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چکیده

در ایــن پژوهــش بــا روش کیفــی و رویکــرد نظریــۀ بنیــادی ســیر کاهــش تعامــات و ارتباطــات بیــن اعضــای خانــواده و
بیــن خانوادههــا ایرانــی در چهــار دهــۀ گذشــته تاکنــون مطالعــه شــده اســت .روش نمونهگیــری ،هدفمنــد و بــا راهبــرد
نمونهگیــری نظــری انجامشــده و روش جمــعآوری دادههــا نیــز مصاحبــۀ عمیــق بــا  20نفــر از مشــارکتکنندگان کــه
ت آمــده بــا
ـهر درهشــهر بــوده اســت .یافتههــای بهدسـ 
شــامل مــردان و زنــان و همچنیــن متخصصــان حــوزۀ خانــوادۀ شـ ِ
اســتفاده از نظریــۀ بنیــادی متشــکل از مقولــۀ هســته ،یعنــی فرســایش ســرمایۀ اجتماعــی درون و بیــن خانوادههــا اســت
کــه دارای پنــج مقولــۀ اصلــی «کاهــش شــبکههای ســرمایۀ اجتماعــی بیــن طایفــه و خویشــاوندی»« ،تعامــات ذرهواره
بیــن همســایگان»« ،تعامــات ســرد هممحلههــا»« ،روابــط اتمیســتی همشــهریان» و «کاهــش تعامــات بیــن اعضــای
خانــواده» اســت .نظریــۀ بنیــادی حاصلــه ،در قالــب یــک الگــوی پارادایمــی شــامل ســه ُبعــد شــرایط ،تعامــات و پیامدهــا
ارائهشــده اســت .درنهایــت خانوادههــا بایــد هــم روابــط و تعامــات چهرهبهچهــره و هــم روابــط مجــازی بــا هــم داشــته
باشــند تــا ســرمایۀ اجتماعــی آنهــا تقویتشــده و دچــار فرســایش نشــود.

کلیدواژگان :کاهش تعامالت ،خانواده ،نظریۀ بنیادی ،روش تحقیق کیفی ،درهشهر.
* .این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری جامعهشناسی «جابر موالئی» است.
 .1دانشــجوی دکتــری جامعهشناســی ،دانشــکدۀ اقتصــاد و علــوم اجتماعــی ،دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز ،اهــواز ،ایــران (نویســندۀ
مســئول).
Email: jabermolaii@gmail.com

 .2استاد گروه جامعهشناسی ،دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .3استادیار گروه جامعهشناسی ،دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
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 .1مقدمه
خانــواده بهعنــوان اولیــن کانونــی کــه فــرد در آن قــرار میگیــرد ،اهمیــت زیــادی دارد .موضــوع
خانــواده از زیربناییتریــن مباحــث جامعــۀ ماســت و توجــه بــه سستشــدن پیوندهــای
خانوادگــی و در مقابــل آن ،تحکیــم خانــواده اهمیــت بســیار دارد .خانــواده بهعنــوان واحــد
بنیادیــن جامعــه و کوچکتریــن واحــد اجتماعــی ،اســاس تشــکیل جامعــه و حفــظ عواطــف
انســانی اســت (نایبــی و لطفیخاچکــی.)2 :1393 ،
جوامــع ســنتی کــه محــدود و کوچــک بودنــد ،افــراد همدیگــر را میشناســند و روابــط
نزدیکتــر ،عاطفیتــر و صمیمانهتــری بــا هــم دارنــد؛ برعکــس جوامــع ســنتی ،جوامــع
غیرســنتی جوامــع هســتند وســیع و گســترده و بــه علــت کثــرت جمعیــت ،افــراد آن همدیگــر
را نمیشناســند و روابطشــان رســمی و از روی حســابگری اســت و عاطفــه نقــش کمتــری در
ایــن جامعههــا دارنــد (تقــوی .)93 :1398 ،همچنیــن ارتباطــات خویشــاوندی نزدیــک و
ســالم کــه میتوانــد بــر صمیمیــت و همدلــی در خانــواده و اســتحکام آن مؤثــر باشــد ،چیــزی
اســت کــه جامعــۀ صنعتــی آنرا تضعیــف کــرده اســت (پناهــی و زارعــان .)17 :1393 ،هماننــد
جهــان کــه الگــوی خانــواده قدیمــی دگرگونشــده اســت ،مــا هــم وارد مرحلــۀ دیگــری از تاریــخ
خانــواده شــدهایم (آزاد ارمکــی .)59 :1395 ،ازنظــر «گیدنــز» در جوامــع مــدرن امــروزی شــاهد
تحولهــای بنیــادی در ماهیــت روابــط نزدیــک خانوادگــی هســتیم و درک مــا از ایــن نــوع
روابــط نیــز کامــًا عوضشــده اســت (مککارتــی و ادواردز1390 ،؛ بــه نقــل از :پا ککردکنــدی و
ربیعــی .)39 :1392 ،خانوادههــای مــا دائــم بــه ایــن ســمت میــل میکننــد کــه روابــط اجتماعــی
و فامیلــی خــود را کــم و کمتــر میکنــد؛ از عمــه و خالــه و دایــی عبــور کنــد و از بــرادری و خواهــری
یــک معانــی روتیــن و اقتصــادی پیــدا کنــد (آزادارمکــی .)1399 ،خانــوادۀ موردنظــر «پارســونز»،
خانــوادۀ هســتهای و ازنظــر برخــورد و رابطــۀ اجتماعــی منــزوی اســت (اعــزازی.)98 :1380 ،
براســاس مطالعــات انجامشــده %95 ،پاســخگویان بیــان کردهانــد کــه میــزان صلهرحــم و
دیدوبازدیدهــای خانوادگــی در جامعــه کمتــر شــده اســت (رضویطوســی.)117 :1392 ،
ازلحــاظ روابــط درونــی ،خانــوادۀ ایرانــی نســبت بــه دهههــای قبــل و پیــش از آن تغییــرات
بســیار عمــدهای یافتــه اســت کــه شــامل کوچــک شــدن ابعــاد خانــواده و نیــز غایبشــدن افــراد
غیــر از پــدر و مــادر و فرزنــدان از محیــط خانــواده اســت .همچنیــن حضــور پررنــگ رســانههای
ً
تصویــری و اخیــرا نیــز اینترنــت موجــب گردیــده کــه روابــط میــان اعضــای خانــواده نســبت
بــه گذشــته متحــول گــردد؛ ایــن تحــول هــم از حیــث میــزان و مــدت روابــط اســت و هــم از
حیــث کیفیــت روابــط میــان آنــان اســت (عبــدی .)110 :1393 ،ازمنظــر کیفیــت ،روابــط میــان
اعضــای خانــواده میتــوان گفــت کــه ایــن روابــط دموکراتیکتــر شــده و بهمرورزمــان گفتوگــو
و مفاهمــه و مشــاوره جانشــین ســلطۀ اقتــدار پــدر نســبت بــه مــادر و فرزنــدان و مــادر نســبت بــه

موالئی و همکاران
وا کاوی روند کاهش تعامالت و ارتباطات بین اعضای...

فرزنــدان شــده اســت و ازلحــاظ مــدت ،احتمــاًال مــدت حضــور فرزنــدان در خانــه و در کنــار پــدر و
مــادر بیشــتر از قبــل شــده اســت؛ امــا بهدلیــل ارتبــاط بیــش آنــان بــا تلویزیــون و دیگــر وســایل
ارتباطــی و نیــز تمرکــز بیشــتر بــر امــور درســی ،تمایــل میــان اعضــا کمتــر گردیــده اســت (همــان:
 .)111براســاس مطالعــات انجامشــده ،گفتوگــوی بیــن اعضــای خانوادههــا از  2ســاعت در
شــبانهروز  20ســال گذشــته ،ایـنک بــه  20دقیقــه کاهــش پیداکــرده اســت همچنیــن درگذشــته
در طــول شــبانهروز  1500کلمــه گفتوگــو بیــن اعضــای خانــواده ردوبــدل شــده ،ولــی ایــن
میــزان اکنــون بــه  400کلمــه کاهــش پیداکــرده اســت (ابتــکار .)1398 ،کمرنــگ شــدن روابــط
عاطفــی درون خانــواده ،اعـماز روابــط بیــن همســران ،والدیــن و فرزنــدان ،خواهــر و بــرادری و
تحلیــل رفتــن فضــای تعاملــی بیــن آنهــا حکایــت از ایــن دارد کــه انســان عصــر جدیــد ،بســیاری
از پیوندهــای ســنتی گذشــته را ازدسـتداده و روابــط از شــکل طبیعــی و دلخواســته بــه حــال
مصنوعــی و ظاهــری تغییریافتــه اســت (لــوالآور و کشــاورز .)210 :1396 ،در اســتان ایــام
نیــز اشــکال ســنتی ســرمایۀ اجتماعــی تضعیــف شــده اســت؛ بــرای نمونــه در طــرح ســنجش
ســرمایۀ اجتماعــی کشــور کــه در شــورای اجتماعــی کشــور انجــام شــده اســت ،میانگیــن ســرمایۀ
اجتماعــی اســتان  2/81بــا دامنــۀ بیــن  1تــا  5بــوده اســت کــه اندکــی پایینتــر از ســطح متوســط
قــرار داشــته اســت (شــورای اجتماعــی کشــور1394 ،؛ بهنقــل از :مــرادی و هزارجریبــی:1398 ،
.)40
درهشــهر یکــی از شهرســتانهای اســتان ایــام اســت؛ در طــی چنــد دهــۀ اخیــر بــه علــت
قرارگرفتــن در مســیر تحــوالت ناشــی از انقــاب اســامی ،پدیــدۀ جنــگ تحمیلــی ،شهرنشــینی،
جهانیشــدن و انقــاب ارتباطــات ،پیدایــش روزافــزون فناوریهــای ارتباطــی نویــن و نیــز
افزایــش ســطح آ گاهــی عمومــی نهــاد خانــواده نیــز همچــون ســایر نهادهــای موجــود در شــهر
درهشــهر دســتخوش تغییــر و تحوالتــی گردیــده اســت کــه یکــی از آنهــا تغییــر شــکل از
گســترده بــه هســتهای اســت .هســتهای شــدن خانــواده کــه متناســب بــا نــوع جوامعــی اســت کــه
ســازمانهای مــوازی بــا نهــاد خانــواده قســمت و یــا بخشــی اعظمــی از وظایــف خانــواده را بــر
عهــده میگیرنــد ،فــرد در شــبکۀ ارتباطــی محــدودی از اعضــای خانــواده قــرار میگیــرد؛ لــذا در
چنیــن خانــوادهای فــرد بیــش دچــار آســیب میگــردد؛ بنابرایــن بررســی ســرمایههای اجتماعــی
خانوادههــای شــهر درهشــهر کــه موردتوجــه قــرار نگرفتهانــد ،ضــرورت دارد .بهطورکلــی بــا
وجــود پژوهشهــای صورتگرفتــه در زمینــۀ تعامــات و ارتباطــات درون و بیــن خانوادههــا
امــا رونــد و چگونگــی شــکلگیری و تغییــر و تحــول تعامــات و ارتباطــات بیــن اعضــای خانــواده
و بیــن خانوادههــا در ایــران اصــًا موردتوجــه قــرار نگرفتــه اســت .همچنیــن تعامــات درون
خانــواده در ایــران کمتــر و در جامعــۀ موردمطالعــه ،یعنــی درهشــهر کــه یکــی از شهرســتانهای
اســتان ایــام هســت ،اصــًا موردتوجــه واقــع نشــده اســت؛ بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر درپــی
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پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه ،رونــد تعامــات و ارتباطــات بیــن اعضــای خانــواده و بیــن
خانوادههــا در شــهر درهشــهر چگونــه اســت؟
 .2پیشینۀ پژوهش
پژوهشهــای اندکــی دربــارۀ تعامــات بیــن خانوادههــا ،بهویــژه در زمینــۀ تعامــات
درونخانــواده انجــام شــده اســت .در کل پژوهشــی یافــت نشــده که به بررســی رونــد و چگونگی
شــکلگیری و تغییــر و تحــول تعامــات و ارتباطــات بیــن اعضــای خانــواده و بیــن خانوادههــا
بپــردازد؛ در ادامــه بــه چنــد مــورد از پژوهــش انجــام شــده مرتبــط بــا تعامــات خانــواده پرداختــه
خواهــد شــد.
«صدیقاورعـی» و همـکاران ( )1399در پژوهشـی بـا عنـوان «مسـألۀ تعامـل در خانـوادۀ
ایرانـی» کـه بـا اسـتفاده از روش تحلیـل محتـوای جهـتدار انجـام دادهانـد و بـه  83مقالـۀ
پژوهشـی معتبـر اسـتناد کـرده اسـت و پژوهـش آنهـا بـا داوری اجتمـاع جامعهشناسـان ایرانـی
پذیرفتـه و انتشـاریافته اسـت .نتایـج پژوهـش آنهـا حاکـی از وجـود مشـکل فقـدان روابـط و
تعاملات اجتماعـی در خانـواده ،کمبـود و کاهـش تعاملات خانوادگـی ،کمبـود تعاملات گـرم در
خانـواده ،وجـود تعاملات سـرد در خانـواده و قطـع روابـط همسـران بـوده اسـت.
«رحیمــی» و «رضایــی» ( )1396در پژوهــش بــا عنــوان «مطالعــۀ ســیر تحــول صمیمیــت و
روابــط شــخصی در خانــوادۀ ایرانــی» کــه بــا روش کیفــی و نظریــۀ داده بنیــاد انجــام شــده اســت.
نمونههــای پژوهــش آنهــا کســانی بودنــد کــه در ســه دهــۀ گذشــته دانشــجو بودهانــد .بــه
ایــن نتایــج دس ـتیافتهاند کــه افزایــش روحیــۀ فردگرایــی و کاهــش تعامــات چهرهبهچهــره
در خانوادههــا ،افزایــش صمیمیــت بیــن والدیــن و فرزنــدان ،کاهــش ُبعــد خانــواده ،کاهــش
عواطــف و صمیمیــت در تعامــات درونــی اعضــای خانــواده و همچنیــن مــرز خویشــاوندان و
غیرخویشــاوندان در زندگــی خانــوادۀ ایرانــی محــو شــدن اســت کــه تعریــف خانــوادۀ ایرانــی را بــا
اختــال مواجــه کــرده اســت.
«باالخانیعیس ـیلو« ( )1395در پایاننام ـهای بــا عنــوان «تبییــن جامعهشــناختی ظهــور
فردگرایــی در عرصــۀ خانــواده ایرانــی» فــردی شــدن را بهمثابــه فرآینـ ِـد ســاختاری و فردگرایــی
را بهمثابــه دگرگونــی ارزشهــا ،در دو ســطح خــرد و کالن مــور بررســی قــرار داده اســت .نتایــج
ایــن بررســی حاکــی از وقــوع فــردی شــدن در هــر دو ُبعــد ســاختاری و کارکــردی خانــواده اســت.
همچنیــن میــزان فردگرایــی در گروههــای زنــان ،جوانــان ،تحصیلکــرده بیشــتر اســت و
بهطورکلــی ،فردگرایــی در خانــواده ،فاصلــۀ روانــی افــراد از اعضــای خانــواده را افزایــش داده و
موجــب ازهمگســیختگی پیوندهــای خانوادگــی ،بهویــژه در ارتبــاط بــا بســتگان درجــۀ دوم و
خویشــاوندان شــده اســت.

موالئی و همکاران
وا کاوی روند کاهش تعامالت و ارتباطات بین اعضای...

در پژوهــش «نجفیاصــل» ( )1393بــا عنــوان «تبییــن تحــوالت نســلی روابــط خویشــاوندی
در خانوادههــای حصــار خــروان در نیمقــرن اخیــر» کــه بــا اســتفاده از روش تاریــخ زندگــی کــه
در روســتای حصــار خــروان قزویــن انجــام داده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از کاهــش
چشــمگیر روابــط خویشــاوندی خانوادههــا ،گســترش فردگرایــی ،اهمیــت یافتــن پــول و
تجمــات ،اهمیــت یافتــن تصمیمهــا و انتخابهــای شــخصی ،کاهــش همیاریهــا ،گســترش
تمایــات بــا ایجــاد ارتبــاط بــا افــراد در مراکــز شــهری ،کاهــش اقتــدار پــدر و کمتوجــه بــه
ســالمندان در محیــط خانوادگــی بــوده اســت.
«رضــوی طوســی» ( )1392در پژوهــش بــا عنــوان «جایــگاه روابــط خویشــاوندی و
صلهرحــم در تعامــات خانوادگــی روزمــره» کــه در بیــن شــهروندان تهرانــی بــه ایــن نتیجــه
دســت یافتــه اســت کــه روابــط خویشــاوندی و صلهرحــم  %95/4پاســخگویان در جامعــه
کاهشیافتــه اســت %2/88 .از پاس ـخگویان حضــوری %3/10 ،تلفنــی %5/0 ،ازطریــق پیامــک
و  %5/0بــار ارســال نامــه و ایمیــل بــا فامیــل درجــۀ یــک خــود ارتبــاط داشــتهاند .همچنیــن
پاس ـخگویان بهترتیــب علــل کاهــش روابــط خویشــاوندی و صلهرحــم در جامعــه را مشــکالت
اقتصــادی و گرانــی ،گرفتــاری و مشــکالت زیــاد مــردم ،نداشــتن وقــت و مشــغلۀ کاری زیــاد،
چشــم و همچشــمی ،حســادت ،تجملگرایــی و زیادهخواهــی مــردم ،پیشــرفت فنــاوری و
مــدرن شــدن زندگــی و افزایــش ارتبــاط پیامکــی ،کمشــدن محبــت میــان مــردم ،طوالنیشــدن
راههــا و ترافیــک ،دوری مــردم از اســام و کمرنــگ شــدن عقایــد دینــی بیــان کردهانــد.
در پژوهشــی «قــادرزاده» و همــکاران ( )1392بــا عنــوان «تجــارب مــرزی و تفســیر مــردم
از تغییــرات زیســت جهــان خانــواده» کــه بــا روش کیفــی (نظریــۀ زمین ـهای) و در بیــن مــردم
منطقــۀ مریــوان انجامدادنــد؛ بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه حضــور فیزیکــی میــان افــراد،
رحــم ،مــروت و احســاس مســئولیت انســانی و مذهبــی ســابق افــراد در قبــال دیگــر همشــهریها
و حتــی فامیــل بســیار نزدیکشــان کاهشیافتــه اســت و هــر کــس بیشــتر بــه فکــر ترقــی و آســایش
مــادی زندگــی خویــش اســت .همچنیــن گسســت پیوندهــا و روابــط خانوادگــی میــان والدیــن
و فرزنــدان و دیگــر خویشــاوندان ،حــاد تلقــی و تفســیر شــده اســت؛ امــا ایــن شــدت و وخامــت
هنــوز بــه درج ـهای نرســیده اســت کــه بتــوان از خطــر فروپاشــی نهــاد خانــواده ســخن گفــت.
همچنیــن گسســت پیوندهــای خانوادگــی و اســتحالۀ ارزشهــای وفــاداری اســت.
«تادپاتریــکار» و همــکاران ( )2021در پژوهــش بــا عنــوان «تأثیــر اســتفاده از فنــاوری بــر
الگوهــای ارتباطــی و عملکــرد خانــواده» یــک مــرور سیســتماتیک از ادبیــات منتشــر شــده بیــن
 2020-1990را ارائــه دادنــد و بــه بررســی رابطــۀ بیــن اســتفاده از فنــاوری و تأثیــر آن بــر عوامــل
خانوادگــی ،ماننــد ارتباطــات و روابــط خانوادگــی پرداختنــد .نتایــج پژوهــش آنهــا نشــانداد
کــه پیشــرفت روزافــزون فنــاوری و معرفــی اینترنــت بــر ارتباطــات چهرهبهچهــره تأثیــر گذاشــته
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اســت و اســتفاده از فنــاوری در خانوادههــا بســیار زیــاد اســت و حداکثــر ارتبــاط روزانــه ازطریــق
فنــاوری اتفــاق میافتــد .اســتفاده زیــاد از فنــاوری تأثیــر منفــی بــر اوقــات فراغــت خانــواده،
پیونــد خانوادگــی آفالیــن و ارتباطــات آنهــا داشــته اســت .در پایــان ،مدلــی توســعه دادنــد کــه
دارای پیامدهایــی در زمینــۀ روانپزشــکی خانــواده و بهطــور خــاص در کار بــا خانوادههایــی
اســت کــه در مدیریــت ســالم اســتفاده از فنــاوری دچــار مشــکل بودنــد.
در پژوهشــی «وونــگ» و همــکاران ( )2020بــا عنــوان «اســتفادۀ والدیــن از فنــاوری ،تعامــل
والدیــن بــا فرزنــدان ،زمــان حضــور کــودکان در صفحــۀ نمایــش و مشــکالت روانــی اجتماعــی
کــودکان» کــه در بیــن خانوادههــای محــروم چینــی انجــام دادهانــد ،بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند
کــه اســتفاده زیــاد والدیــن خانوادههــای محــروم از فنــاوری دیجیتــال باعــث کاهــش تعامــات
والدیــن و فرزنــدان ،افزایــش زمــان حضــور کــودکان در صفحــۀ نمایــش و مشــکالت روانــی بــرای
خانوادههــای آنهــا شــده اســت؛ همچنیــن نتایــج پژوهــش آنهــا نشــانداد کــه محــدود کــردن
اســتفاده والدیــن از وســایل الکترونیکــی در حضــور فرزنــدان خردسالشــان میتوانــد بــرای رشــد
روانــی کــودکان مفیــد باشــد.
«ســلتزر» ( )2019در پژوهشــی بــا عنــوان «تغییــر خانــواده و تغییــر جمعیتــی خانــواده»
بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه خانوادههــا بهطــور ســنتی بهعنــوان یــک شــبکۀ ایمنــی
خصوصــی حیاتــی بــرای اعضــای خانــواده خدمــت کــرده اســت؛ امــا تغییــرات جمعیتــی عــدم
اطمینــان اعضــای خانــواده را درمــورد روابطشــان ،افزایــش داده اســت .روابــط خانوادگــی در
بیــن افــراد بــا وضعیــت اقتصــادی ضعیــف ناپایدارتــر و نــا اطمینانتــر اســت و عــدم اطمینــان
ممکــن اســت بــا تضعیــف توانایــی افــراد در اتــکا بــه حمایــت اعضــای خانــواده بــرای کاهــش
مشــکالت را تشــدید کنــد .همچنیــن بــر ایــن مــورد تأ کیــد میکنــد کــه جمعیتشناســان بایــد
بــه روابــط خانوادگــی افــراد توجــه کننــد تــا از نظــم و ترتیــب زندگــی و پویایــی خانــواده اطالعاتــی
کســب کننــد.
«رحمــان» و «آدیــن» ( )2017در پژوهشــی بــا عنــوان «تأثیــر جهانیشــدن بــر ارزشهــای
خانــواده» بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه در یــک خانــوادۀ ســنتی مســلمان ،ارزشهــای ماننــد
روابــط قــوی بــا خویشــاوندان ،یکپارچگــی اخالقــی ،اجتماعــی شــدن فرزنــدان و غیــره وجــود
داشــته اســت؛ امــا جهانیشــدن ازطریــق رســانههای نویــن ،اندیشــههای نولیبرالیســتی و
توســعۀ اقتصــادی درحــال نابــودی ارزشهــای خانوادگــی ســنتی آنهــا ازطریــق تغییــر نگــرش
افــراد بــه طــاق ،روابــط خویشــاوندی ،روابــط فــرا زناشــویی و غیــره اســت.
«کیونــگ» و یونــگ» ( )2010در بررســی تغییــرات خانــواده در کــرۀ جنوبــی بــه نتایــج
رســیدهاند کــه نهــاد خانــواده در مقایســه بــا دیگــر نهادهــای اجتماعــی بیشــتر تحتتأثیــر
جریانهــای مدرنیزاســیون بــوده اســت؛ بهگونــهای کــه ایــن جامعــه بــا شــدت و انــدازۀ
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قابلتوجهــی تغییــرات جمعیتشــناختی خانــواده ،ماننــد افزایــش آمــار طــاق و کاهــش نــرخ
بــاروری را تجربــه کــرده اســت .آنهــا بــا توجــه بــه تغییــرات صورتگرفتــه ،ضمــن تأییــد فــردی
شــدن خانــواده در جامعــۀ موردبررســی اســتدالل کردهانــد کــه زنــان کــرهای گرچــه بهلحــاظ
اقتصــادی و تحصیــات دانشــگاهی در مقایســه بــا گذشــته مســتقل شــدهاند و آمــار طــاق در
ایــن کشــور افزایشیافتــه اســت ،امــا خانــواده بــرای آنهــا نهــادی مهــم و ارزشــمند محســوب
میشــود.
 .3چارچوب مفهومی
ّ
درحالیکــه چارچــوب نظــری بیشــتر مختــص پژوهشهــای کمــی میباشــد ،چارچــوب
مفهومــی رونــدی رایــج در پژوهشهــای کیفــی هســتند (عبــاسزاده و شمس ـیمتنق:1399 ،
 .)4امــا نحــوۀ اســتفاده از ادبیــات نظــری در تحقیــق کیفــی بــا تحقیــق ّ
کمــی متفــاوت اســت .در
پژوهشهــای ّ
کمــی از ادبیــات نظــری ،فرضیههــا اســتخراج و ســپس آزمــون میشــوند؛ امــا در
ً
پژوهشهــای کیفــی از ادبیــات موجــود ،صرفــا بــه منزلــۀ دانشزمین ـهای اســتفاده میشــود تــا
در بســتر ایــن ادبیــات مشــاهدهها و گزارههــای پژوهــش دیــده شــود .از نظــر وی ،مــرور ادبیــات
نظــری در تحقیــق کیفــی بــه پژوهشگــر در زمینههایــی ماننــد :شــناخت اطالعــات موجــود
دربــارۀ موضــوع خــاص ،مجادلههــای نظــری روششــناختی ،شــناخت ســؤالهای بــدون
پاســخ و موضو عهــای مطالعــه نشــده یــاری میرســاند (فلیــک.)64-65 :1391 ،
بــرای تدویــن چارچــوب مفهومــی تحقیــق حاضــر از رویکــرد تفســیرگرایی اســتفاده میشــود.
پارادایــم تفســیری در علــوم انســانی بهنحــوی مربــوط بــه مباحــث نظــری جامعهشناســی
آلمانــی« ،ماکــس وبــر» ( )1920-1864اســت کــه معتقــد بــه تمایــز بیــن علــوم انســانی از علــوم
طبیعــی و مطالعــۀ کنــش اجتماعــی 1در علــوم انســانی بــود .وبــر ،ضمن تأ کیدبر کنــش اجتماعی
بــا معنــا 2یــا متمایــل بــه مقصــود (هــدف) بــه بررســی مفهــوم تفهــم 3کــه انعکاسدهنــدۀ
چگونگــی نگــرش مــردم در خلــق معنــا و دالیــل و انگیزشهــای آنهــا اســت ،پرداخــت (ایمــان،
.)30 :1387
پارادایــم تفســیری معتقــد اســت کــه دنیــای اجتماعــی برخــاف دنیــای فیزیکــی مســتقل از
آ گاهــی انســان وجــود نــدارد؛ بنابرایــن دنیــای اجتماعــی واقعیتــی از پیــش تعیینشــده نیســت
ُ
کــه محققــان آنرا کشــف نماینــد .زندگــی اجتماعــی کــه ازطریــق کنــش متقابــل معنــادار انســان
خلــق میشــود ،بــر سیســتم معنــای اجتماعــی 4مــردم در هــر نظــام اجتماعــی متکــی اســت .بــر
ایناســاس ،زندگــی بدانصورتیکــه مــردم آنرا تجربــه میکننــد و بــه آن معنــا میبخشــند،
ً
موجودیــت مییابــد و توضیــح آن صرفــا از زاویــه دیــد آنــان امکانپذیــر اســت .تفســیرگرایان
معتقدنــد آنچــه در معرفــت علمــی ضــرورت دارد ،درک زندگــی روزانــۀ مــردم اســت کــه براســاس
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شــعور عامیانــه اداره میشــود .در شــعور عامیانــه ،سیســتم معانــی وجــود دارد کــه کنــش متقابــل
اجتماعــی مــردم را هدایــت میکننــد؛ بنابرایــن ،شــعور عامیانــه مبنایــی بــرای درک و شــناخت
صحیــح از جامعــه و زندگــی اجتماعــی بهشــمار میآیــد .پارادایــم تفســیری یــک رویکــرد
اســتقرایی 5اســت کــه بهدنبــال کشــف بیــان نمادیــن یــا توصیــف مــوارد خــاص اســت .انتــزاع
6
ســازمانیافته و معتبــر از مــوارد خــاص را کــه محقــق مشــاهده مینمایــد« ،تئــوری بنیــادی»
مینامنــد .تئــوری بنیــادی ریشــه در مــوارد خــاص زندگــی اجتماعــی دارد (همــان.)31-32 :
در مطالعــۀ حاضــر ،بررســی دیدگاههــای نظــری مرتبــط بــا موضــوع َنــه بــا هــدف
نظریهآزمایــی ،بلکــه بــا هــدف ارتقــاء حساســیت نظــری پژوهشــگر و پژوهــش انجامگرفتــه
اســت .درواقــع محقــق بــا اطــاع از ایــن نظریههــا ،بــر مجموعــه مفاهیمــی متمرکــز میشــود کــه
ممکــن اســت در طــول پژوهــش موردنیــاز باشــد.
 .1-3جیمز کلمن
«جیمــز کلمــن» اولیــن محققــی بــود کــه بــه بررســی تجربــی مفهــوم ســرمایه ی اجتماعــی و بــه
عملیاتــی نمــودن آن پرداخــت .کلمــن بهجــای تعریــف ســرمایۀ اجتماعــی برحســب ماهیــت و
بهطورکلــی محتــوای آن ،بــه کارکــرد آن توجــه داشــت .بــه اعتقــاد او ســرمایۀ اجتماعــی بخشــی
از ســاختار اجتماعــی اســت کــه بــه کنشگــر اجــازه میدهــد تــا بــا اســتفاده از آن بــه منابــع خــود
دسـتیابد .ایــن ُبعــد از ســاختار اجتماعــی شــامل :تکالیــف و انتظــارات ،مجــاری اطالعرســانی،
هنجارهــا و ضمانــت اجرایــی اســت کــه انــواع خاصــی از رفتــار را تشــویق کــرده یــا منــع میشــوند
(شــار عپور.)68 :1383 ،
از نظــر کلمــن دو نــوع ســرمایۀ اجتماعــی وجــود دارد؛ ســرمایۀ اجتماعــی در داخــل خانــه،
و ســرمایۀ اجتماعــی خــارج از خانــه .بهعبارتــی ،کلمــن و بســیاری از محققیــن بــرای ســنجش
ســرمایۀ اجتماعــی ارتباطــات درون خانوادگــی و بیــن خانوادگــی را بهعنــوان شــاخصهای
اساســی موردنظــر قــرار دادهانــد .ســرمایههای اجتماعــی درون خانــواده شــامل :هنجارهــا،
شــبکۀ اجتماعی ،روابط بین زن و شــوهر و روابط بین والدین و فرزندانشــان اســت که فرزندان
ً
خصوصــا در دوران جامعهپذیــری بســیار گرانبهاســت .ایــن ســرمایۀ اجتماعــی ازطریــق
ســرمایهگذاری در کنــش متقابــل بیــن افــراد خانــواده و بــا ایجــاد فرصــت بــرای کنشهــای بیــن
شــخصی و فراوانــی و مدتزمــان کنــش ظاهــر میشــود .بهبیانــی دیگــر ،ســرمایۀ اجتماعــی
درون خانــواده زمانــی حاصــل میشــود کــه والدیــن بــا یکدیگــر و بچههایشــان وقــت میگذرانند
(ارتباطــات درون خانــواده) و همچنیــن تعامــات والدین-کــودکان در بطــن خانــواده ،ســرمایۀ
اجتماعــی درون خانــواده محســوب میشــود (نوتــاش.)46 :1389 ،
در تحلیــل کلمــن ،نقــش ســرمایۀ اجتماعــی در ایجــاد ســرمایۀ انســانی اســت او بــر روابــط
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والدیــن و فرزنــدان تأ کیــد میکنــد و از حضــور فیزیکــی والدیــن در خانــواده و رســیدگی بــه
فرزنــدان بهعنــوان شــاخص اندازهگیــری اســتفاده میکنــد .کلمــن نمون ـهای از دانشآموزانــی
را مطالعــه کــرد و پیونــدی بیــن ســرمایۀ انســانی و اجتماعــی بهوجــود آورد .پیشفــرض او
ایــن بــود کــه ســرمایۀ اجتماعــی متفــاوت خانوادههــا ســطوح مختلــف ســرمایۀ اجتماعــی
قابلدسترســی را بــرای کــودکان ایجــاد میکننــد او ســرمایۀ اجتماعــی را بــه چندیــن عامــل در
ارتبــاط دانســت؛ حضــور والدیــن در خانــه (هــر دو نفــر یــا تنهــا یکــی) ،تعــداد فرزنــدان ،ترکیــب
متفــاوت والدیــن ،انتظــارات مــادران از آمــوزش فرزنــدان ،تحــرک خانــواده و حضــور در کلیســا.
همچنیــن ســرمایۀ اجتماعــی بیــرون از خانــواده ازنظــر کلمــن بــه شــبکۀ اجتماعــی خانــواده در
اجتمــاع و رابطــۀ آن بــا ســایر نهادهــای اجتمــاع و اعضــای آن اشــاره دارد کــه شــامل ارتبــاط بــا
دوســتان ،همســایگان و خویشــاوندان اســت (همــان.)47 :
 .2-3پاتنام
«پاتنــام» معتقــد اســت کــه اینترنــت مرزهــای ارتباطــات را حــذف کــرده و بــه اینطریــق تشــکیل
شــبکههای جدیــد را تســهیل میکنــد ،امــا نســبت بــه تأثیــر آن کمــی ُمــردد اســت؛ بهویــژه او
تقســیم دیجیتالــی بهوجــود آمــده بیــن کســانی کــه بــه یکدیگــر متصلانــد و کســانی کــه فاقــد
مهــارت و تجهیــزات الزم بــرای وارد شــدن بــه فضــای مجــازی هســتند را یــادآور میشــود.
دوم ،بــه علــت ســطحی بــودن ارتباطــات اینترنتــی و نداشــتن بــازده آنــی رویاروییهــای
چهرهبهچهــره ،بدهوبســتان را متوقــف نمــوده و تقلــب را آســان میســازد؛ ســوم ،کســانی کــه بــه
اینترنــت متصــل میشــوند ،بیشــتر تمایــل دارنــد کــه فقــط بــا گروههــای کوچــک افــراد دیگــری
کــه دارای عالیــق و دیدگاههــای مشــابه بــا خودشــان هســتند ارتبــاط برقــرار کننــد و از رویارویــی
بــا افــراد بــا طــرز تفکــر متفــاوت ابــا دارنــد (فیلــد.)170-169 :1392 ،
همچنیــن وی بــر ایــن بــاور اســت کــه کاهــش ســرمایههای اجتماعــی در جامعــۀ امریــکا
تاحــدود زیــادی ناشــی از افزایــش زمــان تماشــای تلویزیــون توســط مــردم اســت کــه اینامــر
ســبب کاهــش مشــارکت افــراد در امــور اجتمــاع محلــی میشــود .پژوهشهــای مربــوط بــه ایــن
کشــور نشــانداده کــه افــرادی کــه بیشــتر تلویزیــون تماشــا کــرده و کمتــر روزنامــه میخواننــد
کمتــر بــه دیگــر مــردم اعتمــاد نمــوده و کمتــر در امــور اجتمــاع خــود درگیــر میشــوند (نوتــاش،
.)41 :1389
ازنظــر پاتنــام ،اشــکال متفاوتــی از ســرمایۀ اجتماعــی وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا ســرمایۀ
اجتماعــی محــدود اســت ایــن نــوع از ســرمایۀ اجتماعــی مردمــی را کــه از جهــات مهمــی مثــل:
قومیــت ،ســن ،طبقــۀ اجتماعــی و ماننــد آن شــبیه بههــم هســتند ،بههــم پیونــد میدهــد؛
بهطورکلــی ،ســرمایۀ اجتماعــی محــدود در گروههــای همگــون دیــده میشــود کــه میتوانــد
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منجــر بــه شــکلگیری هویتهــای انحصــاری و تنگنظــر گــردد .در مقابــل آن ،ســرمایۀ
اجتماعــی اتصالــی بــر شــبکههای اجتماعــی اشــاره دارد کــه افــراد غیرمشــابه از بخشهــای
گوناگــون جامعــه را بــه یکدیگــر مرتبــط و میتوانــد هویتهــای بــاز و فــارغ از تعصــب را موجــب
گــردد .ایــن نــوع ســرمایه ،ازطرفــی همیارهــای تعمیمیافتــه را برمیانگیــزد؛ و ازطــرف دیگــر،
دس ـتیابی بــه منابــع موجــود در شــبکههای وســیعتر و انتشــار اطالعــات را ممکــن میســازد؛
بنابرایــن ،آثــار بیرونــی مثبــت ســرمایۀ اجتماعــی بیشــتر در ایــن نــوع محتمــل اســت (توســلی و
موســوی.)17-18 :1384 ،
 .3-3نظریۀ شبکه
«نظریــۀ شــبکه» بــر روابــط زوجیــن و شــبکۀ خویشــاوندی تأ کیــد دارد و بیــان میکنــد کــه هرچــه
روابــط بیــن شــبکه کمتــر و سسـتتر باشــد زن و شــوهر وظالیــف خــود را بهتــر انجــام میدهنــد؛
پــس اگــر شــبکه قــوی باشــد ،زن و شــوهرخود نمیتواننــد تصمیمهــای الزم را اتخــاذ کننــد؛
چراکــه بایــد براســاس شــرایط و روابــط شــبکه عمــل کننــد و دخالــت دیگــران را در زندگــی خــود
قبــول کننــد .ایــن مســأله میتوانــد زمینــۀ بــروز اختالفــات در خانــواده را بهوجــود آورد و در
نتیجــۀ دخالــت دیگــران خانــواده دچــار انحــال شــود (ملتفــت.)34 :1382 ،
 .4روششناسی پژوهش
روش پژوهــش حاضــر ،کیفــی و از نــوع «نظریــۀ دادهبنیــاد» یــا «گرانــدد تئــوری» اســت .قلمــرو
ایــن پژوهــش ،شــهر درهشــهر اســت و مشــارکتکنندگان آن شــامل مــردان و زنانــی شــهر
درهشــهر و همچنیــن متخصصــان حــوزۀ خانــواده اســت.
شــیوۀ نمونهگیــری یــا بهعبارتــی ،انتخــاب مشــارکتکنندگان در پژوهــش حاضــر هدفمنــد
و نظــری اســت .هــدف از نمونهگیــری هدفمنــد ،انتخــاب واحدهــای خــاص و دسترســی
بــه واحدهایــی اســت کــه اطالعــات بیشــتری (مرتبــط بــا عنــوان پژوهــش) در اختیــار مــا
قــرار میدهنــد (ابوالمعالــی .)117 :1391 ،همچنیــن در نمونهگیــری نظــری ،محقــق از
رویدادهــا ،افــراد یــا واحدهــا برمبنــای ســهم بالقــوۀ آنهــا در توســعه و آزمــون ســازههای نظــری
نمونهگیــری میکنــد .بــه اینصــورت کــه محقــق یــک نمونــۀ اولیــه را برمــیدارد ،دادههــا را
تحلیــل میکنــد و ســپس نمونههــای بیشــتر را بــرای پاالیــش مقولههــا و نظریههــای درحــال
ظهــور خــود مجــدد برمــیدارد .ایــن فرآینــد ادامــه مییابــد تــا زمانیکــه محقــق بــه مرحلــۀ
«اشــباع» دادههــا میرســد؛ یعنــی بــه مرحلــهای کــه در آن ،هیــچ بینشــی و ایــدۀ جدیــدی از
گســترش بیشــتر نمونههــا حاصــل نمیشــود (احمدپــور)41 :1390 ،؛ بنابرایــن ،در پژوهــش
حاضــر بــرای دسترســی بــه مشــارکتکنندگان بــا نمونهگیــری هدفمنــد شــروع و بــا نمونهگیــری

موالئی و همکاران
وا کاوی روند کاهش تعامالت و ارتباطات بین اعضای...

نظــری ،از نمونههــای بیشــتر بــرای پاالیــش مقولههــا و نظریههــای درحــال ظهــور تــا رســیدن
بــه مرحلــۀ اشــباع ادامــه داده شــد .درنهایــت بــا  20نفــر از مشــارکتکنندگان کــه شــامل مــردان و
زنــان و متخصصــان حــوزۀ خانــواده شــهر درهشــهر مصاحبــۀ عمیــق انجــام شــد.
در پژوهــش حاضــر بــرای جمــعآوری دادههــا از مصاحبــه اســتفاده شــد .مصاحبــه روش
مناســبی بــرای جمـعآوری دادههــای نظریــۀ دادهبنیــاد اســت .البتــه الزم اســت شــرکتکنندگان
نظریــۀ دادهبنیــاد توانایــی صحبــت کــردن و درک ســؤالها را داشــته باشــند .اشــکال درک
و فهــم عالئــم زبانــی و لهجــۀ مصاحبهشــونده ،بهعنــوان مانعــی بــرای مصاحبــه بهشــمار
میرونــد .مصاحبــۀ چهرهبهچهــره اگرچــه پرهزینــه و زمانبــر هســتند ،امــا دادههــای عمیقــی
بهدســت میدهنــد (ابوالمعالــی .)339 :1391 ،بهدلیــل مناســب بــودن مصاحبــه و بهدســت
دادن دادههــای عمیــق ،درنهایــت بــا  20نفــر از مشــارکتکنندگان کــه شــامل مــردان و زنــان،
همچنیــن متخصصــان حــوزۀ خانــواده شــهر درهشــهر مصاحبــه عمیــق انجــام شــد.
قبــل از مصاحبــه ،توضیحاتــی درمــورد نحــوۀ مصاحبــه بــه مشــارکتکنندگان داده شــد و
از آنهــا بــرای ضبــط مصاحبــه اجــازه گرفتــه شــد .در مصاحبــه از ســؤالهای بــاز اســتفاده شــد.
پــس از پایــان مصاحبــه بــه نحــو شایســته از مصاحبهشــوندگان تقدیــر بهعمــل آمــد .ســپس
تمامــی مصاحبــه پیــاده شــده و بهصــورت متــن درآمدنــد و کدگــذاری بــاز انجــام شــد و بــا توجــه
مصاحبــۀ مشــارکتکنندۀ اول ،مصاحبهشــوندۀ دوم انتخــاب و ایــن فرآینــد بههمیــن شــکل
ادامــه داشــت تــا زمانیکــه اشــباع نظــری صــورت گرفــت و آنــگاه مصاحبههــا بــه اتمــام رســیدند.
همچنیــن در ایــن مطالعــه ازطریــق اســتراتژ یهای چــک کــردن توســط مشــارکتکنندگان،
ممیــزی خارجــی ،مشــارکت طوالنــی و مشــاهدۀ مــداوم در میــدان پژوهــش ،بررســی همــکاران
و توصیــف عمیــق و غنــی اعتباریافتــه مــورد ســنجش قــرار گرفــت .بــرای رســیدن بــه پایایــی از
تکنیکهایــی ماننــد یادداش ـتبرداری مفصــل و دقیــق ســرصحنه ،ضبــط صــوت بــا کیفیــت
بــرای ثبــت دقیــق گفتههــا ،آوانــگاری گفتههــای ضبطشــده ،آوانــگاری نــکات ،مکثهــا و
جزئیــات جاافتــاده و کدگــذاری ناشــناس بــه کمــک کدگــذاری کــه جــزو تیــم پژوهــش نبــود،
اســتفاده شــد.
تحلیـل دادههـای پژوهـش حاضـر با اسـتفاده از سـه نـوع کدگذاری باز ،محوری و گزینشـی
انجـام شـد .نسـبت بـه رویکردهـای مطـرح در نسـخههای پیشـین تغییراتـی در تحلیـل
دادههـای نظریـۀ دادهبنیـاد از دیـدگاه «کوربیـن» و «اشـتراوس»  2015م .اعمـال شـده اسـت.
پـس از درگذشـت اشـتراوس ،کوربیـن در نسـخهای کـه در دسـامبر  2014م .منتشـر کـرده اسـت
بـا ایجـاد تغییراتـی در مراحـل کدگـذاری ،شـرایط و نحـوۀ بهکارگیری آن و مواردی ازایندسـت،
آنرا وارد مرحلهای تازه از کاربسـت کرده اسـت .این تغییرات اگرچه ازنظر شـکلی کار با نظریۀ
دادهبنیـاد را متفاوتتـر از نسـخههای پیشـین میکنـد ،امـا تغییـرات بنیـادی در ایـن روش
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ایجـاد نمیکنـد و همچنیـن در همـان چارچـوب رویکـرد عینیگـرا باقیمیمانـد .تغییـرات
بدینصـورت بـوده کـه در نسـخۀ پیشـین ،فرآینـد تحلیـل نظریـۀ بنیـادی سـه مرحلـه وجـود
داشـته اسـت کـه شـامل کدگـذاری بـاز ،کدگـذاری محـوری و کدگـذاری انتخابـی اسـت؛ امـا در
نسـخۀ جدیـد روش نظریـۀ دادهبنیـاد از پنج مرحلۀ کدگذاری باز و تشـخیص مفاهیم ،توسـعۀ
مفاهیـم در جهـت ابعـاد و ویژگیهـا ،تحلیـل دادههـا بـر زمینـه ،وارد نمودن فرآیند بـه تحلیل و
یکپارچگـی مقـوالت عبـور میکنـد (بهمنـی و همـکاران.)138 :1398 ،
تحلیــل دادههــا در پژوهــش حاضــر نیــز براســاس نســخۀ  2015کوربیــن و اشــتراوس اســت.
بدینصورتکــه مصاحبههــای ضبطشــده تبدیــل بــه متــن شــدند؛ (پیادهشــدن متــن
روی کاغــذ و آمادهشــدن متــن بــرای تحلیــل) و ســپس بهصــورت سطربهســطر و در مرحلــۀ
کدگــذاری بــاز ،کدهــا و مفاهیــم اولیــه اســتخراج شــد و در مرحلــۀ کدگــذاری محــوری ،کدهایــی
کــه بهلحــاظ مفهــوم ویژگیهــا مرتبــط بودنــد بــه محوریــت یــک مقولــۀ اصلــی ســازماندهی
ُ
شــدند؛ بهعبارتیدیگــر ،پــس از فرآینــد خــرد کــردن مصاحبههــا بــه مفاهیــم و مقولههــای
فرعــی در کدگــذاری بــاز ،در مرحلــۀ کدگــذاری محــوری بــه مرتبــط کــردن و دســتهبندی آنهــا
حــول محــور مقولههــای اصلــی پرداختــه شــد .کدگــذاری گزینشــی نیــز بــا اســتفاده از گزینــش
مفاهیــم و موضوعاتــی کــه در اســتخراج مقولــۀ اصلــی پژوهــش مؤثــر بهنظــر میرســیدند،
دنبــال شــد .ایــن مرحلــه از کدگــذاری بــا هــدف یکپارچهســازی و پاالیــش دادههــا بهمنظــور
پدیــداری مقولــۀ اصلــی ،ارائــه الگــوی پارادایمــی و نظریــه انجــام شــد.
 .5یافتههای پژوهش
فرآینــد کدگــذاری یافتههــا بدینصــورت بــوده اســت کــه مصاحبههــای ضبطشــده تبدیــل
بــه متــن شــدند؛ ســپس بهصــورت سطربهســطر و در مرحلــۀ کدگــذاری بــاز ،کدهــا و مفاهیــم
اولیــه اســتخراج شــد و در مرحلــۀ کدگــذاری محــوری ،کدهایــی کــه بهلحــاظ مفهــوم ویژگیهــا
مرتبــط بودنــد بــه محوریــت یــک مقولــۀ اصلــی ســازماندهی شــدند .بهعبارتیدیگــر ،پــس
ُ
از فرآینــد خــرد کــردن مصاحبههــا بــه مفاهیــم و مقولههــای فرعــی در کدگــذاری بــاز ،در
مرحلــۀ کدگــذاری محــوری بــه مرتبــط کــردن و دســتهبندی آنهــا حــول محــور مقولههــای
اصلــی پرداختــه شــد .کدگــذاری گزینشــی نیــز بــا اســتفاده از گزینــش مفاهیــم و موضوعاتــی
کــه در اســتخراج مقولــۀ اصلــی پژوهــش مؤثــر بهنظــر میرســیدند ،دنبــال شــد .ایــن مرحلــه از
کدگــذاری بــا هــدف یکپارچهســازی و پاالیــش دادههــا بهمنظــور پدیــداری مقولــۀ اصلــی ،ارائــه
الگــوی پارادایمــی و نظریــه انجــام شــد.
قابــل ذکــر اســت کــه پدیــدۀ مرکــزی پژوهــش حاضــر «فرســایش ســرمایۀ اجتماعــی درون
و بیــن خانوادههــا» اســت .ایــن مقولــه بهنوعــی تمــام مقــوالت پیشــین خــود را پوشــش
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داده و انتزاعیتــر از آنــان اســت .بــرای دســتیابی بــه ایــن مقولــه اصلــی پژوهشــگران پــس از
بررسـیهای فــراوان و رفــت و برگشــت بیــن کدهــای بــاز و محــوری مشــورت بــا متخصصــان بــه
مقولــۀ اصلــی رســیدهاند .ایــن مقولــۀ هســته دارای پنــج مقولــۀ اصلــی« :کاهــش شــبکههای
ســرمایۀ اجتماعــی بیــن طایفــه و خویشــاوندان»« ،تعامــات ذرهواره بیــن همســایگان»،
«تعامــات ســرد هممحلههــا»« ،روابــط اتمیســتی همشــهریان» و «کاهــش تعامــات بیــن
ّ
اعضــای خانــواده» اســت؛ همچنیــن در ادامــه شــرایط زمین ـهای ،مداخلهگــر و علــی در قالــب
جــدول  ،1ارائــه شــده اســت.
ّ
جدول  .1شرایط زمینهای ،مداخلهگر و علی
شرایط زمینهای

مشغلۀ کاری ،تحصیل فرزندان ،ازدواج ،توجه به عالیق شخصی ،نانآور بودن زن ،اشتغال زن ،ورد رسانههای اجتماعی

شرایط مداخلهگر

بی اعتمادی ،فردگرایی ،شرایط سخت اقتصادی ،افزایش جمعیت ،فضای مجازی ،تحرک جغرافیایی ،فاصلۀ مکانی ،آپارتماننشینی

شرایط علی

حسادت ،مداخلۀ بیمورد خویشاوندان در زندگی زناشویی ،چشم و همچشمی ،کرونا ،کاهش تعامالت بین اعضای خانواده ،کاهش
صمیمیت بین خانوادهها ،تعامالت ذرهواره بین همسایگان ،روابط اتمیستی همشهریان ،تعامالت سرد هممحلهها

-1مقولــۀ اصلــی اول :کاهــش شــبکههای ســرمایۀ اجتماعــی بیــن طایفــه و خویشــاوندان؛
ســرمایۀ اجتماعــی در دهههــای اخیــر موردتوجــه جامعهشناســان جهــان قــرار گرفتــه اســت.
ایــن ســرمایه در جوامــع ســنتی بــه علــت روح جمعگرایــی حاکمبــر جامعــه ،شــرایط مســاعد
اقتصــادی و تــورم اقتصــاد پاییــن گذشــته در بیــن خویشــاوندان بســیار زیــاده بــود و افــراد بــه
یــک شــبکۀ درهمتنیــده بودهانــد ،امــا در جوامــع امــروزی ازنظــر مشــارکتکنندگان شــبکههای
ســرمایۀ اجتماعــی در بیــن طایفــه و خویشــاوندان دچــار فرســایش شــده اســت؛ از عوامــل مهــم
در مــورد کاهــش شــبکههای ســرمایۀ اجتماعــی شــرایط نامســاعد اقتصــادی یــا ناتوانــی مالــی
خانوادههــا ،ناســازگار بــودن بچههــا ،تــورم بــاالی اقتصــادی مشــغلۀ کاری ،تحصیــل فرزنــدان،
فاصلــۀ مکانــی و دخالــت بیمــورد خویشــاوندان در زندگــی زناشــویی زوجیــن اســت .تأ کیــد
بیشــتر مشــارکتکنندگان بــر شــرایط نامســاعد اقتصــادی اســت کــه باعــث بیــن طایفــه و
خویشــاوندان دچــار فرســایش شــده اســت.
بهعنــوان نمونــه ،خانــم (س) میگویــد« :قبــًا روابــط خیلــی بهتــر بــود .قبــًا دوتــا بــرادر،
حتــی دوتــا بــرادری کــه ازدواج هــم کــرده بــودن ،بچــه داشــتن بــا پدرشــون تــوی یــه خونــه
باهــم زندگــی میکــردن .بچههاشــون بــا همدیگــه بــزرگ میشــدن .روابطشــون خیلــی خــوب
بــود .اصــًا تــو یــه خونــه باهــم بــزرگ میشــدن .تــو یــه خونــه هــم نبــودن ،همســایه بــودن،
باهــم رفتوآمــد داشــتن .ولــی اآلن خیلــی کمرنــگ شــده .بهدلیــل اخــاق و رفتــاری کــه بیــن
ـگ بــزرگ میشــدن تــو یــه خونــه ،دخترعمــو
بچههاشــون پیشمیــاد .قدیــم بچههــا باهمدیـ ِ
پســرعمو تــو یــه خونــه بــزرگ میشــدن ،اآلن شــرایط جوریشــده کــه دخترعمــو و پســرعمو حتــی
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دوفصلنامۀ پژوهشهای جامعهشناسی معاصر
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بعضیهــا اجــازه نمـیدن دخترعمــو پســرعمو ســام همدیگــه هــم بکنــن؛ مــن خــودم خانــواده
ســراغ دارم مثــًا خــودش  ۷تــا  ۸تــا بچــه داشــته ،مثــًا خواهــر بــرادرای خانمــش ،شــاید بگــم 10
تــا خواهــر بــرادر داشــته خانمــش ،عیــد کــه میشــده بچههــای خــودش کــه هیچــی ،خواهــر
بــرادرای خــودش کــه هیچــی ،خواهــر بــرادرای خانمــش هــم ،همــه یهجــا دعــوت میکــرده
میومــدن خونــش ،هیــچ مشــکلی هــم نداشــتن ،شــرایط جــوری بــوده کــه میتوانســتن خیلــی
بهراحتــی و بــا تمــام امکانــات ازشــون پذیرایــی کنــه .ولــی اآلن حتــی هفت ـهای یکیشــون هــم
بیــاد خونــش بــه مشــکل برمیخــوره.
واقعیــت .قبــًا برنــج گونــی  ۱۰هــزار تومــان ۲۰ ،هــزار تومــان ۵۰ ،هــزار تومــان بــود.
یــه
ِ
تومــان .یــک کیســه برنــج کفــاف زندگــی خانــوادهرو هــم
اآلن یــک کیســه برنــج  ۲۵۰هــزار
ِ
نمـیده .خانــواده هفت-هشــت نفـ ِـر برنــج انــدازۀ  ۱۰روزشــونه ۷ ،روزشــونه ،شــرایط اقتصــادی
ً
جوریشــده کــه واقعــا بعضیهــا نمیتونــن اونجــوری کــه قبــًا بــا همدیگــر رفتوآمــد داشــتند
دیــگ ســر مــیزدن ،اال نــم اینجــوری باشــن».
بههم ِ
خانــم (ا) ،دربــارۀ نقــش تحصیــل فرزنــدان کــه از عوامــل کاهــش تعامــات خویشــاوندان
اســت چنیــن میگویــد کــه« :بعضــی خانوادههــا هــم بچههاشــون بهخاطــر درس کــه دارنــد
ً
هیچجایــی نمیــرن ،مخصوصــا اگــر کنکــوری باشــند و آن زمــان درس و کنکــور زیــاد مدنظــر
نبــود ،ولــی االن مهــم شــده و میگــه تــا یکســال کســی خانــۀ مــا نیــاد بهخاطــر اینکــه بچــه
کنکــور داره و ایــن شــرایط و روابــط را کمتــر کــرده».
آقــای (هـ) ،دربــاره نقــش مشــغلۀ کاری کــه از عوامــل کاهــش تعامــات خویشــاوندان اســت
چنیــن میگویــد کــه« :رفــت و آمــد خیلــی کــم شــده .فقــط شــده کار کار کار .مــن اآلن خــودم فــک
کنــم ،هشــت مــاهُ ،نــه ماهــه کــه دوبــار رفتــم خونــۀ عمــم ،اونکــه اصــن وقــت نکــرده بیــاد خونــۀ
مــن .عمــوم یهبــار اومــده خونــۀ مــن ،دوبــار مــن رفتــم خونــۀ عموعــه».
آقــای (س) ،دربــارۀ نقــش تحــرک جغرافیایــی کــه از عوامــل کاهــش تعامــات خویشــاوندان
اســت چنیــن میگویــد کــه« :االن خانوادهــای شــهر درهشــهر بهخاطــر شــرایط کاری یــا بچهشــون
دانشــگاه قبــول میشــه ،منطقـهرو تــرک میکنــن و بــه شــهرهای بــزرگ میــرن و یــا حتــی بعضیهــا
بــه خــارج از کشــور میــرن ،امــا قبــًا تحرکهــای جغرافیایــی خیلــی کــم بــود و یــا اصــًا وجــود
نداشــت؛ بهخاطــر همینــه کــه روابــط بیــن خویشــاوندان خیلــی کمشــده و مثــل قبــل نیســت»
آقــای (ب) ،دربــارۀ نقــش دخالــت بیمــورد خویشــاوندان در زندگــی زناشــویی زوجیــن کــه
از عوامــل کاهــش تعامــات خویشــاوندان اســت چنیــن میگویــد کــه« :مــردم مــا فرهنــگ ایـنرو
ندارنــد کــه وقتــی یکــی از اعضــای خانــواده ازدواج میکنــه ،خــوب دیگــه زندگــی خــودشرو
تشــکیل میــده و بــه ایــن ســن رســیده و بــه ایــن عقــل و شــعور رســیده کــه دیگــه ازدواج کــرده و
دیگــه مــا خودمــونرو کنــار بکشــیم و خودشــون هرجــور کــه میخــوان زندگــی کنــن و هــر کســی
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میــاد و یــه نظــری میــده و میگــه چــرا ایــنکار را کــردی و چــرا ایــنکار را نکــردی و هــر کســی
یــک نظــری میــده هــر کســی میخــواد کاری بــرای خــودش انجــام بــده میگــه االن فالنــی میــاد
همچیــن حرفــیرو میزنــه یــا نظــری میــده ،مثــل خالــه ،عمــه ،عمــو .در فرهنگهــای دیگــر
ایــن موضو عهــا دیگــه نیســت و کســی دخالتــی نمیکنــه؛ ولــی در فرهنــگ مــردم مــا فعــًا ایــن
دخالتهــا هســت و میتوانــد تأثیــر بگــذاره در روابــط زن و شــوهرکه میخــواد شــکل بگیــره
بهخاطــر ایــن دخالتهــای اضافــی روابــط هــم کمتــر شــده».
همچنیــن تعــداد زیــادی از مشــارکتکنندگان بــر ایــن باورنــد کــه حمایــت خویشــاوندان
از همدیگــر درگذشــته زیــاد بــوده اســت .اگــر مشــکلی بــرای خویشــاوندان بهوجــود میآمــد،
مثــًا حمایــت خویشــاوندان در مراســم عــزا و حمایــت بــرادر از بــرادرزاده یــا حمایــت خانوادههــا
از همدیگــر وجــود داشــته اســت؛ بهطــوری کلــی هــر زمــان مشــکلی بهوجــود میآمــد
خویشــاوندان از همدیگــر حمایــت میکردنــد؛ امــا مشــارکتکنندگان میگوینــد کــه امــروزه
حمایــت خویشــاوندان از همدیگــر کاهشیافتــه و افــراد دســتتنها شــدهاند و اگــر کســی
مشــکلی بــرای آن پیــش بیایــد نمیتــوان روی حمایــت خویشــاوندان حســاب کــرد و حتــی
فامیــل یــا خویشــاوندان دشــمن همدیگــر هســتند یــا ســعی در کارشــکنی همدیگــر دارنــد؛
مثــًا در اینبــاره ،آقــای (م) میگویــد کــه« :قدیــم اگــه کســی مشــکلی بــراش پیــش میومــد
ـگ آقــا مثــًا مــن پــدرم رفتــه
فرضمثــال مــن خــودم یــه همــکار داشــتم صحبــت میکــرد ،میـ ِ
رحمــت خــدا ،مــا تــا یکســال همــش عــزادار بودیــم ،بعــد چــون پــدرم رفتــه رحمــت خــدا ،کســی
ـگ مــن خــودم بچــه کــم
نبــوده کــه مثــًا بــرای کارهــای درو و ایــن چیــزا کمکمــون کنــه .ایــن میـ ِ
ـگ تمــام فکوفامیــل جمعشــدن مــا رفتیــم تــو زمینــی کــه داشــتیم درو کــردن.
ســنی بــودم؛ میـ ِ
ـگ
ـدار مثــل قدیــم؛ میـ ِ
ولــی اآلن بهنظــرم وقتــی کســی مشــکلی پیشمیــاد ،دیـ ِ
ـگ اهمیتــی نـ ِ
ـگ مشــکلی
قدیــم مــا کمکمــون کــردن فکوفامیــل و اطرافیــان کمــک کــردن ،ولــی اآلن دیـ ِ
واســه کســی پیشبیــاد بهقولمعــروف بهنظــر مــن آدمــا خیلــی دس ـتتنها شــدن تــو ایــن دوره
ـگ بهقولمعــروف خودتــی و خــودت؛ مثــل قدیــم نیســت کــه یــارو کمک کنــه ،طایفه
زمونــه .دیـ ِ
کمــک کنــه ،فامیــل کمــک کنــه ،رفیــق ،رفیــق حــاال بحثــش جداســت؛ ولــی بهنظــر مــن فامیــل و
ـگ مثــل قدیــم کامــل کمــک نمیکنــن کســی کــه بــراش مشــکلی پیشاومــده .یــه
ایــن چیــزا دیـ ِ
مثــال بزنــم ،مثــًا یــه آدم سرشناســی بــود گفــت بــرادرم رفتــه تــو جــاده ســکته کــرده پشـتفرمون
ـگ مــا او مدیــم برادرهــا پولــی رو هــم گذاشــتیم جفــت خونــه خودمــون بــراش یــه
مــرده ،میـ ِ
خونــه خریدیــم بچههاشــو بــزرگ کردیــم و حتــی یکــی از پسراشــو دامــاد خــودم کــردم».
همچنیــن خانــم (س) میگویــد کــه« :فامیــل ،قدیــم پشــتهم بــود ،وقتــی یکیشــون
مشــکلی داشــت همــه کمــک میکــردن مشــکلش حــل میشــد .اآلن مــن دیــدم بعضیهــا اصــًا
خــود فامیلشــون دشمنشــون میشــن .خــود فامیلشــون مشکلشــون میشــن».
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همینطــور مشــارکتکنندگان باحالتــی نوســتالژیک از روابــط صمیمــی خانوادههــا
درگذشــته یــاد میکننــد .درگذشــته افــراد بــه خانوادههــای همدیگــر و بچههــای فامیــل محبــت
میکردنــد .همچنیــن افــراد بههــم محبــت میکردنــد .ولــی بــه بــاور مصاحبهشــوندگان امــروزه
باوجــود گســترش رســانههای جمعــی و همچنیــن ایجــاد فاصلــۀ مکانــی و فاصلــۀ جغرافیایــی
بیــن خانوادههــا مهــر و محبــت و صمیمیــت بیــن خانوادههــا کاهــش یافتــه اســت .دراینبــاره،
آقــای (م) میگویــد کــه« :میگــن قدیــم خیلــی صفــا و صمیمیــت بیشــتر بــوده نســبت بــه اآلن؛
امــا اآلن خیلــی صفــا و صمیمیــت کمتـ ِـر محبــت مــن بــه بچههــای بــرادرزاده و خواهــرزاده و یــا
ـگ تــا اون حــد
بهقولمعــروف بچههــای فامیلــم خیلــی بیشــتر بــود ،ولــی بهنظــر مــن اآلن دیـ ِ
نیســت اآلن کمتــر شــده .حــاال مــا خودمــون خانوادمــون طــوری بــوده کــه مثــًا پخــش بودیــم،
ـگ
زیــاد رابطــۀ صمیمــی نداشــتیم بــا عمــو و عمــه و خالــه و ایــن چیــزا .چــون هــم شــهرهای دیـ ِ
بــودن ،هــم شــرایط زندگــی طــوری بــود کــه بقولــی زیــاد باهــم صمیمــی نبودیــم».
همینطــور ،آقــای (ج) میگویــد کــه« :اآلن اینکــه رســانههای اجتماعــی کار ارتبــاط
راحتتــر کردنــد کمتــر همدیگــر را میبیننــد ،ولــی خــوب یکــی از عیبهایــی بــرای ایــن
ـش لحــاظ کنیــم باعــث شــده کــه ارتبــاط رودررو خیلــی کمتــر بشــه ،مهــر و محبــت
رســانهها میـ ِ
کمرنگتــر بشــه».
همچنیــن براســاس بــاور کنشگــران (مشــارکتکنندگان) ایــن پژوهــش ،درگذشــته
روابــط بیــن خانوادههــا بهصــورت فیزیکــی یــا چهرهبهچهــره زیــاد بــوده اســت .ولــی بــا ورود
و گســترش رســانههایی ماننــد :تلفــن ،گوشــی همــراه ،واتســاپ ،تلگــرام و ...روابــط صــورت
فیزیکــی یــا چهرهبهچهــره بیــن خانوادههــا فرســایشیافته اســت و بهشــکل غیرحضــوری و
تلفنــی درآمــده اســت؛ همچنیــن روابــط خانوادگــی گزینشــی ،اولویتبنــدی شــده ،محــدود و بــا
گرایــش بــه خانــواده ســببی درآمــده اســت .آقــای (هـ) در اینبــاره میگویــد« :خانوادههــا اآلن
بیشــتر مــن میگــم ،مــن خــودم بیشــتر ســمت خونــه بابــام م ـیرم یــا ســمت خونــه پدرخانمــم
ً
ـگ .عمــو دایــی رفتــه تــو اولویــت
ـگ تقریبــا مــن ایــن دو تــا خانــوادهرو میبینــم دیـ ِ
م ـیرم .دیـ ِ
بعدیمــون؛ ســعی میکنیــم اگــه میخوایــم بیایــم ،قبــًا میخواســتیم بریــم عمــو ،دایــی ،پــدر و
مــادررو ببینیــم ،اول میگیــم پــدر مــادر خودمونــو ببینیــم ،داداشــو ببینیــم ،زنداداشــو ببینیــم،
باهــم بریــم بیــرون .اآلن بــاز یــه تعــدادی بهدلیــل ازدواجهایــی کــه پیشاومــده ،عــروس
اومــده تــو خانــواده ،دومــاد اومــده تــو خونــواده ،خونــواده میخــورده گرایــش پیداکــرده بــه
ســمت عروساشــون ،دوماداشــون .گوشــی موبایلــی کــه اآلن دســت مــن و شماســت باعــث شــده
کــه فقــط بــا یــه زنــگ احــوال بپرســیم .دیــدن کًال از زندگــی امــروزی کــم شــده».
همینطــور خانــم (ر) در اینبــاره میگویــد :ولــی رفتهرفتــه برخــاف ایــن آزادی یــا تحــرک
فیزیکــی جــای خــودشرو تغییــر داد تــا جاییکــه حصــاری ،دیــوار ،دروپیکــر ،دوربیــن ،درهــای
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ریمــوتدار ایــن روابــط یــا ایــن رفتوآمدهــا ،رفتهرفتــه محدودتــر ،گزینشــیتر و خیلــی
خالصهتــر میشــد .ولــی آرومآروم هرچقــدر جلوتــر میرویــم ایــن روابــط از شــکل اولیــۀ خــودش
خار جشــده .بگــم اونچیــزی کــه خانوادههــارو مدیریــت میکنــه ،گوشــیهای همــراه یــا
گوش ـیهای لمســی هســت ،اینترنــت هســت و فضــای مجــازی هســت.
 -2مقول ــۀ اصل ــی دوم :تعامـــات ذرهواره بیـــن همســـایگان؛ درگذشـــته ،همســـایگان
رواب ــط و تعامله ــای آزاد و زی ــادی باه ــم داش ــتند؛ یک ــی از دلی ــل تعام ــات زی ــاد همس ــایگان،
نبــود حیــاط منــزل اســت؛ چــون خانههــای گذشــته بهشــکل ویالیــی بودنــد و حیــاط نداشــتن
روابـــط بـــازی شـــکلگرفته بـــود و همســـایهها روابـــط و
همســـایهها و حتـــی خویشـــاوندان
ِ
تعام ــات فیزیک ــی و تح ــرک زی ــادی داش ــتند .همچنی ــن تعام ــات بی ــن آنه ــا بهح ــدی گ ــرم
ب ــود ک ــه اگ ــر اف ــراد از غ ــذای خودش ــان ک ــه ص ــرف میکردن ــد مق ــداری ه ــم بی ــن همس ــایهها
خـــود توزیـــع میکردنـــد کـــه بـــه گویـــش محلـــی بـــه آن «کاســـم ســـا» یـــا «کاســـۀ همســـایه»
میگفتن ــد؛ ام ــا ب ــا افزای ــش جمعی ــت و آپارتماننش ــینی باع ــث کاه ــش رواب ــط همس ــایگان،
اطالعنداش ــتن همس ــایگان از ح ــال همدیگ ــر و ارتب ــاط حداقل ــی آنه ــا باه ــم ش ــده اس ــت.
خانـــم (ر) در اینبـــاره چنیـــن میگویـــد کـــه« :میتونـــم بگـــم در شهرســـتان درهشـــهر
چیـــزی بهعنـــوان حیـــاط منـــازل وجـــود نداشـــت .روابـــط اونقـــدر بـــاز بـــود ،تعامـــات
اونق ــدر ب ــاز ب ــود ،همس ــایهها بهراحت ــی ب ــرای برق ــراری رابط ــه ب ــا همسایهش ــان رفتوآم ــد
داش ــتن؛ ول ــی رفتهرفت ــه برخ ــاف ای ــن آزادی ی ــا تح ــرک فیزیک ــی ج ــای خ ــودشرو تغیی ــر
داد ت ــا جاییک ــه م ــن ایـ ـنرو بهجرئ ــت میگ ــم همس ــایگان از ح ــال همدیگ ــه مث ــل س ــایر
ـگ کمت ــر خبردارن ــد؛ ت ــا جاییک ــه حص ــاری ،دی ــوار ،دروپیک ــر ،دوربی ــن ،دره ــای
جاه ــای دی ـ ِ
ریم ــوتدار ای ــن رواب ــط ی ــا ای ــن رفتوآمده ــا ،رفتهرفت ــه محدودت ــر ،گزینشـ ـیتر و خیل ــی
خالصهتـــر میشـــد».
همچنیــن آقــای (هــ) دراینبــاره میگویــد« :رفــت و آمــده کــم شــده ،اآلن بچــۀ مــن تــو
خونــه آپارتمانــی کــه اآلن ساختوســازهایی کــه آپارتمانــی شــده ،بچههــا کســیو نمیبیننــد .یــا
دار
تــوی کوچــۀ کســیو نمیشناســیم .چــون جمعیــت افزایــش پیداکــرده بــه نســبت روابــط کــه ِ
ـناس».
خیلــی کمشــده .همســایۀ روب ـهرو خودمــونرو نمیشناســم و اونــم منــو نمیشـ ِ
یکــی از مصاحبهشــوندگان بهنــام آقــای (ل) میگویــد« :روابــط بیــن همســایهها بهحــدی
خــوب بــود کــه افــراد از غذایــی کــه خودشــون اســتفاده میکــردن ،مقــداری هــم بــه همدیگــر
میدادنــد کــه بــه آن کاســم ســا میگفتنــد».
براســاس پژوهــش «یوســفی» و همــکاران ،میانگیــن نمــرۀ حجــم روابــط همســایگان بســیار
کــم بــوده اســت و نزدیــک بــه  %25خانوادههــا هیچگونــه شــناختی از همســایههای خــود
ندارنــد (یوســفی و همــکاران.)1388 ،
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 -3مقولــۀ اصلــی ســوم :تعامــات ســرد هممحلههــا؛ مشــارکتکنندگان بــر ایــن باورنــد
کــه درگذشــته تعامــات بیــن هممحلههــا بســیار گــرم بــوده اســت؛ مثــًا همیــاری هممحلههــا
در مراســم ازدواج و عــزا و یــا اگــر اختالفــات زناشــویی پیشآمــده اســت ،هممحلههــا بــرای رفــع
ایــن مشــکل همــکاری میکردنــد و یــا در عیــد نــوروز خانوادههــا باهــم دیدوبازدیــد داشــتند.
بازیهــای هممحلیهــا بهصــورت دســتهجمعی بــود و حســادت هممحلهایهــا درگذشــته
خیلــی کــم بــوده اســت.
مشــارکتکنندگان بــر ایــن باورنــد کــه در دنیــای امــروز تعامــات بیــن هممحلههــا ســرد
شــده اســت؛ مثــًا آنهــا نســبت بههــم حســادت دارنــد و زیرآبزنــی بیــن آنهــا افزایشیافتــه
اســت .همچنیــن هممحلههــا از حــال همدیگــر خبــر ندارنــد و روابــط جمعگرایانــۀ آنهــا
جــای خــود را بــه فردگرایــی داده اســت.
یکــی از مشــارکتکنندگان بهنــام آقــای (ل) در اینبــاره میگویــد« :درگذشــته در
هــر محلهایــی اتفاقــی میافتــاد؛ مثــًا جشــن ازدواجــی یــا عــزاداری اتفــاق میافتــاد همــۀ
هممحلههــا در مــکان جشــن ازدواج یــا عــزا جمــع میشــدند و همــکاری میکردنــد؛ مثــًا
بــرای عــزاداری کفنودفــن همــکاری میکردنــد؛ یکــی ،مثــًا چنــد نفــر کفــن را میخریدنــد و
آمــاده میکــرد و چنــد نفــر در کنــدن قبــر کمــک میکــردن و یــا بــرای تهیــۀ وســایل گرمایــی و
ســرمایی یــا تــدارک شــام یــا نهــار ،همــۀ هممحلههــا تــاش میکردنــد و یــا درگذشــته عیــد نــوروز
هممحلههــا بــه دیدوبازدیــد هــم میرفتنــد؛ امــا اآلن فردگرایــی جــای جمعگرایــیرو گرفتــه
نــدار ؛ امــا درگذشــته اگــر اختــاف زناشــویی و یــا مســألۀ
اســت .افــراد از حــال همســایه خبــر ِ
اجتماعــی اتفــاق میافتــاد ســعی میکردنــد هممحلههــا همــکاری بکننــد .اآلن متأســفانه
زیرآبزنــی زیــاد شــده و بهطوریکــه خواهــان خوشــبختی همدیگــر نیســتند ،ولــی درگذشــته
خوشــبختی را بــرای همــه آرزو میکردنــد .اآلن فردگرایــی جــای جمعگرایــی گرفتــه اســت و در
جامعــۀ مــدرن همســایه و هممحلههــا از حــال همدیگــر خبــر ندارنــد و اگــر چندبــار بــا کســی
ـش و اآلن فردگرایــی
احوالپرســی کنــی ،طــرف میگــه یــارو فضـ ِ
ـول و تــو زندگیمــون ســرک میکـ ِ
جــای جمعگرایــی گرفتــه».
 -4مقولــۀ اصلــی چهــارم :روابــط اتمیســتی همشــهریان؛ ازنظــر مشــارکتکنندگان
جمعیــت محــدود شــهر در گذشــته از عوامــل زمینهســاز افزایــش تعامــات بیــن همشــهریان
بــوده اســت .افــراد تحــت مصاحبــه بــر ایــن باورنــد کــه مشــارکت بــزرگان شــهر در رفــع نزاعهــای
طایفــهای ،مشــارکت همشــهریان در مراســم تشــیع جنــازه ،مشــارکت جمعــی همشــهریان در
مراســم یادبــود مــردگان و مشــارکت افــراد در الیهروبــی نهرهــا باعثشــده همبســتگی باالیــی
در جامعــه وجــود داشــته باشــد و همچنیــن آســیبهای اجتماعــی ماننــد خودکشــی و دگرکشــی
در جامعــه کــم باشــد؛ امــا مشــارکتکنندگان بــر ایــن باورنــد کــه در دنیــای امــروز همبســتگی

موالئی و همکاران
وا کاوی روند کاهش تعامالت و ارتباطات بین اعضای...

اجتماعــی کاهشیافتــه و ایــنیکــی از عاملــی اســت کــه باعــث خودکشــی و دگرکشــی شــده
اســت؛ همچنیــن عنــوان میکننــد کــه اگــر تعامــات بیــن خانوادههــا بیشــتر باشــد عاملــی
بــرای کاهــش خشــونتهای خانوادگــی (خودکشــی و دگرکشــی) اســت؛ امــا میگوینــد فردگرایــی
امــروزی باعثشــده افــراد از حــال همدیگــر خبــر نداشــته باشــند .پــس بهطوریکلــی روابــط
همشــهریان بــه شــکل اتمیســتی دچــار فرســایش شــده اســت.
خانــم (چ) در اینبــاره میگویــد« :درگذشــته چــون جمعیــت درهشــهر محــدود بــود اگــر
نــزاع جمعــی یــا طایفـهای اتفــاق میافتــد همــۀ بــزرگان شــهر جمــع میشــدند و ســعی میکردنــد
کــه صلــح و ســازش ایجــاد کننــد .یــا فــردی از دنیــا میرفــت افــراد متشــخص هــر طایفــه جمــع
میشــدند و پشتســر جنــازه میرفتنــد و بــا احتــرام میرفتنــد و دفنــش میکردنــد .یــا در
ســالگرد مــردگان مــردم بــر ســر مــزار مــردگان حاضــر میشــدند و خیــرات میکردنــد و فاتحــه
میخوانــدن بــرای مــردگان و در همــان محــل بهصــورت دســتهجمعی غــذا میخــوردن؛ در
انتخــاب و در الیهروبــی نهــر افــراد منطقــه باهــم جمــع میشــدند و شــرکت میکردنــد و هرکســی
بــه هــر نحــوی کمــک میکــردن و مــردم یــد واحــد بودنــد و همبســتگی بــاال باهــم داشــتن؛ و
مثــًا کســی نمیتوانســت مثــًا بــه یــک درهشــهری اهانــت بکنــد و اگــر اهانتــی میکــرد همــۀ
مــردم از شــهر و همشــهری خودشــون دفــاع میکــردن ،ولــی اآلن تعصــب و همبســتگی
کاهشیافتــه و درگذشــته مــردم هــوای همدیگــر را داشــتند .اآلن اتفاقاتــی در ســطح شــهر
نــدار  ،ولــی درگذشــته اگــر خانــواده اصطــکاک
میفتــه کــه کســی از علــت وقــوع آنهــا خبــر
ِ
داشــت چنــد تــا ریشســفید یــا چنــد نفــر بــزرگ از محلــه ســعی میکــردن مشــکل یــا معضــل
اون خانــواده را برطــرف کننــد .ولــی اآلن مــردم چنــان در فردگرایــی غرقشــدن و درون خــود
غــرق هســتند کــه از مشــکالت همدیگــر کامــًا بیخبــر هســتند و ایــن باعــث شــده کــه در اآلن
متأســفانه خودکشــی و دگــر کشــی در جامــع افزایشیافتــه کــه دلیلــش کاهــش همبســتگی
اجتماعــی و همنوایــی و ه ـمدردی اســت و چــون برحــال همدیگــر اشــراف نداریــم و از حــال
هــم بیخبــر هســتیم باعــث بهوجــود آمــدن ایــن اتفاقهــا میشــود؛ درحالیکــه اگــر افــراد و
خانــواده و همســایه از حــال همدیگــر باخبــر باشــند و روابــط اجتماعــی ســالمی داشــته باشــند
ً
قطعــا جلــوی بســیار از ایــن خشــونتها خانوادگــی گرفتــه میشــود».
همچنیــن خانــم (ش) بــه عاملــی دیگــر ،یعنــی «کرونــا» تأ کیــد میکنــد کــه باعــث کاهــش
روابــط همشــهریان بــا هــم شــده اســت؛ او در ایــن زمینــه میگویــد« :حــاال هــم کــه کرونــا آمــده
دیگــه بدتــر شــده ،مــردم اصــًا میترســند خونــۀ هــم برونــد و بهخاطــر ایــن مســأله و مریضــی
هســت کــه روابــط خیلــی کمتــر شــده».
 -5مقولــۀ اصلــی پنجــم :کاهــش تعامــات بیــن اعضــای خانــواده؛ بــه بــاور
مصاحبهشــوندگان درگذشــته و زمانیکــه رســانههای جمعــی یــا فضــای مجــازی نبــود یــا
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تکنولــوژی ارتباطــی در ســطح پاییــن بودنــد ،تعامــات بیــن اعضــای خانــواده زیــاد بــود و افــراد
باهــم گفتوگــو میکردنــد ،صحبــت کالمــی زیــادی باهــم داشــتند و اعضــای خانــواده ازطریــق
بازیهــای جمعــی ســرگرم میشــدند و بهصــورت رودررو باهــم گفتوگــو داشــتند؛ امــا امــروزه
گفتوگــو و صحبتهــای کالمــی بیــن اعضــای خانــواده کاهشیافتــه اســت.
آقــای (ج) دراینبــاره میگویــد کــه« :قدیــم یــک کرســی میذاشــتند داخــل یــک اتــاق همــه
دور ایــن کرســی مینشســتند یــا خیلــی قدیمتــر یــک تنــوری داخــل یــک مطبــخ وجــود داشــته
کــه همــۀ اعضــای خانــواده گــرد ایــن تنــور مینشســتند و شــبها شبنشــینی میکردنــد و
باهــم صحبــت و گفتوگــو میکــردن و بــا بازیهــای جمعــی مثــل کالغپــر یــا گلیاپــوچ ســنگم
میشــدند .یواشیــواش کــه تکنولــوژی پیشــرفت کــرد بخــاری آمــد بخــاری آمــد باعــث شــد کــه
افــراد از گــرد هــم بــه گوش ـههای اتــاق منتقــل بــه شــن یــک از مشــکالت رســانهها کــه میشــه
دار ؛ بهطــور مثــال ،دو تــا ســه خانــواده کــه ممکنــه بــرای یکشــب نشــینی دعــوت
گفــت وجــود ِ
کــم بــا گوشــی
بشــن باهــم بهصــورت حضــوری صحبــت کننــد بیشــتر بچههــا کــه سنشــون ِ
تلفــن همــراه خودشــون مشــغول میشــن و افــراد فقــط بــا خــوردن شــام و پذیرایــی رفتــن تــوی
اون خونــه مهمــان شــدند و صحبتهــای کالمــی بیــن اونهــا کمتــر شــده».
همچنیــن بــه بــاور مشــارکتکنندگان بــا ورد رســانههای جمعــی و فضــای مجــازی،
گفتوگــو و تعامــات بیــن زن و شــوهر ،بیــن فرزنــدان و بیــن فرزنــدان و والدیــن دچــار فرســایش
شــده اســت .اســتفادۀ بیرویــۀ زن و شــوهر از فضــای مجــازی باعــث کاهــش تعامــات بیــن
آنهــا و بیــن فرزنــدان شــده اســت و بهنوعــی اعضــای خانــواده دچــار انــزوا شــدهاند.
خانــم (ا) در اینبــاره میگویــد کــه« :فضــای مجــازی نبــود تلویزیــون بهنــدرت در
خانوادههــا پیــدا میشــد بهخاطــر همیــن بیشــتر باهــم صحبــت میکردنــد .حتــی بیــن زن
ـودش بهخاطــر همیــن کمتــر بــا هــم صحبــت
و شــوهرها هــم هــر کــی ســرش تــوی گوشــی خـ ِ
میکننــد».
همچنیــن آقــای (ه ـ) در اینبــاره میگویــد کــه« :اآلن مثــًا مــن درمــورد روابــط زناشــویی
خــون ،مــرده وقتــی از در میــاد تــو خونــه ،بــه فــرض
دارم میگــم ،زن و مــرد وقتــی میــان تــو
ِ
دار توضیــح م ـیده.
ســام میکنــهِ ،
زن توگوشــی .گــروه دوســتان ،گــروه خانــواده ،گــروه فــان ِ
ـگ م ـیره تــو گوشـ ِـی
ـور دیـ ِ
اون وقــت مــرد میبینــه ِ
دار ایــن کارو میکنــه ،مــرده هــم مجبـ ِ
زن ِ
ـگ یــه لحظــه وایســید یــه
ـان میـ ِ
خــودش .حــاال بچــه هــی میـ ِ
ـگ بابــا ،مامــان؛ بابــا ،مامــان .مامـ ِ
لحظــه وایســید تــا مــن جــواب اینــو بــدم ،بــزار مــن جــواب دوســتمو بــدم ،خــوب بچــه بنــدۀ خــدا
چــه گناهــی کــرده؟! اصــًا مــن و خانمــم شــاید بعضیاوقــات یکجــوری هســتیم تــو بعضــی
شــرایط باهــم تعامــل نداریــم».
همچنیــن دو نفــر از مشــارکتکنندگان یعنــی آقــای (هــ) و خانــم (س) مشــغلۀ کاری و

موالئی و همکاران
وا کاوی روند کاهش تعامالت و ارتباطات بین اعضای...

مشــکالت و دغدغههــای زیــاد زندگــی را عامــل کاهــش گفتوگــوی و تعامــات بیــن اعضــای
خانــواده میداننــد.
آقــای (هـ) در اینبــاره میگویــد کــه« :زندگــی فقــط شــده کار از صبــح کــه آدم بلنــد میشــه
ـتگی کارو بعضیاوقــات مــن بهشــخصه تــو خونــه هــم میــارم ایــن خــودش
م ـیره ســرکار ،خسـ ِ
باعــث میشــه مــن نتونــم تــو خونــه باشــم».
همچنیــن خانــم (س) در اینبــاره میگویــد کــه« :ولــی اآلن دوتــا خواهــر و بــرادر بــا
همدیگــه تــو یــه خونــه زندگــی میکنــن ،هــر کدومشــون یــه اتــاق جداگانـهای میخــوان اخــاق
و رفتارشــون یهجــوری شــده کــه اصــًا خیلــی کــم بــا همدیگــه صحبــت میکنــن مرتــب سرشــون
توگوشــی ،تــو دنیــای مجــازی ســیر میکنــن .مشــکالت از بــس زیادنــد و دغدغههــا زیادنــد
نمیتونــه کامــل وقــت بــذاره ،بــرای خانــوادۀ خــودش و بچههــای خــودش».
همچنیــن مشــارکتکنندگان صمیمیــت و روابــط عاطفــی در درون خانــواده را آنقــدر
قــوی میداننــد کــه آنرا بــه تارعنکبــوت کــه شــبکهایی درهمتنیــده اســت ،تشــبیه میکننــد
و میگوینــد چــون ابعــاد خانــواده درگذشــته بــزرگ بــوده اســت ،نقــش مؤثــری در صمیمیــت
و روابــط عاطفــی درهمتنیــدۀ بیــن اعضــای خانــواده داشــته اســت؛ امــا در جامعــۀ امــروزی
صمیمیــت و روابــط عاطفــی بیــن اعضــای خانــواده دچــار فرســایش شــده اســت .آنــان بیــان
میکننــد کــه اشــتغال زنــان ،شــیوههای تربیتــی فرزنــدان ،کاهــش بعــد خانــواده و اســتیالی یــا
هژمونــی فضــای مجــازی بــر خانــواده از عوامــل مؤثــر بــر کاهــش صمیمیــت و روابــط عاطفــی
درون خانــواده اســت .پیامــد کاهــش صمیمیــت و روابــط عاطفــی بیــن اعضــای خانــواده
کاهــش توانمنــدی خانوادههــا در مقابــل آســیبهای اجتماعــی اســت.
خانــم (ر) در اینبــاره میگویــد کــه« :روابــط عاطفــی اعضــای خانــواده ،در خانوادههــای
پرجمعیــت اوایــل انقــاب همــون ســال  57بــه ای ـنور ،ایــن روابــط عاطفــی مثــل یــک شــبکۀ
مثــل تارعنکبــوت مثــل شــبکهای درهمتنیــده بــود؛ کــه اونقــدر اون روابــط تنیــده بــود کــه
شــاید مــرز قائــل شــدن بــرای ایــن روابــط خیلــی بهســختی انجــام میگرفــت .باوجــود یــک
فرزنــد یــا دو فرزنــد جــای خــودشرو اون شــبکۀ تنیــده بــه خانوادههــای  3نفـ ِـر یــا  4نفـ ِـر داده.
باوجــود یــک فرزنــد یــا دو فرزنــد جــای خــودشرو اون شــبکۀ تنیــده بــه خانوادههــای  3نفـ ِـر یــا
ـوان یــک شــکاف عاطفـیرو ایجــاد کنــه و خــود ایــن شــکاف عاطفــی
 4نفـ ِـر داده و ایــن هــم میتـ ِ
هــم در مقابــل آســیبهایی کــه خانــواده مواجــه میشــه در اجتمــاع ،خانوادههــارو توانمنــد
نمیکنــه ،ضعیــف میکنــه .بگــم اون چیزیکــه خانوادههــارو مدیریــت میکنــه گوشــیهای
همــراه یــا گوش ـیهای لمســی هســت ،اینترنــت هســت و فضــای مجــازی هســت .کــه بــا ایــن
عنــوان ســاختار خانــواده هســت ،امــا در درون خانــوادۀ مــا ایــن در جهــت اثربخشــی خــودش
شــاهد نیســتیم هرکســی تــوی اتــاق خــودش کنجــی ،فضایــی کــه بــه خــودش اختصــاص داده
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درحــال زندگــی کــردن باهــم هســتیم .در ایــن خانوادهایــی کــه از اون اوایــل ســال  57بــه ایـنور
مــا میگیــم اتحــاد عاطفــی یــا شــبکۀ عاطفــی قــوی بیــن تعــداد اعضــای خانــواده هــر تعــدادی
اگــه  12تــا فرزنــد تــوی ایــن خانــواده بــود .ایــن رابطــۀ عاطفــی بهشــکلی کــه یــه فرزنــد حالــش
بــد میشــد ســرش درد میگرفــت یــا غیبــت فیزیکــی داشــت ســراغش میرفتــن .ولــی اآلن شــاید
ـاش و پــدر و مــادر از حــال روحــی و روانــی و جســمیاش باخبــر
فــرد ســاعتها در اتــاق خــودش بـ ِ
نباشــند».
همچنیــن خانــم (ا) در اینبــاره میگویــد کــه« :ولــی بعضــی خانوادههــا کــه روابــط
صمیمیتــری دارنــد؛ مثــًا آنهاییکــه در کودکــی پــدر و مادرشــان بچههــارو آوردن باهــم بــازی
کــردن بازهــم موقعــی کــه بــزرگ میشــوند باهــم روابــط صمیمانهتــری دارنــد دربــارۀ اشــتغال
مــن دیــدم تــو اقــوام و فامیــل ،مثــًا یــه خانــوم خونــه کــه کار میکــرد بــه مشــکل خــوردن اآلن
فقــط دارن باهــم زندگــی میکننــد ،ولــی اصــًا روابــط صمیمــی بینشــون نیســت و اینکــه خیلــی
بایــد روابــط صمیمانــه وجــود داشــته باشــی کــه زندگــی خــوب باشــه یــا بــد باشــه».
 .6الگوی پارادایمی :کاهش تعامالت خانواد ه
الگــوی پارادایمــی پژوهــش نشــاندهندۀ جریــان فرآیندهــا و فعالیتهایــی اســت کــه در بســتر
ّ
مطالعــه اتفــاق افتــاده اســت .ایــن الگــو شــش قســمت دارد؛ شــامل :شــرایط علــی ،شــرایط
زمین ـهای ،شــرایط مداخلهگــر ،اســتراتژ یها و پیامدهــا .در میانــۀ الگــو نیــز پدیــدۀ مرکــزی قــرار
گرفتــه اســت کــه فعالیــت حــول آن شــکل میگیــرد .جریــان فرآیندهــا و فعالیتهایــی کــه در
بســتر ایــن پژوهــش اتفــاق افتــاده اســت ،نشــان میدهــد کــه پدیــدۀ مرکــزی « فرســایش ســرمایۀ
اجتماعــی درون و بیــن خانوادههــا» اســت.
ّ
در الگــوی پارادایمــی ،شــاهد شــرایط علــی ماننــد :حســادت ،مداخلــۀ بیمــورد خویشــاوندان
در زندگــی زناشــویی ،چشموهمچشــمی ،کرونــا ،کاهــش تعامــات بیــن اعضــای خانــواده،
کاهــش صمیمیــت بیــن خانوادههــا ،تعامــات ذرهواره بیــن همســایگان ،روابــط اتمیســتی
همشــهریان و تعامــات ســرد هممحلههــا هســتیم؛ ازطــرف دیگــر ،شــرایط مداخلهگــر ماننــد:
بیاعتمــادی ،فردگرایــی ،شــرایط ســخت اقتصــادی ،افزایــش جمعیــت ،فضــای مجــازی،
تحــرک جغرافیایــی ،فاصلــۀ مکانــی و آپارتماننشــینی هســتند و مشــکالت دیگــری ازجملــه
مشــغلۀ کاری ،تحصیــل فرزنــدان ،ازدواج ،توجــه بــه عالیــق شــخصی ،نــانآور بــودن زن،
اشــتغال زن و ورود رســانههای اجتماعــی ،شــرایط زمینــهای هســتند کــه ایــن عوامــل و
شــرایط باعــث شــدهاند کــه نســبت بــه گذشــته ســرمایۀ اجتماعــی درون و بیــن خانوادههــا
مشــارکتکنندگان دچــار فرســایش شــود؛ همچنیــن وقتــی همــۀ ایــن شــرایط و عوامــل
دستبهدســت هــم میدهنــد و بــا هــم در یــک نقطــه بــه هــم میرســند مشــارکتکنندگان
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اســتراتژ یهایی ازجملــه گزینشــی کــردن روابــط خانوادگــی و افزایــش روابــط مجــازی بیــن
خانوادههــا را اتخــاذ میکننــد کــه در نتیجــه میتوانــد باعــث انــزوای بچههــا ،فرســایش
ســرمایههای اجتماعــی بیــن طایفــهای و خویشــاوندی و کاهــش حمایــت خویشــاوندان از
همدیگــر شــود.
 .7بحث و نتیجهگیری
بهطورکلــی رفتارهــای انســانی در خــأ شــکل نمیگیــرد ،بلکــه تحتتأثیــر شــرایط گذشــته و
حــال و بــا درنظــر گرفتــن همــۀ جوانــب ،کنشهــا بهوقــوع میپیوندنــد؛ بنابرایــن بــرای فهــم
رفتارهــا عالوهبــر شــناخت زمــان حــال ،نیــاز بــه بررســی دقیــق گذشــته و درک اتفاقهــای آن
اســت (ملتفــت و جهانگیــری .)62 :1395 ،بــر ایناســاس بــرای فهــم رونــد کاهــش تعامــات
و ارتباطــات بیــن اعضــای خانــواده و بیــن خانوادههــای مشــارکتکنندگان ،چــارهای جــز
واکاوی گذشــته در کنــار شــرایط فعلــی زندگــی آنهــا نیســت.
گــذار از جامعــۀ ســنتی بــه مــدرن و شــهری باعــث کاهــش تعامــات و ارتباطات بیــن اعضای
خانــواده و بیــن خانوادههــا شــده اســت .در ایــن پژوهــش ،الگــوی پارادایمــی ترسیمشــده کــه
ّ
شــامل :شــرایط علــی ،شــرایط زمینــهای ،شــرایط مداخلهگــر ،پدیــدۀ مرکــزی ،اســتراتژ یها
و پیامدهــا بــوده اســت .اولیــن موضوعــی کــه در مصاحبههــای انجامشــده خــود را نشــان
میدهــد و بهوفــور شــاهد آن بودیــم ،پرداختــن بــه بحــث «فرســایش ســرمایۀ اجتماعــی درون و
بیــن خانوادههــا» توســط مشــارکتکنندگان بــوده اســت و در بیــن همــۀ آنهــا عمومیــت داشــته
اســت؛ بنابرایــن پدیــدۀ محــوری کــه در پژوهــش حاضــر بــا آن مواجهــه هســتیم «فرســایش
ســرمایۀ اجتماعــی درون و بیــن خانوادههــا» اســت.
نتایــج پژوهــش «قــادرزاده» و همــکاران ( )1392نشــانداده کــه حضــور فیزیکــی میــان افراد
و همچنیــن رحــم و مــروت بااحســاس مســئولیت انســانی و مذهبــی ســابق افــراد در قبــال دیگــر
همشــهریها و حتــی فامیــل بســیار نزدیکشــان کاهشیافتــه اســت و هــر کــس بیشــتر بــه فکــر
ترقــی و آســایش مــادی زندگــی خویــش اســت؛ همچنیــن گسســت پیوندهــا و روابــط خانوادگــی
میــان والدیــن و فرزنــدان و دیگــر خویشــاوندان ،حــاد تفســیر شــده اســت؛ امــا معتقدنــد کــه ایــن
شــدت و وخامــت هنــوز بــه درجـهای نرســیده کــه نهــاد خانــواده دچــار فروپاشــی شــود.
همچنیــن «باقــری» و همــکاران درمــورد تعامــل اجتماعــی در خانــوادۀ ایرانــی بــه ایــن
نتیجــه رســیدهاند کــه در ایــن خانوادههــا مشــکل فقــدان روابــط و تعامــات اجتماعــی ،کمبــود
و کاهــش تعامــات خانوادگــی ،کمبــود تعامــات گــرم در خانــواده ،وجــود تعامــات ســرد در
خانــواده و قطــع روابــط همســران وجــود دارد (باقــری و همــکاران.)33 :1399 ،
واکنــش مشــارکتکنندگان در برابــر ایــن فرســایشها ،گزینشــی کــردن روابــط خانوادگــی
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شرایط علی
حسادت ،مداخلهی بیمورد خویشاوندان در زندگی زناشویی ،چشموهمچشمی ،کرونا ،کاهش

تعامالت بین اعضای خانواده ،کاهش صمیمیت بین خانوادهها ،تعامالت ذرهواره بین

همسایگان ،روابط اتمیستی همشهریان ،تعامالت سرد هممحلهها

شرایط زمینهای

مشغله کاری ،تحصیل فرزندان،

پدیدۀ مرکزی
فرسایش سرمایۀ اجتماعی درون و
بین خانوادهها خانوادهها

رسانههای اجتماعی

بیاعتمادی ،فردگرایی ،شرایط سخت
اقتصادی ،افزایش جمعیت ،فضای

ازدواج ،توجه به عالیق شخصی،

نانآور بودن زن ،اشتغال زن ،ورد

شرایط مداخلهگر

استراتژیها

مجازی ،تحرک جغرافیایی ،فاصله

مکانی ،آپارتماننشینی

گزینشی کردن روابط خانوادگی
افزایش روابط مجازی بین خانوادهها

پیامدها
انزوای بچهها ،فرسایش سرمایههای اجتماعی بین طایفهای و
خویشاوندی ،کاهش حمایت خویشاوندان از همدیگر

نمودار  .1مدل پارادایمی کاهش تعامالت خانوادههای شهر درهشهر.

و افزایــش روابــط مجــازی بیــن خانوادههــا اســت؛ امــا در ارتبــاط بــا بســترها و زمینههــای
اجتماعــی مشــارکتکنندگان ،مشــغلۀ کاری ،تحصیــل فرزنــدان ،ازدواج ،توجــه بــه عالیــق
شــخصی ،نــانآور بــودن زن ،اشــتغال زن ،و ورود رســانههای اجتماعــی بــوده اســت .بــا توجــه
ّ
بــه صحبتهــای مشــارکتکنندگان شــرایط علــی پژوهــش حاضــر ،حســادت ،مداخلــۀ بیمــورد
خویشــاوندان در زندگــی زناشــویی ،چشموهمچشــمی ،کرونــا ،کاهــش تعامــات بیــن اعضــای
خانــواده ،کاهــش صمیمیــت بیــن خانوادههــا ،تعامــات ذرهواره بیــن همســایگان ،روابــط
اتمیســتی همشــهریان ،تعامــات ســرد هممحلههــا اســت.
مشــغلۀ کاری ،تحصیــل فرزنــدان ،ازدواج ،توجــه بــه عالیــق شــخصی ،نــانآور بــودن زن،
اشــتغال زن و ورود رســانههای اجتماعــی بهعنــوان شــرایط زمینــهای بودهانــد .بهعــاوه،
شــرایط حاکمبــر جامعــه هــم اثــر خــود را بــر ایــن کنشهــا یــا بهعبارتــی اســتراتژ یهای
مشــارکتکنندگان گذشــته اســت .بیاعتمــادی ،فردگرایــی ،شــرایط ســخت اقتصــادی،
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افزایــش جمعیــت ،فضــای مجــازی ،تحــرک جغرافیایــی ،فاصلــۀ مکانــی ،و آپارتماننشــینی
از شــرایط مداخلهگــر حاکمبــر جامعــه بــوده کــه خــارج از کنتــرل مشــارکتکنندگان بــر رفتــار
آنهــا اثــر گذشــته اســت و توانســتهاند ســرعت فرســایش ســرمایههای اجتماعــی درون و
بیــن خانوادههــا را شــتابدهند .همچنیــن «رضوݣیطوســی» ( )1392در پژوهــش خــود علــل
کاهــش روابــط خویشــاوندی و صلهرحــم در جامعــه را مشــکالت اقتصــادی و گرانــی ،نداشــتن
وقــت و مشــغلۀ کاری زیــاد ،چشموهمچشــمی ،حســادت ،تجملگرایــی و زیادهخواهــی مــردم،
پیشــرفت فنــاوری و مــدرن شــدن زندگــی و افزایــش ارتبــاط پیامکــی ،کمشــدن محبــت میــان
مــردم ،طوالنیشــدن راههــا و ترافیــک و ...بیــان کــرده اســت.
عالوهبــر آن« ،ســلتزر» ( )2019معتقــد اســت تغییــرات جمعیتــی عــدم اطمینــان اعضــای
خانــواده را درمــورد روابطشــان ،افزایــش داده اســت .روابــط خانوادگــی در بیــن افــراد بــا وضعیت
اقتصــادی ضعیــف ناپایدارتــر و نــا اطمینانتــر اســت و عــدم اطمینــان بــه تضعیــف توانایــی
افــراد در اتــکا بــه حمایــت اعضــای خانــواده بــرای کاهــش مشــکالت را تشــدید میکنــد.
بنابرایــن براســاس نظــر مصاحبهشــوندگان ،میتــوان گفــت کــه اســتراتژ یهای رونــد
کاهــش تعامــات و ارتباطــات بیــن اعضــای خانــواده و بیــن خانوادههــا تحتتأثیــر چنــد دســته
ّ
از عوامــل (علــی ،زمینـهای و مداخلهگــر) تقویــت و شــکلگرفته و مهمتریــن پیامــد آن انــزوای
بچههــا ،فرســایش ســرمایههای اجتماعــی بیــن طایف ـهای و خویشــاوندی ،کاهــش حمایــت
خویشــاوندان از همدیگــر اســت.
درمجمــوع چنیــن بهنظــر میرســد کــه اگرچــه تعامــات چهرهبهچهــرۀ بیــن خانــواده و
خویشــاوندان دچــار فرســایش شــده اســت و بیشــتر مــردم شــهر درهشــهر از کــم شــدن روابــط
خانوادگــی و خویشــاوندی ابــراز نگرانــی میکننــد و ایــن عامــل باعــث بحــران در هویــت
اجتماعــی آنــان شــده اســت؛ امــا امــروزه بــا رشــد و گســترش رســانۀ جمعــی و فضــای مجــازی
مــردم درهشــهر تــاش میکننــد بــا ایجــاد گروهــای خانوادگــی و خویشــاوندی در شــبکههای
مجــازی و ازطریــق پیــام ،تماسهــای تصویــری و تلفنــی و ...تعامــل داشــته باشــند و از
اینطریــق هویــت اجتماعــی خــود را انســجام ببخشــند و تقویــت کننــد؛ امــا اعضــای خانــواده
هــم ازطریــق فیلــم ،تصویــر ،کلیــپ و ...کــه بهصــورت دســتهجمعی نــگاه میکننــد یــا پیامهــا،
تصاویــر ،فیلــم ،کلیــپ و...کــه ازطریــق رســانۀ جمعــی و فضــای مجــازی ردوبــدل میکننــد،
تعامــات و انســجام خــود را حفــظ کــرده و بهنوعــی تعامــات مجــازی در درون خانوادههــا
شــکلگرفته اســت.
همچنیــن یافتههــای پژوهــش رضویطوســی ( )1392نیــز نشــان داده اســت کــه ارتبــاط
بــا خویشــاوندان و صلهرحــم در جامعــه ،دارای تغییراتــی شــده اســت؛ بدینمعنــی کــه اکثــر
افــراد اعتقــاد داشــتهاند کــه ایــن ارتباطــات کمتــر شــده اســت .از بیــن  %95/4پاســخگویان
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گفتهانــد کــه صلهرحــم در جامعــه کاهــش یافتــه اســت %2/88 .از پاســخگویان حضــوری،
 %3/10تلفنــی %5/0 ،ازطریــق پیامــک و  %5/0بــا ارســال نامــه و ایمیــل بــا فامیــل درجــۀ یــک
خــود ارتبــاط داشــتهاند .بدینصــورت ،یافتــۀ وی هــم نشــان داده کــه تعامــات مجــازی
بیــن خانوادههــا ازطریــق تلفنــی ،پیامــک و ایمیــل گســترش پیــدا کــرده اســت و تعامــات
چهرهبهچهــره بیــن خویشــاوندان دچــار فرســایش شــده اســت.
همچنیــن نتایــج پژوهــش «تادپاتریــکار» و همــکاران ( )2021نشــانداد کــه پیشــرفت
روزافــزون فنــاوری و معرفــی اینترنــت بــر ارتباطــات چهرهبهچهــره تأثیــر گذاشــته اســت و
اســتفاده از فنــاوری در خانوادههــا بســیار زیــاد اســت و حداکثــر ارتبــاط روزانــه ازطریــق فنــاوری
اتفــاق میافتــد .اســتفادۀ زیــاد از فنــاوری تأثیــر منفــی بــر اوقــات فراغــت خانــواده ،پیونــد
خانوادگــی آفالیــن و ارتباطــات آنهــا داشــته اســت.
پاتنــام در اینبــاره معتقــد اســت کــه اینترنــت مرزهــای ارتباطــات را حــذف کــرده و بــه
اینطریــق تشــکیل شــبکههای جدیــد را تســهیل میکنــد ،امــا نســبت بــه تأثیــر آن کمــی مــردد
اســت؛ بهویــژه او ،تقســیم دیجیتالــی بهوجــود آمــده بیــن کســانی کــه بــه یکدیگــر متصلانــد
و کســانی کــه فاقــد مهــارت و تجهیــزات الزم بــرای وارد شــدن بــه فضــای مجــازی هســتند
را یــادآور میشــود .دوم ،بهعلــت ســطحی بــودن ارتباطــات اینترنتــی و نداشــتن بــازده آنــی
رویاروییهــای چهرهبهچهــره ،بدهوبســتان را متوقــف نمــوده و تقلــب را آســان میســازد.
ســوم ،کســانی کــه بــه اینترنــت متصــل میشــوند ،بیشــتر تمایــل دارنــد کــه فقــط بــا گروههــای
کوچــک افــراد دیگــری کــه دارای عالیــق و دیدگاههــای مشــابه بــا خودشــان هســتند ارتبــاط
برقــرار کننــد و از رویارویــی بــا افــراد بــا طــرز تفکــر متفــاوت ِابــا دارنــد (فیلــد.)170-169 :1392 ،
ســرمایههای اجتماعــی ،ماننــد یــک شمشــیر دو َدم هســتند .اگرچــه ســرمایههای اجتماعی
بیــن خانوادهــا ،خویشــاوندان و همشــهریان در گذشــته زیــاد بــوده اســت و خدماتگــران بهایــی
همچــون تســهیل کــردن همیــاری و همــکاری در کشــاورزی (کمــک کــردن کشــاورزان در
برداشــت محصــول یــا قــرض گرفتــن ابــزارآالت کشــاورزی) و ...بــرای خانوادههــا داشــتهاند،
امــا چــون ســرمایههای اجتماعــی درونگروهــی بــوده هزینههــای ماننــد :تقویــت خاصگرایــی
و همبســتگیهای محــدود درونگروهــی داشــتهاند و اینامــر بــه تعارضــات و خصومتهــای
بینگروهــی دام ـنزده اســت و باعــث کاهــش انســجام و همبســتگی اجتماعــی بینگروهــی و
اعتمــاد اجتماعــی تعمیمیافتــه در ســطوح باالتــر ،ازجملــه اتحــاد و انســجام ملــی شــده اســت.
براســاس نظریــۀ شــبکه میتــوان گفــت ســرمایههای اجتماعــی قــوی خانوادههــا و
خویشــاوندان و ...پیامدهــای منفــی بــرای زن و شــوهر داشــته اســت؛ بــه ایــن شــکل کــه در
گذشــته چــون شــبکۀ خویشــاوندی قــوی بــوده زن و شــوهرخود نمیتوانســتند تصمیمهــای
الزم را اتخــاذ کننــد ،چــون زن و شــوهر بایــد براســاس شــرایط و روابــط شــبکه عمــل میکردنــد در

موالئی و همکاران
وا کاوی روند کاهش تعامالت و ارتباطات بین اعضای...

تصمیمــات خــود اســتقالل نداشــتهاند و اینامــر زمینــۀ بــروز اختالفــات در خانــواده میشــد و در
نتیجــۀ دخالــت دیگــران خانــواده دچــار انحــال شــده اســت .ولــی نســبت بــه گذشــته کــه روابــط
بیــن شــبکه (خویشــاوندان ،همســایگان و همشــهریان) کمتــر و سســتتر شــده پیامدهــای
مثبتــی بــرای زن و شــوهر داشــته اســت بــه اینشــکل کــه آنهــا دخالــت دیگــران را در زندگــی
خــود قبــول نمیپذیرنــد کــه هــم امــر باعــث شــده کــه زن و شــوهر در تصمیمــات خــود اســتقالل
داشــته باشــند و وظالیــف خــود را بهتــر انجــام دهنــد.
یکــی از پیامدهــای فرســایش تعامــات خانوادههــا انــزوای بچههــا بــوده اســت کــه
در ایــن زمینــه ازنظــر مشــارکتکنندگان یکــی از عوامــل کــه نقــش بســزایی داشــته اســت،
اســتفادۀ زیــاده والدیــن از شــبکههای مجــازی بــوده اســت .پژوهــش «وونــگ» و همــکاران
( )2020نیــز نشــانداد کــه اســتفادۀ زیــاد والدیــن از فنــاوری دیجیتــال باعــث کاهــش تعامــات
والدیــن و فرزنــدان ،افزایــش زمــان حضــور کــودکان در صفحــۀ نمایــش و مشــکالت روانــی
بــرای خانوادههــای آنهــا شــده اســت و راهحــل ایــن مشــکل محــدود کــردن اســتفادۀ والدیــن
از وســایل الکترونیکــی در حضــور فرزنــدان خردسالشــان بــوده کــه توانســته بــرای رشــد روانــی
کــودکان مفیــد باشــد.
درنهایــت ،اگرچــه رســانههای جمعــی و شــبکههای مجــازی عامــل فرســایش تعامــات
و ارتباطــات چهرهبهچهــرۀ بیــن خانوادههــا شــده و بهصــورت مشــهودی باعــث صدم ـهزدن
بــه ســرمایههای اجتماعــی آنــان شــده اســت؛ امــا بهنظــر میرســد رســانههای جمعــی و
شــبکههای مجــازی میتواننــد بهعنــوان منبــع تکمیلکننــدۀ روابــط چهرهبهچهــره عمــل
کننــد و خانوادههــا را قــادر ســازند تــا شــبکههای موجــود خــود را بــه شــیوهای گســترش دهنــد کــه
اتصــاالت چهرهبهچهــره آنهــا را غنــی و مســتحکم نمایــد .پیشــنهاد میشــود کــه خانوادههــا
هــم روابــط و تعامــات چهرهبهچهــره و هــم روابــط مجــازی باهــم داشــته باشــند تــا ســرمایۀ
اجتماعــی آنهــا تقویتشــده و دچــار فرســایش نشــود.
فرســایش ســرمایۀ اجتماعــی درون و بیــن خانوادههــا شــهر درهشــهر زمینــه را بــرای زایــش و
افزایــش انــواع مســائل اجتماعــی را مســاعدتر خواهــد نمــود فرســایش ســرمایه هــای اجتماعــی
خانــوادۀ یکــی از مهمتریــن چالشهــای امــروز و فــراد شــهر درهشــهر اســت و اگــر بــرای آن
چارهاندیشــی نشــود پیامدهــای منفــی عدیــده و شــدیدی را بهدنبــال خواهــد داشــت و هزینــۀ
توســعه را در ایــن جامعــه روبــه توســعه بســیار افزایــش خواهــد داد.
از آنجاییکه رســانههای عمومی ،خاصه رســانههای تصویری و مجازی ،دارای کارکردهای
جامعهپذیــری ،اطالعرســانی و آ گاهــی بخشــی هســتند ،سیاســتگذاران و برنامهریــزان کشــور
میتواننــد بــا دقــت در برنامهســازی ،ترویــج و تبلیــغ ضمنــی و صریــح رفتوآمــد بــا خویشــاوندان،
همســایگان و ترویــج کارهــای گروهــی و اجتماعــی بیــن خانوادههــا و اعضــای خانــواده و اکتفــا
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نکــردن بــه تماسهــای تلفنــی و مجــازی و یــا پیامــک بــرای احوالپرســیها ،مســافرتهای
دســتهجمعی بــا خانــواده و اولویــتدادن بــه مصلحــت جمعــی در برابــر مصلحــت فــردی در
خانــواده میتواننــد مؤثرتریــن ابــزار در افزایــش تعامــات خانــواده باشــند.
پینوشت
1. Social action
2. Meaningful social action
3. Verstehn
4. Social meaning system
5. Inductive approach
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 بهمنــی ،ســجاد؛ همتــی ،رضــا؛ و همــکاران« .)1398( ،فهــم فرآینــد شــکلگیری تجربــۀحاشیهنشــینی براســاس نظریــۀ دادهبنیــاد موردمطالعــه :محلههــای مالشــیه و تــل برمــی
خوزســتان» .فصلنامــۀ توســعۀ اجتماعــی ،دورۀ  ،14شــمارۀ پیاپــی  ،54شــمارۀ  ،2صــص-127 :
.158
 پا ککردکنــدی ،هاجــر؛ و ربیعــی ،علــی .)1392( ،مطالعــۀ ثبــات و تغییــرات روابــطخانــواده در دو دهــۀ  60و  .»80فصلنامــۀ راهبــرد اجتماعــی فرهنگــی ،ســال ســوم ،شــمارۀ ،9
صــص.57-35 :

موالئی و همکاران
وا کاوی روند کاهش تعامالت و ارتباطات بین اعضای...

 پناهــی ،محمدحســین ،و زارعــان ،منصــوره« .)1393( ،صمیمیــت و همدلــی بیــناعضــای خانــواده و عوامــل مؤثــر بــر آن» .فصلنامــۀ مطالعــات جنســیت و خانــواده ،ســال ،2
شــمارۀ  ،2صــص.38-9 :
 تقــوی ،نعمــتاهلل .)1398( ،درآمــدی بــر جامعهشناســی خانــواده .تبریــز :انتشــاراتآیدیــن.
 توســلی ،غالمعبــاس؛ و موســوی ،مرضیــه« .)1384( ،مفهــوم ســرمایه در نظریــاتکالســیک و جدیــد بــا تأ کیــد بــر نظریــه هــای ســرمایۀ اجتماعــی» .نامــۀ علــوم اجتماعــی ،شــمارۀ
 ،26صــص.32-1 :
 رحیمــی ،ماریــا؛ و رضایــی ،محمــد« .)1396( ،مطالعــۀ ســیر تحــول صمیمیــت و روابــطشــخصی در خانــوادۀ ایرانــی» .مطالعــات زن و خانــواده ،دورۀ  ،5شــمارۀ  ،1صــص.77-53 :
 رضویطوســی ،ســید مجتبــی« .)1392( ،جایــگاه روابــط خویشــاوندی و صلهرحــم درتعامــات خانوادگــی روزمــره ،مطالعــۀ شــهروندان تهرانــی» .فصلنامــۀ اخــاق زیســتی ،ســال ،3
شــمارۀ  ،10صــص.162-117 :
 شــار عپور ،محمــود« .)1383( ،ابعــاد و کارکردهــای ســرمایۀ اجتماعــی و پیامدهــایحاصــل از فرســایش آن» .در :کتــاب مجموعــه مقــاالت بررســی مســائل اجتماعــی ایــران ،گــروه
مؤلفــان ،تهــران :انتشــارات دانشــگاه پیــام نــور.
 صدیقاورعــی ،غالمرضــا؛ باقــری ،مهدیــه؛ و احمــد ،فرزانــه« .)1399( ،مســأله تعامــل درخانــوادۀ ایرانــی» .دو فصلنامــۀ مســائل اجتماعــی ایــران دانشــگاه خوارزمــی ،ســال  ،11شــمارۀ
 ،2صــص.64-33 :
 عبــاسزاده ،محمــد؛ و شمســیمتنق ،فرهــاد« .)1399( ،دقتمنــدی در تحقیقــاتکیفــی» .مجلــۀ جامعهشناســی ایــران ،دورۀ  ،21شــمارۀ  ،2صــص.95-67 :
 عبــدی ،عبــدی .)1393( ،مقدمـهای بــر پژوهــش در جامعهشناســی خانــواده در ایــران.تهــران :نشــر نــی.
 فیلــد ،جــان .)1392( ،ســرمایۀ اجتماعــی .مترجمــان :غالمرضــا غفــاری و حســینرمضانــی ،تهــران :کویــر.
 فیلیک ،اووه .)1391( ،درآمدی بر تحقیق کیفی .ترجمۀ هادی جلیلی ،تهران :نشر نی. قــادرزاده ،امیــد؛ محمدپــور ،احمــد؛ و قــادری ،امیــد« .)1392( ،تجــارب مــرزی و تفســیرمــردم از تغییــرات زیســت جهــان خانــواده» .فصلنامــۀ راهبــرد فرهنــگ ،شــمارۀ  ،22صــص:
.84-61
 لــوالآور ،منصــوره؛ و کشــاورز ،محمدامیــن .)1396( ،تحــول خانــواده در بســتر مدرنیتــه.تهــران :انتشــارات پشــتیبان.
 مــرادی ،ســجاد؛ و هزارجریبــی ،جعفــر« .)1398( ،تحلیــل عوامــل و راهبردهــای مؤثــر بــرارتقــای شــادکامی در اســتان ایــام» .فصلنامــه جامعهشناســی کاربــردی ،دورۀ  ،30شــمارۀ ،1
صــص.72-39 :
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 ملتفــت ،حســین« .)1382( ،بررســی عوامــل مؤثــر بــر گرایــش زوجیــن بــه طــاق ،مطالعــۀمــوردی شــهر داراب» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــد جامعهشناســی ،دانشــگاه شــیراز ،دانشــکدۀ
علــوم اجتماعــی.
 ملتفــت ،حســین؛ و جهانگیــری ،جهانگیــر« .)1395( ،فهــم تجــارب زیســتۀ منجــرشــده بــه حمایــت از کنــش تکفرزنــدی در بیــن خانوادههــا مطالعــۀ مــوردی خانوادههــای
تکفرزنــد شــهر اهــواز» .فصلنامــۀ مطالعــۀ فرهنگــی و ارتباطــات ویژهنامــۀ خانــواده ،ســال ،12
شــمارۀ  ،12صــص.65-41 :
 نایبــی ،هوشــنگ؛ و لطفیخاچکــی ،بهنــام« .)1393( ،تأثیــر روابــط و پیوندهــایخویشــاوندی بــر میــزان آســیبهای اجتماعــی در اســتانهای کشــور» .فصلنامــۀ بررســی
مســائل اجتماعــی ایــران ،دورۀ  ،6شــمارۀ  ،1صــص.26-1 :
 نجفیاصــل ،زهــره« .)1393( ،تبییــن تحــوالت نســلی روابــط خویشــاوندی درخانوادههــای حصــار خــروان در نیمقــرن اخیــر» .مجلــۀ انسانشناســی ،ســال  ،12شــمارۀ ،21
صــص.207-169 :
 نوتــاش ،مریــم« .)1389( ،بررســی تأثیــر ســرمایۀ اجتماعــی خانــواده بــر ناســازگاریهمســران در منطقــه  14شــهرداری تهــران» .پایاننامــۀ کارشناسیارشــد جامعهشناســی،
دانشــگاه پیامنــور تهــران ،دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی و اقتصــاد.
 یوســفی ،علــی؛ نوغانــی ،محســن؛ و حجــازی ،مهــا« .)1388( ،انســجام در شــبکههایهمســایگان شــهر مشــهد» .مجلــۀ جامعهشناســی ،دورۀ  ،1شــمارۀ  ،1صــص.161-138 :
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