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خانواده به عنوان مهمترین و اساسی ترین جایگاه امن انسانی به دلیل تحوالت ناشی از
پیامدهای مدرنیته و نو شدن جوامع بشری دچار تغییر و تحوالتی گشته است که در این
میان جامعه ایران هم خالی از این دگرگونی نیست  .به واسطه این تحوالت ،خانواده در دوره
مدرن ،گونه هایی مختلف را درخود پذیرفته است و همچنین سرمایه اجتماعی این گونه
های مختلف خانوادگی را متحول گردانیده است .در این مقاله ،هدف اصلی شناسایی سرمایه
اجتماعی خانواده ها درمیدان تحقیق است .روش تحقیق پیمایشی و اسنادی است .الزم به
یادآوری است که برای ساختن مقیاس ها از آرای نظری صاحب نظران رویکرد دیالکتیکی
بودن پدیده های اجتماعی و همچنین آرای صاحب نظران حوزه سرمایه اجتماعی(پاتنام،
کلمن ،پورتس ،بوردیو ،گوشال ،پتری راسکانن) استفاده گردیده است .قابل ذکراست که
چارچوب نظری پژوهش ،رویکردی تلفیقی میباشد .فرضیات طراحی شده برای پژوهش
عبارتنداز -1 :تجددگرایی سنت مآبانه با حراست از سرمایۀ اجتماعی خانواده قرین است.
 -2تجددگرایی مدرن و درحال گذار بزرگ ترین تأثیر را بر کاهش سرمایۀ اجتماعی
خانوادۀ ایرانی به جای گذاشته است -3 .تجددگرایی پسا مدرن موجب افزایش سرمایۀ
اجتماعی خانوادۀ ایرانی میشود .بررسی نتایج به دست آمده گویای به وجودآمدن گونه های
مختلف خانواده درجامعه ایران بوده است ،هم چنین نتایج به دست آمده نشان داد ،بین
میزان تجددگرایی و سرمایۀ اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کليدی :سنتی ،مدرن ،درحال گذار پسامدرن ،سرمایه اجتماعی
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مقدمه
پیدایش فردگرایی توأم با تحوالت تاریخی که به استقرار مدرنیته و صنعتیشدن جوامع انجامید ،تأثیرات
عمیقی بر رشد اندیشۀ اجتماعی داشت و تحوالتی را به خصوص در حوزه فرهنگی درجوامع بشری و
باالخص درخانواده ها بوجودآورد ،از آن جمله ،پیدایش گونه های مختلف خانواده ،در اکثر نقاط دنیا بوده
است ،گذشته از پیدایش گونه های مختلف خانوادگی ،سرمایه اجتماعی خانواده ها را هم متاثر ساخته است.
به این معنا که سرمایۀ اجتماعی یعنی :تغییرشکلدادن حمایتهای اجتماعی خانواده ،تنوع در
شبکههای ارتباطی ،که تنوع در نوع ارتباطات با همسایهها ،تنوع در شیوۀ دستیابی به اطالعات و
ارتباطات آن گونه که انسان ها را فارغ از زمان و مکان به هم وصل کرده ،افزایش طالق ،افزایش حضور
زنان در حوزۀ عملی ،کاهش فرزندآوری ،کمرنگ ساختن باورهای مذهبی خانوادهها ،تغییر در نگرشهای
جنسیتی ،چگونگی تغییر در شیوۀ گذراندن اوقات فراغت خانوادهها ،انباشت سرمایۀ اجتماعی و به تبع آن
رفتارهای دیگرخواهانه و داوطلبانه شهروندی در جامعه ایران که بر اثر تاریخی پرآشوب ،مجال کافی برای
تمرین دموکراسی و بسط حوزه عمومی نداشته با شکل مضاعفی روبرو است .در واقع ،مقاطع مختلف تاریخ
ایران ،فرصت هایی برای ایجاد و به فعلیت درآمدن این رفتارها بوده است که با وجود ظهور و بروز مقطعی
آن ها انباشت مستمری از این سرمایه که منجر به فرآیند مؤثر و پایداری از توسعۀ در جامعه شود ،به
سختی قابل بازشناسی است.
در هر صورت باید توجه کرد که در شرایط کنونی ،خانوادۀ ایرانی ،با چالشهای بسیار روبرو است .این
چالشها ،سطوح سرمایۀ اجتماعی خانواده را دستخوش تغییر کرده است .تغییراتی از قبیل« :تغییر تنش و
جایگاه زنان ،افزایش میزان طالق ،کاهش میزان ازدواج ،کاهش فرزندآوری» تغییر نگاه به همسر ،مرکزیت
تصمیمگیری خانواده در جامعه ،کمرنگشدن باورهای مذهبی و کاهش اعتماد که به مجموعهای از
نقشهای معارض انجامیده است ،وضعیت تعارضی حوزه مطالعات خانواده در ایران را به طرح بحث
فروپاشی خانواده ،مضیقه ازدواج و طالق کشانیده است» (آزاد ارمکی ،همان منبع).
به تعبیر یکی از جامعه شناسان در میان تغییراتی که این روزها در جریان است ،اهمیت هیچکدام به
اندازه اتفاقاتی نیست که در زندگی شخصی ،در روابط جنسی ـ حیات عاطفی ،ازدواج و خانواده در حال
وقوع است .در خصوص این که ما چگونه درباره خود فکر میکنیم و چگونه با دیگران پیوند و رابطه برقرار
میکنیم انقالبی در جریان است .این انقالب است که در مناطق و فرهنگهای مختلف با سرعتهای
مختلف و با مقاومتهای بسیار در حال پیشرفت است (گیدنز.)1 :1333 ،
متحول شدن و تغییر در نهادهای اجتماعی ،باالخص نهاد خانواده ،و پیدایش گونه های مختلف
خانواده ریشهای تاریخی دارد و درجهای از تغییر در بستر اجتماعی جامعه متأثر شده از تجددگرایی قرار
دارد و نمیتوانیم همه تحول را ناشی از تجددگرایی غرب بدانیم.
در حقیقت پیآمد و مسأله بودن تجددگرایی بر ساختار اجتماعی خانوادهها از آنجا ضرورت تحقیق را
جان میبخشد ،که به نظر میرسد ،پیآمد فرآیند تجددگرایی در خانوادهها ،پیدایش گونه ها و فرسایش
سرمایۀ اجتماعی خانواده میباشد ،میزان افزایش استفاده از رسانهها ،تغییر در ارتباطات دختران و پسران،
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به وجود آمدن شکلهای جدیدی از خانوادهها ،تغییر در چگونگی حیات عاطفی خانوادهها و ...میباشد و در
این راستا تغییر شکل یا فرسایش سرمایۀ اجتماعی خانوادهها که ناشی از تجددگرایی و نوگرایی خانوادۀ
ایرانی میباشد ،در روندی رو به رشد سیر صعودی خود را طی مینماید.

طرح مسئله
در پیشینه تاریخی مدرنیته و نوسازی در ابعاد زمان و مکان ،نظرات متفاوتی وجود دارد« .بسیاری از تاریخ
نگاران هنگامی که از (روزگار مدرن) یاد میکنند فاصله میان رنسانس و انقالب فرانسه را در نظر دارند .اما
افرادی آغاز صنعتی شدن جوامع اروپایی یا پیدایش وجه تولید سرمایه داری و تعمیم تولید کاالیی را آغاز
گاه مدرنیته میدانند ...نویسندگانی نیز حد نهایی مدرنیته را میانه سده بیستم و حتی «امروز» میشناسند».
(احمدی )8 :1311 ،شناخت تاثیرات مدرنیته و فرآیندهای آن بر الگوهای سکونت و فرهنگ خانه در تمام
جوامع به خصوص کشورهای در حال توسعه بسیار پیچیده و دشوار شده است ،زیرا در نتیجه ی تحوالت
مدرن وگستره ی فرآیندهای ارتباطی بین ملت ها و ادغام و اشاعه فرهنگ ها در یکدیگر ،دیگر فرهنگ
آن کلیت منسجم و یکپارچه ای نیست که انسان شناسان در قبایل و اقوام کوچک سنتی مشاهده و مطالعه
میکردند .فرهنگ ها به (دیگ درهم جوش) یا موجودیت های "چهل تکه" یا "سوپرهای مارکت های"
بزرگ تبدیل شده اند که از هر چیز و از هرجایی درآن ها تکه ای و نمونه ای هست(.فاضلی).1381،38،
با مقدمه ی فوق ابتدا به فرآیند تاریخ مدرنیته در ایران میپردازیم ،در این راستا باید گفت ،پیشینه
تفکر مدرن و یا هر مقوله و پدیده انسانی یک ملت را نمیتوان با مرزی مشخص در بعد زمان و مکان بیان
کرد چرا که «خمیر مایه تفکر یک ملت در طول سالها بلکه دههها و قرنها ساخته میشود .و در پرتو تعلیم
و تربیت ،آموزش و آگاهی و مدیریت سیاسی قابل تعدیل و تغییر میباشد( ».سریع القلم .)17 :1311 ،از
سوی دیگر اگر چه زمان ها و مکان ها یک به یک در سرنوشت و چگونگی وضعیت حال تأثیردارند ،اما
برخی از برهههای زمانی و مکانی تأثیری از خود به جای میگذارند که برای ملتها نوعی بیداری و آگاهی
به همراه دارند ، .ضرورت مطالعه ی این مسأله اجتماعی از آنجا اهمیت پیدا میکند که بر اساس آمار و
اسناد ،تجددگرایی در ایران بیشترین تبعاتش را در خانواده به جا گذاشته است و در حقیقت جهانیشدن و
مدرنیته غرب پیآمدهایی را در تجددگرایی ساختار اجتماعی خانوادۀ ایرانی به جای گذاشته است .چنان که
براساس گفته صاحبنظران ،خانوادۀ ایرانی را دچار بحران و تحول نمودهاند و گونه های مختلفی را بوجود
آورده است .در هرحال ،تحولی که انگیزه انجام این تحقیق را تقویت کرد این بود که آیا تجددگرایی در
خانواده های ایرانی با حراست از سرمایه اجتماعی خانواده ،همراه بوده است؟ یا بالعکس؟ گونه های مختلف
خانواده دارای چه میزان از سرمایه اجتماعی هستند؟ چرا آمار طالق بیش از هر زمان دیگری است؟ چرا
جوانان به قول دکتر تنهایی جامعهشناس ایرانی ،دچار رهاشدگی و به قول گیدنز بیاختیاری شدهاند؟ چه
علل و عواملی تأثیرگذار بر شدت حرکت ،بازاندیشی خانوادههای ایرانی در کردار و عمل شدهاند؟ این
بازتابندگیها به قول بلومر که در" کنش پیوسته انسان ها دچار ماندگی یا تازگی میشود" ناشی از چه
علل و عواملی میباشد؟ اصالً این پروسه چالش و بازتابندگی تا به کجا راهش را طی مینماید و در نهایت
ما باید شاهد زوال خانوادۀ ایرانی باشیم ،شاهد پیدایش گونه های مختلف خانوادگی (سنتی ،مدرن ،درحال
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گذار و پست مدرن) باشیم ،و همچنین شاهد فرسایش و تضعیف سرمایۀ اجتماعی خانوادهها باشیم یا نه؟
پیآمدهای مدرنیته غرب ،تجددگرایی و نوگرایی را در نگرشهای انسان ها و خانوادهها به وجود آورده است
و در حقیقت آیا خانوادۀ ایرانی در حال گذار است؟ واقعاً کدامیک؟ آیا پیدایش گونه های مختلف خانواده
ایرانی واقعیتی است که باید بپذیریم؟ به نظر میآیدکه برای پاسخ به سواالت فوق ،باید به نتایج به دست
آمده از میدان تحقیق توجه کنیم.

چارچوپ نظری مبتني بريك رويكردتلفيقي
پدیدههای اجتماعی ،پدیدههای متصلب و خشک المتغیری نیستند .پدیدههای اجتماعی ترکیبی از ذهنیت
و معنا و غایت هستند و هیچگاه ،به نهایت و اتمام نمیرسند .پدیدههای ناتمامی هستند که همواره در حال
تغییر و شدن اند ،بهخصوص این که پدیدههای اجتماعی در یکدیگر تأثیر میگذارند و یکدیگر را مشروط و
محدود میکنند .پس پدیدههای اجتماعی در حال ترکیب هستند (بشیریه .)1 :1313 ،در حقیقت پدیدههای
اجتماعی و کنشهای انسان ها ،همواره در شدن و تغییر و بازنگری و تلفیقی دیالکتیکی میباشند و تبیین
کنش ،مهمترین مسأله در عرصه جامعهشناسی است و رویکرد جامعهشناسان در برخورد با این مسأله در
قالب دو سنت نظری عینگرایی 1و ذهنگرایی 2قابل دستهبندی است که برآیند حاصل از رقابت این دو
سنت متقابل در مفهوم دوگانهگرایی 3نهفته است .در حقیقت ،حیات اجتماعی انسان ها در جدایی
دیالکتیکی بین عینیت و ذهنیت معنا مییابد و در این جدال هرگونه تغییری و در هر شرایط خاص تاریخی،
پیآمدهایی خاص را به دنبال میآورد  .پژوهش به دنبال فهم چگونگی وضعیت سرمایۀ اجتماعی خانواده
تهرانی ناشی از میزان گرایش به نوگرایی و تجددگرایی است محقق معتقد است پیامدهای تجددگرایی
غربی در خانوادۀ ایرانی و تأثیرش بر سرمایۀ اجتماعی خانوادهها در حقیقت یک جدال است .ارزش نو
میآید و ارزش کهنه را کنار میزند و در این میان رابطهها را تغییر میدهد  .به عبارتی سرمایۀ اجتماعی
متزلزل میکند .اگر سرمایۀ اجتماعی را برآیند حاصل از هزاران کنش انسان ها در تعامل روزانهشان با هم
بدانیم .لذا چارچوب نظری ناظر به بررسی نظریات  )1بوردیو  )2گیدنز  )3مید  )1بلومر  )1زیمل  )1وبر )1
پاتنام  )8ولکاک  )3جیمز کلمن و  )17پورتس است  .در حقیقت بررسی آرای صاحبنظران در این
پژوهش ،گویای این مطلب است که رویکرد تکاملی دیالکتیکی ،دغدغه ذهنی کالسیکهایی مانند وبر،
تونیس ،دورکیم و معاصرانی همچون بوردیو ،گیدنز ،بلومز ،پاتنام ،ولکاک و ...بوده است .بیتردید ،این
جنبهی شدن و تکامل که در پدیدههای اجتماعی وجود دارد ،در همهی جوامع بشری به نوعی پیام خودش
را میرساند و پیامش ماندنی است.
رقابت این دو سنت متقابل ،زمینه را برای رویکرد سوم فراهم میآورد .رویکردی که ادعای فراروی از
دوگانهگرایی را دارد .هسته این چارچوب نظری در مفهوم رابطه 1یا نسبت تلفیقی دیالکتیکی پدیدههای
اجتماعی نهفته است که در قالب کنشهای سنتی و مدرن این رابطه به وقوع میپیوندد.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 objectivism
2 subjectivism
3 dualism
4 relation
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به عبارت دیگر ،توجه یکجانبه به هر وجه ،نوعی سادهانگاری است .زیرا واقعیت ،ماهیت برساخته
دارد و از دیالکتیک ذهن و عین به وجود میآید .موافق با این رویکرد ،در نظریه بوردیو ،نشانی از مفاهیم
متعین یا به عبارت بهتر مفاهیم مستقل وجود ندارد ،بلکه مفاهیم الزم و ملزوم یکدیگر هستند و در رابطه
با هم معنا پیدا میکنند.
بوردیو با الهام از این رویکرد و با توسل به نظریه میدان در فیزیک ،مبنی بر تصویر جهان به منزله
جهان میدانها و نیرویی مختلف که ذرات در ذیل هر میدان ،بنابر ویژگیهای خود از یک سوی و
ویژگیهای میدان از سوی دیگر رفتار میکنند .مفاهیم نوبنیاد منش و میدان را جعل میکند و به تبین
کنش در چارچوب این نظریه میپردازد .در این نظریه ،کنش پیامد رابطه بین منش و میدان است و قابل
تقلیل به هیچ یک از آن ها نیست (شوارتز .)111 :1331 ،این وجوه ،هستی مستقل نداشته و دو بعد از
یک واقعیت واحد را تشکیل میدهند .بدینترتیب فهم نظریه عمل بوردیو در گروه فهم مفاهیم نوبنیاد
منش و میدان و رابطه دیالیکتیکی آن ها با یکدیگر است یعنی:
عمل = میدان  +منش
در جای دیگر بوردیو اشاره میکند که در رابطهی دیالکتیکی ملکه و میدان ،عمل به وجود میآید.
زیمل  ،یک ماهیت تقابلی و جدی و دیالکتیکی برای پدیده های اجتماعی در نظر میگیرد .او هم
چنین میگوید :کنش دوسویه واقعیت بخشیدن به یک واحد ،یک جامعه یا یک جامعهپذیری است
(استونز.)127 :1313 ،
رویکرد دیالکتیکی ،در حقیقت گویای این است« :دیالکتیک یعنی تمامیتی که اجزاء آن در تقابلهای
دوگانه و بیشتر نشاندهنده خصلت حرکت و تغییر و پویایی آن است .یعنی یک جامعه یا گروه اجتماعی –
 -G. M. Gبه همان میزان که منظم و ساختمند است ،یعنی یک واقعیت تمام است که تمامیت آن نیز به
اشتراک نیازها ،راهها و اهداف اجزاء برمیگشت به همان میزان نیز حامل و جامع تفاوتهای حساس میان
اجزاء است .تفاوتهای حساسی که اگر چه متفاوتاند ،ولی با اشتراکات میان اجزاء متفاوت ،با هر درجهای
از تفاوت ،هماهنگ شده است و یک کل تمام را تشکیل میدهد .به این معنی ،تمام جهان هستی و به
مراتب جهان اجتماعی یا جامعه ،یک دیالکتیک است (تنهایی :1382 ،صص  .)111-112به این نحو تمام
جامعه شناسان نیز زمانی که حرکت ،تغییر ،گذار ،تحول و هر گونه پویایی اجتماعی را بخواهند بفهمند یا
تبین کنند ناگزیر در شناخت این واقعیت دیالکتیکی درگیرند ،چه نام این واقعیت را واقعیت دیالکتیکی
بگذارند چه به یک هندسه دوتایی 2یا سهتایی باور پیدا کنند .پس همانگونه که در اصل تفکیکیافتگی
مشاهده شد ،تغییر ،تحول و تکامل جوامع یا گذار تفکیکیافتگی جوامع ،یعنی تغییر و تحول منظم
واقعیتهای دوگانه و بیشتر .از این منظر ،نهاد خانواده به مثابه یک جهان اجتماعی و یک نماد اجتماعی
خود حاوی رویکردی دیالکتیکی میباشد .یعنی زاده کنش و واکنشهای افراد و آن ماحصل ،یک خود و
یک سرمایۀ اجتماعی است».
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ

1 constructed

 2منظور شرح جدلی زیملی است .نک .تنهایی ،درآمدی بر مکاتب جامعهشناسی ،چاپ چهارم1313 ،
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سرمایۀ اجتماعی ،در حقیقت زاده رویکردهای تعاملی دیالتیکی در کنش و واکنشهای افراد در جهان
هستی ،جهان اجتماعی و خانواده می باشد و محصول آشنا بودن و آشنا شدن آدمیان با یکدیگر است و بر
چشم داشتهایی استوار است که از آشنایی جان میگیرد و در اکثر مواقع با گذر زمان گسترده میشود.
سخن فوق را به گونهای دیگر در سخنان آنتونی گیدنز مشاهده میکنیم ،یکی از ویژگیهای متمایز
تجدد عبارت است از تأثیرات متقابل فزاینده بین دو حد «حد نهایی» برون مرزی و درون مرزی یا به
عبارت دیگر ،بین تأثیرات جهانی ،از یک سو وگرایشهای درونی از سوی دیگر» (گیدنز.)11 :1381 ،
در حقیقت ،در سخنان گیدنز دو حد نهایی برون مرزی و درون مرزی یعنی ،همان «من» و «من
اجتماعی» در جایگاه نظریه معرفتی مید و بلومر میباشد که بنابر نظریات بلومر ،مید و گیدنز در «خود» پا
به صحنه ظهور میگذارد و رفتار انسان ها را دچار بازتابندگی میکند .جدل خود که حاصل دیالتیکی من و
من اجتماعی در نظریات هربرت مید و بلومر میباشد و به گونهای دیگر (در حد نهایی برون مرزی و درون
مرزی در نظریه گیدنز بازیافت میشده) و به گونهای دیگر هم در نظریات صاحبنظران سرمایۀ اجتماعی
مشاهده میکنیم .نگاه کنید:
«پورتس ( )1338سرمایۀ اجتماعی را توانایی کنشگران ،در کسب سود بدلیل خاصیت عضویت در
شبکههای اجتماعی و سایر ساختارهای اجتماعی تعریف میکند .ویژگی ذاتی سرمایۀ اجتماعی در رابطهای
بودن آن و در تعامل یک ارتباط اجتماعی بین من و من اجتماعی به دست میآید .پورتس میگوید:
«اگرچه سرمایۀ اقتصادی در حساب بانکی خود و سرمایۀ انسانی در دست اوست اما سرمایۀ اجتماعی در
ساختار روابط او قرار دارد .برای کسب سرمایۀ اجتماعی او بایستی با دیگران در ارتباط باشد و این ارتباط با
دیگران منبع واقعی سود و انتفاع است».
«پتری راسکانن» ریشه های سرمایۀ اجتماعی را در سه سطح جستجو می کند که هر کدام دارای
مولفههای چندی است :در سطح فردی ( شامل عقالنیت آگاه و روشنفکرانه) ،درسطح اجتماع و
هنجارهای بده بستان ،شبکه های افقی و عمودی) ،در سطح جامعه (قانون ،عدالت ،تنظیم تضادها و
ارتباطات باز و آزاد).
این منابع از طریق مکانیسمهایی چون اعتماد (اعتماد به دیگران و اعتماد به نهادها) و ارتباطات
(جریان اطالعات ،درک اطالعات و مهارتهای شناختی مشترک) منجر به دو پیآمد عمده میشود الف)
منافع مصرفی (خرسندی آنی حاصل از اعتماد و ارتباطات) و منافع اصلی (تسهیل همکاری ،تنظیم
فعالیتها ،کاهش هزینهها ،حمایت اجتماعی) .تقسیم بندی مشابهی نیز توسط دیوید هالپرن صورت گرفته
که در آن بین سطوح خرد ،میان و کالن تمایز قائل میشود( .ولکاک)1338 ،1
نهاپیت و گوشال نیز سه مؤلفه ،برای سرمایۀ اجتماعی در نظر میگیرند )1 :مؤلفه ساختاری (الگوهای
غیرشخصی پیوندهای بین افراد ،بخش سختافزاری شبکههای اجتماعی)  )2مؤلفه شناختی (منابعی که
بازنمودها ،تفاسیر و سیستمهای مشترک معانی را فراهم میآورد)( .در حقیقت همان جریانMe , I ،در
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Woolcock
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اینجا تکرار میشود)  )3مؤلفه رابطهای (روابط شخصی مؤثر بر رفتار افراد که انگیزههای اجتماعی آن ها را
ارضا میکند مثل احترام و دوستی ،اعتماد و اعتبار نیز بخشی از این مؤلفهاند).
بررسی مباحث ذکرشده فوق درباره سرمایۀ اجتماعی هم به نوعی تعامل در روابط اجتماعی را نشان
میدهد که سرمایۀ اجتماعی در حقیقت برآیند کنش و واکنشهای روزانه انسان ها در جامعه میباشد که
به صورت خودهای مختلف ،خود را بازنمایی میکند گاهی به صورت مثبت و گاه منفی ،در حقیقت جریان
تجددگرایی با تأثیر به کنشهای افراد (سرمایۀ اجتماعی آنان را در پارهای از مواد تقویت ،در پارهای دیگر
تضعیف و یا دچار فرسایش میکند) که بالطبع همین امر هم در خانوادهها به لحاظ حساس بودن و
آسیبپذیری بیشتر به شدت تکرار میشود و در پارهای از موارد به دلیل نداشتن انسجام و همیاری در
روابط اعضای خانواده  ،آنهارا از درون دچار فروپاشی یا زوال و به عبارتی  ،دچار فرسایش و نابودی سرمایۀ
اجتماعی میکند.
هم چنین پوتنام مهمترین نظریهپرداز سرمایۀ اجتماعی که بیش از یک دهه نظریاتش در دانشگاههای
آکادمی روز دنیا و در مطالعات بین رشتهای مورد استفاده واقع میشده است «سرمایۀ اجتماعی را به عنوان
اعتماد ،هنجارها و شبکههای پیوند ،که ارتباطات را تسهیل میکند و هم چنین همکاری کردن را برای
سود متقابل ،تعریف میکند که نتیجه آن انواع متفاوتی از کنشهای جمعی میباشد و در حقیقت به نظر
پوتنام ،سرمایۀ اجتماعی ،روابط بین افراد ـ شبکههای اجتماعی و هنجارهای متقابل و اعتماد اجتماعیای
که از این طریق حاصل میشود ـ میباشد.
به اعتقاد جیمز کلمن ،سرمایۀ اجتماعی ،بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنشگر اجازه میدهد
تا با استفاده از آن به منابع خود دست یابد .این بعد از ساختار اجتماعی شامل تکالیف و انتظارات مجاری
اطالعرسانی ،هنجارها و ضمانت اجراهایی است که انواع خاصی از رفتار را تشویق کرده ،یا منع میشوند.
سرمایۀ اجتماعی مجموعهای از عناصر متفاوت است که دارای دو ویژگی مشترک است .تمام این عناصر
دارای برخی از جوانب ساختار اجتماعی بوده و برخی از کنشهای افراد واقع در درون ساختار را تسهیل
مینمایند .از دیدگاه کلمن ،مفهوم سرمایۀ اجتماعی ،نشاندهنده آن است که چگونه ساختار اجتماعی یک
گروه میتواند به عنوان منبعی برای افراد آن گروه «خانواده» عمل نماید .کلمن وجود سرمایۀ اجتماعی را
در اعتماد ،اطالعرسانی و ضمانت اجراهای کارآمد ،روباط اقتدار و میزان تکالیف در گروه میداند.
به اعتقاد کلمن ،سرمایۀ اجتماعی میتواند به سه شکل در خانواده حاضر شود :اول ،تکالیف و
انتظاراتی که بستگی به میزان قابلیت اعتماد به محیط اجتماعی دارد .دوم ،ظرفیت اطالعات برای انتقال و
حرکت در ساختار اجتماعی تا بتوان پایهای برای کنش فراهم نمود .سوم ،وجود هنجارهایی که توأم با
ضمانت اجرایی مؤثر هستند .کلمن معتقد است که سرمایۀ اجتماعی در یک تعامل اجتماعی (ذهنی ـ
عینی) خلق می شود و از نظر کلمن سرمایۀ اجتماعی در نهایت برای افراد سرمایۀانسانی را به همراه دارد
(وینتر.)2 :2777 ،1
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Winter
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با توجه به نظریات مطرح شده در زمینهی سرمایۀ اجتماعی ،در حقیقت سرمایۀ اجتماعی خود برآیند و
ماحصل دوپاره دیالکتیکی (ذهنیت و عینیت) I ،و ( Meتازگی و ماندگی)( ،کنش سنتی ،عقالنی)
گزلشافت (جامعه سازمانی) و گمینشافت (اجتماع)( ،جوامع سهتایی)( ،تفکیکیافته و مدرن) و جوامع
دوتایی (جوامع کمتر تفکیکیافته)( ،جوامع مبتنی بر اعتماد (سنتی) و جوامع مبتنی بر مخاطره و ریسک
(جوامع مدرن))( ،جوامع مبتنی بر پایگاههای اکتسابی و جوامع مبتنی بر پایگاههای انتسابی) . ... ،همه و
همه ناشی از این است که کنش انسان ها در بستری که تقابل بین دو انسان میباشد و در یک فضای
ارتباطی نقش میبندد .بالطبع تجددگرایی در این بستر ،کنش انسان ها را مدرن میکند .در زیر به نموداری
که به نوعی اشاره به سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن دارد ،اشاره میکند .ابعادی که در نظریات پوتنام ،کلمن،
فوکویاما ،پاکستون و ...وجود دارد و در این راستا ،پاکستون ( )1333متذکر میشود که میتوان سرمایۀ
اجتماعی را متشکل از دو بعد دانست:
پیوندهای عینی میان افراد :یعنی ساختار شبکهای عینی که افراد را به یکدیگر مرتبط کند .این مؤلفه
نشان می دهد که افراد در فضای اجتماعی به یکدیگر مربوطند .نوع ذهنی پیوند :یعنی پیوندهای میان
افراد باید دارای ویژگی خاصی باشد .دوجانبه ،مورد اعتماد و مستلزم احساس مثبت (همان.)33 ،
پس پیآمدهای مثبت سرمایۀ اجتماعی هنگامی وجود دارد که دو بعد متشکلهی آن همزمان و به
میزان بسنده حاضر باشند .این موضوع را میتوان در قالب جدول زیر که با تغییراتی از پاکستون (همان،
 )33آمده ،نمایش داد:
سرمايۀ اجتماعي و رابطهی ابعاد آن
بعد ذهني

بعد عيني
زياد

زیاد

وجود سرمایۀ اجتماعی تعامل را تسهیل
میکند.

کم

انجام تعامل ،نیازمند طرف سوم و ضمانت
اجراهای رسمی است.

کم

اعتماد وجود دارد اما انجام تعامل با مشکل
مواجه است.
موردی نادر

تفکیک سرمایۀ اجتماعی به دو بعد عینی و ذهنی و لزوم پیوند میان این دو برای ایجاد پیآمدهای
سودمند آن از این روست که محدودکردن مفهوم به ساختارهای عینی روابط یا ذهنیات افراد مشکالتی را
در شکلگیری سرمایۀ اجتماعی و اثرات آن پدید میآورد .ممکن است ،سرمایهگذاریهای دولتی نمادهایی
برای گسترش روابط میان افراد یک جامعه تأسیس شود و همگان موظف به عضویت در آن شوند .اما
وجود این ساختارها ،بدون فراهم نمودن اعتماد و هنجارهای مشوق همکاری و عمل جمعی به تنهایی
نمیتواند سرمایۀ اجتماعی را در آن جامعه تشکیل دهد .این موضوع در مورد ابعاد ذهنی سرمایهی اجتماعی
نیز صادق است .اگر امکانات ایجاد شبکههای تعامل در قالب انجمنهای داوطلبانه نباشد ،اعتماد و
هنجارهای مشوق عمل جمعی ،در ذهنیت افراد جامعه به شکل آرمانی غیرعملی باقی خواهد ماند.
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با توجه به استنباط از نظریات صاحب نظران در حوزه ی سرمایۀ اجتماعی ،سه متغیر هنجارها ،شبکهها
و اعتماد که پوتنام ،کلمن  ،پاکستون ...،به آن اشاره داشتهاند و مورد بررسی قرار دادهاند .در مبحث سرمایۀ
اجتماعی مورد سنجش قرار میگیرند  .در مدل زیر به ترسیم مفهومی علل و عوامل سرمایۀ اجتماعی
پرداخته شده است.
مدل شماره :مدل مفهومي علل و عوامل سرمايه اجتماعي

در هر صورت ،در نتیجهگیری این رویکرد باید گفت :تمامی مباحث باال به نحوی یک رویکرد تلفیقی
دیالتیکی را نشان میدهد که چگونه در چالش دو پدیده اجتماعی با یکدیگر ،ماحصلی به نام خود انسان یا
سرمایۀ اجتماعی بهوجود میآید که کنشهای انسان را بر اساس تفسیر موقعیت ،به ذهن متبادر میکند و
به بازاندیشی میپردازد و در حقیقت این جریان جدل «سنت و تجدد»« ،من و من اجتماعی» باز تولید آن،
هزاران هزار کنش روزانه انسان ها است که در جریان تعامالت روزمره تبدیل به سرمایۀ اجتماعی میشود،
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حال ممکن است این سرمایۀ اجتماعی مثبت یا منفی باشد و تعریف آن در گروههای بهنجاری و نابهنجار
بر اساس سرمایههای اجتماعی که در ارتباطات اجتماعی خود برقرار میکنند ،فرق میکند.
مدل شماره  :2مدل نظری تحقيق مبتني برديالكتيكي بودن پديده های اجتماعي

فرضيه های پژوهش
 -1بین گونههای تجددگرایی خانوادۀ ایرانی و سرمایۀ اجتماعی ارتباط معنی دار وجود دارد.
 -2تجددگرایی سنت مآبانه با حراست از سرمایۀ اجتماعی خانواده قرین است.
 -3تجددگرایی مدرن و درحال گذار بزرگ ترین تأثیر را بر کاهش سرمایۀ اجتماعی خانوادۀ ایرانی به
جای گذاشته است.
 -1تجددگرایی پسامدرن موجب افزایش سرمایۀ اجتماعی خانوادۀ ایرانی میشود.

روش تحقيق
در تحقیق حاضر برای رسیدن به اهداف مورد نظر از روش کمی (پیمایش) بهره گرفته شده است.
جامعه آماری این تحقیق را کلیه خانوارهای شهری تهرانی در سال  1383تشکیل میدهد .واحد آماری
تحقیق هر یک از خانوارهای شهری تهران در سال  1383میباشد .به دلیل حل مشکل فهرست و نیز

شکربیگی /مدرنگرایی و سرمایۀ اجتماعی خانواده در ایران «تحقیقی در شهر تهران» 133

کمکردن پراکندگی نمونهها و هزینه ،از شیوه نمونهگیری دو مرحلهای استفاده شده که در مرحله اول
بلوکهای نمونه و در مرحله دوم خانوارهای نمونه به روشی که در ادامه بدان اشاره میشود ،انتخاب شده اند.
حجم جمعیت آماری طبق آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال  "2211171" ،1381بوده است.
در این تحقیق برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است:

برآورد حجم نمونه با
 %1و  %33اطمینان

Nt 2 s 2
) Nt 2 ( p  q

) Nd 2  t 2 s 2 Nd 2t 2 ( p  q

n

)2267892(2 / 58) 2 (0 / 5)(0 / 5
 665
)2267892(0 / 05) 2  (2 / 58) 2 (0 / 5)(0 / 5

nt 

در این تحقیق تعداد نمونه بدست آمده به نسبت جمعیت هر منطقه بر اساس نتایج آخرین سرشماری
نفوس و مسکن ( )1381تقسیم و سپس تعداد بلوک نمونه محاسبه شد .تعداد نمونه در همه بلوکهای
نمونه مساوی  1در نظر گرفته شده است .پس از آن بلوکهای هر منطقه به صورت سریال شماره گذاری
شد و با استفاده از جدول اعداد تصادفی ،بلوکهای نمونه به طور تصادفی بر روی نقشه بلوکهای هر
منطقه مشخص ،و نقشه مناطق به همراه تعداد پرسش نامه الزم در اختیار  27نفر آمارگیر ثابت با هدایت
محقق قرار گرفت.

واحد تحليل
واحد تحلیل واحدی است که اطالعات از آن جمعآوری و خصوصیات آن توضیح داده میشود (دواس،
 .)11 :1311بر این مبنا واحد تحلیل تحقیق حاضر را خانوادههای تهرانی ساکن در مناطق  22گانه تهران
تشکیل میدهد.

آزمون روايي و پايايي آنها
براساس خروجی آزمون آلفای کرنباخ ،ضریب این آزمون برای گویههای متغیر تجددگرایی معـادل 7/81
میبـاشد که از سطـح استاندارد  7/1باالتر بوده و نشان میدهد که این گویهها از همبستگی باالیی
برخـوردار بوده و ابزار مناسبی برای سنجش متغیر مـورد نـظر محسوب میگردند.
براساس خروجی آزمون آلفای کرنباخ ،ضریب این آزمون برای گویههای متغیر سرمایۀ اجتماعی هم
معـادل  7/81میبـاشد که از سطـح استاندارد  7/1باالتر بوده و نشان میدهد که این گویهها نیز از
همبستگی باالیی برخـوردار بوده و ابزار مناسبی برای سنجش متغیر مـورد نـظر محسوب میگردند.
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مفاهيم پژوهش
تجددگرايي :
در این پژوهش «تجددگرایی» و معر ف ها ی آن به عنوان متغیر مستقل میباشد که با مقیاس شارما که
تلفیقی از مقیاسهای اسمیت ،لرنر و اینکلس است ،مورد سنجش قرار میگیرد .هم چنین در این پژوهش
با کمک مقیاس محقق ساخته شده ،که برآیندی از نظریات صاحبنظران کالسیک و معاصر درباره
تجددگرایی میباشد ،شاخصهایی تکمیلی نیز پرداخته میشود.
تعاریف نظری و عملی تجددگرایی عبارتند از:
 جهتگیری علمی  :تمایل به فهم دنیا بر پایهی نقش مدارک علمی و تحقیقی به جای خرد دوران
گذشته.
 جهتگیری تساویطلبانه  :التزام عقالنی است به اصل تساوی حقوق و برابری جنسیتی در پایگاه
انسانی بدون قائلشدن هر نوع تبعیض بر پایهی جنبههای منسوب به جنس ،قوم و...
 جهتگیری جهانی  :نگرشی است به سوی ترجیح هنجارهای غیرشخصی در اجرای نقشهای عام
فراتر از وفاداریهای ویژه به خویشاوندان ،دوستان و...
 جهتگیری پیشرفت  :نگرش مثبت به غلبه بر تقدیرگرایی و محلیگرایی است .تمایل به موفقشدن و
باور به مفیدبودن برنامهریزی
 جهتگیری استقاللطلبانه  :نگرشی به سوی آزادی از اجبارهای ساختار اقتدار سنتی است که نتیجهی
آن عدم هم نوایی با چنین هنجارهایی است که ممکن است به لحاظ عقالنی مورد شک باشند.
 جهتگیری مدنی  :تمایل به کسب اخبار ملی و بینالمللی است و آگاهی از مسائلی که ملت و اجتماع
بینالمللی با آن مواجه است و کوشش برای شکلدادن و تمرکز افکار روی موضوعات مختلف.
 جهتگیری دموکراتیک  :نگرش مثبت به حفظ و رعایت حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی برای
همه افراد و گروههای جامعه و وجود فرصتهای مساوی برای همه در مشارکت آزادانه در ارزش های
آن جامعه و نهادهای اجتماعی که به نحوی دارای نگرشهایی میباشند.
 تجددگرایی روانی « :تجددگرایی روانی که در سطح فردی مطرح میباشد ،اشاره به نوعی تحرک
روانی یا ذهنی دارد که طی آن افراد ویژگیهای روانی ،ارزشی ،انگیزشی و اعتقادی تازهای را کسب
میکنند .خصوصیاتی که با اکتساب و درونیکردن آن ها به تعبیر رویکرد تجددگرایی ،انسانهای
سنتی مبدل به انسانهای مدرن و متجدد میشوند و آمادگی آفرینش عالمی نو وجدید را پیدا
میکنند( ».از کیا و همکاران.)11 :1383 ،
عالوه بر شاخصهای فوق در این پژوهش ،شاخصهایی برای اندازهگیری مفاهیم تجددگرایی مناسب
با بستر اجتماعی و خانوادگی ایران و برگرفته از نظریات صاحبنظران چارچوب نظری میباشد که اعتبار
صوری آن مورد ارزیابی داوران و اساتید دانشگاهی قرار گرفته است.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Modernization
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شاخصهای مهیاشده عبارتند از:

ریسکپذیری (فرهنگ خطر کردن)  :یکی از وجوه اساسی فرهنگ تجدد که به موجب آن آگاهی از
خطرهای احتمالی به صورت ابزاری برای تسخیر و آبادانی آینده درمیآید( .گیدنز .)321 :1318 ،به گفته
گیدنز ،قرارگرفتن در زندگی مدرن ،قرارگرفتن در ریسک است و بودن در زندگی سنتی ،بودن اعتماد در
روابط اجتماعی انسان ها میباشد و هم چنین او میافزاید :انسان مدرن در معرض ریسکهایی قرار دارد
که جامعه و نهادهای اجتماعی آن ها را تولید میکنند .به عبارت دیگر انسان مدرن با مخاطرات مصنوعی
دستساختهی خود مواجه است .گیدنز در اینجا از واژه ی «جامعهی بیمزده » الریش بک نیز استفاده
میکند .در نگاه گیدنز انسان مدرن همواره در معرض انواع «شوکهای فرهنگی » قرار دارد و زندگی
خانوادگی هم در معرض این گونه شوکها میباشد.
سرمايۀ اجتماعي :
قابل ذکر است که در این پژوهش ،سرمایۀ اجتماعی به عنوان متغیر وابسته مورد سنجش قرار گرفته
است .شاخصهای قابل اندازهگیری در سرمایۀ اجتماعی در این پژوهش عبارتند از:
الف) اعتماد اجتماعی
ب) شبکهها
پ) هنجارها
قابل ذکر است که برای اندازهگیری شاخصهای فوق از مقیاس پاتنام ،جیمز کلمن و وندی استون
وگویه سازی و سایر شاخصهای تکمیلی استفاده شده است .به عبارتی طراحی مقیاسهایی با توجه به
بستر اجتماعی خانوادۀ ایرانی و جامعه ایرانی برای اندازهگیری متغیرهای مورد نیاز در پژوهش حاضر مد
نظر بوده است.
شاخصهای درنظرگرفتهشده برای سرمايهی اجتماعي و معنای مفهومي آن ها و مآخذ مورد
استناد
رديف

شاخصها و معنای مفهومي آن

منبع

1

اعتماد و قابلیت اعتماد
اعتماد :میزان اعتماد فرد به آشنایان (اعضای خانواده ،خویشاوندان،
دوستان ،همکاران و همسایگان) اعتماد به غریبهها و سازمانهای
مختلف و نمایندگان حکومت (مدیران سازمان ها و نمایندگان مجلس)
قابلیت اعتماد :میزان ریسکپذیری و قابل اعتماد دانستن محیط زندگی
از نظر فرد (عدم یا وجود دزدی یا کالهبرداری در آن)

Bullen and Onyx (1998),
Krishna and Shrader (2000),
Benchmark Survey (2000),
Australian Bureau of
Statistics (2003B),
)Grootaert and others (2005

2

مشارکت اجتماعی
انواع مشارکت که هم برای فرد رضایت به بار میآورد و هم عامل
شکلدهی به روابط و سازندهی شبکههای حمایتی بالقوه است (مانند
دیدار با دوستان و خویشاوندان) شرکت در مراسم شادی و ترحیم
هممحلهایها ،رفتن به سینما ،پارک ،کوه و غیره به صورت دستهجمعی)

Bullen and Onyx (1998),
Benchmark Survey (2000),
Australian Bureau of
Statistics (2003B),

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 .Social Capital
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ادامه جدول شاخصهای درنظرگرفتهشده برای سرمايهی اجتماعي و معنای مفهومي آن ها
و مآخذ مورد استناد
رديف

3

1

1

1

1

8

3

17

11

12

شاخصها و معنای مفهومي آن
مشارکت مدنی
فعالیتهایی که در ارتباط با فضای سیاسی ،حکومتی ،مدیریت باشگاهها
و انجمنها و نیز سازمانهای غیردولتی بوده و معموالً در قالب عضویت
رسمی فرد در گروههای مختلف خود را نشان میدهد و تابع مقررات و
سلسله مراتب است.
همیاری
هنجار همیاری ،به احساس درونی افراد جهت کمک به دیگران و به
اجتماعی که در آن زندگی میکنند اشاره دارد و باعث ایجاد تعادل بین
منافع فردی و منافع جمعی میشود (هنجار همیاری ،افراد را به سهیمشدن
در حمایتکردن از سایر افراد جامعه ترغیب میکند).
همکاری
همکاری در محل جمعی مردم جهت دستیابی به نتیجه یا هدفی مشترک
(از قبیل همکاری همسایهها به یکدیگر جهت بهبود اوضاع محل،
همکاری با مسؤولین محلی و مشارکت داوطلبانهی افراد در اجتماع)
ظرفیت پذیرش تفاوتها (مدارا)
اشاره به این دارد که افراد تا چه حد هنجارها ،سبکهای زندگی و
عقایدی که متفاوت از آنچه که خود دارند را مورد پذیرش قرار داده و به
آن احترام میگذارند.
احساس امنیت
میزان احساس امنیت و آسودگی و آرامش مردم در خانههای خود یا از
قدمزدن در کوچه و خیابان ها ی شهر در طول شبانهروز
حمایت اجتماعی (مالی و عاطفی)
حمایت افراد از یکدیگر به صور مالی و عاطفی در زمان نیازمندی یا به
عنوان بخشی از حیات روزمره فراهم آمده باشد (نظیر پول قرضدادن،
گوشکردن به درد دل افراد)
انسجام اجتماعی
بهرهمندی از احساس پذیرش از سوی دیگران و احساس راحتی در
محیط همسایگی و اجتماع محلی و گروههایی که افراد در آن ها
عضویت داشته یا در آن ها مشارکت دارند
احساس اثرگذاری و کارایی
درک و تصور افراد و اجتماعات از میزان توانایی تأثیرگذاری آنان در
فعالیتها و روندهای موجود در جامعه
ارزش زندگی
ارزش زندگی عبارت است از احساس رضایتمندی فرد از زندگی و
باارزش دانستن خود در جامعه و باور به این که جامعه نیز متقابالً احترام
الزم را به او میگذارد.
وساطت اجتماعی
حضور فع ال فرد به عنوان میانجیگر در حل اختالفات و منازعات موجود
میان آشنایان ،همسایهها ،همکاران یا همشهریها

منبع:اسماعیلی1381 ،

منبع
Bullen and Onyx (1998),
Rose (1998),
Benchmark Survey (2000),
Australian Bureau of
Statistics (2003B),
)Grootaert and others (2005
Krishna and Shrader (2000),
Benchmark Survey (2000),
Australian Bureau of
Statistics (2003B),

Krishna and Shrader (2000),
Australian Bureau of
Statistics (2003B),
)Grootaert and others (2005
Benchmark Survey (2000),
Australian Bureau of
Statistics (2003B),
Bullen and Onyx (1998),
Australian Bureau of
Statistics (2003B),
Benchmark Survey (2000),
Australian Bureau of
Statistics (2003B),

Krishna and Shrader (2000),
)Grootaert and others (2005

Benchmark Survey (2000),
Australian Bureau of
Statistics (2003B),

Bullen and Onyx (1998),
Australian Bureau of
Statistics (2003B),

مؤلفین
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ابعاد و مؤلفههای سرمايهی اجتماعي و تعاريف عملياتي ارائهشده جهت سنجش آن ها

سرمایهی اجتماعی
(جنبههایی از سازمان اجتماعی که هماهنگی و همکاری بنی افراد را در جهت نیل به منافع مشترک تسهیل میکند)

مفهوم

ابعاد اصلي

ابعاد فرعي
اعتماد غیررسمی

اعتماد رسمی
اعتماد و قابلیت
اعتماد

اعتماد تعمیمیافته
قابلیت اعتماد محیط
احساس امنیت

همیاری

هنجارها

همکاری

احساس تکلیف
فردی
ایثارگری
اجتماعی
همکاری
محلهای
همکاری با
مسؤولین

تعريف عملياتي
پاسخگو تا چه حدی به این افراد اعتماد دارد :اعضای خانواده،
اقوام و خویشاوندان ،دوستان و آشنایان ،همسایگان ،همکاران و
همکالسیها
پاسخگو تا چه حدی فکر میکند که این نهادها و سازمان ها
منافع جامعه را تأمین میکنند :آموزش و پرورش ،نیروی
انتظامی ،شهرداری....،
پاسخگو تا چه حدی به غریبهها و سایر افرادی که با آنها سابقه
آشنایی ندارد ،اعتماد میکند.
پیداشدن کیف پر از پول و رسیدن به دست صاحب آن در
صورت گمشدن در محل
احساس امنیت جهت قدمزدن در کوچه خیابان ها ی محله طی
شب و روز
احساس تکلیفکردن فرد برای کمک جهت بهبود اوضاع محل
زندگی و جامعه
حاضرشدن به چشمپوشی از پول و وقت خود برای بهبود وضع
محل
وجود سابقهی کار مشترک در محل جهت انجام یک کار
عامالمنفعه یا حل یک مشکل
همکاری مردم با مسؤولین در صورت تقاضا از آنان جهت
صرفهجویی در مصرف آب و برق
لذتبردن فرد از زندگی با مردمی که فرهنگ و آداب و رسوم
متفاوتی با وی دارند

ظرفیت پذیرش تفاوتها

اعتقاد به اینکه وجود فرهنگهای متفاوت به بهبود اوضاع
محل کمک میکند.
تمایل به زندگی در جامعهای چندفرهنگی و نه تکفرهنگی
احساس مفیدواقعشدن و اثربخشبودن در طول دوران زندگی

احساس اثرگذاری و کارایی

ارزش زندگی
وساطت اجتماعی
حمایت عاطفی
حمایت
اجتماعی
حمایت
اقتصادی

باور فرد به تأثیرگذاربودن بر حل مشکالت و بهترشدن وضع
محل سکونت
باور فرد به توانایی مردم محل در حل مشکالت و مسائل محله
در صورت همکاری و همدلی آنان با یکدیگر
احساس رضایت از زندگی گذشته خود
اعتقاد به اینکه جامعه ارزش الزم را برای فرد قائل است
داوطلببودن فرد جهت مداخله در نزاع و مشاجره میان دو
همسایه جهت آشتیدادن آن ها
کمک به یکی از دوستان ،همسایهها یا افراد فامیل طی یک
سال گذشته در ارتباط با موارد زیر:
 کمک به آن ها برای انجام برخی کارهایشان گوشدادن به درددلها و مشکالت آنهاقرضدادن چیزی یا یکی از وسایل منزل به آنان
پول قرضدادن به آنان
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ادامه جدول ابعاد و مؤلفههای سرمايهی اجتماعي و تعاريف عملياتي ارائهشده جهت سنجش
آنها
ابعاد اصلي

مفهوم

ابعاد فرعي

سرمایه اجتماعی

کیفیات شبکه

انسجام اجتماعی

شبکه ها

عمودی

مشارکت مدنی

ساختار شبکه

افقی

مشارکت اجتماعی

مشارکت در سطح
محله
مشارکت در امور
مذهبی
مشارکت
سازماندهیشده
مشارکت در تفریح
دستهجمعی
سنتهای مذهبی

عضویت در گروههای
فرهنگی

الگوهای جدید
مشارکت

تعريف عملياتي
شرکت در فعالیتهای زیر طی سه ماه گذشته:
شرکت در مراسم ختم همسایگان و هم محلهایها
شرکت در مراسم جشن و شادی هم محلهایها
شرکت در دستههای عزاداری و مراسم مذهبی
شرکت در نماز جمعه
شرکت در گردهمایی ،جشنواره و جلسات
شرکت در جلسات اولیا و مربیان
رفتن به پارک ،کوه یا باغ برای تفریح با دیگران
مهمانیهای فامیلی هفتگی یا ماهانه
عضویت و مشارکت مستمر فرد در:
انجمنهای خیریه
قرضالحسنه فامیلی
هیأت مذهبی
گروههای هنری
بسیج
کانون فرهنگی
سازمانهای غیردولتی
تشکلهای سیاسی
تیم ورزشی
اتحادیهی کارگری
انجمن اولیا و مربیان
اهمیتدادن افراد به یکدیگر و تنها به فکر کسب و
کار خود نبودن
قادربودن افراد به یافتن دوستان واقعی در شهر و
محل سکونت خود
آموزش احترامگذاردن به حقوق و اموال دیگران
توسط والدین به فرزندان
عملکرد موفق مدارس در آمادهکردن جوانان برای
حیات اجتماعی
نقش سازنده و مؤثر مساجد در ایجاد زندگی بهتر در
جامعه
وجود روابط محبتآمیز و انساندوستانه میان افراد و
نه مبتنی بر پول و منفعتطلبی
برابربودن افراد در مقابل قانون و عدم اعمال تبعیض
میان آنان
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يافتهها
بررسی نتایج به دست آمده نشانگر وجود و پیدایش گونه های مختلف خانوادگی است که در جامعه ایران
درکنار هم زندگی میکنند .دراین پژوهش چهار فرض اصلی و اساسی را مورد بررسی قرار دادیم و نتایج به
دست آمده حکایت از گونه های مختلف خانوادگی با سرمایه اجتماعی مختلف میباشد .درحقیقت تجددگرایی
درخانواده های ایرانی وجود دارد ،منتها این تجددگرایی با حفظ سنت ها درخانواده ایرانی همراه بوده است ،به
عبارتی خانوارهای ایرانی به نوعی به تجددگرایی بومی که حفظ سنت ها را در بردارد ،دست یازیدند .همچنین
نتایج به دست آمده ،نشانگر پیدایش خانواده های پست مدرن در جامعه ایران میباشد .در بررسی بیشتر نتایج
خانواده های مدرن و درحال گذار به دلیل پیدایش مشکالت ناشی از مرحله گذار ،از سرمایه اجتماعی کمتری
برخودار بوده اند .در ذیل به نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است.
فرضیه شماره :1
گونه سنت گرایی دارای اثر مثبت ،مستقیم و معنادار بر میزان سرمایۀ اجتماعی خانواده است.
جدول شماره  .بررسي ميزان اثر متغير سنت گرايي بر ميزان سرمايۀ اجتماعي خانواده
منبع تغييرات

ضريب رگرسيوني استاندارد شده()β

مقدار T

سنت گرایی

./11

18/72

متغیر وابسته :سرمایۀ اجتماعی

سطح
معناداری
**7/71

خانواده )p: 0/01 ** p: 0/05* (Y

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده در باب اثر متغیر سنت گرایی بر میزان سرمایۀ اجتماعی خانواده
میتوان گفت ضریب رگرسیونی استاندارد شده( )Bکه تحت عنوان ضریب مسیر است برابر با ( )7/11و
مقدار تی بدست آمده برای این ضریب ( )18/72میباشد که این مقدار در سطح  7/71معنادار میباشد.
فرضیه شماره :2
گونه در حال گذار دارای اثر مثبت ،مستقیم و معنادار بر میزان سرمایۀ اجتماعی خانواده است.
جدول شماره .2بررسي ميزان اثر متغير درحال گذار بر ميزان سرمايۀ اجتماعي خانواده
منبع تغييرات

ضريب رگرسيوني استاندارد شده()β

مقدار T

درحال گذار

./21

11/71

متغیر وابسته :سرمایۀ اجتماعی

خانواده (p: 0/01 ** p: 0/05* )Y

سطح
معناداری
**7/71
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با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده در باب اثر متغیر درحال گذار بر میزان سرمایۀ اجتماعی خانواده
میتوان گفت ضریب رگرسیونی استاندارد شده( )Bکه تحت عنوان ضریب مسیر است برابر با ( )7/21و
مقدار تی بدست آمده برای این ضریب ( )11/71میباشد که این مقدار در سطح  7/71معنادار میباشد.
فرضیه شماره :3
گونه تجددگرایی دارای اثر مثبت ،مستقیم و معنادار بر میزان سرمایۀ اجتماعی خانواده است.
جدول شماره .3بررسي ميزان اثر متغير تجددگرايي بر ميزان سرمايۀ اجتماعي خانواده
منبع تغييرات

ضريب رگرسيوني استاندارد شده()β

مقدار T

تجددگرایی

./31

12/71

سطح
معناداری
**7/71

خانواده (p: 0/01 ** p: 0/05* )Y

متغیر وابسته :سرمایۀ اجتماعی
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده در باب اثر متغیر تجددگرایی بر میزان سرمایۀ اجتماعی خانواده
میتوان گفت ضریب رگرسیونی استاندارد شده( )Bکه تحت عنوان ضریب مسیر است برابر با ( )7/31و
مقدار تی بدست آمده برای این ضریب ( )12/71میباشد که این مقدار در سطح  7/71معنادار میباشد.
فرضیه شماره :1
گونه پست مدرن دارای اثر مثبت ،مستقیم و معنادار بر میزان سرمایۀ اجتماعی خانواده است.
جدول شماره .4بررسي ميزان اثر متغير پست مدرن بر ميزان سرمايۀ اجتماعي خانواده
منبع تغييرات

پست مدرنیست

ضريب رگرسيوني استاندارد
شده()β

./12

مقدار T

11/31

سطح
معناداری
**7/71

متغیروابسته :سرمایه اجتماعی خانواده(p: 0/01 ** p: 0/05* )Y

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده در باب اثر متغیر پست مدرن بر میزان سرمایۀ اجتماعی خانواده،
میتوان گفت ضریب رگرسیونی استاندارد شده( )Bکه تحت عنوان ضریب مسیر است برابر با ( )7/12و
مقدار تی بدست آمده برای این ضریب ( )11/31میباشد که این مقدار در سطح  7/71معنادار میباشد.
بررسی نتایج از طریق مدل های لیزرل و مدل معادالت ساختاری در زیر قابل بررسی میباشد:
مدل شماره  :3مدل تجربی اثرات تجددگرایی بر سرمایه اجتماعی بر اساس ضرایب تاثیر به دست آمده
از میدان تحقیق.
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شكل  .پارامترهای روابط بين متغيرهای مكنون

شكل .2مقادير تي جهت بررسي معناداری پارامترهای روابط بين متغيرهای مكنون
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نتيجهگيری و راهكارهای تحقيق
برای اندازه گیری میزان تجددگرایی در خانوادههای ایرانی ،شاخصهایی از قبل ساخته شد و همین طور،
شاخصهایی که مبتنی بر نظریهها توسط محقق پژوهش ساخته شده و در خانوادهها مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج نشانگر این است که تجددگرایی در خانوادهها تأثیر گذاشته و بیشترین تأثیر را نگرشهای
جنسیتی و کمترین تغییر را باورهای مذهبی در خود پذیرفته است .به نظر میرسد آمارهای رسمی منتشر
شده از سوی دولتها راجع به جمعیت ،نوع روابط دختران و پسران ،ازدواج و طالق ،دین ،جرم و تبهکاری
و نظایر آن ،وسیله ای دقیق برای بررسی زندگی اجتماعی را به دست میدهند .به نظر پیشگامان جامعه -
شناسی طبیعتگرایانه ،مانند دورکیم ،این آمارها نمایشگر دادههای موثقیاند که برپایۀ آن ها جنبههای
مربوط به جوامع را به گونهای دقیقتر از زمانی که این ارقام وجود نداشتند ،میتوان بررسی کرد .بنابراین
دادههای بهدست آمده از پژوهش فوق دقیقتر از زمانی که هیچ سندی در دست نداشتهایم به ما کمک
میکند تا بتوانیم به بررسی دادههای بهدست آمده بپردازیم .میزان تغییر نگرشهای جنسیتی در خانواده
تهرانی با  % 33در حد باال %11 ،در حد متوسط ،و  %3در حد پایین قرار گرفته است.
همچنین بررسی نتایج بهدست آمده از سایر شاخصهای تجددگرایی در خانواده تهرانی ،نشانگر این
قضیه میباشد که تجددگرایی در خانوادهها ،اتفاق افتاده است ،منتها تجددگرایی که میزان سرمایه اجتماعی
خانواده تهرانی را هم باال برده است ،به عبارتی تجددگرایی و سرمایه اجتماعی رابطهای قوی ،مستقیم و
محکم با هم داشتهاند ،میزان تجددگرایی در خانوادههای سنتی و پست مدرن ،توانسته است میزان سرمایه
اجتماعی این دو گونه خانواده را هم باال ببرد ،در حالیکه خانوادههای در حال گذار و مدرن از میزان کمتری
از سرمایه اجتماعی ناشی از تجددگرایی برخوردار بودهاند ،یکی به عبارتی نتایجی که دربارۀ بحرآن ها و
تنشهای خانواده تهرانی مطرح میشود ،مربوط به نوع خانوادههای درحال گذار و مدرن میباشند که چون
هنوز نتوانستهاند به نقطۀ ثباتی برسند ،بنابراین بیشترین آسیب و بیشترین مشکالت در اینگونه خانوادهها
به وجود آمده است .که این نتیجه بهدست آمده از پژوهش فوق قابل توجه کارشناسان و سیاستگذاران در
امور مربوط به خانوادهها میباشد.
یکی از اهداف پژوهش ،گونهشناسی خانوادههای تهرانی بود ،نتایج بهدست آمده نشانگر آن است که
خانوادههای سنتی با حراست از سنتها و ارزش های خانوادگی و ضمن پذیرش تجدد ،تالش داشته است
سنتهای خود را حفظ کند ،همچنین نتایج بهدست آمده نشان میدهد که در گونهشناسی خانوادههای
تهرانی ،گونه خانوادههای سنتی با  11/2درصد ،گونه خانوادههای در حال گذار با  37/1درصد ،گونه خانواده-
های تجددگرا با  17/1درصد ،گونه پست مدرن با  12/3درصد ،گونهشناسی را به خود اختصاص داده است،
نتایج فوق گویای آن میباشد که خانوادهها علیرغم تجددگرایی در نوع و سبک زندگی ،همچنان دارای
اندیشه سنتی هستند و در حقیقت در اندیشه (ذهنیت) سنتی و در عینیت (مدرن) هستند ،خانوادههای تهرانی
براساس اندیشههای سنتی خود به هر نوعی اندیشۀ مدرن را بنا کردهاند و در حقیقت نوعی مدرنیته بومی و
ایرانی در حال خانوادههای ایرانی در حال شکل گرفتن است ،و همچنین نتیجه تحقیق فوق ،گویای آن است
که راه رسیدن به مدرنیته ،یک نسخۀ واحد جهانی نیست .بلکه هر کشوری برای رسیدن به زندگی مدرن
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راهی راانتخاب میکند  ،راه و روشی که براساس سنتها ،ارزش ها و ایدههای یک جامعه ،یک ملت و یک
دولت شکل میگیرد که راهی منحصر بفرد است و خاص هر جامعهای میباشد.
نتیجۀ مهمی که در این تحقیق به آن دست یافتهایم ،گونهشناسی خانواده پست مدرن در میان
خانوادههای تهرانی میباشد که  12/3را به خود اختصاص داده است ،برای رسیدن به این منظور (گونه
پست مدرن)؛ به بررسی مشخصههای مهم دنیای پست مدرن از دیدگاه صاحب نظران پرداختیم ونتایج
گویای آن میباشد که؛ نگرشهایی از نوع تجددگرایی پست مدرن در میان خانوادههای تهرانی وجود دارد.
اگرچه در واقعیت زندگی اجتماعی ممکن است ،شواهد زیادی برای این گونه از زندگی را نبینیم .اما واقعیت
این است که نگرش پست مدرنیستی در اندیشههای مردم و خانوادههای تهرانی و ایرانی اتفاق افتاده است،
در حقیقت در شرایط کنونی ،گونههای مختلف خانوادگی در کنار هم زندگی میکنند ،واقعیت این است که
خانوادهها یکسان در معرض اندیشههای مدرن و مدرنیزاسیون قرار ندارند و در حقیقت ،تفاوتهایی را باید
بین آن ها قائل باشیم.
براساس نتایج به دست آمده از مدل لیزرل ،میزان سرمایه اجتماعی گونههای مختلف خانواده تهرانی
متفاوت میباشد ،که در این میان گونه سنتی و پست مدرن ،بیشترین سرمایه اجتماعی را داشتهاند .در
حقیقت این نتیجه ،نشان دهنده این مطلب میباشد که خانوادهها به تجددگرایی سنت مآبانه در نگرشها و
ارزش های خود پرداختهاند که ضمن حفظ سنتها ،تالش داشتهاند که میزان سرمایه اجتماعی خود را
حفظ کنند .همچنین براساس نتیجه به دست آمده از مدل دیگری که در لیزرل به دست آمده است ،کلیه
شاخصهای تجددگرایی در خانوادهها نشان از میزان تجددگرایی در خانوادهها دارند ،و نگرشهای جنسیتی
بیشترین تأثیر و باورهای مذهبی کمترین تأثیر را بر تجددگرایی خانوادهها داشتهاند.

راهكارها

الف) پيشنهادات مبتني برنتايج تحقيق
راهکارها و پیشنهاداتی که در اینجا ارائه میشود در دو سطح خرد و کالن مطرح اند که سطح خرد بیشتر
مبتنی بر یا فتههای تحقیق حاضر و سطح کالن مبتنی بر ارائه راهکارهای ساختاری است که تا حدودی از
یافتههای تحقیق فراتر میرود.
با توجه به این مسأله که هر پژوهشی باید بتواند راهکارهایی برای موضوع مورد بررسی خود داشته
باشد ،لذا در این قسمت به بررسی پیشنهادات تحقیق میپردازیم.
 -1بررسی شا خصهای تجددگرایی در خانوادههای تهرانی نشان داد که میزان تجددگرایی در
خانوادههای تهرانی ،تقریبا بر اساس نتایج باال میباشد ،اما این تجددگرایی دو نتیجه را به دنبال داشته
است.
 -1-1آنجا که خانواده تهرانی توانسته است رابطهای منطقی میان تجدد و سنت بر قرار کند و در
حقیقت به حراست از سنت هایش بر آمده است ،نه تنها سرمایۀ اجتماعی پایین نیامده است ،بلکه در
خانوادههای سنتی ،تجدددگرایی با حفظ سنت همراه بوده است.
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 -1-2در جایی که خانواده تهرانی بریده از سنتها و به دنبال تجدد از نوع غربی بوده است ،سرمایۀ
اجتماعی را دچار تخطی و تخریب نموده است.
بنابراین ،این نتیجه به دست آمده گویای غنی بودن سنتها در روابط اجتماعی خانوادهها میباشد ،چرا
که خانواده تهرانی تالش بر این داشته است که نوگرایی را در فرهنگ خودش ذوب و تلفیق کند .لذا
پیشنهاد میشود که تخریب فرهنگ غربی را در ابزارهای رسانهای که همواره به نکوهش فرهنگ غرب
میپردازند ،را کنار بگذارند ،چرا که هر جامعهای ،مدر ن شدن را به شیوه خود میآموزد و نتایج پژوهشها
در کشورهای مختلف گویای این مطلب می باشد که مدرن شدن جوامع مختلف در موقعیتهای مختلف
تاریخی صورت میگیرد ،با توجه به آداب و سنن ملل مختلف و تجربه اجتماعی که مردم آن جامعه در آن
قرار دارند.
 -2در بررسی گونه شناسی خانواده ها ،خانواده پست مدرن توانسته است که به حراست از سرمایۀ
اجتماعی در خانوادها بپردازد که این نشانگر روابط عاطفی و داشتن اعتماد در میان خانوادههای پست مدرن
میباشد .البته تعداد محدودی خانواده پست مدرن در میان خانواده های تحت مطالعه حضورداشته اند.
ب) پيشنهادات اجرايي
 -1تولید برنامههای خانوادگی در رسانه ها ،بدین معنا که رسانهها بر روی برنامههای خانوادگی
متمرکز شوند و در این میان آرمان سازی کنند.
 -2بسط اندیشههای اسالمی در زمینه قداست خانوادگی ،بدین معنا که خانواده یک واقعیت قدسی
است و باید آن را پاس بداریم.
 -3طراحی پروژ ههایی در مورد کمکهای مالی به خانوادههای نو سرا.
 -1جهت ارتقاء و انسجام خانواده ،پدیده ارزش های خانوادگی را پاس به داریم و به یاد داشته باشیم
که خانواده یک میراث اجتماعی است که از نیاکانما ن به ما رسیده است و لذا جوانان و سایر اعضای
خانواده باید بدانند که بزرگترین سرمایۀ اجتماعی ،داشتن یک خانواده حامی می باشد و هم چنین ،دانستن
این نکته که این خانواده است که در برابر همه سختی ها و مشکالت زندگی به اعضایش کمک میکند و
همواره پویا است و جوانان به یاد داشته باشند که این خانواده است که به عنوان یک سرمایۀ اجتماعی
همواره مرکز اعتماد ،همیاری ،همکاری و تشویق اعضایش برای شرکت در شبکههای اجتماعی است.
 -1پر رنگ کردن خانواده به عنوان یک گروه مرجع ،به جای انتخاب اشخاص یا افرادی چون
هنرپیشه ،بازیگر ،خواننده ،ورزشکار.
 -1ساختن زندگی و اندیشه مدرن بر اساس سنت ،به این معنا که زندگی مدرن را بر داشتههای میراث
اجتماعی نیاکانمان بسازیم ،در واقع جامعه ایرانی ضمن این که سنتهایی مثل عید نوروز ،چهارشنبه
سوری ،دید و بازدید از اقوام ،و ...را زنده نگاه دارد ،در عین حال هم حرکت رو به جلو داشته باشد و به
اصطالح به دهکده جهانی مک لوهان هم بپیوندد.
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 -1بازتعریف ارتباطات در خانواده :بدین معنا که جامعه پذیری بزرگساالن را در خانواده بازتعریف کنیم،
یعنی اجرای روشها و برنامههایی که رسانه به بزرگساالن بیاموزد که قیاس فرزندانشان با خود و
پدرانشان ،امری اشتباه و باید فرزند عصر خویش بود و ارتبا ط خود با جوانش در قالب امروز و بر اساس
ساختار اجتماعی روز تعریف نماید .به این معنا که امروز دیگر هرم قدرت در خانواده عمودی نیست ،و این
گونه کار کرد می تواند باعث قوام روابط اعضا ،و یا به نوعی بهبود سرمایۀ اجتماعی خانواده شود و در یک
کلمه به قول تافلر امروز پایان نظام پدرساالری در خانوادها فرارسیده است.
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