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Abstract:
This article aimed to analyze the factors related to family values in Iran, which
has been done by multi-level approach, using the secondary analysis of the
Iranian social, cultural and ethical survey 2016 and Iranian 2016 census data.
The people have been analyzed for the micro level as the analysis unit, with
an 82500 cases as the sample. In the same way, all the 31 Iranian provinces
have been analyzed as the macro unit. According to the results of the analysis,
there is a positive significant association between social trust, person
independency, media consume, and social-economic status in the individuallevel with modern family values, and there is a negative significant association
between religiosity and modern family values. Also, the results of the multilevel analysis have been shown that there is a significant difference between
Iranian provinces in the modern family values, which indicated that this mean
difference has been influenced by province development.
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چكيده

نظامهای ارزشی در حال تغییری که در حوزهی خانواده بر آنه ا تأکی ش ه ت ت
عنوان ارزشهای خانوادگی م رن ن ام ب رده میش ون در کن ار ارزشه ای خ انوادگی
سنتی قرارگرفته ت جوام را ب ا ترد در عدا ت ارزشه ای تک لی دهن هی هو
فرهنگی جامعه مواجه میسازن  .به دلی اهمی ا م مل  ،ه مو وا مدال هی حا ر
بررسی عوام مؤثر بر ارزش های خ انوادگی در ا ران اس ا م بررس ی ب ه ش یوه
چن سط ی با تمرکز بر ت ی ثانو هی دادههای پیما ش ت عی اجتم اعی فرهنگ ی ت
اخالقی جامعهی ا ران ت همچنیم نتا ج حاص از سرش ماری عم ومی نس و ت مل لم
 1395ت با بررسی عوام مؤثر بر ارزشهای خانوادگی در دت سطح خرد ت کالن انج ام
گرفته اس  .تاح مطالعه در سطح خرد فرد بوده ت در سطح کالن استان بهعنوان تاح
مطالعه انتخاب ش ه اس  .ب ر اس ا نت ا ج مطالع ه ب یم متغیره ای اعتم اد اجتم اعی
استدالل فردی مصرف رسانه ت پا گ اه اقتص ادی اجتم اعی ب ا ارزشه ای خ انوادگی
م رن رابطه مثب ت معنیدار بوده ت رابطهی ب یم د مداری ب ا ارزشه ای خ انوادگی
م رن نیز منسی ت معنی دار بوده اس  .نتا ج ت ی چن سط ی نیز نک ان داد ک ه تس ات
معنیداری در ارزشهای خانوادگی م رن بیم استانهای ککور تجود دارد .به ا م معنا
که تسات میانگیم بیم استانهای ککور ناشی از تصادف نبوده ت تابعی از متغیر س طح
کالن عنی میزان توسعه افتگی اس .
كليدواژهها :توسعه افتگی ارزشهای خانوادگی اعتماد اجتماعی ت ی چن سط ی ا ران.
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مقدمه وطرح مسئله

ما در زمانه ی تغییرات سریع اجتماعی هستیم ،تغییرات بسیاری در انتظارات زنان و
مرد ان از کار و خانواده روی داده که منجر به شکل گیری تناقضاتی در اذهاان نناان
گردیده و نتیجه ی نن شکل گیری مسائلی است کاه خاود را در قا اق مماومت هاای
صورت گرفته از ناحیه ی افراد در برابر نظام ارزش های سنتی جامعه نمایان سااخته
و هزینه های متعددی ازجمله کاهش احساس اهمیت نظام های ارزشی و هاویتی در
پی داشته است( .اُدنال . )77 :2004 ،در همای ارتااا  ،معناای خاانواده و ننراه در
گذشته به عنوان مدل هنجارمند پدری تلمی می شد ،باه ااا ش کشایده شاده اسات
(کو یر . )41 :2004 ،در کنار ای تغییر ارزشی ،تأکیدی کاه در ا گاوی نظاام ارزشای
خانواده ی سنت ی بر نمش زنان به عنوان مادر صورت می گرفت نیز ،داار تحول شده
است (کو یر . )28 :2004 ،امری که متأثر از تغییرات اجتماعی روی داده در عرصاه ی
وسیع تر نظام اجتماعی بوده و هویت تعریف شده از جانق نظام سنتی خانوادگی را
به اا ش کشیده است.
وقوع ای تغییرات اجتماعی که با عنوان نوسازی از نن یاد میشود ،منجر باه تحاول
ساختار اجتماعی جوامع گشته و در کنار نن ،ساختارهای متفاوت و پیشارفته جاایگزی
ساختارهای سنتی و سازمانهای اجتماعی خاص ننها شدهاناد .در اداماهی ایا روناد
تغییرات ،شاهد تغییر در نظام ارزشی و گساترش مساتمر ارزشهاایی از قایال براباری،
نزادی انتخاب و امنیت و در نهایت تمایل به سمت فردگرایی ،در پرتاو افازایش ارزش
دستاوردهای شخصای و خاود مسائو یتپذیری نیاز باودهایم (فااک .)67 :2008 ،،ایا
خودمختاری فردی منجر به نزادی فرد از ا زامات ناشی از سنت ،کاهش کنترل نهادی بر
انتخابات و تصمیمات وی ،تنوع در ساکهای زندگی گشته و درنتیجاه ،بار رفتارهاای
جمعیتاای افااراد نیااز تااأثیر گذاشااته اساات (اسااتانکونی  1و ماسالسااکایت.)123 :2008 ،2
پژوهشگران در جوامع غربی نیز وجود ای نوع همسویی بی ا گوهای جمعیتی واقعای
و ارزشها و نگرشهای مردم را در مطا عات خود مورد تأکید قرار دادهاناد (پنگاراس و
اسپدر .)108 :2008 ،تغییری که با حرکت جوامع از مدل جمعگرا و متمرکز بار خاانواده
که تأکید بر مسئو یتپذیری دارد ،به سمت جوامع فردگرا با تمرکز بر حماو فاردی را
نشان میدهد (کنتوال.)271 :2008 ،
1. Stankuniene
2. Maslauskaite
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اما همانگونه که بیان شد ،ای تغییرات رخ داده در حاوزهی ارزشهاای خاانوادگی
بدون اا ش نیز ناوده و بهعنوانمثال ،تمایل کم نساات باه ازدوای یاا ازدوای مجادد و
افزایش طال منجر به شکلگیری زندگی بهتنهایی ،یا همزیساتی بادون ازدوای در بای
نسل جوانتر شده است .با ای روند تنظیمات زندگی افراد سا مند در نینده تغییار پیادا
خواهد کرد .سا مندان نینده بیشتر بهتنهایی زندگی خواهند کرد و ای تغییرات جمعیتای
اا شهای متعددی را در پی خواهد داشت .ذا نگاهی از ارزشهای خانوادگی افاراد و
تغییرات رخداده در حوزهی خانواده ،به جهت تأثیراتی که بر رفتارهای جمعیتی افراد در
امر ازدوای و طال و فرزندنوری در سالهای نتی خواهد داشات ،بسایار حیااتی باوده
(هون )3 :2008 ،و ابزاری مهم جهت مدیریت تغییرات اجتماعی محسوب میشود.
خانواده در ایران نیز در متابعت از ای ا گو تغییر شکل داده و با تغییر در نمشهاای
جنسیتی ،کاهش اقتدار مردان در برابر زنان ،کاهش تمایل به ازدوای و تشکیل خاانواده،
باال رفت س ازدوای و کاهش باروری و فرزندنوری با پایی تری ساط خاود ،مواجاه
شده است (اوجاقلو و سرایی .)268 :1393 ،در کناار روناد کاهشای ازدوای طای ساا یان
اخیر ،شاهد روند رو به رشد طال در کشور نیز بودهایم .ا اته ایا روناد بارای تماامی
استانهای کشور به یک صورت ناوده و بهعنوانمثال نسات ازدوای به طال برای استان
سیستان و بلواستان در سال  11/70 ،1392و در ساال  1396نیاز  11/56باوده کاه در
عی فاصلهی بسیاری که با میانگی کل کشور دارد ،از روند کاهشای خیلای کمای نیاز
برخوردار بوده است (عااسی و همکاران.)73 :1397 ،
همرنی  ،نرخ تجرد قطعای نیاز طای ساا یان اخیار دااار روناد افزایشای شاده و
بهعنوانمثال از  1/1برای مردان و  1/2برای زنان در سال  1375باه  2/3بارای ماردان و
 3/7برای زنان در سال  1395رسیده است (بالدی موسوی .)4 :1395 ،ای نمارهاا حااکی
از تاثیر پذیری جامعهی ایرانی با تغییرات ارزشی و نگرشی نظام جهاانی و تأثیرگاذاری
نن بر تحوالت جمعیتی و هویتی و تغییر شکل ا گوی خانوادهی اسالمی -ایرانی اسات.
ا اته وقوع ای تغییرات در سط کشور بهطور یکسان ناوده و در بی اساتانهای کشاور
شاهد تفاوتهای بسیاری نیز هستیم .تفاوتهایی که حاکی از تأثیرگذاری عوامل کاالن
استانی بار تغییارات ارزشای و نگرشای و رفتارهاای متاابع نن دارد .در تاالزم باا ایا
تفاوتها ،استفاده از روشی کلی ،انعطافپذیر و درعی حال پیریاده در قا اق مادلهای
اندسطحی در سط کشور به ما یادنور میشود .ذا ،در ایا مما اه ،باا هادف تحلیال
اندسطحی ارزشهای خاانوادگی در ایاران ،باه دنااال پاسا گویی باه ایا دو سا ال
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پژوهشی بودهایم که «میزان ظهور ارزشهای خانوادگی مدرن در بی خانوادههای ایرانی
اگونه است؟» و اینکه «نیا بی اساتانهای کشاور در عرصاهی ارزشهاای خاانوادگی
مدرن تفاوت معنیداری وجود دارد و یا خیر؟».
پيشينه پژوهش

تغییرات خانواده بهطور عام و ارزشهای خانواده به گونهای خاص ،مسائلهی پژوهشای
بسیاری از مطا عات صورت گرفته ،اه در داخل و اه در خاری از کشور باوده اسات.
برای نمونه ،در بی مطا عات داخلی صورت گرفته میتاوان باه مطا عاهی عاااسزاده و
همکاران ( )1399که نمش نوسازی را در تحوالت ارزشهای خانوادگی سانتی در بای
نسلهای مختلف بررسی نمودهاند ،اشاره نمود که بار اسااس یافتاههای نن ،م فاههای
نوسازی تأثیر معنیداری بر تحول ارزشهای خانوادگی از سنتی به مدرن داشته و میزان
ای تأثیرگذاری نیز در بی نسلهای مختلف متفاوت بوده است.
رهار و همکاران ( )1399نیز در همی ارتاا و در پژوهشی که تفاوت نسلی جامعه
ی امروز ایران را بر پایهی ارزشهای هویتی موردبررسی قارار دادهاناد ،باه ایا نتیجاه
رسیدهاند که عواملی همرون فردیتگرایای ،مادرنگرایای ،ذهنیات ممایساهگارا ،عادم
کاربست ابزارهای انتما ی ارزشی کارنمد ،رفتار فراغتی ،ذتخاواهی ،اساتماللطلاای و
ناهمخوانی در خانواده موجق پدید نمدن تفاوت در نگرش و تفسیر نسات به ارزشهاا
در دو نسل جوان و بزرگسال شده است.
در همی ارتاا  ،فرامرزیانی و جعفری ( )1399با تأکیادی کاه در پاژوهش خاود بار
هویت شخصی مدرن داشتهاند ،به ای نتیجه رسیدهاند که گسترش اساتفاده از شااکههاای
ماتنی بر تلف همراه به فردیت و فردیشدن افراد منجر شده است .امی و بابایی ساارویی
( )1398نیز در مطا عهی خود به مطا عهی نسات مصرف رسانهای و هویت مدرن پرداختاه
و به ای نتیجه رسیدهاند که علایرغام اساتفادهی شاهروندان از رساانههاای اجتمااعی و
تأثیرپذیری هویت مدرن ننها از نن ،اما همرنان هویت دینی یا بومی نمش محاوری را در
بی ننان دارد .همرنی ورزیکناری و همکاران ( )1398در مطا عهی خود باه ایا نتیجاه
رسیدهاند که بای نوساازی فرهنگای و ارزشهاای خاانواده و همرنای بای م فاههای
نوسازی با ارزشهای مادی و غیرمادی خاانواده رابطاه مثاات وجاود دارد .در مطا عاهای
دیگر ،امامی و همکاران ( )1397بار وجاود رابطاه بای مدرنیتاه و خاانوادهگرایی تأکیاد
داشتهاند؛ و باالخانی و ملکی ( )1396باا ممایساهی گروههاای مختلاف سانی ،جنسای و
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تحصیلی نشان دادهاند که میزان فردگرایی در عرصهی ارزشهاای خاانواده در بای زناان،
جوانان و افراد با تحصیالت دانشگاهی بیشتر بوده است.
همرنی  ،طاق یافتههای تموی و اصالنی ( )1396رابطه معکوسی بی مصرف رسانه
(اینترنت و ماهواره) و ارزشهای خاانواده وجاود داشاته و بار وجاود رابطاه مساتمیم
معنیدار بی دی داری و پایاندی به ارزشهای خانواده تأکید داشتهاند .عطااییکرویی و
همکاران ( )1396نیز در مطا عهای نشان دادهاند که تأثیر اساتفاده از فضاای مجاازی بار
نظام ارزشی افراد در شهر و روستاهای موردمطا عه متفاوت اسات؛ کاه علات نن تعادد
منابع ارزشی است کاه افاراد باه د یال وساایل ارتاااطی اماروزی در معارر نن قارار
می گیرند .همرنی بی میزان استفاده از فضای مجازی و نظام ارزشی خانوادگی رابطهی
معکوسی وجود داشته است.
مدیری و مهدوی ( )1396در پژوهشی دیگر ،باه ایا نتیجاه رسایدهاند کاه ارزشهاای
خانوادگی سنتی و مدرن بهطور یکسان متاأثر از دیا داری نااوده و در هار ساه نسالی کاه
موردمطا عه قرار گرفتهاند ،ارزشهای خاانوادگی سانتی متاأثر از دیا داری باوده اماا تاأثیر
دی داری بر ارزشهای خانوادگی مدرن در هر سه نسال معکاوس و یاعیفتر باوده و در
نسل سوم تأثیر معناداری مشاهده نشده اسات .در پژوهشای دیگار خواجاهنوری و حساینی
( )1395یم تأیید تأثیر جهانیشدن بر ارزشهای ازدوای در بی پاس گویان ،به ای نتیجاه
رسیدهاند که م فههای جهانیشادن فرهنگای ،م فاههای بازاندیشای و فناوریهاای ناوی
ارتااطی و دادهای بیشتری تأثیر را بر ارزشهاای ازدوای و باهویژه بعاد نگارش باه ازدوای
داشته است .افازون بار ایا  ،نتاایر بررسای ننهاا نشاان داده کاه م فاههای جهانیشادن
(بازاندیشی و فناوریهای نوی ارتااطی و دادهای) بر ارزشهای ازدوای تأثیر منفی داشاتهاند.
ابوا ماسمی و همکاران ( )1392نیز بر تأثیرگذاری اینترنات بار ارزشهاای خاانواده از منظار
هویت دینی و ملی پرداخته و به ای نتیجه رسیدهاند که متغیرهای روابط احساسی و نگااهی
خانواده در استفاده فرزندان از اینترنت بیشتری نمش را بر ارزشهای خانواده دارند.
همرنی  ،از بی مطا عات خارجی میتوان باه پاژوهش اپتااروا 1و و اک)2020( 2
اشاره نمود .در ای مطا عه ،پژوهشگران به ای نتیجه رسیدهاند که در بای زویهاای باا
ناهمسانی فرهنگی ،ارزشهای زندگی زوجی نسات به زویهاایی کاه ازنظار فرهنگای
1. Chebotareva
2. Volk
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همسان بودهاند ،اهمیت کمتری داشته است ،اما در بی زویهای با مذهق مشترک ایا
امر متفاوت بوده و ارزشهای زندگی ننها تناقضی را نشان نداده اسات .یپای( ()2018
نیز انتمال نهاد خانواده و همرنی ارزشهای خاانوادگی را تحات شارایط جهانیشادن
نئو یارا ی بررسی نموده و به ای امر اشاره دارد که کارکرد اجتماعی خانواده به بازتو ید
ساختار اجتماعی و جامعهپذیری و کارکرد جمعیتی نن به بازتو ید جمعیت میپردازد.
ننتونیو و داال ( )2015نیز در پژوهشی دیگر به ای یافته رسیدهاند که ارزشهاای ازدوای
از قایل پدر بهعنوان حاامی ،زن باهعنوان تاابع و محادود نماودن عواطاف صامیمیت بای
مهاجران روای بیشتری داشته و تمایل مهاجران باه فرهناب باه ارس رسایده و اساطورههای
ازدوای با سط صمیمیت ارتاا داشته است .یوسل ( )2014نیاز در مطا عاهای باه تاأثیرات
ترکیای تحصیالت ،مذهق ،ایدئو وژی سیاسی و جنسیتی پرداخته و باه ایا نتیجاه رسایده
است که با پایی نمدن سط باورهای ماذهای و افازایش ایادئو وژی جنسایتی برابرطلااناه،
نگرشها نسات به ازدوای و فرزندان نیز برابرطلاانهتر میشود .در پژوهش دیگار ،ننافیاانوا،1
کاپیتونو 2و بوالتوا )2013( 3به اثاات ای امر پرداختهاناد کاه ارزشهاای اجتمااعی (پایگااه
اجتماعی ،احترام شغلی ،خانواده ،فرزندان) با ارزشهای خانوادهی پدر و ماادری در ارتااا
بوده و ارزشهای خانوادگی وا دی بر ارزشهای اجتماعی کسق شده تأثیرگذار است.
با مروری بر مطا عات داخلی و خارجی میتوان دریافات کاه در بای مطا عاات داخلای
بیشتری تأکید بر نمش نوسازی فرهنگی ،مدرنیته ،رسانهها و فضای مجازی ،دی داری افاراد،
فردگرایی ،جهانیشدن و پایگاه اقتصادی اجتمااعی بار ارزشهاای خاانوادگی باوده اسات.
سطوح مطا عهی ننها نیز یا در سط خرد و یا در سط کالن بوده و در حال حایر معادود
مطا عاتی هستند که ارتاا ساطوح خارد و کاالن را موردبررسای قارار داده باشاند ،صارفا
میتوان به مطا عهی شیری و همکاران ( )1392و رازقی نصرنباد و همکااران ( )1391اشااره
نمود که به مطا عهی اندسطحی رفتار باروری پرداختهاند و در حال حایر مطا عهای کاه در
داخل کشور ارزشهای خانوادگی را ماورد تحلیال اندساطحی قارار داده باشاد ،صاورت
نگرفته است .ذا در ای مطا عه ،تالش شده تا ای خأل پژوهشی ،باا مطا عاهی اندساطحی
ارزشهای خانوادگی در ایران جاران گردیده و بهصورت نونورانه باه فهام هار ااه بیشاتر
تغییرات ارزشی در نظام خانواده و هویت ملی متأثر از نن کمک نماید.
3. Bulatova
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همرنی  ،تأکید نتایر مطا عات خاارجی نیاز بیشاتر بار نماش جهانیشادن ،شارایط
فرهنگی -اجتماعی جوامع ،انتمال بی نسلی ارزشهای خانوادگی و تأثیر نسلها بار نن،
کارکردهای خانواده ،فردگرایی ،سکوالریزهشدن ،ایادئو وژیهای سیاسای و جنسایتی و
مذهق بوده و بر تغییر ارزشی خانواده تأکید داشتهاند .در بی مطا عات خارجی نیز تنهاا
در حوزه رفتار باروری زنان از روشهاای اندساطحی استفادهشاده کاه از بای ننهاا
میتااوان بااه پژوهشهااای راشااد علاام و همکاااران ( ،)2018جنااار و یکاسااا (،)2017
یفاروئر 1و همکاران ( )2015و هانک و کرینفلد )2003( 2اشاره نمود.
چارچوب نظری

متفکران حوزهی علوم اجتمااعی و رفتااری باه مطا عاهی پدیادهی ارزشهاای خاانوادگی در
سطوح خرد و کالن پرداخته و در ای راستا عوامل فرهنگی-اجتماعی؛ سیاسای و اقتصاادی در
سط کالن و انگیزههای شخصی ،سلیمهها ،نگرشهای افراد و طارز تلمای ننهاا را در ساط
خرد موردمطا عه و بررسی قرار دادهاند( .قاسمی اردهایی و همکااران .)149 :1397 ،اماری کاه بار
اهمیت سطوح خرد و کالن تأثیرگاذار بار نن تأکیاد دارد .اذا در مما اهی حایار ،اااراوبی
اندسطحی با استفاده از اهار دیدگاه نظاری ،نظریاهی ایادهن یزم توساعهمدار ،نظریاهی گاذار
جمعیتی دوم ،نظریهی اثر ارزشها و نظریهی توانمندسازی انسانی انتخاب شده است.
در نگاااه ایاادهن یزم توسااعهمدار و باار اساااس دیاادگاه تورنتااون (،)2005 ،2001
پژوهشهای حوزهی خانواده از قرن  18تحت تسلط نگاه توسعهمدارانه قرار داشاته کاه
باور به عاور جوامع انسانی از مراحل خاص پیشارفت دارد ،مراحلای کاه باا رفتارهاای
متفاوت خانوادگی افراد در ارتاا است .ای پژوهشها باالتری ساطوح توساعهیافتگی
را در حوزهی خانوادهی هستهای ،ازدوای اختیاری ،عشق رومانتیک ،برابری در رابطاهی
بی زوجی  ،تأخیر در ازدوای و باروری پایی مورد کاوش قرار دادهاناد ،ساطوحی کاه
تحت عنوان ابعاد مدرن خانواده نامگذاری میشود .در ای دیدگاه ،ایادههای مارتاط باا
ای مدل اجتماعی و خانوادگی تحت عناوان ایادهن یزم توساعهمدارانه نامگاذاری شاده
است .درون ایدههای ایدهن یزم توسعهمدارانه ،باورها و ارزشهاا باهعنوان عناصار مهام
مورد شناسایی قرار گرفتهاند .ذا ایدههای ایدهن یزم توسعهمدار را میتاوان باه اهاار بااور و
ارزش اساسی خالصه نمود 1 :و  )2جامعهی توسعهیافته و خانواده مدرن خاوب اسات؛ )3
1. Liefbroer
2. Kreynfeld
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توسعهیافتگی و خانوادهی مدرن تأثیرگذار بر هام هساتند؛  )4افاراد حاق نزادی و مسااوات
داشته و روابط اجتماعی بر اساس ریایت بنا شده است (الی و تورنتون.)3 :2015 ،
نظریهی گذار دوم جمعیتی به دناال نشان دادن تغییرات فرهنگای باه سامت هنجارهاا و
نگرشهای پستمدرن است؛ زیدی و مورگان  .)2 :2017ای دیدگاه در سط کالن باه دنااال
نشان دادن تکامل جوامع در گذر زمان باا تأکیاد بار نماش تغییارات فکاری و تاأثیر نن بار
رفتارهای خانوادگی و جمعیتی است .همرنای در ساط فاردی ،جهتگیریهاای ارزشای
افراد را که در رفتارهای خانوادگی ننها تعیی کننده هستند ،نشان میدهاد (زیادی و مورگاان،
 .)2 :2017وندکا بر ای باور است که کاهش سط باروری از باالی سط جایگزینی به زیار
سط جایگزینی ،شکل جمعیتی اصلی ای گذار دوم است؛ اما نیروی محرکی کاه در پشات
ای انتمال قرار دارد ،تغییرات فکری است ،تغییر شادیدی کاه شاامل حرکات از هنجارهاا و
انگیزههای دیگرخواهانه به سمت هنجارها و انگیزههای فردگرایانه میشود؛ زیدی و مورگاان،
 .)3 :2017بر ای اساس ،یعف نهاد ازدوای یکی از مهمتری ویژگیهای گذار دوم جمعیتی
است .امری که میتواند در ارتاا با طال و ازدوای مجدد نیز دیده شده و منجر به افازایش
نرخ طال و کاهش نرخ ازدوای مجدد گردد (زیدی و مورگان.)8 :2017 ،
در نظریهی یان ف دیث ( )1995نیز مد ی تحلیلی ترسایم میشاود کاه مساتلزم دو
پیشفرر است؛ اول ننکه رفتار فردی توسط نیات و مماصد رفتاری تعیی میشوند که
ننها بهنوبه خود ،توسط ارزشها و جهتگیریهای سیاسی شکل میگیرند .پیشفارر
دوم ای است که ارزشهای افراد بهشدت تحت تأثیر محیط اجتماعی و موقعیات اجتمااعی
ننها در نن محیط قرار دارد .ای پیشفررها ،دو زنجیره ارتااطی بای ساه ساط تحلیلای
ایجاد کردهاند :شرایط سط کالن ،رهیافتهای فردی و رفتارهای فردی؛ بنابرای ما باا یاک
پروسه دوری پیریده سروکار داریم .ای فرایند برای اهداف تحلیلی به یک مادل سااده ساه
سطحی تملیل داده شده است که شکل ریایی نن را میتوان در زیر مشاهده نمود:
(پاس →نمادگی ذهنی برای عمل→محیط) (ف دیث و اسکاربرو)6 :1995 ،
دیدگاه اهارم نیز نظریهی توانمندسازی انسانی است .ای دیدگاه نظری ،توانمندسازی را بهعنوان
یک فرنیند سهمرحلهای توصیف میکناد )1 :توساعهی اقتصاادی کاه باه سامت افازایش دارایای،
تحصیالت و اتصالپذیری است و توانایی افراد را جهت رسیدن به نزادی جهانی افزایش میدهد؛ )2
توسعهی فرهنگی که تأکید بر رهایی انسانی دارد و انگیزهی افراد را جهت دستیابی به نزادی جهانی
افزایش میدهد؛  )3توسعهی نهادی که تأکید بر حمو دموکراتیک دارد و صالحیت افاراد را جهات
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دستیابی به نزادی جهانی افزایش میدهد .کسق و انطاا با نزادیهای جهاانی ،تاادیل باه ابازاری
جهت کسق فرصتهایی است که در زندگی ،افراد در جستجوی نن هستند.
همزمان با توانمندسازی انسانها ،وابستگی باه درون گاروه نیاز کااهشیافتاه و منجار باه
مشارکت افراد با دیگران خاری از حیطهی خانواده و ناشناس شده و انسانها به افاراد ناشاناس
بهعنوان نوعی مناع کسق منفعت دوطرفه نگااه میکنناد .اینگلهاارت و و ازل ( )2005در ایا
دیدگاه تأکید بسیاری بر ای امر داشته و معتمدند که ای تغییر منجار باه برقاراری ارتااا بای
افراد ،فراتر از مرزهایی شده که در جامعهی سنتی برای ننها تعریف میشد .زمانی کاه افاراد از
ای گشودگی استفاده نمایناد ،تجاارب مشاارکتی ننهاا بیشاتر از گذشاته ،دیگاران خااری از
ااراوب خانواده و نشنایان را نیاز در بار میگیارد .نتیجاهی ایا امار ،خلاق ناوعی اعتمااد
برونگروهی بوده که فراتر از اعتماد درونگروهی است (د ی و و زل.)51 :2012 ،
مدل ای مما ه با استفاده از ااراوب نظری نن طراحی گردیده اسات .ایا مادل متاأثر از
نظریاتی مطرحشده که تأکید بر تأثیرگذاری همزماان عوامال فاردی و اساتانی بار ارزشهاای
خانوادگی افراد دارند ،بهصورت اند سطحی طراحی شده و به دناال مطا عهی ایا عوامال بار
متغیر وابستهی پژوهش است .تأثیرگذاری متغیرهای اعتماد اجتماعی ،مصارف رساانه و پایگااه
اقتصادی اجتماعی بر ارزشهای مدرن خانوادگی برگرفته از نظریاهی توانمندساازی انساانی و
تأثیرگذاری متغیرهای دی داری و استمالل فردی بر ارزشهای خانوادگی مدرن نیاز برگرفتاه از
نظریهی گذار جمعیتی دوم است .در سط کالن ای پژوهش ،با اساتفاده از نظریاهی ایادهن یزم
توسعهمدار و طرحوارهی مطرح گردیده در دیدگاه نظری اثر ارزشها ،تأثیرگذاری عامال کاالن
توسعهیافتگی استانی بر ارزشهای خانوادگی افراد سنجیده میشود.

نمودار شمارهی  :1مدل مفهومي مبتني بر چارچوب نظری تحقیق
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سؤاالت تحقيق

 نیا توسعهیافتگی استانی بر ارزشهای خانوادگی مدرن تأثیرگذار است؟ نیا با تغییر سط اعتماد اجتماعی ،دینداری ،استمالل فردی ،مصرف رساانه و پایگااهاقتصادی اجتماعی ،ارزشهای مدرن خانوادگی نیز داار تغییر میشوند؟
 نیا توسعهیافتگی استانی میتواند بر رابطه بی اعتماد اجتمااعی ،دیناداری ،اساتماللفردی ،مصرف رسانه و پایگاه اقتصادی اجتمااعی باا ارزشهاای خاانوادگی مادرن
اثرگذار باشد؟
فرضيات تحقيق
فرضيه سطح استانی

 بی توسعهیافتگی استانی و ارزشهای خانوادگی مدرن رابطه مثات وجود دارد.فرضيات سطح فردی

 بی اعتماد اجتماعی ،استمالل فردی ،مصرف رسانه و پایگاه اقتصاادی اجتمااعی بااارزشهای مدرن خانوادگی رابطهی مثات وجود دارد.
 بی دی داری و ارزشهای خانوادگی مدرن رابطه منفی وجود دارد.فرضيه چندسطحی

 عامل سط استانی (توسعهیافتگی) بر رابطه عوامل سط فاردی (اعتمااد اجتمااعی،دی داری ،استمالل فردی ،مصرف رسانه ،پایگاه اقتصادی اجتمااعی) باا ارزشهاای
خانوادگی مدرن تأثیر دارد.
روششناسی پژوهش

روش مورداستفاده در انجام ای کار تحمیمای بهصاورت تحلیال ثانویاه باوده و جهات
مطا عاهی عواماال سااط خاارد از دادههاای جمعنوریشاادهی پیمااایش ملاای ویااعیت
اجتماعی ،اخالقی و فرهنگی جامعهی ایران ( )1394استفاده شده است .واحد تحلیل در
ای پیمایش فرد و جامعه نماری نن ،افراد  18سال به باالی خانوارهاای شاهری (سااک
در شهرهای مرکز هر شهرساتان) در  31اساتان کشاور در زماان اجارای طارح باوده و
درمجموع تعداد  82500نفر موردمطا عه قرار گرفتهاند .واحد تحلیال ساط کاالن ایا
پژوهش نیز استان بوده و از روش تمامشماری جهت سنجش دادههای کالن مرباو باه
استانها از طریق سرشماری عمومی نفوس و مسک ( )1395استفاده شده است.
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پایایی و تعریف عملياتی متغيرهای تحقيق

در ای مما ه ،ارزشهای خانوادگی مدرن بهعنوان متغیر وابستهی پژوهش ،با اساتفاده از
شش بعد ارزش های ازدوای ،س مناسق ازدوای ،تعداد مطلوب فرزند ،تارجی جنسای
فرزند ،نگرشهای جنسیتی و نگرش نسات به طال موردسنجش قرار گرفته اسات .در
سنجش ارزشهای خانوادگی مدرن ،طیف وسایعی از ابعااد وجاود دارناد کاه در ایا
پژوهش ،صرفا از ابعادی استفاده شد که در نظریهی ایدهن یزم توسعهمدار بر ننها تأکیاد
شده است .پایایی ای متغیر که با استفاده از یریق ن فای کرونااخ سنجیده شاده ،برابار
با  0/72است.
همرنی میزان ن فای محاساهشده برای بعد نگرش به ازدوای ( ،)0/74سا مناساق
ازدوای ( )0/74و نگرشهااای جنساایتی ( )0/82اساات .جهاات ساانجش میاازان اعتماااد
اجتماعی نیز از  5گویه که میزان اعتماد به اعضای خانواده ،فامیل ،همسایهها و نشانایان،
همشهریها و غیرهمشهریها را میسنجند استفاده شده و ن فای محاساه شاده بارای نن
نیز برابر با  0/71است .میزان دی داری افراد نیز با اساتفاده از  12گویاه کاه پایانادی و
ا تزام دینی و پیامد دی داری در بی افراد را میسنجند ،موردسنجش قرار گرفته اسات و
ن فای محاساه شده برای نن نیز برابر با  0/89است.
جهت سنجش میزان استمالل فردی نیز از  12گویه که به سنجش شاخصهای عادم
وابستگی ،تعی گرایی ،تخیل ،احساس مسئو یت ،اطاعت و فرمانبرداری ،بااور ماذهای،
حس رفتار و عمل معاش پرداختهاند ،استفاده شده است و میزان ن فاای محاسااه شاده
برای نن ( )0/76است .همرنی در ای پژوهش جهت سنجش مصرف رساانهی افاراد،
میاازان اسااتفادهی ننهااا از تلویزیااون ،رادیااو ،روزنامااه و مجلااه ،اینترناات و ماااهواره
موردبررسی قرار گرفته است .جهت سنجش پایگاه اقتصادی اجتماعی افراد نیز  6گویاه
طراحیشده که ویعیت تحصیلی ،پنداشت فرد نسات به ساخت طاماتیاش ،ویع ما ی
خانواده ،تأخیر در پرداخت قاور ،نوع منازل محال ساکونت و برخاورداری خاانواده
ننها را موردبررسی قرار داده است.
متغیر کالن ای پژوهش نیز توسعهیافتگی استانی است که به معنای نوعی توساعهی
پایاادار بااوده و ماااهیتی اندبعاادی دارد و جهاات ساانجش نن در ایاا پااژوهش از
شاخصهای بهداشتی ،اقتصادی -خدماتی و نموزشی -فرهنگی استفاده شده است .اذا
سط توسعهیافتگی استانی با استفاده از نرخ شهرنشینی ،نارخ ساواد زناان ،نارخ ساواد
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بزرگساالن  15تا  64ساال ،درصاد ماردان دارای تحصایالت عا یاه ،درصاد زناان باا
تحصیالت عا یه ،دستاورد تحصیلی ثانویه ،نسات کاندیداهای زن در انتخاباات شاورای
شهر و روستا در سال  ،1396امید به زنادگی در نغااز تو اد ،شااخص نظاام ساالمت،
شاخص امکانات رفاهی ،شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتااطات ،اساتفادهکنندگان
از اینترنت و سهم نسای از درنمد ناخا ص ملی موردسنجش قرار گرفته است.
دادههااا بااه کمااک نمارههااای موجااود در نرمافزارهااای SPSS 24و  HLM8مااورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند .برای ای تجزیهوتحلیل ،نمارههای توصیفی مانناد میاانگی
جداول توافمی و درصدها و نمارههای استنااطی مانند یریق هماستگی پیرسون به کاار
گرفته میشود .همرنی از تکنیک تحلیل اندسطحی برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده
شده است .درحا یکه مدلهای اندسطحی سطوح متعددی را شامل میشاوند ،در ایا
مطا عه از مدلهای دوسطحی استفاده شده که در نن افراد (واحدهای سط یاک) درون
استانها (واحدهای سط دو) قرار گرفتهاند .ای مادلهاا نشاان مایدهناد کاه اگوناه
متغیرهای یک سط در روابط رخداده در سطوح دیگر تأثیر میگذارند.
یافتههای تحقيق
یافتههای توصيفی پژوهش در سطح كالن

متغیر کالن موردبررسی در ای مطا عه ،شامل توسعهیافتگی اساتانی اسات کاه باهعنوان
متغیر مستمل در ای پژوهش بررسی شدهاست .مطاابق باا شااخصهای بررسای شاده
جهت سنجش سط توسعهیافتگی  31استان کشور ،در جادول  1ساط توساعهیافتگی
هر کدام از استانهای کشور قرار داده شده اسات .بار همای اسااس ،اساتان تهاران در
رتاهی اول با میازان توساعهیافتگی ( )75/38و اساتان سیساتان و بلواساتان باا میازان
توسعهیافتگی ( )22/49در رتاهی نخر قرار دارند .میزان توساعهیافتگی اساتانی را بارای
سایر استانهای کشور نیز میتوان در ای جدول مشاهده نمود.
همرنی همانگونه که در جدول  2قابل مشااهده اسات ،بای اساتانهای کشاور از
حاظ میانگی ارزشهای خاانوادگی مادرن نیاز تفااوت وجاود دارد .بار ایا اسااس،
بیشتری میزان ارزشهای خانوادگی مدرن در بی اساتانهای ایاران ،متعلاق باه اساتان
تهران با میزان  34/71و کمتری نن نیز متعلق به استان سیساتان و بلواساتان باا میازان
 29/87است .میانگی ارزشهای خانوادگی سایر استانهای کشاور نیاز در ایا جادول
قابلمشاهده است.
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جدول شمارهی  :1سطح توسعهیافتگي استانها
استان

درجه
توسعهیافتگی

استان

درجه
توسعهیافتگی

استان

درجه
توسعهیافتگی

آذربایجان
شرقي
خوزستان

47/94

اصفهان

61/88

مرکزی

53/21

زنجان

47/69

البرز

61/71

قزوین

53/10

خراسان
جنوبي

47/68

یزد

61/65

مازندران

58/38

51/29

گلستان

45/98

قم

58/26

گیالن
خراسان
رضوی
ایالم

51/71

هرمزگان

45/99

50/76

کرمان

45/74

تهران

75/38

بوشهر

56/55

سمنان

67/94

فارس

53/95

48/07

استان

درجه
توسعهیافتگی

چهارمحال
و بختیاری
کرمانشاه

45/35

همدان

44/99

کهگیلویه
و
بویراحمد
اردبیل
خراسان
شمالي
لرستان

45/37

استان

آذربایجان
غربي
کردستان
سیستان و
بلوچستان

درجه
توسعهیافتگی

38/48
37/90
22/49

44/51
43/48
41/90
40/69

جدول شمارهی  :2سطح ارزشهای خانوادگي استانها
ميانگين
ميانگين
استان ارزشهای استان ارزشهای
خانوادگی
خانوادگی

تهران

34/71

بوشهر

32/98

سمنان

33/99

فارس

32/84

اصفهان

32/95

مرکزی

32/56

البرز

34/59

قزوین

32/76

یزد

32/21

مازندران

33/09

قم

31/81

گیالن
خراسان
رضوی
ایالم

34/49

استان

ميانگين
ارزشهای
خانوادگی

آذربایجان
شرقي
خوزستان

31/38

زنجان

32/27

32/22

خراسان
جنوبي
هرمزگان

32/60

31/79

گلستان

32/26

32/05

کرمان

31/98

31/33

استان

ميانگين
ارزشهای
خانوادگی

چهارمحال
و بختیاری
کرمانشاه

32/90

همدان

33/45

کهگیلویه و
بویراحمد
اردبیل
خراسان
شمالي
لرستان

32/26

استان

آذربایجان
غربي
کردستان
سیستان و
بلوچستان

ميانگين
ارزشهای
خانوادگی

32/28
34/38
29/87

31/78
32/06
33/23
32/04

یافتههای توصيفی پژوهش در سطح خرد

ویژگیهای توصایفی متغیرهاای ارزشهاای خاانوادگی ،اعتمااد اجتمااعی ،دیا داری،
استمالل فردی ،مصرف رسانه و پایگاه اقتصادی اجتماعی افراد ،باا توجاه باه دادههاای
موجود در جدول  ،3موردبررسی قرار گرفتهاند.
دامنه تغییرات نمرههای مرباو باه ارزشهاای خاانوادگی مادرن بای  18تاا  ،54اعتمااد
اجتماعی  5تا  ،15دی داری  12تا  ،57اساتمالل فاردی  12تاا  ،58مصارف رساانه  5تاا  20و
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پایگاه اقتصادی اجتماعی  5تا  27است .همرنی با توجاه باه مماادیر میاناه ،نماا و میاانگی و
جهاات اااو گی و کشاایدگی متغیرهااای موردمطا عااه ،میتااوان نتیجااه گرفاات کااه بیشااتری
فراوانیهای مشاهدهشده در ارتاا با متغیر ارزشهای خانوادگی مدرن به ممادیر میانهی توزیاع
مربو میشود و همرنی اعتماد اجتماعی به ممادیر متوساط باه بااالی توزیاع ،دیا داری باه
ممادیر متوسط به باالی توزیع ،استمالل فردی به ممادیر باالی توزیع ،مصرف رساانه باه مماادیر
متوسط و پایگاه اقتصادی اجتماعی نیز به ممادیر متوسط توزیع مربو میشود.
جدول شمارهی  :3آمارههای توصیفي متغیرهای خرد
متغير

چولگ كشيدگی
ميانگين ميانه نما ی

واریانس

انحراف حداكثر حداقل دامنه
معيار

ارزشهای خانوادگي 32/57

33

-0/239 33

0/611

16/860

4/10611

54

18

36

9/562

10

0/008 10

0/541

4/091

2/023

15

5

10

دینداری

34/08

34

-0/180 35

0/224

61/121

7/818

57

12

45

استقالل فردی

39/71

40

29/133 -2/914 40

11/224

3/350

58

12

46

مصرف رسانه
پایگاه اقتصادی
اجتماعي

11/23

11

0/133 11

-0/295

8/542

2/923

20

5

15

15/54

16

-0/081 -0/054 15

9/398

3/066

27

5

22

اعتماد اجتماعي

یافتههای استنباطی پژوهش
آزمون فرضيهی سطح كالن

 بی توسعهیافتگی و ارزشهای خانوادگی مدرن رابطهی مثات وجود دارد.جدول  4رابطهی بی دو متغیر توسعهیافتگی استانی و ارزشهای خاانوادگی مادرن
را نشان میدهد .همانگونه که در جدول قابلمشاهده است ،رابطهی بی توساعهیافتگی
استانی و ارزشهای خانوادگی مدرن بار اسااس نمارههاای حاصال از نزماون یاریق
هماستگی پیرسون ( )r=0/55در سط  99درصد اطمینان مثات و معنیدار است.
جدول شمارهی  :4بررسي رابطهی بین توسعهیافتگي و ارزشهای خانوادگي مدرن
تعداد

ميانگين

انحراف معيار

متغير
توسعهیافتگي

31

50/0006

10/00016

ارزشهای خانوادگي
مدرن

31

32/6165

1/05539

مقدار r

سطح معنیداری
0/001

0/55

آزمون فرضيات سطح خرد

 بی اعتماد اجتماعی ،استمالل فردی ،مصرف رساانه و پایگااه اقتصاادی اجتمااعی بااارزشهای مدرن خانوادگی رابطهی مثات وجود دارد.
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 بی دی داری و ارزشهای خانوادگی مدرن رابطه منفی وجود دارد.بر اساس یافتههای موجود در جدول  ،5رابطاهی بای اعتمااد اجتمااعی (،)r=0/021
اسااتمالل فااردی ( ،)r=0/105مصاارف رسااانه ( )r=0/099و پایگاااه اقتصااادی اجتماااعی
( )r=0/056با ارزشهای خانوادگی مدرن در سط  99درصد اطمینان مثاات و معنایدار
بوده و رابطهی بی دیا داری ( )r=-0/133باا ارزشهاای خاانوادگی مادرن در ساط 99
درصد اطمینان منفی و معنیدار است.
جدول شمارهی  :5بررسي رابطهی بین متغیرهای سطح فردی و ارزشهای خانوادگي مدرن
متغير

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

مقدارr

سطح
معنیداری

اعتماد اجتماعي
دینداری
استقالل فردی
مصرف رسانه
پایگاه اقتصادی اجتماعي

82027

9/56

2/023

0/021

0/001

82495
82485
80956
82497

34/08
39/71
11/23
15/54

7/818
3/350
2/923
3/066

-0/133
0/105
0/099
0/056

0/001
0/001
0/001
0/001

آزمون فرضيهی چندسطحی

عامل سط استانی (توسعهیافتگی) بر رابطاه عوامال ساط فاردی (اعتمااد اجتمااعی،
دی داری ،استمالل فردی ،مصارف رساانه ،پایگااه اقتصاادی اجتمااعی) باا ارزشهاای
خانوادگی مدرن تأثیر دارد.
در ای پژوهش ،در سط فردی متغیرهای «اعتماد اجتماعی»« ،دی داری»« ،اساتمالل
فردی»« ،مصرف رسانه» و «پایگاه اقتصادی اجتماعی» و در سط کاالن «توساعهیافتگی
استانی» انتخاب شدهاند .بر اساس نتایر بهدستنمده در جادول  ،6میاانگی ارزشهاای
خانوادگی  32/62به ازای هر فرد بوده اسات .همرنای واریاان ،میاانگی ارزشهاای
خانوادگی در سط یک ( )15/64بیشتر از سط دو ( )1/09است کاه نشااندهنده ایا
اساات تغییاارات متغیاار وابسااته ،یعناای ارزشهااای خااانوادگی ماادرن ،بیشااتر متااأثر از
مشخصههای فردی افراد است تا ویژگیهای زمینهای-استانی .باا اساتفاده از هماساتگی
بی طامهای به دست نمد که نشان میدهد  6/5درصد از واریان ،ارزشهای خاانوادگی
از سط دو (استانی) و  93/5درصد از سط یک (فاردی) متاأثر اسات .معناادار باودن
خطای تصادفی نیاز نشاان میدهاد کاه میاانگی ارزشهاای خاانوادگی افاراد در بای
استانهای کشور متفاوت است و تحلیل اندسطحی را توجیه میکند.
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جدول شمارهی  :6اثرات ثابت و تصادفي متغیرهای سطوح فردی و استاني مؤثر بر ارزشهای
خانوادگي مدرن
اثرات ثابت
میانگین ارزشهای خانوادگيγ00
اثرات تصادفي
( uojسطح دو)
( riiسطح یک)

ضریب
32/62
جزء واریان،
1/09
15/64

SE
0/18

همبستگی بينطبقهای
0/0651578606

df

X2

30

5610/83709

با توجه به نتایر اثرگذاری متغیرهای سط فردی بر ارزشهای خانوادگی مدرن کاه
در جدول  7نشان داده شده ،هر پنر متغیر تأثیر معناداری بر ارزشهای خانوادگی مدرن
دارند .داشت اعتماد اجتماعی بیشتر ،استمالل فاردی بااالتر ،دیا داری کمتار ،مصارف
رسانه بیشتر و پایگاه اقتصاادی اجتمااعی بااالتر منجار باه افازایش ساط ارزشهاای
خانوادگی مدرن در بی افراد میشود .همرنای از بای ایا پانر متغیار ،دیا داری باا
تأثیرگذاری منفی بر ارزشهای خانوادگی مدرن ،بیشتری اثرگذاری را دارد.
جدول شمارهی  :7نتایج اثرگذاری متغیرهای سطح فردی بر ارزشهای خانوادگي مدرن
اثرات ثابت
اعتماد بینفردی
دینداری
استقالل فردی
مصرف رسانه
پایگاه اقتصادی اجتماعي
اثرات تصادفي
اعتماد بینفردی
دینداری
استقالل فردی
مصرف رسانه
پایگاه اقتصادی اجتماعي
جزء واریانس متغیرهای پیشبین سطح یک

ضریب

SE

T

0/041
-0/051
0/109
0/118
0/049
جزء واریانس
1/08
0/96
1/05
1/04
1/07

0/006
0/001
0/004
0/004
0/004

5/983
-27/813
25/963
24/265
10/770

)X2 (P value
(5610/57880 )0/001
(5028/31264 )0/001
(5445/24057 )0/001
(5417/25285 )0/001
(5498/26391 )0/001
15/28

جدول  8نتایر اثرگذاری متغیر ساط اساتانی بار ارزشهاای خاانوادگی مادرن را نشاان
میدهد .بر ایا اسااس ،متغیار ساط دو (اساتانی) رابطاه مثاات و معنااداری باا ارزشهاای
خانوادگی مدرن دارد .ازایا رو ،باا افازایش ساط توساعهیافتگی اساتانی ،ساط ارزشهاای
خانوادگی مدرن بهطور معناداری افزایش مییابد .همرنی ممایساه ممادار خطاای تصاادفی در
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جدول  8با جدول  6و کااهش نن از  1/09باه  0/77نشااندهنده اهمیات ساط دو در تایای
واریان ،استانی ارزشهای مدرن خانوادگی است .با توجه به ایا مماادیر میتاوان گفات کاه
حدود  29درصاد واریاان ،بای اساتانی ارزشهاای خاانوادگی در ایاران بار اسااس ساط
توسعهیافتگی استانی تایی میشود.
جدول شمارهی  :8نتایج آزمون اثرگذاری متغیر سطح استاني بر ارزشهای خانوادگي مدرن
اثرات ثابت
عرض از مبدأ
توسعهیافتگي استاني
اثرات تصادفي
( uojسطح دو)
( riiسطح یک)

ضریب
32/62
0/05
جزء واریانس
0/77
15/64

T
205/367
3/623

SE
0/15
0/01
)X2 (P value

(3384/25759 )0/001

نتایر جدول  9نیز به بررسی میزان اثرگذاری متغیر ساط دو (اساتانی) بار یاریق
اثرگذاری متغیرهای سط اول (فاردی) بار ارزشهاای خاانوادگی میپاردازد .بار ایا
اساس ،یریق تأثیر متغیرهای اعتمااد اجتمااعی ،دیا داری ،اساتمالل فاردی ،مصارف
رسانه و پایگاه اقتصادی اجتماعی در سط فردی از متغیر سط اساتانی (توساعهیافتگی
استانی) متأثر بوده و حدود  44درصد از واریان ،سط اساتانی ارزشهاای خاانوادگی
مدرن ،تحت تأثیر توسعهیافتگی استانی ،اعتماد بی فاردی ،دیا داری ،اساتمالل فاردی،
مصرف رسانه و پایگاه اقتصادی اجتماعی است.
جدول شمارهی  :9نتایج اثرگذاری متغیرهای سطح دو بر ضرایب تأثیر متغیرهای سطح یک بر
ارزشهای خانوادگي مدرن
اثرات ثابت
اعتماد اجتماعي
دینداری
استقالل فردی
مصرف رسانه
پایگاه اقتصادی
اجتماعي
اثرات تصادفي
( uojسطح دو)
( riiسطح یک)

ضریب
0/071
-0/046
0/090
0/098

SE
0/007
0/001
0/004
0/004

T
10/134
-25/034
21/444
19/873

0/021

0/004

4/713

)X2 (P value
(658/96958 )0/001

جزء واریانس
0/60
15/28
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بحث و نتيجهگيری

مطا عات صورت گرفته و شواهد موجود حاکی از نن است که نهاد خانواده در ایران باه
تجدید ساختار خود دست زده و ویژگیهای موجود خانواده ،نمادی از تداوم و تغییر را
نشان میدهد .ننره تغییر کرده ،نگاه ارزشی به ازدوای ،طاال  ،فرزنادنوری و بااروری
بوده و در کنار نن ا گوی نوینی از تغییرات هویتی شکل گرفته که او ویت را در رسیدن
به مداری باالی اجتماعی و برابری هر اه بیشتر زنان با ماردان و توجاه باه مراقاات از
جسم خود و تعا ی استعدادها و تواناییهای خویش داشته و در تمابل باا تأکیاد هویات
ایرانی بر خانوادهگرایی و زوم ایثار و گذشات در اااراوب نهااد خاانواده باا ا گاوی
ایرانی اسالمی قرار دارد (اکااری .)48 :1399 ،امری که با توجاه باه پیامادهای اجتمااعی
همانند سا مندی جمعیت و بحرانهای متعاقق نن ،میتواند تادیل به مسئلهای اجتماعی
برای نیندگان گردیده و دیری نخواهد گذشت که با بحران ناشی از نن مواجه شوند .ذا
در تعاقق وقوع ای تغییرات ،تأثیرگذاری عوامال ماورد تأکیاد در حوزههاای نظاری و
پژوهشی از قایل استمالل فردی ،دی داری ،اعتماد اجتمااعی ،مصارف رساانه و پایگااه
اقتصادی اجتماعی افراد بر ارزشهای خانوادگی موردبررسای قارار گرفات و باهعنوان
مسئلهی اصلی ای پژوهش مدنظر بوده است.
همرنی با توجه به اهمیت باالی توسعهیافتگی در تایای روناد رو باه تغییار نظاام
ارزشی در خانواده ،در ای پژوهش به دناال نن بودیم تا با توجه به تفاوتهاایی کاه در
بی استانهای کشور در ارتاا با سط توسعهیافتگی و همرنی ارزشهای خاانوادگی
افراد وجود دارد ،نحوهی تأثیرگذاری ای عوامل بر یکادیگر را باا اساتفاده از مادلهای
اندسطحی موردبررسی قرار داده و جهت سنجش تأثیرگذاری ایا سااختار اجتمااعی
اندبعدی ،از مدلهای رگرسیون اندسطحی اساتفاده شاد .انتخااب ایا روش جهات
بررسی ارزشهای خانوادگی در ایران باه علات دیادگاههای نظاری باود کاه باهعنوان
ااراوب منتخق در ای پژوهش مورداستفاده قرار گرفته و تأکیاد بار در نظار گارفت
عوامل سطوح خرد و کالن بهطور همزمان جهت تحلیال دقیاقتر و جاامعتر نظامهاای
ارزشی افراد داشتهاند .بهعنوانمثال ،بر اساس پیشبینیهاای صاورت گرفتاه از ناحیاهی
اندیشمندان نظریهی گذار دوم جمعیتی ،تغییرات ارزشی مرتاط باا گاذار جمعیتای دوم
منجر به باال رفت میانگی س ازدوای ،کاهش نرخ او ی ازدوای ،افازایش نارخ طاال ،
روای یافت و پذیرش همزیستی و افزایش تو دهای خاری از ااراوب ازدوای میشود.
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بر اساس ا گوی برگرفته از ای دیدگاه نظری ،ارتاا استمالل فردی و دیا داری باا
ارزشهای خانوادگی مدرن مورد تأیید ای پاژوهش قارار گرفتاه و م یاد ایا دیادگاه
نظری بوده و دال ت بر ای امر دارد کاه افاراد باا اساتمالل فاردی بااالتر ،دارای ساط
باالتری از ارزشهای خانوادگی مدرن بوده و میتوان انتظار داشت که ای افاراد بیشاتر
به سمت تاعیت از ارزشهای خانوادگی مدرن گرایش داشته باشند .ذا ،استمالل فاردی
یکی از عوامل شکلگیری ارزشهای خانوادگی مادرن در ایاران و تغییار هویات ملای
ایرانیان در ااراوب ا گوی تعریفشده تحت عناوان خاانواده ایرانای اساالمی اسات.
همرنی تأثیرگذاری منفی دی داری بر ارزشهای خانوادگی مدرن نیز مطاابق باا تأکیاد
ای دیدگاه نظاری باوده و م یاد عامال باودن دیا داری در تغییار شاکل ارزشهاای
خانوادگی بوده و دال ت بر ای امر دارد که هر اه از میزان دی داری افراد کاسته شاود،
ارزشهای خانوادگی مدرن ننها نیز افزایش مییابد .نتیجاهای کاه باا نتاایر حاصال از
پژوهشهای عااسزاده و همکاران ( )1398تموی و اصالنی ( ،)1396مدیری و مهادوی
( )1396و یوسل ( )2014نیز همخوانی دارد.
همرنی مطابق با نظریهی توانمندسازی انسانی ،تأثیرگاذاری اعتمااد اجتمااعی ،مصارف
رسانه و پایگاه اقتصاادی اجتمااعی باا توجاه باه تأکیادات نظریاهی توانمندساازی انساانی
موردسنجش قرار گرفته و ارتاا ای متغیرها باا ارزشهاای خاانوادگی مادرن تأییاد شاده
است .بر همی اساس ،همزمان با توانمندسازی انسانها ،وابستگی به درونگروه نیاز کااهش
مییابد .نزادی از کنترل درونگروهی منجر به مشارکت افراد باا دیگاران خااری از حیطاهی
خانواده و ناشناس شده و انسانها دیگر به افراد ناشناس بهعنوان خطر نگاه نکارده و باا بااال
رفت میزان اعتماد اجتماعی ،با عک ،به ننها بهعنوان نوعی مناع کسق منفعت دوطرفه نگااه
میکنند .همرنی ازنظر اینگلهاارت و و ازل ( )2005در حاوزهی اقتصاادی ،توانمندساازی
انسانی در منابعی که به افراد توانایی ایفای عمل مطابق با نزادیهاای درخواستیشاان اسات،
خود را نشان میدهد .در سط اجتماعی ،میتوان ای مناابع را باا تواناایی افاراد در کساق
قدرت برابر با استفاده از سرمایههای در دسترس اندازهگیری نمود .در سط فاردی ایا امار
با درنمد کسقشده در خانواده قابل محاساه است .حوزهای که میتوان باا اساتفاده از میازان
تحصیالت افراد و یا دسترسی ننها به رسانههایی از قایل اینترنت و یاا ایمیال نیاز محاسااه
نمود .در سط فرهنگی نیز ،توانمندسازی انسانی در ارزشهای رهاییبخش که انگیازهبخش
ننها جهت دناال نمودن نزادی خویش است ،قابلمشاهده است.
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در ارتاا با وجاود رابطاهی مثاات و معنایدار بای مصارف رساانه و ارزشهاای
خانوادگی مدرن ،تأیید ای رابطه م یاد نتاایر حاصال از مطا عاات اماامی و همکااران
( ،)1396تموی و اصالنی ( ،)1396عطایی کرویی و همکااران ( )1396و خواجاهنوری
و حسینی ( )1395است .همرنی وجود رابطهی مثات و معنیدار بی پایگااه اقتصاادی
اجتماعی و ارزشهای خانوادگی مدرن تأییدکنندهی نتاایر حاصال از مطا عاه ننافیاانوا،
کاپیتانو و بوالتوا ( )2013است .ذا بر اساس یافتههای ای پاژوهش ،اعتمااد اجتمااعی،
مصرف رسانه و پایگاه اقتصادی اجتماعی عواملی هستند که بار ارزشهاای خاانوادگی
مدرن و هویت تعریف شده در ااراوب نن در جامعه تأثیرگذار هستند.
ایدهن یزم توسعهمدار بهعنوان نظریهای که تأکیاد بار تأثیرگاذاری توساعهیافتگی بار
ارزشهای خانوادگی داشته و اثر ارزشهاا باهعنوان دیادگاهی کاه تایی کننادهی ازوم
استفاده از رویکردی اندسطحی در مطا عهی نظام ارزشی افراد باوده ،در ایا پاژوهش
موردتوجه قرار گرفتهاند .با استفاده از دیدگاه اثر ارزشهای یان ف دیث ( )1995ماا باا
یک پروسهی دوری پیریده در جامعه سروکار داریم .پروسهای کاه طای نن ارزشهاای
خانوادگی متأثر از سط توسعهیافتگی اساتانی باوده و در ساوی دیگار ایا زنجیارهی
ارتااطی نیز ،شاهد تأثیرگذاری ارزشهای خاانوادگی بار ساط توساعهیافتگی اساتانی
خااواهیم بااود .برگرفتااه از ایاا ااااراوب نظااری و در سااط کااالن ،تأثیرگااذاری
توسعهیافتگی استانی بر ارزشهای خانوادگی موردبررسی قرار گرفته کاه ایا رابطاهی
مثات و معنادار ،م ید دیدگاههای نظری ایدهن یزم توسعهمدار و اثر ارزشهاست.
همرنی با استفاده از روش اندساطحی تاأثیر عامال ساط کاالن بار ارزشهاای
خانوادگی مدرن موردبررسی قرار گرفت .در ای مدل ،تأثیرگذاری متغیار ساط کاالن
روی عرر از مادأ و ارزشهای خانوادگی مدرن در بی استانها بررسی شاد .در ایا
مدل ،واریان ،از  1/09به  0/77کاهشیافته که معنیدار بوده و حاکی از پذیرفتاه شادن
فرییهی اندسطحی پژوهش بوده است .ای امر حاکی از نن است که تفاوتهای بای
استانی ارزشهای خاانوادگی ناشای از تصاادف نااوده و تاابعی از متغیار ساط کاالن
(توسعهیافتگی استانی) است .بر اساس نتایر تحلیال اندساطحی پاژوهش ،متغیرهاای
اعتماد اجتماعی ،دی داری ،استمالل فردی و پایگاه اقتصادی اجتماعی در عرر از مادأ
تأثیر معنیدار داشته و در سط فردی ،ارزشهای خانوادگی مدرن متأثر از ایا عوامال
تغییر پیدا کرده است .ذا تعامل توسعهیافتگی استانی با عوامل خرد موردمطا عه در ایا
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پااژوهش ،در جهاات تأثیرگااذاری بار ارزشهااای خااانوادگی ماادرن و کاااهش اهمیاات
ارزشهای خانوادگی سنتی و ا گوی ایرانی اسالمی م کد در هویت ملی ایرانیان ،ماورد
تأیید ای پژوهش قرار گرفته است.
بر اساس ای یافتهها و در جهت ممابله باا اا شهاای پایش روی نظاام اجتمااعی،
پیشنهاد میشود که به علت پیریده و اندبعدی بودن ارزشهای خاانوادگی ،مطا عاات
اندسطحی بیشتری در ایران از جانق پژوهشگران صورت گیرد .انجام مطا عات کیفای
بهصورت نظریهی زمینهای نیز کمک بسایاری باه تایای دقیاقتر عوامال تأثیرگاذار بار
ارزشهای خانوادگی در ایران خواهد نمود .همرنای باه علات اهمیات توساعهیافتگی
استانی ،زوم توجه به استانهای محروم کشاور از ناحیاهی مسائوالن امار بسایار حاائز
اهمیت است .در راستای ممابله با نسایقهای روانای ناشای از تغییارات نظاام ارزشای
خانواده نیز پیشنهاد میشود کاه از فعا یات ساازمانهای غیردو تای در جهات حمایات
روانی از اعضای جامعه پشتیاانی شود.
منابع
 ابوا ماسمی ،محمود؛ نوروزی ،عااسعلی؛ طا قزاده نوبریان ،محس ()1392؛ «تأثیر اینترنت بار ارزشهاای خاانواده:از منظر هویت دینی و ملی» ،فصلنامهی مطالعات ملي ،سال اهاردهم ،شماره  ،)55( 3صص .3-24
 امامی ،پریرخ؛ هاشمیانفر ،سیدعلی؛ حمیمتیان ،منصور ()1397؛ «تایی رابطه مدرنیتاه و خاانوادهگرایی در شاهراصفهان» ،جامعهشناسي نهادهای اجتماعي ،)11( 5 ،صص .227-251
 امی  ،محس ؛ باباییسارویی ،علیریا ()1398؛ «سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ مطا عاه نساات مصارف رساانهای وهویت مدرن در شهرهای مرزی کشور» ،فصلنامهی مطالعات ملي ،سال بیستم ،شمارهی  ،)79( 3صص .33-52
 اوجاقلو ،سجاد؛ سرایی ،حس ()1393؛ «مطا عهی تغییرات زماانی ارزش فرزناد در ایاران (مطا عاه زناان شاهرزنجان)» ،مطالعات و تحقیقات اجتماعي در ایران ،دوره  ،3شماره  ،2صص .261-283
 اکاری ،عسگر ()1399؛ «م فههای هویت ایرانی -اسالمی در منظوماه فکاری مماام معظام رهااری» ،فصللنامهمطالعات ملي ،سال بیستویکم ،شمارهی  ،)83( 3صص .45-63
 باالخانی ،قادر؛ ملکی ،امیر ()1396؛ «بررسی ظهور فردگرایی در عرصه خاانواده (مطا عاهی ماوردی شاهروندانتهران)» ،فصلنامهی شورای فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده ،دوره بیستم ،شماره  ،77صص .7-34
 بالدی موسوی ،صدرا دی ()1395؛ تأخیر در ازدواج و تجرد قطعي ،تهران :مرکز نمار ایران. تموی ،سیدمهدی؛ اصالنی ،شهناز ()1396؛ «بررسی رابطه بی مصرف رسانه و دی داری و ارزشهای خاانواده:مطا عه موردی شهر سامنان» ،دوفصلنامهی پژوهشهای انتظامي -اجتماعي زنلان و خلانواده ،دوره پانجم،
شماره دوم ،صص .103-127
 -خواجهنوری ،بیژن؛ حسینی ،مریم ()1395؛ «رابطه جهانیشادن فرهنگای و ارزشهاای ازدوای در بای سااکنان

183

سال بیل تدتم شمارهی 1400 4
شهر شیراز» ،فصلنامهی علمي -پژوهشي زن و جامعه ،سال هفتم ،شماره سوم ،صص .115-134
 رازقی نصرنباد ،حجیهبیبی؛ عااسی شوازی ،محمدجالل؛ قایی طااطاایی ،محمود ()1391؛ «تحلیل اندسطحیعوامل م ثر بر زمان وقوع تو د اول در ایران  ،»1370 -1379مطالعات راهبردی زنان ،سال اهاردهم ،شماره
 ،55صص .55-94
 رهار ،عااسعلی؛ خرمشاد ،محمدباقر؛ ندمی ،علی؛ وا ی ،علی ()1399؛ «تایی تفاوت نسلی در جامعه امروز ایاران بارپایهی ارزشهای هویتی» ،فصلنامهی مطالعات ملي ،سال بیست و یکم ،شمارهی یک ( ،)81صص .47-65
 شیری ،محمد؛ نورا لهی ،طه؛ رستمی ،ا هام ()1392؛ «بررسی عوامل ما ثر بار بااروری باا تکیاه بار رویکاردیاندسطحی» ،معرفت ،سال بیست و دوم ،شماره  ،189صص .89-99
 عااسزاده ،محمد؛ نقایاریهیر ،توکل؛ علیزادهاقادم ،محمادباقر؛ عاد یپور ،صامد ()1399؛ «نوساازی و تحاولارزشهای خانوادگی سنتی در شهر تاریاز» ،دو فصلنامهی جامعهشناسلي اقتصلادی و توسلعه ،ساال نهام،
شماره اول ،صص .161-190
 عااسی ،محمدباقر؛ علیزاده ،مرجان؛ امیدوار شالمانی ،صادیمه؛ حساینی ،سایدمحمد؛ خطیاای ،نمناه؛ صافاکیش،محدثه ()1397؛ سالنامه آمارهای جمعیتي  ،1396تهران :سازمان ثاتاحوال کشاور ،دفتار نماار و اطالعاات
جمعیتی و مهاجرت.
 عطایی کرویی ،پری؛ انصاری ،ابراهیم؛ کیانپور ،مسعود ()1396؛ «تحلیل جامعهشناختی تأثیر اساتفاده از فضاایمجازی بر نظام ارزشی افراد در خانوادههاا (ممایساهی منااطق شاهری و روستاسا ،اصافهان)» ،فصللنامهی
مطالعات جامعهشناختي شهری ،سال هفتم ،شماره بیستودوم ،صص .157-178
 فرامرزیانی ،سعید؛ جعفری ،علی ()1399؛ «نمش شاکههای اجتماعی موبایلی بر هویت شخصی مادرن در میاانجوانان شهر اردبیل» ،فصلنامهی مطالعات ملي ،سال بیست و یکم ،شمارهی  ،)82( 2صص .69 -88
 قاسمی اردهایی ،علی؛ منافی نذر ،ریا؛ محمودیاانی ،سارایا دی ()1397؛ «عوامال اجتمااعی ما ثر در تعادادفرزندان زنان متأهال» ،فصلنامهی شورای فرهنگي اجتماعي زنان و خلانواده ،دوره  ،21شاماره  ،81صاص
.143-166
 مدیری ،فاطمه؛ مهدوی ،محمدصاد ()1396؛ «بررسی نسلی تأثیر دی داری بر ارزشهای خانوادگی سنتی و مادرندر شهر تهران» ،دو فصلنامهی پژوهشهای جامعهشناسي معاصر ،سال ششم ،شماره  ،10صص .109-132
 ورزیکناری ،امی ؛ حیدرنبادی ،ابوا ماسم؛ پهلوان ،منواهر ()1398؛ «نوسازی فرهنگی و ارزشهای خاانواده دربی دانشنموزان دبیرستانی استان مازندران» ،مجله مطالعات توسعه اجتماعي ایلران ،ساال یاازدهم ،شاماره
سوم ،صص .65-78

- Anafjanova, Ttiana Vladimirovna; Kapitonov, Vladimir Fedorovich; Bulatova, Ksenia Andreyevna
(2013); "ETHNIC FEATURES OF INFLUENCE OF FAMILY VALUES OF PARENTAL
FAMILIES ON FORMATION OF STRUCTURE FAMILY VALUES IN YOUNG FAMILIES",
Modern Research of Social Problems, No.7 (27): 1-13.
- Antonou, Alexander-Stamatios; Dalla, Marina V (2015); "Greeks and Albanian Immigrants’ Perceptions
on Family Values, Marriage Myths and Love: The Role of Acculturation", International Journal of
Social Pedagogy,Vol.4, No.1: 204-218.
- Chabotareva, Elena Yu; Volk, Marina I (2020); "Life and Family Values Similarity in Inter-Ethnic and
Inter-Faith Couples", behavioral science, 10, 38: 1-14.
- Collier, Richard (2004); Men, heterosexuality and the changing family, (Changing family values),
Edited by: Gill Jagger & Caroline Wright, London and New York: Routledge.
- Delhey, Jan; Welzel, Christian (2012); "Generalizing Trust: How Outgroup-Trust Grows Beyond
Ingroup-Trust", WVR, Vol.5, No.3: 46-69.
- Fux, Beat (2008); Pathways of Welfare and Population-related Policies, (People, Population Change
and Policies), Edited by Höhn, Avramov and Kotowska, Springer: Switzerland.

184

ت ی چن سط ی عوام مؤثر بر ارزشهای خانوادگی در ا ران
- Hank, Karsten; Kreynfeld, Michaela (2003); "A Multilevel Analysis of Child Care and Women’s Fertility
Decisions in Western Germany", Journal of Marriage and Family, Vol.65, issue.3: 584-596.
- Höhn, Charlotte (2008); People, Population Change and Policies, Edited by: Charlotte Höhn, Dragana
Avramov & Irena E. Kotowska, New York: Springer.
- Jenber, Reta Lemessa; Likassa, Habte Tadesse (2017); "Multilevel Logistic Regression Analysis on
Predictors of Women’s Intention to Limit Child-bearing in Rural Ethiopia", Science Journal of
Public Health, 5(3): 162-171.
- Kontula, Osmo (2008);The Influence of Education and Family Policies on Age at First Birth,
(People, Population Change and Policies), Edited by Höhn, Avramov and Kotowska, Springer:
Switzerland.
- Lai, Qing; Thornton, Arland (2015); "The Making of Family Values: Developmental Idealization in
Gansu, China", Social Science Research, 51: 174-188.
- Liefbroer, Aart C; Klobas, Jane E; Philipov, Dimiter; Ajzen, Icek (2015); Reproductive DecisionMaking in a Macro-Micro Perspective, Springer: New York.
- Lipich, Liudmyla (2018); "Family and family values in the conditions of transformation of traditional
social institutes", Religious Freedom, issue.21: 19-42.
- O’Donell, Kath (2004); Lesbian and gay families: legal perspectives, (Changing family values), Edited
by: Gill Jagger & Caroline Wright, London and New York: Routledge.
- Pongracz, Marietta; Spéder Zsolt (2008); Attitudes Towards Forms of Partnership, (People,
Population Change and Policies), Edited by Höhn, Avramov and Kotowska, Springer: Switzerland.
- Rashed Alam, Md; Nuruzzaman Khan, Md; Zahidul Islam, Mahammad; Jung, Jenny; Kumar Roy, Tapan;
Mizanur Rahman, Md (2018); "Determinants of Adolescent Childbearin in Bangladesh: A Multilevel
Logistic Regression Analysis", Journal of Child & Adolescent Bahavior, Vol.6, Issue.3: 1-6.
- Stankuniene, Vlada; Maslauskaite, Ausra (2008); Family Transformations in the Post-Communist
Countries: Attitudes Toward Changes, (People, Population Change and Policies), Edited by Höhn,
Avramov and Kotowska, Springer: Switzerland.
- Van Deth, Jan W; Scarbrough, Elinor (1995); The Impact of Values."Beliefs in Government", Volume
4, European Science Foundation, Oxford: Oxford University Press.
- Van Deth, Jan W; Scarbrough, Elinor (1995); The Impact of Values."Beliefs in Government", Volume
4, European Science Foundation, Oxford: Oxford University Press.
- Yucel, Deniz (2014); "What Predicts Egalitarian Attitudes Towards Marriage and Children: Evidence from the
European Values Study", Soc Indic Res, Springer Science+Business Media Dordrecht: 1-16.
- Zaidi, Batool; Morgan, S.Philip (2017); "The Second Demographic Transition Theory: A Review and
Appraisal", Annu.Rev.Sociol, 43:4.1-4.20.

185

سال بیل تدتم شمارهی 1400 4

186

