایتی  خانواد  به ی از سالمند و دورهم غذا خوردنتربیت فرزندان، احترات به والدین، نگهدار

مقوله عمد  حاصل  د و ساس  مقولاه    33مقوله جزء و  32با توجه فرایند در این پژوهش، 

 دهد.   د  را نشان می ای هم تعیین گردید. جدول زیر مراحل کدگذاری استخراج هسته
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 بین دو نسل شده در های استخراج . مفاهیم و مقوله4جدول 

 

 
 مقوله عمده مقوالت جزء مفاهیم

مقوله 

 ای هسته

 های  ارزش

 خانواده در

 نسل اول

  خانواد  گسترد  --------------- در گذ ته نوع خانواد 

 

 

 

 

 

 

خانواد  سنت 

 راهبر

دورهم غذا خوردن، ، مسافرت 

نشینی و مهمانی  خانوادگی،  ب

 رفتن

مثابه نهاد  خانواد  به

 فراغتی

رکردهای سنتی کا

 خانواد 

تربیت فرزندان، احترات به والدین، 

نگهداری از سالمندان، کم  دن 

 روابط خویشاوندی 

مثابه نهاد  خانواد  به

 حمایتی

االاعت گری محض زنان، فرزندان 

 گیری بزرگان مطیع پدر، تصمیم
 مراتب سنتی سلسله

داری،  کمک و همسایه

 یپیشگی، اهمیت سوگوار قناعت
 سنت را  بری

 

حاکمیت 

 راهبردهای سنتی

 

 

آ کار نبودن ارتباط با جن  

مخال ، اهمیت ازدواج فرزندان، 

انتخاب همسر، ازدواج 

گروهی، پایین بودن سن  درون

 ازدواج

سنتی بودن  یو  

 همسرگزینی

سسمتی اعضای خانواد ، آرامش 

زندگی، توجه به بهدا ت خانواد ، 

 تغذیه سالم

ه کیفیااات توجاااه بااا 

 زندگی

 های سنتی ارزش فرزندآوری زیاد، ترجیز جنسیتی

انجات واجبات مذهبی، اجرای 

 مناسک مذهبی
حاکمیت دین  رفتار مذهبی

 سنتی
 اعتقاد مذهبی اعتقاد دا تن، دخالت روحانیون
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 شده در بین دو نسل های استخراج . مفاهیم و مقوله4دول ادامه ج

 

 
 مقوله عمده زءمقوالت ج مفاهیم

مقوله 

 ای هسته

 

 

 

 

 

 های  ارزش

خانواده 

 نسل دوم

 امروزی نوع خانواد 
 

_______ 
 ای خانواد  هسته

 

 

 

 

خانواد  در 

معرض 

 دگردیسی

 سبک زندگی مدرن گرایی گرایی و تجمل مصرف

تحول در سبک 

 ها زندگی خانواد 

گسترش ارتباالات مجازی 

ای، کمرنگ  دن روابط  فرامحله

 یشاوندیخو

 ارتباالات مجازی

های ایرانی، امنیت  پاسدا ت سنت

و آرامش خانواد ، مشارکت 

اعضای خانواد ، جشن تولد، هدیه 

 دادن به اعضای خانواد 

 تغییرات ارز ی

حق انتخاب همسر، بان بودن سن 

ازدواج، روابط قبل ازدواج، ازدواج 

 گروهی برون

----------- 
دگردیسی 

 ها سنت

زندمحوری، اهمیت اوقات فر

فراغت فرزندان، فرزندآوری 

 محدود

 فرزندمحوری _______

کاهش وزن و نغر  دن، جراحی 

 پسستیکی، زیبایی

   ناختی زیبایی

مااادیریت بااادن 

مثابااه هویاات  بااه

 جدید

آراستگی، آرایش کردن، نسو یدن 

 چادر

 آراستگی ظاهر

انجات واجبات مذهبی افراد مسن، 

 ایشی مناسک مذهبیاجرای نم
 داری مناسکی دین

کارناوالی  دن 

جویی جوانان، تقلید  میل به حقیقت مذهب

 نکردن از روحانیون
_________ 

 

 ود با استفاد  از کدگذاری باز و کدگذاری محوری،  الورکه در جدول فوق مشاهد  می همان

هساته در الای مصااحبه و باا     های مرتبط استخراج  د  است و درنهایت مقولاة   مفاهیم و مقوله
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ها و تا رسیدن به ا باع نظاری حاصال  اد  اسات. هرکادات از ایان        ها و زیرمقوله تحلیل مقوله

سامت تغییار    های مورد بررسی را به ها و  رایطی است که نمونه ها بیانگر نگرش مفاهیم و مقوله

ای ساختی و اجتمااعی  ه های اخیر همرا  با دگرگونی های خانواد  سوق داد  است. در دهه ارزش

اجتمااعی  -چون ر د  هرنشینی، ر د تکنولویی، افزایش تحصیست، ر د مشاارکت اقتصاادی  

 .همرا  دا ته است ها در خانواد  به جمعی، تغییر ارزش زنان، گسترش وسایل ارتباط

 شرح مقوالت

 ای خانواده گسترده و خانواده هسته

های متعدد بروز کرد  است.  صورت ان است که به ترین نوع خانواد  در جه خانواد  گسترد  قدیم

ای  با توجه به تحونت صورت گرفته در جهان امروزی، خانواد  از وضعیت گسترد  به هسته

تبدیل  د  است. پارسونز اعتقاد دا ت فرایند توسعه صنعتی منجر به تغییرات خانواد  از  کل 

(. در جامعه ایست تا چند دهه پیش 3535233 ای  د  است )آزاد ارمکی، هسته  گسترد  به خانواد 

 5(Z-Hالور که )  کل غالب روابط و مناسبات خانوادگی بود  است. همان خانواد  گسترد  به 

 گوید3  ساله می43-خانم

در مرحله گذار هستیم که ساختار خانواد  تغییر یافته و از  کل گساتردگی کاه عاسو  بار     "

بزرگ و گاهی عمه یا عمو عضو هماان خاانواد  بودناد؛    زوجین و فرزندان؛ پدربزرگ و مادر

کردناد و ساالیان    خارج  د  و در گذ ته پسران بعد از ازدواج با خانواد  پدری زنادگی مای  

ها تغییر کرد  و فرزندان پ   گذ ت و زندگی مستقلی از خود ندا تند ولی امروز  ارزش می

نوعی  کل خانواد   دهند و به شکیل می وند و زندگی مستقلی ت از ازدواج از والدین جدا می

 . "ای بودند تغییر یافته است از گسترگی به هسته

کارکردهای سنتی خانواده 

پاسخگویان،  نظر ها کارکردهای سنتی خانواد  است. بر اساس یکی دیگر از مقونت تغییر ارزش

اعت از مردان، ها، اال وسیع، نگهداری از پدربزرگ و مادربزرگ خویشاوندی روابط گذ ته در

مطیع بودن فرزندان، مهم بودن تربیت فرزندان، دور هم غذا خوردن مقوله تحت عنوان 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
 کنندگان ا ار  دارد.  به نات اختصاری مشارکت. 5
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های سنتی  ساختار خانواد  به لحاظ قدرت در خانواد اند.  کارکردهای سنتی خانواد   کل داد 

باعر مراتبی بود. به عقید  هورکهایمر وجود اقتدار در خانواد  تنها  صورت عمودی و سلسله به

 ود که کودک االاعت و سر فرو آوردن در برابر فرد قدرتمند و خصومت نسبت به ضعفا،  می

(. که در این مورد 53235233های خاصی را فرا گیرد )هایدی،  افراد تحت ستم و گرو 

 گوید3 ساله می 33مرد -(R-Tپاسخگوی )

زناان بودناد. قادرت    تعصب و فرهنگ خانواد  به دختر نگا  ضعیفه دا تن و مردان حامی  "

هاا    اد زن و فرزنادان از او حسااب ببرناد. در تقسایم نقاش       مردان در خانواد  باعار مای  

 دند که ادامه تحصیل و  غل بیرون  داری، فرزندآوری و ... بر عهد  زنان بود و مانع می خانه

 . "دا ته با ند

 گوید3 ساله می11-آقا -(A-Pو نیز )

ها ارزش دا ت. رواباط خویشااوندی    مادربزرگ در خانواد احترات به والدین، پدربزرگ و  "

های در کنار هم  کردند یا خانه خیلی نزدیک بود در گذ ته همه اقوات در یک محله زندگی می

 "که حیاط یکی دا تند. 

 تحول در سبک زندگی خانواده 

(که در 3114) 3گیدنزداند.  تغییرات فرهنگی را  امل تغییر در متغیرهای الگویی می 5پارسونز

بررسی سبک زندگی هم به ساختار توجه دارد و هم به کنشگر، بازاندیشی را خصوصیت بارز 

های این  کنند  ای که مشارکت ها مقوله داند. تحول در سبک زندگی خانواد  جوامع مدرن می

زی، گرایی، ارتباالات مجا ها مصرف اند و معتقد بودند که در خانواد  پژوهش به آن ا ار  دا ته

سوری، نوروز و ... ( امنیت و آرامش، مشارکت  های ایرانی ) ب یلدا، چهار نبه پاسدا ت سنت

ها بیشتر  د  است. یکی از پیامدهای  گرایی، جشن تولد و سایر مناسبت اعضای خانواد ، تجمل

های زندگی است. که در این رابطه  عمد  این بازاندیشی در دنیای مدرن پیدایش سبک

 کند3 ساله بیان می33آقا  -(R-Tند  )کن مشارکت

 گوید3 ساله می21مرد  -(H-Aکنند  ) در این رابطه مشارکت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1 .Parsons 
2 . Giddens 
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هاای   دلیل آگاهی و افزایش تحصیست زنان درزمینة تربیت فرزندان و سایر تصمیم امروز  به"

زندگی مشارکت دارند و هدف تهمین آراماش و آساایش خاانواد  اسات. افازایش در تناوع       

 "ن برگزاری جشن تولد، سالگرد ازدواج و هدیه دادن به وجود آمد  است. های چو مراسم

  حاکمیت راهبردهای سنتی 

ها  گرایی در خانواد  در گذ ته با توجه به فرهنگ سنتی حاکم بر جامعه ایست تعامست سنت

های پژوهشی در چارچوب سنت، خانواد  در گذ ته راهبردهای سنتی  حاکم بود. بر اساس یافته

های سنتی  پیشگی، اهمیت سوگواری، ترجیز جنسیتی و  یو  چون کمک به همسایه، قناعت

کردند در هر  رایطی کنار هم  ها سعی می ها حاکم بود  است. خانواد  همسرگزینی بر خانواد 

 کند3 ساله( بیان می43)خانم  Z-Hکنند   که مشارکت الوری با ند و از یکدیگر حمایت کنند. به

عزاداری برای مردگان الوننی بود و متوفی در بین خانواد  ارزش دا ات و باه    های مراسم "

سال عزاداری دا تند. فامیال، بساتگان و همساایگان جهات      احترات مرد  حداقل چهل تا یک

عزا حضور دا تند. و کارهای تفریحای،   دلداری و  ریک بودن در عزاداری در منزل صاحب

 "گی و ... ندا تند. های رن های تلویزیونی پو ش برنامه

ها بود.  ها به آن ا ار  دا تند کمک و حمایت از همسایه کنند  های که مشارکت یکی از مقوله

در دیدگا  پاتنات اعتماد یکی از اجزاء اصلی سرمایه اجتماعی است، که همکاری را تسهیل 

 گوید3 ( میساله11)خانم  F-Oکنند   (. و در همین زمینه مشارکت5535232کند )اکبری،  می

نوعان در خانواد  ارزش دا ت و با همسایگان یاا فاامیلی    در گذ ته کمک و حمایت از هم"

  "کردند و سعی دا تند به آنان کمک کنند.  که مشکل دا ت درددل می

گرفات. آ انایی و    های سنتی توسط والادین صاورت مای    های همسرگزینی در خانواد   یو 

الاوری کاه    معناا باود. هماان    گیاری ازدواج بای   ج در  اکل معا رت دختر و پسر قبال از ازدوا 

 کند3 ساله( بیان می32)مرد A-Pکنند  مشارکت

دادند کاه دختاران در    ها ترجیز می داد و خانواد  فرهنگ جامعه اجاز  تحصیل به دختر نمی"

ها بود دختر در دانشگا  خارج استان درس بخوانند.  سن پایین ازدواج کنند. مایع ننگ خانواد 

 . "بیشترین تحصیل دختران در گذ ته دیسلم بود
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عنوان فاکتورهای کلیادی بارای تبیاین تغییارات      های فرهنگی به بر ته یر جنبه 5نظریه ترجیز

(. 133113کند )ویتالی و دیگاران،   داد  در باروری و خانواد  در جامعه امروزی تهکید می اخیر رخ

 کند3 اله بیان میس23زن -(A-KH) کنند   که در این مورد مشارکت

 3"وجااخ "عنوان  ها وجود دا ت و پسر را به سنتی مثل ارزش پسردار  دن در بین خانواد "

  "رسید.   ناختند و تداوت نسل برای خانواد  بود و بیشتر ارث پدری به پسران می می

 ها  دگرديسی سنت 

که تنها وابسته به احساس  داند را نوعی رابطه اجتماعی برابر و خودمرجع می« رابطه ناب»گیدنز 

(. در 23135231 ود )گیدنز،  رضایت یا پاداش مشخصی است که از خود همان رابطه حاصل می

های  مرحله گذار از سنت و ورود به مدرنیته؛ تغییرات اجتماعی و فرهنگی وسیعی در همه پدید 

ی این پژوهش ها اجتماعی ازجمله ازدواج و همسرگزینی صورت گرفته است. بر اساس یافته

کنندگان معتقد بودند که در انتخاب همسر جوانان نقش ویژ  دارند و نیز  بسیاری از مشارکت

ها سهم خود دارا هستند. آ نایی و معا رت دختر و پسر قبل از ازدواج، بستر مناسبی  خانواد 

یکی اساس   ود. برهمین ها و خصوصیات در انتخاب همسر آیند  تلقی می برای  ناخت ویژگی

 گوید3 ساله می11مرد-(M-Mکنندگان مصاحبه ) مشارکت

های است که در بین مجردها رواج دارد. والدین بخشای   فرهنگ روابط عاالفی یکی از خرد "

های تلفنی، پیاامکی و اینساتاگرامی را قباول دارناد و      اند مثس  مکالمه پذیرفته  روابط را از این 

 "ی مقاومت در بین والدین و فرزندان وجود ندارد. ها نگران این روابط هستند ول خانواد 

 فرزندمحوری

فرزندمحوری یعنی وضعیتی که در آن فرزندان مستقیم یا غیر مستقیم محور و اساس 

گیرند و همه مسائل خانواد ،  ها و مجموعه امور مختل  خانواد  قرار می ها، فعالیت گیری تصمیم

(. که در 3335235 ود )مهدوی،  اهداف آنان استوار می ها و الورکلی بر اساس نیازها، خواسته به

 گوید3 ساله می11مرد -(H-Bاین رابطه پاسخگوی )

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1 .Preference Theory 

تواند اجاق را رو ن کند و آن  ای می های ایسمی معتقد بودند پسر در هر خانواد  .به معنای اجاق است که خانواد  3

 نسل تداوت دا ته با د. 
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دلیل  اغل بودن هر والادین تعاداد فرزنادان آوری کمتار  اد  چاون        ها به امروز  خانواد "

هاای   کنناد برناماه   هاا ساعی مای    توانند وقت بیشتری برای فرزندان بگذارند ولی خانواد  نمی

  " ان بر اساس نظر و عقید  فرزندان با د.  دگیزن

 مثابه هويت جديد مديريت بدن به 

زیبایی، آراستگی، آرایش کردن، نوع پو ش و جراحی پسستیکی ازجمله عوامل مؤ ر در 

داند که ضمن  ( بدن را یک متن فرهنگی میDouglas‚2003مدیریت بدن هستند. مری داگسس )

بخشد. وی بر این باور  یک فرهنگ خاص، تجلی عینی به آن میهای فرهنگی  انعکاس ارزش

گیرد. البق اظهارات  است که بین بدن و تصور اجتماعی با هرگونه ته یر از دیگران  کل می

پاسخگویان اهمیت به ظاهر و زیبایی در بین زنان و دختران رواج یافته است. در این مورد 

 گوید3 ساله می43-(زنZ-Hپاسخگوی )

دهند چون ارتباالات بیشتر  د  و معیارهای زیباایی   بیشتر به زیبایی ظاهر اهمیت میامروز "

تغییر کرد  و ظاهر و زیبا بودن چهر  برای زنان مهم  د  ولی گذ ته به سسمت جسامی یاا   

توانایی فرزندآوری زنان مهم بود  است. زنی جذاب بود کاه چااق با اد ولای انن نغار و      

 . "مانکن بودن مهم است

 حاکمیت دين سنتی 

های سنتی باورها و رفتارهای دینی حاکم بود  و بزرگان خانواد  با نظرهای روحانیون  در خانواد 

گرفته تغییراتی در رفتارها و باورهای  دادند اما با تحونت انجات رفتارهای دینی خود را نظم می

و بااینکه در یک فضای زندگی  سال وجود آمد. فرزندان در مقایسه با افراد پیر و میان دینی به

(. 5335232ها و رفتارهای متفاوتی دارند )آزادارمکی و غفاری،  کنند، االسعات، گرایش می

گیری مذهبی  آلسورت، در تعری  ارزش مذهبی به باورها و رفتارهای دینی توجه دارد، او جهت

(. 51535231اد  و دیگران، ز دینی بیان کرد. )لهسایی دینی و برون گیری درون را در دو بعد جهت

 کند3 ساله بیان می22-(زن A-KHدر این مورد پاسخگوی )

دین را مادرزادی انتخاب کردیم آگاهی دینی ندا تیم بدون اینکه دلیل مشاخص بارای ماا     "

های تقلیدی و  کردند و بیشتر حالت تعیین کنند سن تکلی  برای انجات فرایض دینی اعست می
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های دینی هستند. خودت وقتی قرآن را  وز  جوانان دنبال دلیل و استدنلتلقینی دا ت ولی امر

 "رسم.  انگیزی می خوانم و به چیزهای  به با ترجمه می

  شدن مذهب کارناوالی 

خود گرفته   ود بیشتر حالت کارناوالی به مناسک مذهبی با  کل و  مایلی که اکنون اجرا می

 د  است. کارناوالی  دن مناسک درواقع آن را  و از حالت مذهبی بودن تا حدودی خارج

های  تبدیل به مکانی برای گذران اوقات فراغت بسیاری از افراد کرد  است. با توجه به یافته

 11( مرد M-Mکنند  ) الوری که مصاحبه گرا هستند همان پژوهشی امروز  بیشتر مردت مناسک

 گوید3 ساله می

هاای ماذهبی ساعی     شی است و باا اجارای مراسام   رفتارهای مذهبی امروز  سطحی و نمای"

  "سمت سیاست رفته و بیشتر جنبه سیاسی دارد.  کنند دین خود را نشان دهند. و مذهب به می

 افزايش توانمندسازی زنان. 9

اند. مشارکت  کنندگان معتقد بودند امروز  زنان با تحصیل و ا تغال به توانمندی رسید  مشارکت

 گوید3 ساله می42مرد -(N-Mآنان افزایش یافته است. ) های اجتماعی  و فعالیت

ر د فرهنگی و مشارکت زنان در سطز اجتماع بیشتر  د  وقتای دختاران باه تحصایست      "

رساند و تماایلی باه ازدواج     رسند یا  غل دارند به استقسل اقتصادی و اجتماعی می عالی می

 "ندارند. 

 ساالن اهمیت گروه هم. 3

 ود باعر دگرگونی و  ها بین والدین و فرزندان می نجر به تعارض ارزشها م  کاف بین نسل

پذیری بر عهد   های اجتماعی؛ جامعه دلیل دگرگونی ها  د  است. به تحول در گفتمان خانواد 

کنندگان عقید  دا تند امروز   که مشارکت های چون همسانن و دوستان است. الوری گرو 

پذیرند.  گذرانند و از آنان ته یر می سانن خود می تان و همجوانان بیشتر وقت خود را با دوس

 گوید3 ساله می31زن  -(SH-M)کنند   مصاحبه
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گردی با دوستان معمول  د  کاه در زماان اوقاات     گردی و کافه انن در بین دختران خیابان"

هاای جشان تولاد در ایان مکاان       روند یا مراسام  فراغت همرا  دوستان خود به این جاها می

 ."کنند رگزار میب

 

 
 پارادايمی مدل

 گیری بحث و نتیجه

ای  ای و عشیر  که خانواد  ایسمی در گذ ته ساختار سنتی دا ت، از فرهنگی قبیله ازآنجایی

های اخیر، تحونت اجتماعی و فرهنگی این ساختار را دگرگون  برخوردار بود؛ اما در الی دهه

تحول  دن فرهنگ و روابط اجتماعی را  امل کرد  است؛ تغییرات از ساختار فیزیکی تا م

های ایرانی در  های ایسمی مانند سایر خانواد  پذیری موجب  د  خانواد   ود. پویایی و تغییر می

های پژوهش نشان داد اکنون خانواد  از  کل  الور که یافته مسیر این تحونت قرار بگیرند. همان

دنبال این تغییر ساختاری، تغییر  روزی رسید  است بهای یا ام گسترد  خارج  د  به خانواد  هسته
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های مربوط به خانواد  تحت ته یر عوامل بیرونی مانند تجربه جهانی  دن و عوامل  در ارزش

( در 5233که محمدپور ) الوری درونی چون ر د تکنولویی، مهاجرت و ... رخ داد  است. همان

ای با  سمت خانواد  هسته ختار خانواد  بهنشان داد که سا "سنت، نوسازی و خانواد "تحقیق 

 دگرگونی نظات ارز ی در حرکت است. 

مراتاب    وندگان بر این باور هستند کاه در گذ اته سلساله    ها، مصاحبه بر اساس تحلیل داد 

سنتی، قشربندی جنسیتی، اقتدار مردان، ازدواج سن پایین، روابط خویشاوندی گساترد ، اهمیات   

هاای   هاا بودناد. در گذ اته ارزش    های بارز خاانواد   ات دینی از ویژگیزیست و اعتقاد به محیط

گارا بودناد؛    هاا جماع   الاور عماد  خاانواد     های فردی اهمیت دا اته، باه   جمعی بیشتر از ارزش

کنندگان بر این باورند که خانوادۀ امروزی درگیر تغییراتی یرف است. پارساونز اعتقااد    مشارکت

ای  اد    به تغییرات خانواد  از  کل گسترد  به خانواد  هستهدا ت فرایند توسعه صنعتی منجر 

است. این نوع خانواد ، بر خسف خانواد  گسترد ، تمات کارکردهای اجتماعی و اقتصادی خود را 

همارا    از دست داد  است. با ر د تحصیست زنان دگرگونی نقاش و جایگاا  زناان ایسمای باه     

زناان، ا اتغال زناان و باان رفاتن سان ازدواج از        دا ت؛ افزایش مشارکت اجتماعی اقتصاادی 

تاوان   های ویژگی زنان ایسمی است. با توجه به فرضیه اجتماعی  ادن اینگلهاارت مای    مشخصه

 یابد.   های خانواد  تحت ته یر  رایط اجتماعی  دن افراد تغییر می گفت ارزش

ای و الگوبرداری  امحلهبا توجه به نتایج پژوهش ورود تکنولویی  رایط پیدایش ارتباالات فر

کاه   الاوری  ها پدیدآورد  است، فراهم کرد  است. همان غیربومی  د  که  کل جدیدی از ارزش

هاای   های خانواد  نشان داد  کاه ارزش  ( در تحقیق بررسی ته یر اینترنت بر ارزش5234کفا ی )

ت. همچناین  خانوادگی دانشجویانی که به اینترنت دسترسی دارناد باا ساایر افاراد متفااوت اسا      

هاای خاانواد  ایاست نشاان داد کاه       (در پژوهش ته یر فضای مجاازی و ارزش 5233خدامرادی )

های خانواد  ته یر گذا اته و تغییراتای در رفتاار و گفتماان      اینترنت و فضاهای مجازی بر ارزش

 گردد.  نسل جوان مشاهد  می

کاه  الوری داند به رهنگی می(  رایط جدید دنیا را موجب تغییرات اجتماعی و ف3113) 5تافلر

کند تا فردیت خاود را   های ارتباالی موج سوت به افراد کمک می  ود؛ رسانه در خانواد  نمایان می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1 .Taffler 
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البته  -های خانواد  در ایست  دست آورند؛ چنین تغییراتی باید جدی گرفته  ود. درنتیجه ارزش به

 تغییر کرد  است.   –هنوز کامس   بیه جوامع مدرن نشد  

کننادگان در تغییار     د  هرنشینی و تغییر سابک زنادگی از عاواملی بودناد کاه مشاارکت      ر

های موجود در سبک زندگی نسل جدید، باعر ایجااد   اند. ویژگی های خانواد  مؤ ر دانسته ارزش

( معتقاد اسات؛   5231ماهیتی نو و متفاوت از نسل پیشین برای نسل ناوین  اد  اسات. باال  )    

نحوی ناخودآگا  موجاب احسااس   هایی بری ح  هویت نسلی به ن پدید عنوا های نسلی به ابژ 

هاای   هاا از نسال    وند که باعر تماایز آن  ای خاص می های دور  همبستگی نسلی در میان انسان

کند،  های نسل قبلی را نقض می گردد. لذا تنها زمانی نسل جدید ارزش قبلی و بعدی خود ان می

   با نسلی جدید روبرو خواهیم بود.

هاای مادرن در    هاا ارزش  جای آن های سنتی )نسل گذ ته( کمرنگ  د  و به درنتیجه ارزش

سمت خانواد  مدرن و   د  خانواد  ایسمی به اند. بر اساس تئوری کش  ها جایگزین  د  خانواد 

 کنند  در حرکت است. مدرن از این نظر، که سبک زندگی متحول  د ،  ایوۀ مادیریت بادن    

عنوان الگویی غالاب در   ای به ها در معرض دگردیسی قرار گرفته، خانواد  هسته تتغییر کرد ، سن

ها ظاهر گشته؛ آگاهی زنان بیشتر  د  و نسابت باه چناد دهاه پایش مشاارکت        ساختار خانواد 

موازات مدرن  ادن   کنند. و  کنند  از این منظر که به های جامعه تجربه می بیشتری را در عرصه

های خانوادگی و ... در حال  ها ازجمله خودکشی، السق، اعتیاد، خشونت سیبخانواد ، الیفی از آ

وقوع است که امنیت وجودی خانواد  ایسمی را نشانه گرفته است. چنین دگردیسای در خاانواد    

جوار اماری البیعای و معماولی     های هم های دیگر کشور و حتی استان ایسمی در مقایسه با استان

های اخیر رتبه اول را در خاورمیاناه دارد و   خودکشی الی سال ٔ  ت درزمینهنیست، زیرا استان ایس

 د  از سوی پز کی قانونی و ادار  کال بهزیساتی اساتان نارخ ر اد       با توجه به آمارهای اعست

آزاری ساایر صااعودی دارد. در حااوز   هااای خااانگی اعاام از همساارآزاری و کااودک  خشااونت

تبار و سنتی ایاست؛ در مقایساه باا اجتماعاات پیراماون       ای ایل های خانواد  برای جامعه دگرگونی

های سنتی کاه هناوز در    کشوری پدید  تحونت ناگهانی خانواد ، حائز اهمیت است. در خانواد 

 اد اماا ازلحااظ     معرض تجربه مدرنیته قرار نگرفته بودند نسل صرفا  با فاصله سنی تعری  مای 

ان چشمگیر نبود و در درون یک خانواد  فقط اجتماعی و فرهنگی،  کاف، تفاوت و فاصله چند
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های نسالی در درون خاانواد  باا هام      سال و کم سن و سال وجود دا ت. لذا ابژ  دو نسل بزرگ

که در خانواد  مدرن ایسمی، مفهوت نسل دیگر، با فاصلة سانی مشاخص     باهت دا ت، درحالی

 اود. یعنای در    فااوت تعریا  مای   های نسلی مت  ود بلکه با فاصلة اجتماعی متفاوت و ابژ  نمی

ای با هم دارند ولی  های ذائقه های نسلی و تفاوت نسل را که ابژ  4-2توان  درون یک خانواد  می

ای  ای هستند، تشخیص داد. درنتیجه به باورها، دگردیسی خاانواد  ایسمای، پدیاد     همچنان هسته

  ود.  فرد و خاص محسوب می منحصربه

 منابع

های ارز ی و تغییرات فرهنگی در  بررسی سنخ»(؛ 5233مصطفی هیری نیا ) آزادارمکی، تقی و -

 پژوهی، سال  شم، پاییز.  ، فصلنامة خانواد «خانواد 

آموزان تهرانی، نامه پژوهش  ترجیحات ارز ی دانش»(؛ 5233آزادارمکی، تقی و حسن خادمی ) -

 . 3فرهنگی، سال هشتم، ش

؛ ترجمة حامد «های سنتی تغییر اجتماعی و استمرار ارزش سازی، مدرن»(؛ 5231اینگلهارت، رونالد ) -

 حیدری، نشریة راهبرد یاس.  حاجی

ها،  ها و  یو  (؛ اصول روش کیفی3 نظریة مبنایی، رویه5233استراس، آنسلم و کوربین، جولیت ) -

 ترجمة بیوک محمدی، تهران3 پژوهشگا  علوت انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 ، ترجمه عباس گلیگوری، تهران3 کتابدار. «ینترنت و جامعها»(؛ 5231اسلوین، جان ) -

، مجله فرهنگ ایست، «بررسی وضعیت ازدواج و مضیقة آن در استان ایست»(؛ 5232احمدی، وکیل ) -

 ، تابستان. 42و  43 مار 

، ترجمة حسین «ذهنیت نسلی3 دیدگاهی روانکاوانه دربارۀ اختسف نسل»(؛ 5231بال ، کرسیتوفر ) -

 . 53، ارغنون،  مارۀپایند 

ها در بین دو نسل )مطالعة  بررسی رابطة اینترنت و  کاف ارزش(. »5232بیگی، مریم ) بوربور حسین -

نامه کار ناسی ار د  پایان«. ها( موردی کلیه دانشجویان کار ناسی ار د دانشگا  تهران و والدین آن

  ناسی، دانشکد  علوت اجتماعی دانشگا  تهران.  جامعه

، پژوهشگا  علوت انسانی و «، بازنمایی روابط نسلی در تلویزیون«موج سوت»(؛ 5234، الوین )تافلر -

 مطالعات جهاددانشگاهی. 
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سال  54و  51ها، مفاهیم و ابزارهای سنجش، نامه پژوهش  مار   (. ارزش5233توکلی، مهناز ) -

5233 

–ها در حوز  خانواد   شنوسازی و فرایند تحول ارز»(؛5233زاهدی، محمدجواد و عمرخضرنژاد ) -

 . 5 ناسی ایران، دور  چهاردهم،  مار   ، مجله جامعه« هر بوکان

، مجله «های خانواد  بررسی میزان ته ر استفاد  از فضای مجازی بر ارزش»(؛5233خدامرادی، الاهر  ) -

 ، پاییز و زمستان. 41و44فرهنگ ایست،  مار  

، وزارت فرهنگ و ار اد «ها موج سوت ا و نگرشه پیمایش ملی ارزش»(؛ 5231غسمرضا، غفاری ) -

 پاییز. -اسسمی

، فصلنامه پژوهش اجتماعی، «های خانواد  بررسی ته یر اینترنت بر ارزش»(؛ 5233کفا ی، مجید ) -

 سال دوت،  مار  سوت. 

، ترجمة ناصر «تجدد و تشخص3 جامعه و هویت  خصی در عصر جدید»(؛ 5233گیدنز، آنتونی ) -

 ن3 نشر نی. موفقیان، تهرا

 (؛ پیامدهای مدرنیته، تهران3 نشر مرکز. 5231گیدنز، آنتونی ) -

 ناسی کیفی، جلد دوت،  های علمی در روش ضدروش3 مراحل و رویه»(؛ 5233محمدپور، احمد ) -

 تهران3 جامعه  ناسان. 

نامه  نبازسازی معنایی توسعه و تغییرات اجتماعی در منطقه اورامان، پایا»(؛ 5233محمدپور، احمد ) -

  ناسی توسعه و تغییرات اجتماعی، دانشگا   یراز.  دکتری جامعه
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