
  
  
  
  
   
 

  

 تعامالت زناشوییاخالق در  حقوق و رابطه مطالعه بین نسلی

 زنان متأهل شهر تهران

  *چابکیالبنین   ام
 18/2/94:   تاریخ دریافت               

  3/11/95:              تاریخ پذیرش                
  

 چکیده

 جایگـاه اخـالق و    کنـد   یمحور تالش م   این مطالعه با رویکردي اخالق      
 نسل از زنان متأهـل  سه در روابط زناشویی   را با یکدیگر   ها  آن رابطهو  حقوق  

 سه گمانه اصلی پژوهش این است که بین         .مورد مقایسه قرار دهد   شهر تهران   
در  زنان متأهل، تفاوت معنادار در توجه به موازین اخالقی و حقـوقی               از نسل

 پیمایشی است و جامعه آماري      ،روش پژوهش . ود دارد زناشویی وج تعامالت  
 نفر به 500ها   که از میان آندهند یآن را همه زنان متأهل شهر تهران تشکیل م  

 و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ  شده انتخابيا  چند مرحلهيا شیوه خوشه
 نتـایج .  شد استفادهSPSS 20  از نرم افزارها دادهبراي تجزیه و تحلیل . اند داده

ي اخالقـی و    ها  ارزشرعایت   با ارتباط در نسل، سه بینکه   داد نشان پژوهش
 به بیشتر اول نسل و دارد؛ وجود تفاوت زوجین، تعامالت در حقوقی مطالبات
خـانواده   در خـود  حقـوقی  مطالبات به بیشتر) جوان نسل (سوم نسل اخالق،

                                                
 b.chaboki@alzahra.ac.ir      ). س(استادیار علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء  *
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 از کمتـر  اخالقـی  مالحظات به میانجی، عنوان به دوم نسل و دهد؛  یماهمیت  
 تحلیـل   نتـایج  .دارد توجـه  سوم نسل از کمتر حقوقی مطالبات به و اول نسل

توان ،  نسل ، تحصیالت و  متغیرهاي اشتغال   که نشان داد  گام، به گام رگرسیون
 »مطالبات حقوقی در تعـامالت زناشـویی  «وابسته   واریانس متغیر499/0تبیین  

 436/0 تـوان تبیـین    اشـتغال،  و زناشـویی  زنـدگی  مدت سن، و متغیرهاي را  
  .دارند را »مالحظات اخالقی در زندگی زناشویی«متغیر  واریانس

  ، خانواده زناشویی، تعامالت، زنانوقاخالق، حق :ي کلیديها واژه
  

  مقدمه. 1
 و مـسائل ، این نهـاد بنیـادین اجتمـاع را بـا       در قلمرو خانواده    اخالقی يها   تغییر ارزش 

 بـراي  زنـان  يهـا   مطالبـات و خواسـت    افزایش.  کرده است  ي گوناگون مواجه  ها  بحران
 عرصه جدال حقـوق و اخـالق در    راخانواده، امروزه  به حقوق هر چه بیشتر   یابی دست

ي اجتماعی خاص خود را به همراه داشـته  ها بحران و مسائل که  ه ساخت روابط زناشویی 
ـ   یم اجتماعی مرتبط با آن      مسائلباالرفتن آمار طالق و      .است د بـه عنـوان یکـی از        توان

 جامعـه نظر بـه اهمیـت خـانواده در    . پیامدهاي تغییرات ارزشی در خانواده مطرح باشد    
. رسـد   یآن از ابعاد گوناگون ضروري به نظـر مـ         معضالت  پژوهش پیرامون   اسالمی ما،   

اخالقی در ایـن     يها  پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی خانواده از بعد تغییر ارزش          
امروزه زوجین در روابط خود با فاصـله گـرفتن از   که  هدنشان دتا  است  در صدد  نهاد،

 در حالی کـه تنهـا   ؛اند  خویش رفتهیحقوقسمت مطالبات ، بیشتر به    یاخالقي  ها  ارزش
ایـن  . آورد  ضمانت اجراي مطمئنی را براي تأمین حقوق زوجین فراهم         تواند  یاخالق م 
 آیا در این  ورف اول را می زند؟  ها ح    در خانواده  یک  که اخالق یا حقوق، کدام     موضوع

دد ص در پژوهش حاضریی است که ها ها تفاوتی وجود دارد؟ پرسش خصوص بین نسل
اخالق و حقـوق   رابطه، علل و عواملبه  ورود بدون  بوده و در این راستاها  آناسخ به   پ

  .را مورد بررسی و مقایسه قرار داده استدر سه نسل از زنان متأهل شهر تهران 
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 زیادي بوده و مقاالت بسیاري      يها   و اخالق در خانواده، موضوع پژوهش       حقوق
 خـود بـه ایـن نکتـه اشـاره      صفورایی پاریزي در مقالـه    . در این زمینه انتشار یافته است     

 کارآمدي خانواده اسـت     کننده  ینکه رعایت حق و انجام وظیفه در کنار هم، تأم         ند  نک  یم
نقش اخالق مدارا در تـأمین حقـوق زن      «ان   با عنو  پژوهشی). 1389صفورایی پاریزي،   (

  کـه در سـت یافتـه اسـت   ایـن نتیجـه د  بـه  ، »در خانواده، با تأکید بر شروط ضمن عقد       
 حقوق زن را تواند یصورت عدم پایبندي زوج به موازین اخالقی، شروط ضمن عقد نم   

ن نـشا ) 1390( زارعـی    مطالعهنتایج  ). 1393چابکی، اردیبهشت   (در خانواده تأمین کند     
رود  آمیختگی قوانین و مقررات خانواده با اخالق، ضامن اجرایی آن به شمار مـی   که داد

عبـاس زاده در    . یابـد   یمحورانه، استحکام م    و خانواده با وجود حقوق و تکالیف اخالق       
ي، با بیان اهمیت امر ضمانت اجرایی قوانین، بر این نکته تأکید کرده که حقوق و                ا  مقاله

 فــردي، حــوزهت حــداقلی زنــدگی خـانوادگی و رعایــت اخــالق در  قـوانین از الزامــا 
خانوادگی و اجتماعی از الزامات حداکثري است و انسان نباید به خود اجازه دهد که از  
سقف زندگی که همان اخالق است به کف زندگی که همان حقوق و قوانین خانوادگی     

اصـول حـاکم بـر روابـط     «مقالـه  در . )1393 عبـاس زاده،  (و اجتماعی است، تنزل یابد   
، با طرح و تبیین اصول حاکم بر نظام ارزشی و           »اعضاي خانواده در نظام معرفتی اسالم     
 است که نگاه حقـوقی صـرف بـه خـانواده،      شدهحقوقی خانواده، به این موضوع اشاره   

تواند آرامش را براي  ینمشود و هیچ نیرویی جز اخالق و ایمان  موجب فروپاشی آن می
بررسـی حقـوق   « مقالهدر ) بی تا (ییشفا. )1392 مهدوي کنی، (آورد   ارمغان   خانواده به 

 حقوق خانواده در افغانستان پرداخته و به این نتیجه       مطالعهبه  ،  »خانواده در پرتو اخالق   
رسیده که دخالت دولت در نهاد خانواده از جمله در قانون منع خشونت علیـه زنـان و                 

، در ارتبـاط بـا    )) 1995لوبنتو. رساند  یم نهاد آسیب    قانون احوال شخصیه، به بنیاد این     
، بـراي  ها دادگاهکند که سیستم قضایی و  یمبه این نکته اشاره     اخالق در حقوق خانواده   

بیننـد و از ایـن رو    یمحل مشکالت خانوادگی، زن و شوهر را رقیب و دشمن یکدیگر     
                                                

1. Lou Benotto 
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 مارگولین. اهد شداگر اخالق در این خصوص دخالت کند، مشکالت بهتر برطرف خو      
، بـه  »مالحظات اخالقی و حقوقی در زوج درمانی و خانواده درمـانی   «مقالهدر  ) 1982(

بسیاري از مقاالت . عد درمانی توجه کرده استموضوع اخالق و حقوق در خانواده، از ب
خارجی در این زمینه، به اهمیت مالحظات اخالقی و حقوقی در خانواده درمانی و زوج 

  .اند رداخته پدرمانی
 در ارتبـاط بـا حقـوق و     شده ، مطالعات انجام  ها  پژوهش جداي از این مقاالت و      

ـ  حقـوقی دار  جنبهاخالق در خانواده، به میزان قابل توجهی          دهنـده ایـن امـر نـشان    . دن
از ایـن  . ي امروز و کـم تـوجهی بـه اخـالق اسـت     ها خانوادهاهمیت فضاي حقوقی در   

ي بوده و تعداد ا کتابخانه در این رابطه توصیفی و     شده تهگذشته تقریباً تمام مقاالت نوش    
در حـالی  . اند پرداخته به هر دو موضوع اخالق و حقوق در خانواده     ها  آنبسیار کمی از    

 اخالق و حقوق در روابـط همـسري زنـان    رابطه حاضر در پژوهشی پیمایشی، مقالهکه  
 .ورزد یم نسلی مبادرت اي بین یسهمقادهد و به  یممتأهل را مورد مطالعه قرار 

 

  مباحث نظري. 2
 اجتمـاعی رفتارهـایی را بـر    هاي یتها در موقع    انسان 2»مبادله اجتماعی «بر اساس نظریه    

 کـه در نظـر آنـان بـاالترین احتمـال را در بـرآوردن منـافع شخـصی در آن               گزیننـد   یم
ـ              . دارند اختیار در   ها  یتموقع راي افـراد   فرایندهاي مبادله منجـر بـه هزینـه یـا پـاداش ب

این الگوها افزون بر آن . انجامند یمي متقابل اجتماعی ها کنششوند و به الگودهی به  یم
که در خدمت نیازهاي افرادند آنان را در مورد چگونگی برآوردن آن نیازها تحت فشار                

 مبادلـه  یـه بـر اسـاس نظر  بنـابراین   ).Chibucos & Leite, Ibid: 137 (دهنـد  یمـ قـرار  
  . سود خود را به حداکثر برسانندکوشند ید در تعامل با یکدیگر ماجتماعی، افرا

                                                
1. Margolin 
2. Social ExchangeTheory 
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یـابی بـه قـدرت و     دسـت ي یک جامعه براي   ها  گروه،  1»ستیز اجتماعی «در نظریه   
، هـا  بحـث تضاد ممکن اسـت شـکلی از      . رسیدن به منابع کمیاب، باهم در حال ستیزند       

 مـالی باشـد   مـسائل ه دعواها و مذاکرات گوناگون سیاسی، حقوقی، یا خانوادگی دربـار       
 همهتوان یافت که در آن  ینمي را ا رابطهاز این منظر هیچ ). 54: ستوده و کمالی، همان   (

در ایـن  .  برد و باخت هستند    رابطه روابط اجتماعی در بردارنده      همهرقبا برنده باشند و     
  شـده  که بر قشربندي جنـسیتی و سـنی بنـا      شود  یانواده نظام قدرتی تلقی م    رویکرد، خ 

 اساسی اعضاي خانواده در امري همچـون مـشارکت تبعـیض     يها  بازتاب تفاوت . تاس
آمیز در کار خانگی، الگوهاي سوءاسـتفاده و بـی اعتنـایی و اثرگـذاري و مـشارکت در        

خـانواده، از  این در حالی اسـت کـه   ). 203-204: 1390بستان، (شود ی ظاهر م  ها  یمتصم
 محلـی بـراي بـروز    و تـالکوت پارسـونز   نظر کارکردگرایان، و از جمله امیل دورکـیم         

 در جوامـع در  از آنجا کـه . )177: 1383ستوده و کمالی، (همکاري بین زن و مرد است     
 سنتی و اعتقادات کهن در یک محیط در حال تغییـر         يها  حال گذار به مدرنیسم، ارزش    

 هـم ، )359: 1386محـسنی،   (دهنـد  یبه سرعت اعتبـار و مفهـوم خـود را از دسـت مـ          
 مهـدوي، ( مناسبات درون خـانواده در حـال تحـول اسـت           ت بین خانواده و هم    مناسبا
 تحوالت ارزشی در جوامع امـروز را ناشـی از دگرگـونی           ینگلهارت ا ).22 و   21: 1377

 يها دگرگونی فرهنگی را تدریجی و بازتاب دگرگونی در تجربهکرده و  فرهنگی قلمداد 
از نظـر وي گـاهی تجـارب    . اده است مختلف شکل ديها  که به نسلداند ی م يا  سازنده

 1: 1373اینگلهـارت،  ( گذشته متفاوت است    يها  یک نسل جوان عمیقاً از تجارب نسل      
 – سکوالر يها  سنتی، به ارزشيها این تغییرات از نظر اینگلهارت با تغییر ارزش    ). 2و  

 در چنـین شـرایطی بـه     وInglehart & Welzel,2007: 20 (گیـرد  ی مـ صـورت  عقالنی
  ).Triandis, 1998: 120 شود یالل و تحقق اهداف شخصی اهمیت داده ماستق

                                                
1. Social Conflict Theory 
2. Talcott Parsons 
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با توجه به نظریـات بـاال، چـارچوب نظـري ایـن پـژوهش، ترکیبـی از نظریـات               
 اجتمـاعی در    مبادلـه یه  نظري نسلی، و    ها  تفاوتاینگلهارت در مورد تغییرات ارزشی و       

مـاعی در ارتبـاط بـا    یه ستیز اجتنظرخصوص توجه هر یک از زوجین به منافع خود و        
ها در  یهنظراین . رقابت زن و شوهر براي کسب موقعیت برتر در زندگی زناشویی است    

زن و شـوهر  توانند این موضوع را تبیین کنند که تعـامالت   یمیه کارکردگرایی، نظرکنار  
 ،)سـاختی  – کارکردي هاي یدگاهمورد نظر د  (همدلی  همکاري و   در زندگی مشترك، از     

رقابـت زن و   و )اجتماعی مبادله یهنظر(منافع فردي و مطالبات حقوقی     کسب   سمت به
 طبیعـی آن، فاصـله گـرفتن        یجـه  یافته است که نت    گرایش )اجتماعی یه ستیز نظر(شوهر  

 که بـا توجـه بـه     اخالقی و تأکید بر احقاق حقوق است      يها  تعامالت زوجین از ارزش   
  .ل تأمل خواهد بودي نسلی در این زمینه قابها تفاوتیه اینگلهارت نظر

  
  ها یهفرض. 3
 تعامالت زناشویی سه نسل از زنان متأهل شهر تهـران در            در :اصلی یهفرض .3,1 
  .توجه به حقوق و اخالق، تفاوت معنادار آماري وجود داردمیزان 

  : فرعیهاي یهفرض .3,2
 در تعامالت زناشویی، در سه نسل از زنان ی حقوقمطالباتمیزان توجه به  .. 3,2,1

  .متأهل شهر تهران متفاوت است
 سه نسل از زنـان     ، در میزان توجه به موازین اخالقی در تعامالت زناشویی       . 3,2,2

  .استتفاوت ممتأهل شهر تهران 
 تعـامالت  در حقـوقی  مطالبـات  میـزان  و اخالقی يها  ارزش رعایترابطه   .3,2,3

  .دارد در سه نسل تفاوت زناشویی
 در تعـامالت    ی حقـوق  مطالبـات توجه زنـان بـه      تحصیالت و میزان     رابطه. 3,2,4

  .در سه نسل تفاوت داردزناشویی 
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 در تعـامالت    مـوازین اخالقـی   تحصیالت و میزان توجـه زنـان بـه           رابطه .3,2,5
  . در سه نسل تفاوت داردزناشویی

 در تعامالت زناشویی ی حقوق مطالباتاشتغال و میزان توجه زنان به        رابطه. 3,2,6
  .ارددر سه نسل تفاوت د

در سه  رعایت موازین اخالقی در تعامالت زناشویی       اشتغال و میزان     رابطه. 3,2,7
  .نسل تفاوت دارد

در  در تعامالت زناشویی     مطالبات حقوقی تحصیالت شوهر و میزان      رابطه. 3,2,8
  .داردسه نسل تفاوت 

در تعـامالت   رعایـت مـوازین اخالقـی        و میـزان     تحصیالت شـوهر   رابطه. 3,2,9
  .دارددر سه نسل تفاوت زناشویی 

  
  تعریف نظري و عملیاتی مفاهیم. 4

 و بـه معنـاي مـنش و    ethikosاز واژه یونـانی    ) اخـالق  (ethics اصطالح   :1اخالق. 4,1
 ارتباط معنـایی نزدیکـی دارد؛ امـا دایـره معنـایی آن      moralityخصیصه است و با واژه     

فرهنگ عمیـد اخـالق   ). Annas, 2001: 485 – 486( است moralityبسیار وسیع تر از 
هنجارهاي مورد قبول جامعه که نشان دهنده درسـتی یـا نادرسـتی رفتـار اشـخاص      «را  

 مجموعـه واژه اخالق، در اصطالح علماي علم اخـالق،        ). 1389عمید،   (داند  می،  »است
صفات و ملکات روحی و نفسانی است که منشأ صدور افعال مناسب، به آسانی و بدون 

از اخـالق  ). 30: 1389 خـورانی و شـریفی،   (شـود  یمـ ر و اندیـشه  به کـار گـرفتن فکـ     
، )وظیفه گرا (تقسیم آن به اخالق معطوف به تکلیف        .  است  شده  ارائه هایی  بندي  یمتقس

 ترین آنهـا    ، از رایج  و اخالق معطوف به فضیلت    ) غایت گرا  (اخالق معطوف به نتیجه   
                                                

1. ethi.cs 
2. Deontological 
3. Result oriented 
4. Teleological 
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اري از نظریات اخالقـی اسـت،       ، غایت اخالق در بسی    "خیر" این که با توجه به    . است
در ایـن فـرض،   .  خواهد بـود "وظیفه"اگر تحقق آن جنبه الزام و اجبار به خود بگیرد،  

داند که خیر را متحقق سازد، به خـوبی گرایـد و بـه عبـارت دیگـر          فرد وظیفه خود می   
بـر اسـاس نظریـات نتیجـه        ). 33: 1362ژکـس،   (، موضوع و ماده وظیفه است       "خیر"

یک عمل در صورتی از لحاظ اخالقـی درسـت اسـت کـه نتـایج آن           ) راگ  غایت(محور  
اگر نتایج بد بیشتر بود در این صورت عمل مورد نظـر  . بیشتر مطلوب باشد تا نامطلوب    

از لحاظ اخالقی نادرست و اگر نتایج خوب بیشتر بود، در این صـورت، ایـن عمـل از              
 مدار و غایت گـرا  یف تکلاخالق). 18-17: 1383ویلیامز، (لحاظ اخالقی درست است     

از .  و از ضمانت اجرا برخـوردار اسـت     شده در بیشتر موارد وارد نظام حقوقی کشورها      
 اگر منش و نیت کسی براي انجام یک عمـل، درسـت و    منظر اخالق مبتنی بر فضیلت    

هـا، نـوع    در واقع در روابط انسان. خیر باشد، کنش او نیز درست و اخالقی خواهد بود       
هاي انـسانی و خـارج از حـوزه     خورد که ناظر بر فضیلت خالق به چشم میدیگري از ا  

اخالق فضیلت مدار، بر خصایلی چون عفو و گذشت،         . هاست  تکلیف یا نتیجه عمل آن    
 "خود"کند که نسبت به منافع  ایثار و فداکاري تأکید دارد و فرد را متعهد به اصولی می   

این امر بـه ویـژه در روابـط    .  قرار دارد"يدیگر"اعتنا است و بیشتر بر محور منافع          بی
 مد »اخالق معطوف به فضیلت« در پژوهش حاضر .یابد زناشویی مجال بروز بیشتري می

 در بـسیاري از     هـا   آن کـه عـدم رعایـت        اي  یاخالقموازین   به بیان دیگر   .نظر قرار دارد  
جش قـرار   زیـر مـورد سـن      یهگو 17این متغیر با     .قانونی نخواهد داشت   موارد، مجازات 

  :گرفت
 تالش براي حفظ ارتباط بـا خویـشاوندان      -راستگویی و صداقت در برابر شوهر      
 -)رعایت موازین شرعی در ارتباط بـا مـردان نـامحرم     ( حفظ عفت و پاکدامنی      -همسر

 عفو و گذشت در برابـر خطاهـاي        -پرهیز از تکبر و خود برتربینی در زندگی زناشویی        

                                                
1. Virtue Ethics 
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 و حفظ   ي وفادار - ایثار و از خودگذشتگی    - مشکالت  صبر و شکیبایی در برابر     -شوهر
 مشورت و همفکري با شوهر به -شوهر زندگی مشترك؛ حتی در صورت ازدواج مجدد

 قدرشناسـی   - اعتماد به همسر   - عیب پوشی و حفظ اسرار شوهر      -هنگام تصمیم گیري  
  ادامه زندگی حتی در صـورت ابـتالي        - امانت داري در حفظ اموال خانواده      -از همسر 

 زشت دانستن طالق و ادامه زنـدگی  -شوهر به بیماري صعب العالج یا غیر قابل درمان    
 موافقت با خواست شوهر حتی در صـورت      -در هر شرایطی براي حفظ کانون خانواده      

 حتـی در صـورت   ، رعایت موازین اخالقـی در زنـدگی زناشـویی   -عدم موافقت با آن   
  .به اخالق پایبند نبودن شوهر

به معناي اختیار و تسلطی است که براي شخص در روابط او » حق «:1حقوق. 4,2
 ی، قدرت)جمع حق(» حقوق«؛ و )253 و 252: 1389کاتوزیان،  (شود یمبا دیگران ایجاد  

 اسـت  يازیا امتیه قدرت کن یا ای و شود یم به شخص داده گذار  قانون يه ازسو کاست  
 است که به يازیا امتیه قدرت ژی ازآن است؛ به و   ي سزاوار برخوردار  یا جمع ی یسکه  ک

تعریـف عملیـاتی ایـن    ). 645 :1388مارشـال،  ( باشـد   شدهعرف مقرر ایموجب قانون   
پژوهش از حقوق، مجموعه امتیازات و قدرتی است که به موجب قانون به زن به عنوان 

 مرتبط با این متغیر از حقوق مدنی جمهـوري اسـالمی     هاي  یهگو.  است  شده زوجه داده 
  :شود یم زیر  مورد21 و در دو بخش مالی و غیر مالی شامل  شدهتخراجایران اس

اخـالق  (مهریه، نفقه، حق ارث، اجرت المثل، حـق برخـورداري از حـسن معاشـرت       
شوهر، حق تأمین نیاز جنـسی، حـق برخـورداري از همکـاري شـوهر در اداره امـور             ) نیکو

دکـان، محـدود کـردن حـق       خانواده و تربیت فرزند، حق فرزند آوري، حق حـضانت از کو           
ازدواج مرد، حق انتخاب محل سـکونت، حـق مالکیـت، حـق اشـتغال، حـق طـالق، حـق             
برخورداري از شروط ضمن عقد، طالق به دلیل عقیم بودن شـوهر، طـالق بـه دلیـل تـرك             

 ،)اسـت بودن او یقـین  زنده به درحالی که (بدون عذر موجه از طرف مرد زندگی خانوادگی   
غیبت شوهر از خانه به مدت طـوالنی بـدون آن کـه    ( االثر شدن شوهر  طالق به دلیل مفقود   

                                                
1. rights 
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 صعب العـالج،  هاي یماري طالق به دلیل ابتالي شوهر به ب،) او زنده است یا خیرکسی بداند 
طالق به دلیل اشتغال شوهر به شغلی منافی با مصالح خـانوادگی و حیثیـت زن، طـالق بـه                  

  . براي زندگی خانوادگی به تشخیص دادگاهدلیل ابتالي شوهر به هرگونه اعتیاد مضر
افرادي را که    2کارل مانهایم .  است  شده ارائهاز نسل تعاریف مختلفی     : 1نسل. 4,3

داراي دیدگاه مشترك بر اساس تجربیات مشترك هستند را از افرادي که این وضعیت را 
 21: 1383فی،  یوس (کند  یم به عنوان واحدهاي نسلی یاد       ها  آنندارند، متمایز کرده و از      

فاصـله زمـانی بـین تولـد        »نـسل «در فرهنگ علوم اجتماعی     ). 1952به نقل از مانهایم،     
؛ که دانشمندان علوم ها آن و تولد فرزند اند  شدهاعضایی از جامعه است که همزمان زاده    

 سـال اسـت   30 کـه معمـوالٌ      کنند  یماجتماعی آن را از لحاظ آماري دوره معینی فرض          
تعریف عملیاتی این پژوهش از نـسل بـر اسـاس تعریـف      ). 843: 1376گولد و کلب،    (

 سـال و بـاالتر، نـسل دوم         65از این رو، نسل اول شامل زنان متأهل         . مانهایم قرار دارد  
. شـود  یم سال 34 تا 18 سال و نسل سوم شامل زنان متأهل 64 تا 35شامل زنان متأهل  

ده، نـسل دوم از دوران پهلـوي   نسل اول دوران پهلوي، انقالب و جنـگ را تجربـه کـر         
تجربه دقیقی ندارد، ولی جنگ را تجربه کرده و نسل سوم که پـس از انقـالب بـه دنیـا           

جنگ نیز بـه دلیـل آن کـه یـا در کـودکی او       آمده، از دوره پهلوي تجربه اي ندارد و از  
 از این گروه بیشتر. است، تجربه دقیقی نداردبوده نگ جپس از یا تولدش اتفاق افتاده و 

 دوران پهلوي، انقالب و جنگ را حس        يها  تجربه آموزشی،   يها  دوره و   ها  رسانهطریق  
  .)1386آزاد ارمکی، : برگرفته از( اند کرده

 کـه بـه شـکل    شود یم زنانی همهزنان متأهل در این پژوهش، شامل      : 3تأهل. 4,4
رسمی ازدواج و هنگام اجـراي پرسـشنامه بـا همـسر خـود زیـر یـک سـقف زنـدگی                  

  .شود ینمزنان مطلقه یا بیوه دختران مجرد و بنابراین شامل . اند کرده یم

                                                
1. generation 
2. Manheim 
3. marriage 
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  روش تحقیق. 5
ابـزار  . انجـام گرفتـه اسـت       پیمایـشی  یوه تحلیلی بوده و بـه شـ       - این پژوهش توصیفی  

 دامنـه در  بسته يها  پرسشنامه محقق ساخته است؛ که با پرسش       پژوهش در این مطالعه،   
گروه علـوم    استادانآن بهیه  روایی پرسشنامه با ارا   . ه است  لیکرت تنظیم شد   اي  ینهگز 5

براي آزمون پایایی نیز از آزمون آلفـاي کرونبـاخ   . اجتماعی و مطالعات زنان بررسی شد    
 که دهند یآماري پژوهش را بانوان متأهل ساکن شهر تهران تشکیل م جامعه. استفاده شد

 نفر بوده 216 هزار و 576 و  میلیون 2 ها  آن، شمار   1390سال  آبان  بر اساس سرشماري    
 حجم نمونه با اندکی افزایش در تعداد        )http://www.sci.org.ir مرکز آمار ایران،  (است  
گیـري   روش نمونـه ها به     یآزمودن.  نفر تعیین شد   500 توسط فرمول کوکران      شده تعیین
) شـمال، جنـوب، مرکـز، شـرق و غـرب          (ران   منطقه تهـ   5، از   يا   چند مرحله  يا  خوشه

هـا، بـا      داده.  بوده است  1394 تیر ماه اول  یمه  ها، ن   زمان اجراي پرسشنامه  . ند شد انتخاب
آزمـون لـون،     آزمون همبستگی پیرسـون و        آزمون آنوا،   و 20SPSS استفاده از نرم افزار   

 .ندار گرفت مورد تجزیه و تحلیل قرگام به گام تحلیل رگرسیون آزمون تعقیبی شفه و

  
   ضرایب آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي پرسشنامه-1جدول 

  آلفاي کرونباخ  تعداد گویه  متغیر
  885/0  17  موازین اخالقی در تعامل با همسر
  /.894  21  موازین حقوقی در تعامل با همسر

  
   پژوهشهاي یافته. 6

سی به سه نـسل  گروه مورد برر. است سال  85 تا   18 گستره سنی جمعیت مورد مطالعه      
  درصـد 2/36( نفـر  181 شـامل  ، سـال 34 تـا  18 گـروه سـنی    ، نـسل سـوم    :تقسیم شد 

  درصـد 6/44( نفـر  223شـامل   ، سـال  59 تـا    35 گـروه سـنی      ، نـسل دوم   ؛)ها  یآزمودن
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.  است )ها  یآزمودن  درصد 2/19( نفر   96شامل   به باال     سال 60اول،   و نسل    ؛)ها  یآزمودن
 سـال، در    61/27 میانگین سن در نـسل سـوم         ، سال 41/44 ها  یمیانگین سن کل آزمودن   

  درصــد پاســخگویان2/2.  ســال اســت35/70 ســال و در نــسل اول 88/46نــسل دوم 
 4/38 درصـد دیـپلم،    25 درصـد زیـر دیـپلم،      12در سطح ابتدایی،      درصد 4/6سواد،    یب

کارشناسـی ارشـد و دکتـري       سـواد    درصد در سطح     16درصد کاردانی و کارشناسی و      
 7 درصد در سـطح ابتـدایی،   8/3یک از پاسخگویان بیسواد نبوده،           همسر هیچ  .اند  بوده

 درصـد  25 درصـد کـاردانی و کارشناسـی، و        2/43 درصد دیپلم،    21درصد زیر دیپلم،    
دار و   درصد خانـه 2/76 درصد پاسخگویان شاغل، 19 .اندکارشناسی ارشد و دکترا بوده   

 تا  6بین  )  درصد 6/5( نفر   28 سال،   5تا  ) د درص 6( نفر   30.  درصد بازنشسته بودند   8/4
 16بـیش از  )  درصـد 2/11( نفـر  56 سال و   15 تا   11بین  )  درصد 8/1( نفر   9 سال،   10

 5مدت زمان زندگی زناشویی خود را تا )  درصد6/28( نفر 143 .سال سابقه کار داشتند
،  سـال  15  تـا  11بین  )  درصد 6/8( نفر   43 سال،   10 تا   6بین  )  درصد 15( نفر   75سال،  

 سال بیان 21بیش از )  درصد 4/40( نفر   202 سال و    20 تا   16بین   ) درصد 4/7( نفر   37
 فرزنـد،  3 تـا  1 آزمودنی ها درصد 56همچنین، .  درصد بدون فرزند بودند 2/10 .کردند

 25درآمد ماهانه خـانواده    . اند   فرزند و بیشتر داشته    5 درصد   17 فرزند و    4 درصد   8/16
 یک میلیون و    تا درصد بین یک میلیون      8/41یر یک میلیون تومان،     درصد پاسخگویان ز  

  .بوده است میلیون تومان و بیشتر 2 درصد 2/33 هزار تومان و 999
  
  ها هی فرضآزمون
 در تعامالت زناشویی، در سه نسل از زنان         ی حقوق مطالباتمیزان توجه به    : 1فرضیه  

  .متأهل شهر تهران متفاوت است
 در  F ضـریب    دادنتایج نشان   . ضیه از آزمون آنوا استفاده شد      بررسی این فر   براي 

.  اسـت  000/0 و سطح معنـاداري      479/150 در سه نسل     ی حقوق میزان مطالبات بررسی  
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  بررسیيها  گفت توجه به مطالبات حقوقی بین نسلتوان یم. شود  یپس، فرضیه تائید م   
  .)2جدول ( تفاوت معناداري دارد شده

 
  )ANOVA(مطالبات حقوقی در سه نسل  س تحلیل واریان-2جدول 

 F سطح معناداري 

 000/0 479/150  مطالبات حقوق

  
 میزان مطالبات حقوقیمیانگین  که  دهنده آن است    نشان   نتایج آزمون تعقیبی شفه     

بر اساس سطح معناداري .  بیشتر استدوم از نسل اول از نسل دوم و نسل سومدر نسل 
در سـه نـسل تفـاوت    گویه هـاي حقـوقی   گین نمرات   گفت میان  توان  یبه دست آمده م   
 و میزان آن در نسل سوم بیش از نسل دوم؛ و در نسل دوم بیش از نـسل      معناداري دارد 

  ).3 جدول(اول است 
  

   مطالبات حقوقی در سه نسل آزمون تعقیبی شفهمیزانختالف میانگین  ا-3جدول 
  شفهآزمون   گروه همگن سوم  گروه همگن دوم  گروه همگن اول    
  معناداري  سطح        تعداد  نسل
  000/0      6458/63  181  اول
  000/0    4664/73    223  دوم
  000/0  7624/84      96  سوم
    000/1  000/1  000/1    
  

 رعایـت هـل شـهر تهـران در میـزان          أبین سه نسل از زنان مت     : 2 فرعی   هیفرض
 .وجود دارد موازین اخالقی در تعامالت زناشویی تفاوت معنادار
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 و سـطح معنـاداري    007/150 در بررسی موازین اخالقی در سه نـسل          Fب   ضری
موازین اخالقـی     گفت رعایت  توان  یبنابراین م . شود  یپس، فرضیه تائید م   .  است 000/0

  ).4جدول (  تفاوت دارد شده بررسیيها در بین نسل
 

  )ANOVA(موازین اخالق در سه نسل  رعایت  تحلیل واریانس-4جدول 

 F يسطح معنادار  
 000/0 007/150 موازین اخالقی

  
میانگین نمرات موازین اخالق در نسل اول که نشان داد    نتایج آزمون تعقیبی شفه     
بر اساس سطح معناداري به دست آمده . بیشتر است سوم از نسل دوم و نسل دوم از نسل

یزان و م گفت میانگین نمرات موازین اخالقی در سه نسل تفاوت معناداري دارد توان یم
  .)5 جدول(آن در نسل اول بیش از نسل دوم و در نسل دوم بیشتر از نسل سوم است 

  
   اختالف میانگین نمرات موازین اخالق در سه نسل آزمون تعقیبی شفه-5جدول 
  آزمون شفه  گروه همگن سوم  گروه همگن دومگروه همگن اول  

  سطح معناداري        تعداد  نسل
  000/0      2873/42  181  سوم
  000/0    4350/50    223  مدو

  000/0  1042/63      96  سوم
    000/1  000/1  000/1    

  
 در حقـوقی  مطالبات میزان و اخالقی يها  ارزش رعایت رابطه: 3 فرعی   هیفرض
 .دارد تفاوت نسل سه در زناشویی تعامالت



   
  
  
  

 161  ...   مطالعه بین نسلی رابطه حقوق و اخالق در  

 اخالقـی و میـزان مطالبـات حقـوقی،         يها   ارزش رعایت رابطه   نسلی بین بررسی
 نمـرات  میانگین منظور این براي. کرد را در این خصوص مشخص    لنس سه بین تفاوت
. گرفـت  قرار نظر مد ي حقوقی، ها  هیگومربوط به    نمرات میانگین و اخالقی يها  ارزش
 نسل در متغیر دو این بین رابطه در همبستگی ضریبکه   داد نشان پیرسون آزمون نتایج
 000/0 معناداري سطح و -517/0 دوم نسل در ،021/0 معناداري سطح و -336/0 سوم

هـر    این دو متغیر در   رابطهپس  . است 000/0 معناداري سطح و -662/0 اول نسل در و
، امـا ایـن رابطـه در نـسل     هاست آن همبستگی منفی بین دهندهمعنادار و نشان  سه نسل 

ي اخالقی در تعـامالت زناشـویی   ها ارزشپس هرچه میزان رعایت    . سوم ضعیف است  
 ).6جدول ( است  شدهان مطالبات حقوقی بیشترکمتر بوده، میز

 
   به تفکیک نسلموازین اخالقیرعایت  و میزان مطالبات حقوقی ضریب همبستگی -6جدول 

 P  تعداد سطح معناداري 

 181 021/0 -336/0  )نسل سوم ( موازین اخالقی– مطالبات حقوقی

 223  000/0  -517/0  )نسل دوم ( موازین اخالقی– مطالبات حقوقی

  96  000/0 -662/0  )نسل اول ( موازین اخالقی– مطالبات حقوقی
  

 در  ی حقـوق  مطالبـات تحصیالت و میزان توجه زنان به        رابطه: 4 فرعی   هیفرض
  .در سه نسل تفاوت داردتعامالت زناشویی 

 بررسی رابطه بین تحصیالت و توجه به مطالبات حقوقی به تفکیک نـسل نـشان               
بین تحصیالت و توجه زنان به مطالبات حقوقی در نسل  در بررسی رابطه    F یب ضر داد

 رابطه در نسل سوم رد   نی ا يپس، معنادار . است 835/0طح معناداري    و س  286/0 ،سوم
 ،در نـسل اول ؛ و 000/0 و سـطح معنـاداري   254/6 ،در نـسل دوم F  ضـریب  .شود یم

 تائیـد وم هاي اول و د نسلپس، این فرضیه در .  است000/0 و سطح معناداري     357/16
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بـین تحـصیالت و توجـه زنـان بـه مطالبـات               نسلاین دو    گفت در    توان  یمشود و     یم
  ).7جدول ( وجود داردآماري حقوقی رابطه معنادار 

  به تفکیک نسل ضریب همبستگی رابطه بین تحصیالت و مطالبات حقوقی -7جدول 

 F  تعداد سطح معناداري 

 181 035/0 286/0  )نسل سوم ( مطالبات حقوقی–تحصیالت 

 223  000/0  254/6  )نسل دوم ( مطالبات حقوقی–تحصیالت 

  96  000/0  357/16  )نسل اول ( مطالبات حقوقی–تحصیالت 
  

 در مـوازین اخالقـی    به زنان توجه میزان و تحصیالت رابطه: 5فرعی   هیفرض 
  .دارد تفاوت نسل سه در زناشویی تعامالت

 دادزین اخالقی به تفکیک نسل نـشان   بررسی رابطه بین تحصیالت و رعایت موا   
 در بررسی رابطه بین تحصیالت و رعایـت مـوازین اخالقـی در نـسل سـوم                  Fضریب  

شـود و   یه در نسل سوم تائیـد مـ     رابطپس، این   .  است 016/0 و سطح معناداري     548/3
 بین تحصیالت و رعایت موازین اخالقـی در نـسل سـوم رابطـه معنـادار         توان گفت   یم

رابطـه در نـسل دوم   بررسی ایـن   در Fضریب . ا این رابطه ضعیف است     ام ،وجود دارد 
.  است000/0 و سطح معناداري 691/5در نسل اول و  ؛000/0 و سطح معناداري  685/9

  ).8جدول  (شود ینسل تائید مهر سه پس، این فرضیه در 
  

  به تفکیک نسل ضریب همبستگی رابطه بین تحصیالت و موازین اخالقی -8جدول 

 P  تعداد ح معناداريسط 

 181 016/0 548/3  )نسل سوم( موازین اخالقی –تحصیالت 

 223  000/0  685/9  )نسل دوم ( موازین اخالقی–تحصیالت 

  96  000/0  691/5  )نسل اول ( موازین اخالقی–تحصیالت 



   
  
  
  

 163  ...   مطالعه بین نسلی رابطه حقوق و اخالق در  

 در  ی حقـوق  مطالبـات اشتغال و میزان توجـه زنـان بـه           رابطه: 6فرضیه فرعی   
   . نسل تفاوت دارددر سهتعامالت زناشویی 

به تفکیک نسل نشان  بررسی رابطه بین وضع اشتغال و توجه به مطالبات حقوقی        
 در رابطه بین وضع اشتغال و توجه زنان به مطالبات حقوقی در نسل سوم Fضریب : داد
 در ؛ و000/0 و سـطح معنـاداري     114/4در نـسل دوم     ؛  857/0 و سطح معناداري     32/0

سوم رد و در نسل ه در رابطپس، این .  است000/0معناداري  و سطح 192/10نسل اول 
  .)9جدول (شود  یتائید مدو نسل دیگر

  
  نسلبه تفکیک  و مطالبات حقوقی وضع اشتغال ضریب همبستگی رابطه بین -9جدول 

 P تعداد سطح معناداري 

 181 857/0  32/0  )نسل سوم ( مطالبات حقوقی–وضع اشتغال

 223  018/0  114/4  )نسل دوم (وقی مطالبات حق–وضع اشتغال

  96  000/0  192/10  )نسل اول ( مطالبات حقوقی–وضع اشتغال
  

 در  اخالقـی يهـا  ارزشاشتغال و میزان توجه زنان بـه    رابطه: 7 فرضیه فرعی   
  .در سه نسل تفاوت داردتعامالت زناشویی 

ت  در تعـامال   ي اخالقـی  هـا    رابطه اشتغال و میزان توجه زنـان بـه ارزش          بررسی 
 192/2رابطه در نسل سوم این  در بررسی  F ضریب   :دادبه تفکیک نسل نشان      زناشویی

در نسل اول   و   505/0 و سطح معناداري     685/0در نسل دوم    ؛  140/0و سطح معناداري    
و در نـسل  پس، این فرضیه در نسل اول تائید        .  است 000/0 و سطح معناداري     877/13

 فقط در نـسل اول بـین اشـتغال زنـان و میـزان      توان گفت یمشود و  یمدوم و سوم رد    
  معنـادار آمـاري وجـود دارد       رابطـه ي اخالقی در تعـامالت زناشـویی        ها  ارزشرعایت  

  ).10جدول (
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  نسلبه تفکیک  ضریب همبستگی رابطه بین وضع اشتغال و رعایت موازین اخالقی -10جدول 

 P  تعداد سطح معناداري 

 181 140/0 192/2  )نسل سوم(  رعایت موازین اخالقی– وضع اشتغال

 223  505/0  685/0  )نسل دوم ( رعایت موازین اخالقی–وضع اشتغال 

  96  000/0  877/13  )نسل اول ( رعایت موازین اخالقی–وضع اشتغال 
 

در تعـامالت   و میزان مطالبات حقوقی      تحصیالت همسر  رابطه: 8فرضیه فرعی   
  .معنادار آماري دارددر سه نسل تفاوت زناشویی 

 در بررسی رابطه بین تحصیالت همسر و توجه به مطالبات حقوقی در تعـامالت              
 443/0 و سـطح معنـاداري   819/0 در نـسل سـوم   Fضـریب  ،  زناشویی به تفکیک نسل   

در  در بررسی این رابطـه       Fضریب  اما   شود؛  یپس این فرضیه در نسل سوم رد م       . است
 و سـطح معنـاداري   780/11ل در نـسل او و  000/0 و سطح معناداري    504/6نسل دوم   

اول دوم و  در نـسل   معنادار آماري بین دو متغیر مورد نظر      رابطه بنابر این .  است 000/0
  ).11جدول  (شود یتائید م

  
  به تفکیک نسل ضریب همبستگی رابطه بین تحصیالت همسر و مطالبات حقوقی -11جدول 

 F  تعداد سطح معناداري 

 181 443/0 819/0  )نسل سوم ( مطالبات حقوقی–تحصیالت همسر 

 223  000/0  504/6  )نسل دوم ( مطالبات حقوقی–تحصیالت همسر 

  96  000/0  780/11  )نسل اول ( مطالبات حقوقی–تحصیالت همسر 
 

رعایـت   میـزان  و همـسر  تحـصیالت  رابطـه در هر سه نـسل   : 9 فرعی فرضیه
 .است معنادار زناشویی تعامالت درموازین اخالقی 



   
  
  
  

 165  ...   مطالعه بین نسلی رابطه حقوق و اخالق در  

در  ررسی رابطه بین تحصیالت شوهر و رعایـت مـوازین اخالقـی            در ب  Fضریب  
 در ؛108/0معنـاداري    و سـطح 614/8 در نسل سوم    ،به تفکیک نسل   تعامالت زناشویی 

 و سـطح معنـاداري      184/6 در نـسل اول      ؛ و 012/0 و سطح معناداري     307/5نسل دوم   
 شـود و    ی مـ   تائیـد   نسل سوم رد و در دو نسل دیگـر         پس، این فرضیه در   .  است 005/0

 ي دوم و اول   هـا    گفت بین تحصیالت همسر و رعایت موازین اخالقی در نسل          توان  یم
  ).12جدول (رابطه معنادار وجود دارد 

  
به  ضریب همبستگی رابطه بین تحصیالت همسرو رعایت موازین اخالقی -12جدول 

   نسلتفکیک

 F تعداد سطح معناداري 

 181 108/0  614/8  )نسل سوم ( رعایت موازین اخالقی–تحصیالت همسر 

 223  012/0  307/5  )نسل دوم ( رعایت موازین اخالقی–تحصیالت همسر 

  96  005/0  184/6  )نسل اول ( رعایت موازین اخالقی–تحصیالت همسر 
  

   رگرسیون گام به گامیلتحل
 دهـد  یمـ ، نـشان   نتیجه آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه با توجه به مقدار بتاي متغیرها          

 را تبیین   »یحقوقمطالبات  « واریانس متغیر    499/0،  نسل و   تحصیالتیرهاي اشتغال،   متغ
Rمقدارهاي  . کرده است 

 که با ورود هـر یـک از       دهد  ی در هر گام نشان م      شده  افزوده 
R سه گانه این معادله، چه اندازه به  يها  متغیرها در هر یک از گام     

اسـت  شـده فزوده ا  
  ).13جدول (

 
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 

  1395 پاییز، 74شماره ، 26، سال فصلنامه علوم اجتماعی     166  

  زناشویی ت در تعامالمطالبات حقوقی آزمودنی ها یرهل رگرسیون چند متغ تحلی-13جدول 

Beta B sig T Sig F R2 R 
 متغیر

 پیش بین

 گام

 اشتغال 584/0 341/0 637/62 000/0 -914/7 000/0 501/1 -584/0
گام 
 اول

 تحصیالت 612/0 374/0 907/35 000/0 -528/2 013/0 344/1 -228/0
گام 
 دوم

گام   نسل  632/0  499/0  359/26  000/0  218/2  028/0  357/0  461/0
  سوم

 مقادیر ثابت

  B :088/89مقدار               T :546/50مقدار 
  
ن آحـاکی از  ،  تحلیل رگرسیون چندگانه با توجه بـه مقـدار بتـاي متغیرهـا      یجه نت

 واریـانس   536/0 سن، مدت زنـدگی زناشـویی و اشـتغال،           اي  ینهاست که متغیرهاي زم   
Rمقدارهاي  . اخالق را تبیین کرده است    متغیر  

 که دهد ی در هر گام نشان م     شده افزوده 
R سه گانه این معادله، چه اندازه بـه  يها با ورود هر یک از متغیرها در هر یک از گام        

 

  ).14جدول (  است شدهافزوده
  وییزناش ت در تعامالي اخالقی آزمودنی هاها  ارزشیره تحلیل رگرسیون چند متغ-14جدول 

Beta B Sig T sig F R2 R 
نام 
 متغیر

 گام

گام   سن 619/0 383/0 197/75 000/0 672/8 000/0 -634/0 -619/0
 اول

368/0- 317/0- 000/0 087/2- 000/0 820/40 405/0 636/0 
زندگی مدت

 زناشویی

گام 
 دوم

470/0  511/0  000/0  554/2  000/0  642/30  436/0  اشتغال  660/0 
گام 
  سوم
   ثابتمقادیر
 B :883/17مقدار              T :731/2مقدار 



   
  
  
  

 167  ...   مطالعه بین نسلی رابطه حقوق و اخالق در  

  گیري نتیجه. 7
این پژوهش با هدف بررسی تحوالت ارزشی خانواده در ایران، سه نسل از زنان متأهل              

از نظـر پایبنـدي بـه مـوازین اخالقـی و مطالبـات حقـوقی در تعـامالت         را شهر تهران   
 نفر از ساکنان شهر تهران انتخـاب  500 براي این منظور. زناشویی مورد مقایسه قرار داد   

یه تحقیق  فرض 9نتایج حاصل از آزمون     .  محقق ساخته پاسخ دادند    پرسشنامهشدند و به    
ي اخالقی و نیز مطالبات حقـوقی در تعـامالت   ها ارزش در رعایت    ها  نسلمؤید تفاوت   
ایبنـدي  ، زنان نسل اول در مقایـسه بـا نـسل سـوم، پ    ها دادهبر اساس این    . زناشویی بود 
ي اخالقی دارند؛ در حالی کـه نـسل سـوم بیـشتر در پـی مطالبـات       ها ارزشبیشتري به  

 واسـط بـین ایـن دو نـسل، در     حلقـه در این میان نسل دوم بـه عنـوان       . هستندحقوقی  
کـه  نـشان داد      درصـد  99اطمینان   سطح در آنوا آزمون نتایج. وضعیت بینابین قرار دارد   

 بر اساس نتایج    و )2جدول   (دارد وجود تفاوت نسل سه در حقوقی مطالبات میزان بین
 نسلدر   و دوم نسل از سوم نسل در حقوقی مطالبات میزان میانگین شفه، تعقیبی آزمون

 هـاي   یافتـه . کرد تأیید را اول یه فرض نتایج این). 3 جدول (است بیشتر اول نسل از دوم
 نشان  درصد99اطمینان  سطح فرضیه دوم را مورد تأیید قرار داد و در  همچنین پژوهش

). 4 جـدول (دارد   تفاوت  شده بررسی يها   نسل در اخالقی موازین رعایت میزانکه   داد
 از اول نـسل  در اخالقـی  موازین نمرات میانگین نیز شفه تعقیبی آزمون نتایج اساس بر

 کـه  پیرسون آزمون نتایج). 5 جدول (است بیشتر سوم نسل از دوم نسلدر   و دوم نسل
 میـزان مطالبـات    بـین  رابطـه    کـه  است آن بیانگر داد، قرار پذیرش مورد را مسو یهفرض

در دو نسل اول و دوم و  اطمینان درصد 99 سطح در اخالقی، موازین رعایت و حقوقی
 تـوان   ی مـ  پس. است قوي و معکوس  درصد در نسل سوم معنادار،     95با سطح اطمینان    

در . بالعکس و یابد  ی م کاهش القیاخ موازین رعایت حقوقی، مطالبات افزایش با گفت
این خصوص باید اضافه کرد که این رابطه در نسل سـوم ضـعیف اسـت و از ایـن رو                      

ي اخالقی، مطالبات حقوقی این نسل باال باشد ها ارزشبا وجود رعایت که احتمال دارد 
 متغیرهـاي  بـین رابطـه  کـه    اسـت  آن بیـانگر  4 یه فرضـ  بـا  مرتبط هاي  یافته ).6جدول  (
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شود، اما در دو نسل   سوم تأیید نمینسل در حقوقی مطالبات به زنان توجه و تتحصیال
بـا وجـود تحـصیالت بـاال،     سـوم  به بیان دیگر ممکن اسـت نـسل       . ست ا معنادار دیگر

 رابطـه   ،5 یه فرض پذیرش با). 7 جدول(مطالبات حقوقی کمتري داشته باشد و بالعکس        
شود به عبارت دیگـر       ی م تائید نسل سه هر در اخالقی موازین رعایت و تحصیالت بین

ي اخالقی در تعامالت زناشویی در هر سه نسل ها ارزشمیزان تحصیالت بر پایبندي به     
بـین دو متغیـر      رابطـه  وجـود  ،6 فرعی فرضیه تأیید با). 8 جدول(است  تأثیرگذار بوده   

یگـر   بـه عبـارت د  ).9 جدول(شد نتأیید سوم اشتغال و میزان مطالبات حقوقی در نسل   
. دارد دیگر دو نسل با مقایسه در باالتري حقوقی مطالبات اشتغال، از نسل سوم صرفنظر 

 به زناشویی تعامالت در اخالقی يها   ارزش به زنان توجه میزان و اشتغال رابطه بررسی
. شود  ی م تائید اول نسل در اما و دوم رد   سوم نسل در رابطه این: داد نشان نسل تفکیک

 بـا  مقایـسه  در شـاغل،  غیر و شاغل از اعم ي دوم و سوم،   ها  نسلهاي   ی آزمودن واقع در
 جـدول  (دارنـد  زناشویی تعامالت در اخالقی موازین رعایت به کمتري توجه اول نسل
 تعـامالت  در حقـوقی  مطالبـات  بـه  توجـه  و همـسر  تحصیالت بین رابطه بررسی). 10

 در اما نداد؛ قرار پذیرش مورد سوم نسل در را آن نسل، تفکیک به) 8 یهفرض (زناشویی
 رعایـت  و شـوهر  تحصیالت بین رابطه   ها  یافته). 11 جدول (کرد تائید اول و دوم نسل

نسل سوم رد و در دو       نیز در  را) 9 فرعی فرضیه (زناشویی تعامالت در اخالقی موازین
در این خصوص نیـز      گفت توان  ی م رو این از). 12 جدول(است   کرده تائید نسل دیگر 

  .دارد وجود تفاوتها   نسلبین
 در اخالقی موازین و حقوقی مطالبات با ارتباط درسه نسل مورد بررسی      بنابراین

 چـارچوب  درهـا      تفـاوت  ایـن  شـدن  مشخص با و اند  داشته تفاوت زناشویی، تعامالت
 گام رگرسیون تحلیل نتایج. گیرد  ی م قرار پذیرش مورد اصلی یه فرض تحقیق، هاي  یهفرض

 نتایج بر اساس. را مشخص کردها   تفاوت این کننده   تبیین متغیرهاي ینتر  مهم گام نیز  به
 اشـتغال،  ،»حقوقی مطالبات «با ارتباط چندگانه، این متغیرها در    رگرسیون تحلیل آزمون

 کـرده  تبیـین  را وابـسته  متغیـر  ایـن  واریـانس   درصد 9/49که   نسل است  و تحصیالت
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  درصـد  6/43 اشـتغال،  و زناشویی گیزند مدت سن، اي  ینه زم متغیرهاي  و )13 جدول(
  ).14 جدول(است  کرده تبیین را »اخالقی يها ارزش «متغیر واریانس
 در اخالقـی  يهـا    ارزش تغییـر  رسـد   ی مـ  نظـر  به آمده، دست به نتایج به توجه با

 باشد ایرانی يها   خانواده قابل تأمل در   ارزشی هاي  ی دگرگون از یکی زناشویی، تعامالت
 متأهـل  زنـان  که اي یدگرگون. است انکارناپذیر جامعه و خانواده رايب آن پیامدهاي که

 حقـوقی  مطالبـات  سـمت  بـه  دگرخواهانـه  اخالقـی  يهـا    ارزش بـه  توجـه  از جوان را 
داده و در بهترین حالت آنان را به رعایت اخالق           سوق مشترك زندگی در خودخواهانه

دار کـه مـستلزم از خـود    مدار وا داشته است و نه اخالق فضیلت م       تکلیف مدار و حق   
در . ي اسـالمی اسـت    ها  آموزهگذشتگی و ایثار و به بیان دیگر اخالق مداري مورد نظر            

 مطالبـات  بـا  مـرتبط  هـاي  یه گونمرات همین راستا نتایج این پژوهش نشان داد میانگین  
دارد؛  قـرار  بینابین وضعیت در دوم نسل و است اول نسل بیش از  سوم نسل در حقوقی

. اسـت  کمتر سوم نسل از و بیشتر اول نسل از اش،  ی حقوق مطالبات میزان  که بدین معنا 
 میـانگین  ،»زناشـویی  زنـدگی  در اخالقی موازین رعایت «به مربوط نمرات با ارتباط در

 از دوم نـسل  میـانگین  و بوده کمتر اول و دوم نسل نمرات میانگین از سوم نسل نمرات
 نتـایج  کـه  گونه همان امر این. داشته است  ارقر بینابین وضعیت در دوم نسل. اول نسل
 .باشـد  نسلی يها   تفاوت و اشتغال، تحصیالت، دلیل به تواند  ی م داد، نشان پژوهش این

 زنان حقوقی مطالبات و توقعات افزایش و سوم نسل ویژه به سازي آگاه در تحصیالت،
 ایـن  در مهمـی  عامـل  جـوان،  نـسل  در اشـتغال  بـه  امیـد  حتی یا و اشتغال. دارد نقش

 نبـود  و اول نـسل  در حقـوق  از نبـودن  آگاه و اقتصادي نیاز. رود  ی م شمار به خصوص
 وجـود  سـوم  نـسل  مـورد  در کـه  شکلی به (زنان از اجتماعی و خانوادگی هاي  یتحما
 اخالقی رفتارهاي به  تا زنان نسل اول براي سازگاري با شرایط، بیشتر    شده سبب ،)دارد

 از مـانع  نـسل،  ایـن  زنـان  از باالیی درصد در درآمد و شغل نداشتن شاید. روي آورند  
 مـدت  احتمـال دارد   یـا  و  شده زناشویی تعامالت در آنان توسط حقوقی مطالبات طرح

  شـده  آنـان  در تـر   ی اخالق زناشویی زندگی موجب زنان این در مشترك زندگی طوالنی
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  و  شـده  مـسر ه رفتار شدن منجر به عادي   تواند  ی م زوجین، مدت طوالنی زندگی. باشد
 داد نـشان  نیز گام به گام رگرسیون تحلیل  نتایج .شود زن توسط حساسیت بروز از مانع
 موازین رعایت میزان «متغیر تواند ی مکه است متغیرهایی از ،»زناشویی زندگی مدت «که

  .کند بینی پیش ها ی آزمودندر را» زناشویی زندگی در اخالقی
 »همسر با اخالقی رفتار «جامعه، بر حاکم عرف و فرهنگ گذشته در این، بر افزون

 از. دانست  ی م زناشویی وظایف از دینی، يها   آموزه اساس بر را آن که مطلوب تنها نه را
 ماهیت در این میان نباید از    . است  شده نهادینه اول نسل زنان در فرهنگی چنین رو این

 دلیـل  کـشورمان، بـه    در مـدنی  قـانون  طلبانه   مصلحت نه و طلبانه   منفعت و فردگرایانه
 ایـران  قوانین تبعیت حتی که معضلی. غفلت کرد  فرانسه کشور قوانین آن از  تأثیرپذیري

تواننـد در ایجـاد       یمـ  تمـام ایـن عوامـل        .کنـد  غلبـه  آن بـر  نتوانـسته  اسالمی احکام از
 را بـه معنـاي      هـا   تفـاوت بنـابراین نبایـد ایـن       . ي نسلی تأثیرگذار بوده باشـند     ها  تفاوت
اظهار نظر قطعی در این زمینـه نیـاز بـه پـژوهش یـا             .  بودن نسل اول دانست    تر  یاخالق

ي هـا    ارزش اهمیـت  بـه  نظر. ي جامعه شناختی و استنادات معتبر علمی دارد       ها  پژوهش
 اهمیـت  موضـوع، از   ایـن  یـابی   علـت  پیرامـون  پژوهش زناشویی، تعامالت در اخالقی
 پـژوهش  ایـن  .ه آن توجـه کـرد   ب گوناگون ابعاد از بایست  ی م و است برخوردار خاصی

 زنان متأهل شـهر  موجود در  وضعیت تحلیل و توصیف به صرفاً ،ها   علت به ورود بدون
 ایـن،  بـر   افـزون  .دیگر موکول کـرد    پژوهشی مسئله را به   یابی علت و پرداخت؛ تهران
 شـود  ی مـ پیـشنهاد  اسـت،  داده قـرار  مطالعه مورد را مـتأهل زنان پژوهش حاضر،  چون

 ایـن  در جنـسیتی  يها   تفاوت شناسایی منظور به متأهل مردان آماريجامعه   با پژوهشی
 حفـظ  بـراي  دارد ضـرورت  آمده، دست به نتایج به توجه با همچنین. شود انجام زمینه

تکـالیف آنـان را در زنـدگی         و حقـوق  مـردان  و زنـان  به گوناگون يها   راه از خانواده،
 تـأمین  در آن نقـش  و اسـالمی  اخالق جتروی به آن با همزمان و شویم یادآور زناشویی

 خانواده، حقوق به و درآمیخته اخالق با را حقوق موارد، تمام در اسالم. بپردازیم حقوق
 ضـمانت  دینـی،  مـوازین  بـه  پایبنـدي . است بخشیده ایمانی و وجدانی اجراي ضمانت
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 ضـمانت  اسـت؛  زناشـویی  زندگی در عادالنه و سالم روابط براي بسیار مطمئنی  اجراي
 یفـه  وظ آموزشی و فرهنگی نهادهاي راستا این در. الهی تنبیه و پاداش جنس از اجرایی
 کردن نزدیک براي راهکاري باید قضایی و قانونگذاري نهادهاي. دارند برعهده سنگینی

 ضـمانت  از اگـر حتـی     اخـالق،  شدن حقوقی. بیندیشند اخالق به حقوق بیشتر چه هر
 مـشخص  بـا  بـود  خواهـد  قادر نباشد، برخوردار زن حقوق تأمین براي مطلوبی اجراي
 هـاي   قـضاوت  بـر  را راه شـوند،   مـی  تـر   اخالقی روز به روز که تکالیفی و حقوق کردن

 مدار تکلیف اخالق به اگر حتی زوجین صورت این در. ببندد خصوص این در شخصی
 یـه  ارا .داننـد   ی مـ  آن رعایـت  بـه  موظف را خود باشند، پایبند) مدار فضیلت الزاماً نه و(

 مـدار  فـضیلت  و دگرخواهانـه  اخالق مبناي برها     دانشگاه و مدارس در اخالقی دروس
 ایجـاد  در مهمـی  نقـش  اخالقـی،  کارهاي انجام براي جذابیت و سازي انگیزه اسالمی،
 گناه احساس تخطی هنگام فرد تنها نه اخالق، رشد با. خواهد داشت  مدار  اخالقجامعه  

 غیر اقدام هرگونه از مانع وجدان، درگیر کردن  با احساس تصور این  حتی بلکه کند،  می
 تجاوز دیگران حقوق به که کسانی با مدار اخالق جامعه که آن ضمن. خواهد شد اخالقی

  .کشاند خواهد انزوا به را ها آن و داشت خواهد سخت برخوردي کنند، می
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