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   خانواده تغيير و تداوم معنايي درك بررسي
 )مريوان شهر: موردي مطالعة(

  
  3سيدميرزايي سيدمحمد 2كلدي، عليرضا 1پوشي،كهنه آكو

  )09/10/96، تاريخ پذيرش 15/08/95(تاريخ دريافت
  

  چكيده
 پيامدهاي و نوسازي تأثير تحت خويشاوندي نظام و خانواده اخير، دهة چند در
 خانوادة جهانزيست ساختارشكن نيروهاي فرايند، اين در و گرفته قرار آن

 حاضر تحقيق هدف موضوع، اين اهميت دليلبه. استكرده دگرگون را ايراني
 رويكرد تحقيق مفهومي چارچوب. است خانواده تغييرات معنايي درك بررسي
 كيفي تحقيق روش بر مبتني شناسيروش و اجتماعي تفسيرگرايي پارادايم

 و عميق مصاحبة مشاركتي، مشاهدة( نگاريقوم فنون از استفاده با هاداده. است
 شهر ساكنان بين در نظري و هدفمند گيرينمونه منطق براساس ،)نيافتهساخت
 پارادايميك الگوي درقالب و تحليل ايزمينه نظرية براساس و گردآوري مريوان

  . شد ارائه
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 حضور گروهي،درون تنظيم اجتماعي، فضاي( جزء مقولة هفت شامل هايافته
 مقولة سه و) پذيرش و اجتماعي،ـاقتصادي ارتقاي ارزشي، تغييرات نوسازي،

 انتقال". هستند )شدهامروزي خانوادة و نوسازي پديدة سنتي، خانوادة( عمده
 وقوع دهندةنشان پژوهش نتايج. است نهايي هستة مقولة "خانواده نسبي

 براساس. است بررسي تحت جامعة در خانواده جهانزيست در متعدد تغييرات
 ورود تأثير تحت خانواده، از جديدي هايصورت جامعه، اين مردم تفسير و درك
 را آن توانمي كه استشده سنتي خانوادة جايگزين زدا،سنت و نوسازي عوامل

  .شناخت "خانواده نسبي انتقال" عنوان با
 نوسازي، اي،زمينه نظرية خانواده، تغييرات معنايي، درك: كليدي واژگان
  .مريوان شهر نسبي، انتقال

  
  مسئله بيان و مقدمه
 بقاي و استمرار كه شودمي قلمداد جامعه هايبنيان از يكي و اجتماعي نهاد ديرپاترين خانواده

 اصلي هستة و كانون خانواده است معتقد 1گود ويليام كهچنان. است وابسته خانواده نهاد به آن
مي را تربزرگ جامعة زيربناي كه است كوچكي اجتماعي نظام منزلةبه و است اجتماعي تشكل
 در بايد جامعه اجزاي از يكي مثابةبه خانواده درنتيجه،). 68: 1383 تبريزي، محسني( سازد
. گيرد قرار مطالعه تحت جامعه، تغييرات درپي يا همراه آن، تغييرات و شود ديده جامعه متن

به خانواده كاركرد و ساختار در نوسازي فرآيند گسترش با اخير، دهة چند طي در كه تغييراتي
گونهبه ايم،بوده آن شاهد گذشته هايدهه در كه است تغييراتي تر و ازوسيع است، آمده وجود

 و اندكرده پيشروي بسيار صنعتي و غربي كشورهاي در هادگرگوني اين تغييرات و« كه اي
 خانوادة گسترش گسترده، خانوادة افول). 123: 1388 گيدنز،» (هستند شدنجهاني درحال
نقش به نگرش تغيير حمايتي، هاينظام آنان، جايگزيني وضعيت بهبود و زنان اشتغال اي،هسته
 افزايش ازدواج، سن باالرفتن باروري، كاهش به گرايش فرزندان، تعداد جنسيتي، كاهش هاي
 اين ازجملة... و 2فرزندان تكريم خانواده، درون اجتماعي روابط تغيير جدايي، و طالق آمار

 تا بلكه نيست، غربي كشورهاي مختص خانوادگي الگوهاي در تغييرات اين. «هستند تغييرات
: 1387 شيخي،» (افتدمي گوناگون اتفاق جوامع از بسياري در و است شمولجهان حدودي
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 شده روروبه گوناگون ابعاد در تغييراتي چنين با دنيا سراسر در خانواده است معتقد گود). «53
» استپيوسته وقوعبه مختلف مناطق و كشورها از بسياري در تغيير از مشتركي الگوهاي و
  ).1963 گود،( كندمي ادي جهاني انقالب عنوان با تغييرات اين از او). 109: 1387 گيدنز،(

 نظام توسعة صنعتي، اقتصاد شهرنشيني، ازجمله نوسازي عوامل« تأثير تحت ايراني خانوادة
 آموزشي نظام و جمعيارتباط وسائل توسعة مدرن، بهداشت ونقل،حمل شبكة توسعة اداري،
: 1386 آزادارمكي،» (استكرده تجربه خود كاركردي و ساختاري ابعاد در را تغييراتي مدرن،

 با ايران، معاصر تاريخ در نوسازي گفتمان پيامدهاي و فرآيند شناخت اهميت به توجه با). 69
 خانواده اجتماعي تغييرات به 1)اميك( درون از نگاه بررسي، اين در تفسيرگرايي رهيافت اتخاذ

 زيستيهم و مدرنيته عناصر با مواجهه در خانواده كه بدانيم درصدديم رو،ازاين. گيردمي صورت
 جامعة افراد اينكه ترمهم و استكرده تجربه را تغييراتي چه اخير دهة چند طي در آنها با

 اصلي هدف ترتيب،بدين كنند؟مي معنا و تفسير درك، را پديدآمده تغييرات چگونه شدهبررسي
 جامعة به نوسازي عناصر ورود اثر بر. 1: دهد پاسخ ذيل پرسش دو به كه است آن پژوهش
 جامعة افراد تفسير و درك. 2 است؟كرده تجربه را تغييراتي چه خانواده نظام مريوان، سنتي
 كه است اين بررسي اين ديگر هدف است؟ چگونه خانواده در پديدآمده تغييرات از شدهبررسي
 نهاد جهانزيست از را مردم درك توانمي جامعه، افراد معنايي نظام شناخت با دهد نشان

 مديريت و رصد فرهنگي حساسيت و دقت با را تغييرات اين و شناخت آن تغييرات و خانواده
  .كرد

 مبين ايرانيان، هاينگرش و هاارزش عنوان با كشور استان 28 در پيمايش هايافتهي بررسي
 كه سؤال اين به پاسخ در كهطوريبه است، ايران مردم ديدگاه از خانواده نهاد جايگاه اهميت

 6/97 اراك در خانواده اهميت كه داد نشان نتايج» دارد؟ اهميت چقدر شما براي خانواده نهاد«
 6/98 كردستان، در ،2/96 اصفهان، در درصد، 97 اروميه، در  درصد، 1/97 اردبيل در درصد،
 اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت( استبوده درصد 2/98 ايالم، در درصد، 5/97 اهواز، در درصد،
 تغييرات، اين بر مؤثر عوامل و خانواده در ايجادشده تغييرات بررسي و مطالعه درنتيجه،). 1380

  .شودمي تلقي علمي ضرورتي و دارد اهميت جامعه افراد ذهنيميان و معنايي نظام درك ويژهبه
 اثرگذار، اجتماعي نهاد يك مثابةبه خانواده، كه است اين حاضر مطالعة اهميت جنبه اولين
گرفته قرار اجتماعي علوم مختلف هايحوزه انديشمندان و نظرانصاحب توجه كانون در همواره
 حيات فردمنحصربه هايويژگي ترينمهم از خانواده در فرد حضور و خانوادگي زندگي. «است
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 تربزرگ جامعة اجتماعي ساخت به را افراد« كه) 16: 1384 برناردز،» (است انساني و اجتماعي
 گفت توانمي كهتاجايي ،)16: 1352 گود،» (كندمي ايفا بخشيتعادل وظيفة و كندمي متصل

 ساروخاني،» (باشد سالمت در سالم خانوادة از برخورداري بدون تواندنمي ايجامعه هيچ«
 نهادهاي ديگر از بيشتر خانواده كه است اين دارد اهميت آنچه ميان،دراين). 11: 1385

 در ريشه جامعه در تغييري نوع هر« كهايگونهبه است، متأثر جامعه تغييرات از اجتماعي
 يا شده محقق خانواده واسطةبه اي ايراني اجتماعي نظام در تغييرات تريناصلي و دارد خانواده
 تغييرات نيز درمقابل). 3: 1386 آزادارمكي،» (است خانواده به معطوف آن گيريجهت اينكه

 توانمي اساس،برهمين. شودمي خانواده نهاد در تغييرات بازتوليد باعث جامعه در ايجادشده
: 1373 بودن،» (اش عمقي پاگردهاي و ابعاد تمام در آن درك بدون جامعه، فهميدن« گفت

 از خانواده حوزة در مطالعاتي چنين انجام ديگر اهميت. است ناممكن خانواده، ويژهبه ،)23
» كرد بررسي توانمي گوناگون جهات از را خانواده در تحول و تغيير« هرچند كه آنجاست

 درباب علمي مطالعة هنوز كه است اجتماعاتي ازجمله تحقيق اين جامعة ،)13: 1393 عبدي،(
 تغييرات شناخت بنابراين، است؛نگرفته صورت خانواده حوزة در ويژهبه آن اجتماعي ساختارهاي
 دارد ضرورت ديگر، ازطرف. است ضروري و الزم جامعه اين در خانواده حوزة در ايجادشده
 مشخص تا گيرد صورت نيز متفاوت فرهنگي هايويژگي با تركوچك جوامع ميان در مطالعاتي

 تر،بزرگ جوامع با درمقايسه زدا،سنت و نوسازي عناصر ورود از خانواده تأثيرپذيري آيا كه شود
 اهميت. دارد وجود تغييرات اين عرصة در نيز متفاوتي موارد يا گرفته صورت سانهم شكلبه

 و نتايج به تواندمي كيفي، رويكردهاي در نو هايروش از استفاده با خانواده، مطالعة اينكه ديگر،
 و كمي متعارف و كالسيك هايروش در كه شود، منجر ترعميق علمي و نظري هاياستدالل
 يا افراد تجربة ماهيت فهميدنِ هدف، كه جوامعي« دربارة ويژهبه نيست؛ ميسر پيمايشي

  ). 18: 1390 جاجرمي، و ازكيا» (دارد وجود كمي اطالعات آنها دربارة كه است هايي پديده
  

  پژوهش پيشينة
خانواده و خصوصيات آن در طول تاريخ همواره مورد توجه انديشمندان و صاحب نظران بوده 

 از ريل هاينريش ويلهلم توسط خانواده مورد در شناختيجامعه هايبررسي نخستين«است. 
 شاهد آنان. شد شروع اروپا در نوزدهم قرن خانوادة دربارة فرانسه، از لوپلي فردريك و آلمان

 ويليام). 13: 1386 اعزازي،» (بودند ايهسته خانوادة به آن تبديل و گسترده خانوادة فروپاشي
 دربارة و پرداخته خانواده دربارة تاريخي بررسي و مطالعه به ،جامعه و خانواده خود، اثر در گود

 در اخير مطالعات بر مروري). 316ـ277: 1352 گود،( استكرده بحث آن ابعاد و تغييرات
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به مطالعات، اين از هركدام در كه است آن مبين ديگر كشورهاي در خانواده تغييرات زمينة
شده تأكيد خانواده تغييرِ درحال و تغييركرده ابعاد بر نوسازي عناصر و فرآيند تأثير بر شكلي،
 و 2تورنتون ،)2005( همكاران و 1سلتزر ،)2006( دونالدمك نظير محققاني نمونه، براي. است

 نظام در تغييرات مطالعة به) 1983( لستهاق ،)2002( 4سوركين و 3لستهاق ،)2004( همكاران
. اندپرداخته نوسازي و توسعه پارادايم بر تأكيد با آنها بر مؤثر عوامل و معاصر خانوادة اجتماعي

 و 5هيرشمن( ويتنام در پدرمكاني خانوادة ساختار بر نوسازي تأثير به توانمي ميان،دراين
 و توسعه درحال جوامع در خويشاوندي نظام بر نوسازي فرآيند اثرگذاري ،)2002 6ماين،

 زمان بر سنتيـفرهنگي عوامل و نوسازي تأثير ،)1998 و 1995 7الحاج،( عربي كشورهاي
 در خانواده قوانين و اجتماعي تغييرات مطالعة ،)1996 9تسوي، و 8مالهوترا( سريالنكا در ازدواج
 تحصيالت و آموزش گسترش شهرنشيني، مانند نوسازي پيامدهاي ،)1978 10بوكسباوم،( چين

 تعادل و خانواده تغييرات و ،)1981 11جونز،( مالزي اقتصاد مدرن بخش در زنان مشاركت بر
  .كرد اشاره) 2007 12ميكيوا،( سيبري در نوسازي بستر در خانواده هاينقش جديد
 پويايي و تغييرات ها،ويژگي ابعاد، خانواده، نظام دربارة گوناگوني هايبررسي ايران، داخل در

 ورود ازجمله اجتماعي عوامل تأثيرگذاري به مطالعات اين از بعضي در. استگرفته صورت آن
 معنايي بازسازي به توانمي جملهازآن. استشده اشاره خانواده تغييرات در مدرن عناصر

 اجتماعي سرماية و گراييمدرن ،)ج 1392       محمدپور،( خانواده در نوسازي پيامدهاي
 ،)1390 رضايي،( ايران كردستان در پايين فرزندآوري هايزمينه ،)1390 شكربيگي،( خانواده

 ،)1392 همكاران، و رضايي( كردستان در شناختيجمعيت گذار تجربة و خانواده، مدرنيزاسيون،
 تأثير و خانواده تغييرات ،)1386 سرايي،( جمعيتي گذار بستر در ايراني خانوادة تغيير و تداوم
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 و ساختاري تغييرات ،)2007 دونالد،مك و شوازيعباس( آن بر ايايده و ساختاري عوامل
 آزادارمكي( خانواده جديد هايشكل پيدايش ،)1379 همكاران، و آزادارمكي( خانواده كاركردي

 خانوادة تبديل ،)2001 آقاجانيان،( ايران در خانواده تغيير و خانواده ،)1391 همكاران، و
 ،)1376 الجوردي،( خانواده در قدرت ساختار تغيير ،)1379 سيدربيع،( ايهسته به گسترده
 و ،)1392 محمدپور، و قادري( خانواده زيست جهان تغييرات از مردم تفسير و مرزي تجارت
 احمدرش، و ازكيا( ايران كردستان روستايي مناطق در آن پيامدهاي و مدرن عناصر ورود

  .كرد اشاره... و) 1391
 دنياي در خانواده كه اندكرده تأكيد نكته اين بر همگي خانواده حوزة خارجي مطالعات

 وسيعي هايدگرگوني و مدرن اجتماعي تغييرات نوسازي، فرايندهاي و عناصر تأثير تحت معاصر
جسته بهره پيمايشي و كمي رويكردهاي از بيشتر هرچند داخلي، مطالعات. استكرده تجربه را

 تا و اندآورده فراهم آن تغييرات و خانواده دربارة ايران جامعة از روشن نسبتاً سيمايي اند،
 مطالعات از نظر چند از حاضر مطالعة اساس،براين. اندبوده حاضر تحقيق بخشالهام حدودي
پژوهش بسياري از تاحدودي، تفسيرگرايي، رويكرد اتخاذ با اينكه، نخست: است متمايز پيشين

 كردستان استان در مريوان شهرستان در بررسي اين اينكه، دوم است؛ متمايز پيشين هاي
 از متمايز جغرافيايي گاه و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي، هايويژگي داراي كه گرفته صورت
 جهت را محليـبومي تغييرات الگوي نوعي سوم، است؛ ايران و كردستان استان ديگر نقاط

 تحت جامعة در خانواده اجتماعي تغييرات علمي مديريت و محلي توسعة هايسياست طراحي
  .كندمي فراهم مطالعه

  
  مفهومي چارچوب

 1391 ايمان،» (كيفي و كمي روش دو پارادايمي ـ فلسفي تفاوت« از آگاهي با تحقيق، اين در
 فرضيات آزمون و تدوين جهت 1نظري چارچوب از كه كمي هايروش« برخالف و ،)123: الف

به عنوان مجموعه اي از  2مفهومي از چارچوب«  ،)187: 1384 بليكي،» (كندمي استفاده
 محمدپور،» ( شود كه محقق كيفي در فضاي آن كار مي كند هاي استفاده مي مفاهيم و ايده

 نظري، ادبيات مفهومي، چارچوب طراحي در. و بعضًا منبع طرح سئواالت است) 233 ب: 1392
 تحقيق در« كه است معني آن به اين و دارد بسزايي اهميت محقق تجربيات و پيشين مطالعات

________________________________________________________ 
1Theoretical Framework      
2 Conceptual Framework     



 1396 ، بهار1 ةشمار ،هميازد دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

١٥٤ 
 

 براي 1 صوري نظرية به اتكا است، اما از نظري ذهن داراي همواره محقق نگارانهمردم و كيفي
 استراوس اَنسلم تعبيربه امر اين كه) 242: الف 1392 محمدپور،» (كندمي دوري 2آزمايينظريه

 جاجرمي، ايماني و ازكيا» (كندمي كمك 3نظري حساسيت ايجاد يا محقق ذهن بازشدن به«
شده استفاده تفسيرگرايي رويكرد از حاضر تحقيق مفهومي چارچوب تدوين براي). 52: 1390
 سطوح بر كه است خاص شناختيجامعه هاينظريه از شماري دربرگيرندة رويكرد اين. «است
 خرد اجتماعي تعامالت پيامدهاي محصول را جوامع و دارند تأكيد اجتماعي زندگي خرد
 و خالق فعال، موجودي را انسان برساختيـتفسيري پارادايم .)183: 1392 نيومن،» (دانند مي

 و اجتماعي زندگي معناداركردن و وسازساخت درحال پيوسته كه كندمي تعريف معناساز
 خودي به اثباتي رويكرد برخالف اجتماعي محيط آن ديدگاه از و است روزمره اجتماعي واقعيات

 اين در. شودمي معنادار عيني نمادهاي و معاني الصاق ازطريق صرفاً و معناست فاقد خود
 تفسير و درك فرايند در واقعيات و شودمي تأكيد محيط اصالت دربرابر انسان اصالت بر رويكرد،
 و درك نحوة تنهانه بنابراين، شوند؛مي معنادار و ساخته روزمره زندگي درخالل و هاانسان
 يك با نه ما نظر، اين از. «دارد نيز متعددي اَشكال بلكه دارد، اهميت واقعيت از هاانسان تفسير
 1395 ميرزايي،» (هستيم روروبه گوناگون و متعدد واقعيات با بلكه مشخص، و واحد واقعيت

 رفتارهاي توضيح براي اجتماعي، محيط و بستر بر تمركز جايبه« همچنين،). 127و126: الف
 توليدي فرايند اين در انسان خالقيت بر و انساني وسازهايساخت همان يا فرهنگ بر اجتماعي
 پارادايم در انسان معناسازي و بودنخالق براساس). 88: الف 1391 ايمان،» (است متمركز

 سطح سه درقالب ذيل صورتبه حاضر تحقيق در تفسيري مفهومي چارچوب تفسيرگرايي،
 كشيده تصويربه 1 شكل در آنها دروني روابط و فرهنگ سطح و درك/ تفسير تعامل،/ كنش
 اجتماعي تغييرات مطالعة براي الزم نظري حوزة روشنيبه مفهومي چارچوب اين. استشده

 تغييرات بايد فرهنگي ميدان اين در معنابدين. كندمي روشن ما نظر مورد جامعة در را خانواده
 در معاني اين. دارد خاصي معاني خود در كه گرفت نظر در اجتماعي كنش نتايج را خانواده

 زندگي در موجود مختلف نهادي نيروهاي نتيجة و دارد وجود اجتماعي هايتعامل بطن

________________________________________________________ 
1 Formal Theory      

2 Theory Testing 
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 اين. نيروهاست اين از مردم تفسير و درك نتيجة اينكه، ترمهم است؛ منطقه ساكنان اجتماعي
 وضعيت از ناشي يا باشند داشته شدهريزيبرنامه خاستگاه دولتي مراكز در است ممكن نيروها

  .باشند آنها از افراد خالقانة درك يا بومي اجتماعي و فرهنگي
 

 
  خانواده تغييرات برساختي ـ تفسيري مفهومي الگوي. 1 شكل

  )186 و157: 1392 نيومن، ؛55: الف 1392 محمدپور: منبع(
 به عميق توجه مستلزم مطالعه تحت منطقة در خانواده تغييرات (اميك) مطالعة نگاه از درون

 بايد ميان،در اين . است تغييرات نوع اين گذارپايه معاني و ذهنيبين معاني حساس، مفاهيم
از هر بيش  و است مريوان در تغييرات نوع اين ايجاد محور نيروها و معاني تفاسير، كدام فهميد
 اين براي تاكنون كه متعارفي نيروهاي از غيربه آيا. نيروهاست از دسته كدام محصول چيز

 كه يافت مردم تفاسير در توانمي نيز را خاصي بومي معاني و داليل شده، مطرح پديده
 لحاظبه الگو اين باشد؟ فرهنگي ميدان اين اقتصادي و سياسي فرهنگي، وضعيت از برخاسته
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 ذهنيبين معاني و نهادها كنش و رفتاري ابعاد بين رابطة و معناسازي و تفسير فرايند مفهومي
 گفتهپيش الگوي. دهدمي نشان بررسي تحت جامعة در را خانواده اجتماعي تغييرات با مرتبط
 تغييرات قراردادن آن هدف وجههيچبه كه است مفهومي الگويي بلكه نيست، علي الگويي

 تا باشد مستقل متغيرهاي پيامد و نتيجه كه نيست وابسته متغير منزلةبه خانواده اجتماعي
 ابعاد دادننشان هدف بلكه شود، انجام الگوآزمايي اساساً يا گيرد صورت آزموني آن براساس
 در چگونه مزبور پديدة اينكه و است مفهومي سطح در خانواده تغييرات برساختي و تفسيري
 سعي پژوهش اين در اساس،براين. دارد جريان) فرهنگ( ما روزانة تجربة و اجتماعي زندگي
 روشن تا شود پرداخته مريوان شهر در خانواده تغييرات معنايي درك به رويكرد اين با استشده
مي تفسير چگونه را تغييرات اين پيامدهاي و دارند تغييرات اين از دركي چه مردم اين كه شود
  . كنند

  
  پژوهش شناسيروش

 كيفي شناسيروش تفسيري، پارادايم شناسيروش موضوع از تبعيتبه حاضر، پژوهش در
 شودمي ساخته هاانسان ذهني درك براساس واقعيت تفسيرگرايي، رويكرد در. استشده انتخاب

 اين در محقق هدف. «دارد تمركز شدهبنديصورت اجتماعي ساخت نوع بر تفسيري محقق و
» دارند جهان مورد در ديگران كه است تفسيري و درك و آن بازسازي معنا، به رسيدن رويكرد

 استشده استفاده تحقيق هايداده گردآوري براي 1نگاريمردم روش از). 21: 1391 كرسول،(
 و ارتباط( مشاركتي مشاهدة و نيافتهساخت و عميق مصاحبة تكنيك كمك با هاداده آن در كه

 تفسيرگرايي پارادايميك رويكرد با روش اين. اندشده آوريجمع) مطالعه تحت مردم با تعامل
 از مردم تفسير و درك شيوة بر كه است اجتماعي بررسي از شكلي« و است متناسب اجتماعي
» پردازدمي دهندمي انجام مردم كه آنچه به و دارد تأكيد كنندمي زندگي آن در كه جهاني

 را اجتماعي فرايندهاي فهم و درك روش اين از استفاده بر آن،عالوه ). 160: 1393 سيلورمن،(
 روش اين) اميك( درون از نگاه مقولة به امر اين« و كندمي پذيرامكان آنها بومي بستر در

 در). 95: 1390 محمدي،» (سازدمي پذيرامكان را فرهنگي معاني به يابيدست و است مربوط
 استشده استفاده 2ايزمينه نظرية از محورداده نظرية ارائة جهت داده، تحليل و تجزيه بخش

________________________________________________________ 
1 Ethnography 
2 Grounded  Theory 
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 كشف و مطالعه فرهنگي ميدان از برآمده شواهد بر مبتني اينظريه به يابيدست هدفش كه
  .است جديد اينظريه

  
  

  هدف جامعة و گيرينمونه روش
شده استفاده 2نظري و 1هدفمند گيرينمونه از كيفي، هايروش از پيروي به تحقيق اين در

 موضوع زمينة در كه رودمي افرادي از دسته آن دنبالبه محقق هدفمند گيرينمونه در است.
 4باندروازه اي 3مطلع اصطالحاً را افراد اين« كه برخوردارند بيشتري آگاهي و اطالعات از پژوهش

 كه است پژوهش موضوع با افراد داشتن تناسب« آن، در كه ،)362: 1390 نيومن،» (نامندمي
 تحقيق اين در). 138: 1391 فليك،» (آنها بودنمعرّف  نه كندمي تعيين را افراد انتخاب شيوة

 بومي زبان با باشند، غيرتحليلي ذهن داراي بايد افراد اين« است معتقد كه نيومن، از پيروي به
: 1390 نيومن،» (باشند عاميانه دانش داراي نوعي به و كنند صحبت تحقيق فرهنگي ميدان
 و ساله 50 مردان و زنان غالباً افراد اين بررسي اين در. شد گرفته درنظر هاويژگي اين ،)373
 گسترة در آن تأثيرگذاري نحوة و عناصر اين ورود شاهد خود افراد اين چراكه بودند؛ باالتر

 اطالعاتي روازاين و بودند عناصر اين با زيستيهم تجربة داراي و اندبوده خانواده جهان زيست
زمينه نظرية توليد براي هاداده گردآوري فرايند در نظري گيرينمونه« از. داشتند زمينه اين در
 صورت مفاهيمي براساس گيرينمونه نوع اين). «138: 1391 فليك،» (استشده استفاده اي
 برسند 5نظري اشباع به هامقوله تمام كه زماني تا و يابندمي ظهور تحليل درخالل كه گيردمي

 اين به محقق كه افتدمي اتفاق زماني نظري اشباع). 247: ب 1395 ميرزايي،» (يابدمي ادامه
 جديد مفاهيم و است زياد آمدهدستبه مفاهيم شباهت كار از مرحله يك در كه برسد نتيجه
 با مصاحبه و هاداده آوريجمع فرآيند در). 230:1392 كوربين، و استراوس( يابندنمي ظهور

 اين از نفر 42 با بيشتر اطمينان جهت اما شد، حاصل نظري اشباع محلي مطلعان از نفر 34
 از هريك درباب آمدهدستبه مقوالت و مفاهيم بررسي اين در. گرفت صورت مصاحبه افراد

________________________________________________________ 
1 Purposive Sampling 
2 Theorical Sampling 
3 Informant 
4 Gatekipper 
5 Theoretical Saturation 
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 روش ازطريق هايافته اين اعتبار و شد كنترل مطلعان و كنندگانمشاركت از برخي با سؤاالت
  .شد تأييد و بررسي 1اعضاء اعتبار

 
 

  مطالعه ميدان
 اين جمعيت. استشده واقع عراق كشور با جوارهم كردستان، استان غرب در مريوان، شهرستان
 با برابر ،1395 سال در مسكن و نفوس عمومي سرشماري تفصيلي نتايج براساس شهرستان،
 153 و دهستان 6 شهر، 3 شامل شهرستان اين). 1395 ايران، آمار مركز( است نفر 195262

 اين جنگلي پوشش و ساالنه مناسب هايبارش منطقه، بودنكوهستاني. است سكنه داراي آبادي
. استكرده فراهم منطقه اين در را مناسبي هايويژگي زريبار، شيرين آب درياچة وجود و اقليم

 تجارت باغداري، سطحي، و پاخرده كشاورزي دامداري، بر مبتني منطقه مردم بيشتر معيشت
 از تركيبي جامعه اين مردم معيشت. است كارمندي و خدماتي هايفعاليت بري،كول مرزي،
 و رسمي مرز شهرستان اين غرب كيلومتري 16 فاصلة در. است مدرن و سنتي معيشت روش
 آن در الملليبين تجارت و رسمي هايفعاليت حاضر حال در كه دارد قرار باشماق الملليبين

 اكثر مذهبي لحاظ از. است... و تركيه عراق، كشورهاي به كاال ترانزيت محل و دارد جريان
 از ناشي هايتحول منطقه اين در امروزه،. هستند شافعي سني و مسلمان منطقه اين ساكنان

 به عوامل اين مجموعة. شودمي مشاهده وضوحبه گوناگون هايبخش در نوسازي عناصر ورود
  . استشده منجر جامعه اين كنشگران ميان در گذشته با متمايز و متفاوت هاييتعامل پيدايش
  اطالعات تحليل و تجزيه

 هدف« كه استشده استفاده هاداده تحليل و تجزيه براي ايزمينه نظرية روش از تحقيق اين در
: 1392 نيومن،» (زمينه از حاصل شواهد و تجربي هايداده بر مبتني جديد نظرية يك ايجاد آن

مشاركت از بسياري ديدگاه براساس معين فرايندهاي از ايمجموعه منطقي انجام« با) 358
آوريجمع اطالعات اي،زمينه نظرية ساخت فرايند در). 69: ب 1391 ايمان،» (است كنندگان

 كدگذاري. «شوندمي متصل همبه فرايندي بافتار در و تبديل شده2كدگذاري مفاهيم به شده
: الف 1392 محمدپور،» (هاستداده كردنپارچهيك و ادغام و بنديمفهوم جداسازي، فرايند
 1محوري كدبندي 3باز، كدبندي: از اندعبارت ترتيببه كدبندي هايروش فرايند، اين در). 328

________________________________________________________ 
6 Member Validation  
١ coding 
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 هاداده 3بنديمفهوم براي ايرويه اي،زمينه نظرية آن، براساس كه 2انتخابي، كدبندي و
 5داستان، خط ساخت ،)محوري كدبندي( مقوالت دادنارتباط و 4بنديمقوله ،)باز كدگذاري(

مجموعه با آن به بخشيدنپايان و ،)انتخابي كدبندي( كندمي مرتبط يكديگر به را مقوالت كه
  ).165 و 121: 1392 كوربين، و استراوس( است پارادايمي الگوي همان اي نظري قضاياي از اي

. شدند بنديمقوله و گذارينام دقتبه و بررسي پديده به مربوط هايداده باز، كدگذاري در
. است انتخابي و محوري هايكدبندي در هامقوله بنايسنگ مرحله اين در آمدهدستبه مفاهيم

 در بودند، شده آوريجمع پراكنده صورتبه باز كدبندي در كه هاييداده محوري كدگذاري در
 مقوالت مرحله، اين از بعد. شوندمي داده سازمان منظم و مرتبط هايخوشه و مقوالت قالب
 به داستان خط يك در بنديدسته پيامدهاي و فرايندي/ تعاملي شرايطي، ابعاد براساس عمده

 انتخابي كدگذاري براي را زمينه كه) 164: 1392 كوربين، و استراوس( شوندمي متصل يكديگر
داده كدبندي فرايند در نهايي مرحلة انتخابي كدگذاري. كنندمي فراهم هسته مقولة استخراج و

 دارد قرار تريانتزاعي سطح در كه جديدي مقولة در اصلي پيداشدة هايمقوله آن در كه هاست
 كندمي ظهور است، ايزمينه نظرية ساخت كه پژوهش، مضمون ترينمهم و شوندمي پارچهيك

  ). 340: الف 1392 محمدپور،(
  هايافته
 هايمصاحبه از استفاده با ميدان، به ورود مقدمة منزلةبه اوليه، مصاحبة چند برگزاري از پس

 فرايند از بعد پژوهش، اين در. شد پرداخته سؤاالت پاسخ به مطلع، افراد با باز و عميق
 شكل در كه كرد پيدا تقليل هامقوله و مفاهيم ماتريس صورتبه بررسي تحت ابعاد كدگذاري،

 مقولة به رسيدن تا بنديمقوله و كدبندي مختلف مراحل مفاهيم 6ماتريس اين. استآمده 2

                                                                                                                             
1 Axial Coding 
2 Selective Coding 

 .است شده تشكيل آنها از نظريه بناي كه هستند هاييبلوك هامفهوم ٣
 .رسانندمي را هاپديده معناي كه اندهاييمفهوم هامقوله ٤
٥ story line قول نقل به استناد و هاخالصه ها،يادداشت به ارجاع با عمده هايمقوله جزءجزءبه و مفصل توضيح 
 .است مطالعه تحت افراد از
به. دارد نگه ذهن در زمانهم را تحليل نكتة چندين كه كندمي كمك تحليلگر به و است كدگذاري براي ابزاري ٦

 ).202: 1392 ربين،وك و استراوس( است نمودار روي هاانديشه از ايمجموعه ،ديگر عبارت
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 بعد سه براساس را ـداستان خطـ مقوالت بين ارتباط 3 دهد. شكلمي نشان را نهايي هستة
  . استكشيده تصويربه زماني مقطع دو در پيامدي و تعاملي شرايطي،

  
  

  پيامدي تعاملي، شرايطي، ابعاد تفكيكبه عمده مقوالت و مقوالتخرده مفاهيم، ماتريس. 2 شكل

 مقوالت مقوله بعد  جزء مقوالت  مفاهيم
  عمده

 مقوالت بعد
   عمده

 مقوله
 هسته

سوادي،بيخوانين،سلطةاقتصادي، ضعف
  پدرساالري

فضاي
  شرايطي  اجتماعي

تي
سن

ده 
انوا

خ
  

  پيامدي
      )اوليه(

    
    

   
اده

خانو
 در 

 حال
قال

انت
 

بي
نس

  

 خويشاوندي روابط پدرمكاني، زياد، توليدمثل
  تنظيمي ديگر هايازدواج گرايي،طايفه وسيع،

درون تنظيم
  تعاملي  گروهي

مجاريمدرن،آموزشجمعي،هايرسانه نقش
 بهبود شهرنشيني، بهداشت، گسترش ارتباطي،
 تكنولوژي، ورود دنياگرايي، معيشت، وضعيت

  دولت ورود

يده  شرايطي نوسازي حضور
پد

 
زي

وسا
ن

  

  شرايطي
  )ثانويه(

هايآسيبافزايشهمسرگزيني،الگوهاي تغيير
 خانوادگي، تعامالت در تقارن به گرايش خانواده،

  غيربومي الگوبرداري
  تعاملي ارزشي تغييرات

اده
خانو

 ا 
زي

مرو
 

  شده

  پيامدي
  )ثانويه(

تمايالت  ايهسته خانوادة مالي، استقالل خود، به اتكا
 تعاملي  فردگرايانه

بهبودزنان،اقتصاديـاجتماعيوضعيت بهبود
 آگاهي، سطح ارتقاي خانواده، معيشت سطح

  فرزندان به توجه

ارتقاي
 ـ اقتصادي
  اجتماعي

 تعاملي

آموزشها،رسانهازالگوبرداريمدرن، بهداشت
 ارتباطات تغييرات، از استقبال دختران،

  غيرمحلي
 تعاملي  پذيرش

ومفاهيم تعداد
  1  3  7  34  مقوالت

  
 7 به دوم سطح باز كدگذاري در كه شد استخراج اوليه مفهوم 34 اول، سطح باز كدگذاري در

استخراج مقوالت. شدند تبديل عمده مقولة 3 به مفاهيم اين سپس،. كرد پيدا تقليل مفهوم
 درنهايت، و گرفتند قرار ارتباط در يكديگر با داستان خط درقالب معنايي، ارتباط براساس شده،
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 در اي،زمينه نظرية ارائة جهت. شد استخراج هسته محوري مقولة گزينشي، كدگذاري مرحلة در
 بر و شدند تركيب محوري و عمده مقوالت باالتر، انتزاعي سطح داراي و گراهم تلفيقي، الگويي
  .شد تمركز پژوهش اصلي سؤال

  
  اجتماعي فضاي

 خوانين، سلطة اقتصادي، ضعف محلي، ساكنان با مصاحبه از حاصل هايداده برمبناي
 در گذشته دوران در خانواده از ايويژه نوع ساختاري هايكنندهتعيين سواديبي و پدرساالري

 اين است،آمده 1 جدول در مفاهيم ماتريس در آنچه به توجه با. استبوده مريوان مردم ميان
 خانوادة گيريشكل هايزمينه كه اندآورده وجودبه را اجتماعي فضاي اصليِ مقولة مفهوم، چهار
 فرافردي ساختارهاي گسترده، ايشيوهبه شده،خلق اجتماعي فضاي. بودند آورده فراهم را سنتي

 حوزة در دوران آن اجتماعي كنشگران هايكنش به بخشيدنشكل در و آورده وجودبه را
 ضعف مقولة دربارة مطلعان از يكي نمونه، براي. استبوده مؤثر خويشاوندي نظام و خانواده

  :گويدمي اقتصادي
 بوديم، نفر هشت خانواده در ما خود بودند، فقير همه زمان آن در«

 را روزگار واقعاً. نبود درآمدي منبع هيچ نداشتيم، دام نداشتيم، زمين
  ».گذرانديممي سختي با

  :گويدمي هاخان سلطة دربارة ديگري فرد
 و زمين صاحب آنها بودند، ارباب بودند، كارههمه هابگ ما منطقة در«

 كارچه كه گفتندمي مردم به بودند، آنها تابع مردم. بودند آب حتي
  ».بزنند دست سفيد و سياه به توانستندنمي آنها نظر بدون مردم كنند،

  گروهيدرون تنظيمات
 هايازدواج و گراييطايفه خويشاوندي، وسيع روابط زياد، توليدمثل پدرمكاني، ها،داده براساس

 مقوله، اين براساس. استآمده گروهيدرون تنظيمات اصليِ مقولة عنوان زير ديگرتنظيمي،
 شكل خويشاوندي و خانوادگي روابط تأثير تحت و دروني شكلبه تعامالت و روابط از بسياري

درون تنظيمات و اجتماعي فضاي. اندخانواده گيريشكل كنندةتعيين هاسنت و گيردمي
 و بودند مريوان شهر گذشتة در خانواده هايويژگي ترينمهم محلي، مطلعان ديدگاه از گروهي،
 شوندگانمصاحبه از يكي. آوردند فراهم سنتي خانوادة عنوان با را خانواده از ايويژه نوع زمينة
  :گويدمي پدرساالري دربارة
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 پدر خانواده در. رئيس هستند هازن كه نبود امروز مثل دوران آن در«
 اعتراض بزند، حرفي توانستنمي كسي كرد،مي تعيين را چيزهمه
 براي. كند ازدواج كسي چه با پسر يا دختر كه كردمي تعيين او. كند

 بسياري در داد،مي شوهر را خود دختران گرفت،مي زن خود پسران
  ».ديدندنمي را همديگر عروسي روز تا مرد و زن موارد

 هايتحول و تغيير خويشاوندي و خانواده نظام ساختار نوسازي، عناصر ظهور تأثير تحت
 را زمينه و دگرگون را سنتي خانوادة عناصر، اين با زيستيهم. استكرده تجربه را گوناگوني

  .كندمي فراهم خانواده از ايويژه نوع گيريشكل براي
  

  سنتي خانوادة
 وسيع، خويشاوندي روابط پدرمكاني، زياد، توليدمثل گذشته در مريوان، مردم نظر براساس
 زير را اصلي ايمقوله خويشاوندي و خانواده حوزة در ديگرتنظيمي هايازدواج و گراييطايفه
 اين. است دوران آن اجتماعي فضاي و هاتعامل نتيجة كه اندداده شكل سنتي خانوادة عنوان
 خانواده نوع اين كاركرد و ساختار كه دهد،مي نشان را خانواده بنديشكل كلي سطح در مقوله

 بر حاكم نظم و شدمي مشخص بومي و محلي عوامل و هاويژگي طريق از زيادي بسيار حدود تا
 فضاي مقولة است،آمده 1 جدول در كه گونههمان اساس،براين. بود بومي منابع از برگرفته آن

. بود كرده فراهم را خانواده از ويژه نوع اين گيريشكل زمينة گروهيدرون تنظيم و اجتماعي
  :گويدمي پدرساالري و خويشاوندي وسيع شبكة دربارة بومي ساكنان از يكي

 به همه. بود زياد خويشاوندان و اطرافيان بين رابطه زمان، آن در«
 عموهايم با ما خانوادة بودند، خبر با هم احوال از زدند،مي سر همديگر

 حتي گرفت،مي تصميم ما براي ترمبزرگ عموي بوديم، خانه يك در
 همه گرفت،مي تصميم او خانواده اعضاي تمام براي همسر انتخاب در

  ».بودند او نظر تابع
  

  نوسازي پديدة
 مثل مواردي به اند،بوده مؤثر خانواده حوزة تغييرات در عواملي چه اينكه دربارة محلي مطلعان
 وضعيت بهبود بهداشت، گسترش ارتباطي، مجاري گسترش مدرن، آموزش جمعي، هايرسانه

 مقولة عنوان زير كه اند،كرده اشاره دولت ورود و دنياگرايي تكنولوژي، ورود مردم، معيشت
 مريوان، سنتي جامعة به عناصر اين ورود آنان، ديدگاه از. استگرفته قرار نوسازي پديدة اصلي
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 خويشاوندي خانوادة نظام حوزة در را اجتماعي مناسبات از بسياري خارجي، ايپديده مثابةبه
  :گويدمي كنندگانمشاركت از كيي مدرن، آموزش زمينة در. استداده قرار تأثير تحت

 و است برق مهندس پسرم هستند، معلم دو هر كه دارم دختر دو من«
  ».نبود خواندندرس و تحصيل امكان ما براي زمان آن. است كارمند

  :گويدمي بهداشت گسترش اهميت دربارة ديگري فرد
مي دنيا به زياد بچه زنان گذشته در هستند، آگاه خيلي مردم امروزه«

 را جمعيت گيريپيش و بهداشتي وسائل. نيست طوراين امروز آوردند،
 االن اند،آورده دنيابه فرزند هفت من مادر و پدر. استداده كاهش
 تادو سه بگيرند، دارشدنبچه به تصميم اگر و آورندنمي بچه زياد مردم
مي گوش را آنها حرف و كنندمي توجه دكترها به مردم. آورندمي

  ».دهند
 را آن هايمؤلفه و فرايند اين. استافتاده اتفاق تدريجبه جامعه اين در نوسازي عناصر ورود

 زير كه اندشده هاييتعامل درگير جامعه مردم آن، اثر در كه كرد، تلقي» ثانويه شرايط« توانمي
 در نيز، مقوالت اين. اندشده ذكر پذيرش و ارتقا فردگرايانه، تمايالت ارزشي، تغييرات عنوان
  .شودمي ذكر ادامه در كه اندداده شكل را خانواده از جديدي نوع اخير، دورة

  
  ارزشي تغييرات

 هايتعامل كردند، فراهم ثانويه شرايط عنوان با شرايطي كه جامعه، اين در نوسازي عناصر ورود
 در تقارن به گرايش و خانواده، هايآسيب افزايش همسرگزيني، الگوهاي تغيير ازقبيل را، ثانويه
 بنديمقوله ارزشي تغييرات مقولة درقالب مفاهيم اين كه استداده نشان خانوادگي،درون تعامل
 يكي. است جامعه اين در نوسازي عناصر حضور از بعد خانواده تغييرات وجوه از يكي و اندشده

  :گويدمي همسر انتخاب الگوهاي تغيير دربارة مطلعان از
 نداشتيم، اختياري خود همسر انتخاب در ما گذشته در من، برادر«

 و زن و گرفتندمي تصميم برايت فاميل و قوم و دايي و عمو و پدر
 خيلي اوضاع امروزه اما ديدند،نمي را همديگر عروسي روز تا شوهر
 من برادرزادة گيرند،مي تصميم خودشان پسر و دختر. است كرده فرق
 با دارند هم حاال و گرفته تبريزي دختر يك خواند،مي درس اراك در
  ».كنندمي زندگي هم
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  فردگرايانه تمايالت
 جامعة در تعاملي و اجتماعي روابط تراكم و ميزان كه معتقدند مريوان مردم مقوله، اين براساس
 تاحدودي و يافته كاهش گذشته به نسبت نوسازي عناصر از بعضي تأثير تحت آنان كنوني
 خانوادة به گرايش و مالي استقالل خود، به اتكا امروزه كه اندكرده اظهار آنان. استشده محدود
 فردگرايانه تمايالت مقولة عنوان زير مفاهيم اين. است عناصر اين با تعامل پيامدهاي از ايهسته
دست را سنتي خانوادة اجتماعي نظام فردگرايانه تمايالت كه معتقدند آنان. استگرفته قرار

 زمينه،اين در. اندبوده مؤثر خانواده از ايتازه صورت پيدايش در تاحدودي و كرده تغيير خوش
  :گويدمي مالي استقالل دربارة ساكنان از يكي

 براي تواندمي هركسي. دارند احتياج ديگران به كمتر امروز مردم«
  ».و زندگي خود را بچرخاند كند وپادست چيزي خود

  :استكرده اظهار ديگري فرد 
 همديگر با زياد مردم. نيست گذشته مثل است،شده كم مردم روابط«

. هستند خود زندگي دنبالبه كنند،مي فكر خود به بيشتر نيستند، گرم
  ».استشده زياد هم مشغله البته

  
  اجتماعي ـ اقتصادي ارتقاي
 معيشت سطح بهبود زنان، اقتصاديـاجتماعي وضعيت بهبود از مريوان ساكنان ارزيابي و درك

. استآمده اجتماعيـاقتصادي ارتقاي مقولة زير آگاهي سطح ارتقاي و فرزندان، تكريم خانواده،
 اقتصاد و اجتماع به نوسازي ورود درنتيجة اقتصاديـاجتماعي تغييرات كه اندعقيده اين بر آنان

. استبوده مؤثر خويشاوندي و خانواده نظام دگرگوني و تغيير در كه استشده ايجاد آنها سنتي
 بسترهايي و هازمينه از متأثر» اجتماعيـاقتصادي ارتقاي« مثابةبه تغييرات اين پيامدهاي درك
اين در. استبوده مؤثر گذشته، با متفاوت خانواده، از جديدي صورت پيدايش در كه استبوده

  :گويدمي اجتماعيـاقتصادي ارتقاي دربارة محلي مطلعان از يكي زمينه،
 گذشته با. است متفاوت خيلي مردم اوضاع خدا، شكر من، برادر«

 گاز هست، برق هست، آب. است فراوان زندگي وسائل. دارد فرق بسيار
 هم مردم كاسبي و كار هستند، آسايش در هاخانواده داريم، شهري
  ».استشده كم كاسبي روزها اين هرچند است، خوب

  :استگفته ديگري فرد
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 آنها به خيلي مادر و پدر. هستند حساب خودشان فرزندان امروزه«
 به اگر. روندمي دانشگاه روند،مي مدرسه به دختران. كنندمي توجه
 هستند، كارمند آنجا در زنان كه بينيمي بزني سر هابانك و هااداره
  ».است خودشان جيب در دستشان هستند، كسي خود براي

  
  

  پذيرش
آورده وجودبه را ثانويه هايتعامل ثانويه، شرايط منزلةبه نوسازي، عناصر ورود ها،داده براساس

 ها،رسانه از الگوبرداري مدرن، بهداشت ازقبيل مدرن، عناصر با زيستيهم نمونه، براي. است
 است ثانويه هايتعامل اين ازجملة غيرمحلي، ارتباطات و تغييرات، از استقبال دختران، آموزش

به جامعه، اين افراد. استشده اشاره آن به مفاهيم ماتريس در »پذيرش« مقولة عنوان زير و
 در امكاناتي» جديد دورة« كه اندكرده اظهار اند،كرده تجربه گذشته در كه مشكالتي دليل
 اين با زيستيهم. استكرده كمك آنان زندگي وضعيت بهبود به كه استگذاشته آنان اختيار

 تغييرات از آنان. استآورده وجودبه خانواده، ويژهبه آنان، اجتماعي ساختار در تغييراتي امكانات،
 محلي مطلع يك. دارند آن از مثبتي درك و كنندمي رضايت اظهار شانزندگي در ايجادشده

  :گويدمي
 راحت بسيار را زندگي وسائل اين. داريم دوست را تازه امكانات ما«

ظرف است،كرده راحت را خانه در زنان كار شوييلباس مثالً. اندكرده
شده راحت خانه در زن كار تاحدودي. هست تلويزيون هست، شويي
 را خود فرزندان تواندمي بهتر و شودنمي خسته گذشته مثل. است

  ».كند تربيت
  

  شدهامروزي خانوادة
 از ايمجموعه مريوان سنتي جامعة به نوسازي عناصر ورود كنندگان،مشاركت نظر براساس
 مطرح» ثانويه تعامالت« و» ثانويه شرايط« عنوان زير كه آورد وجودبه را هاتعامل و هاموقعيت

 ارتقاي فردگرايانه، تعامالت ارزشي، تغييرات مفهوم چهار زير شرايط اين پيامدهاي. استشده
 نظام و خانواده حوزة در هاتعامل اين مجموعة كه استشده مطرح پذيرش و اجتماعيـاقتصادي

 از يكي. استداده شكل »شدهامروزي خانوادة« عنوان با را خانواده از جديدي نوع خويشاوندي،
  :گويدمي پذيرش مقولة دربارة بومي ساكنان
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 روند،مي دانشگاه و مدرسه به دختران است،كرده فرق خيلي اوضاع«
 افراد با كه اينها شوند،مي معلم شوند،مي كارمند گردندبرمي كه بعد
  ».كنندنمي ازدواج سوادبي

  :گويدمي ايهسته خانوادة به گرايش زمينة در ساكنان از ديگر يكي
 هردو من عروس و پسر ندارند، عالقه زياد فرزند به قديم مثل مردم«

 هنوز و اندكرده ازدواج هم با كه است چهارسال و هستند بانك كارمند
  ».است زود فعالً دارشدنبچه براي گويندمي. ندارند بچه

  نسبي انتقالِ مثابةبه خانواده تغييرات پارادايميك نهايي الگوي. 3 شكل
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شرايط 
 اوليه

 فضای
 اجتماعی

 ضعف(
 اقتصادی،

 سلطة
 خوانين،

 پدرساالری،

بی )سوادی  

شرايط ثانويه
 عناصر ورود و ظهور

 نوسازی
رسانه(  آموزش جمعی، های

 شهرنشينی، بهداشت، مدرن،
 دنياگرايی، تکنولوژی، ورود
)ارتباطی مجاری دولت، ورود  

 پيامدهای اوليه
سنتی خانوادة  

 

 تعامالت اوليه
درون تنظيم  گروهی

 می،ديگرتنظي ازدواج(
طايفه  روابط گرايی،

 وسيع، خويشاوندی
)پدرمکانی زياد، توليدمثل  

تعامالت ثانويه
ارزشی تغييرات ـ  

 همسر، انتخاب الگوی تغيير(
 خانواده، به آسيب افزايش
)خانوادگی تعامالت به گرايش  

فردگرايانه تمايالت ـ  
 مالی، استقالل خود، به اتکا(

هسته خانوادة )ای  

ياقتصاد  ارتقاي ـ   اجتماعي

 بهبود زنان، وضعيت بهبود(
 سطح ارتقاي خانواده، معيشت

)فرزندان تکريم آگاهی،  
پذيرش ـ  

 الگوبرداری مدرن، بهداشت(
رسانه از  دختران، آموزش ها،

 ارتباطات تغييرات، از استقبال
)غيرمحلی  

پيامدهای 
 ثانويه
 خانواده
شده امروزی  

نسبی انتقال
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  گيرينتيجه و بحث
 معناييِ درك مطالعة به اي،زمينه نظرية و كيفي روش رهيافت از استفاده با مطالعه، اين در

 نسبتاً درك شد سعي آن در كه پرداختيم مريوان جامعة هايبومي ازمنظر خانواده تغييرات
بنديصورت هاييافته براساس .آيد دستبه معناييـذهني سطح در خانواده تغييرات از جامعي
 خانوادة از اندعبارت اصلي پيامدي هايمقوله مريوان، ساكنان اظهارنظر مطابق ،1 شكل در شده

 تغييرات تفسير و درك يعني تحقيق، اصلي مسئلة نهايي پاسخ كه شده،امروزي خانوادة و سنتي
 هامقوله اين. شودمي قلمداد مريوان، شهر ساكنان خويشاوندي نظام و خانواده در ايجادشده
. استگرفته شكل خانواده جهانزيست در ايجادشده تغييرات از جامعه اين مردم درك براساس

 بعد سه براساس گانه،ده هايمقوله كه استآمده تحقيق پارادايميك نهايي الگوي 3 شكل در
  .كنندمي روايت را تغييرات اين سير خط پيامدي، و تعاملي شرايطي،
 پدرساالري، ها،خان سلطة مريوان، هايمحلي اظهارنظر نيز و گفتهپيش مباحث رمبنايب
 از ايويژه نوع شدنبرساخته براي را شرايطي اوليه، مفاهيم مثابةبه سوادي،بي و اقتصادي ضعف

 هم، با اصلي، مفهوم چهار اين. بود كرده ايجاد جامعه اين مردم ميان گذشته در خانواده
 گذشته، در آن، هايمؤلفه كه اندآورده وجودبه را» اجتماعي فضاي« نام به محوري اي مقوله
شكل و تكوين در درنتيجه، و اندبوده خانواده هايويژگي فرافردي ساختاري هايكنندهتعيين
 و خانوادگي نظام ناپذيرانعطاف و خشن ساختارهاي پيدايش و اوليه هايتعامل گيري

  .داشتند تأثير خويشاوندي
 از خارج نيروهاي و بيروني عوامل غياب در مردم جامعه، اين اجتماعيـاقتصادي بستر در

. بودند تعامل در هم با و دادندمي ادامه زندگي به ها،ارزش و هنجارها اين دركنار ساختار، اين
 هايازدواج گرايي،طايفه به توانمي است،شده اشاره آنها به 3 شكل در كه ها،تعامل اين ازجملة

 مقولة زير كه كرد اشاره وسيع خويشاوندي روابط و پدرمكاني، زياد، توليدمثل ديگرتنظيمي،
 در را خانواده وضعيت و پيكربندي اصلي، مقولة اين. استآمده» گروهيدرون تنظيم« اصليِ

 گسترة در سيستميدرون صورتبه هاتعامل از بسياري آن، در دهدمي نشان جامعه اين گذشتة
 ازآنجاكه خانواده، نوع اين در. شدمي مديريت و تنظيم ايعشيره و فاميليدرون اجتماعي شبكة

 نظم نوعي از پيروي به ملزم را خانواده اجتماعي هايساخت گروهيدرون هايارزش و هنجارها
 ديگر، عبارتبه. بود ناممكن تاحدودي و دشوار نظم اين از تخطي بود، كرده متمايز اجتماعي

 اجتماعي هايتعامل شدنبرساخته در» گروهيدرون تنظيم« و دوران آن» اجتماعي فضاي«
  .بود مؤثر دوران آن در سنتي خانوادة به بخشيشكل و متمايز، بومي منابع برمبناي متفاوت،
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 ديگر مانند مريوان، جامعة بيروني، ايپديده مثابةبه نوسازي عناصر ورود با و گذار جريان در
 اين ساكنان ديدگاه براساس. استكرده تجربه مختلف سطوح در را تغييرات از انواعي جوامع،
شده آن خويشاوندي نظام و خانواده ساختار در تغيير ايجاد باعث كه عواملي ترينمهم منطقه،

 دنياگرايي، شهرنشيني، بهداشت، گسترش مدرن، آموزش جمعي، هايرسانه: از اندعبات اند
 مجموعه اين مفهومي فضاي برمبناي. دولت ورود و ارتباطي، مجاري گسترش تكنولوژي، ورود

 عناصر نفوذ و گسترش با ديگر، عبارتبه. شد بنديصورت »نوسازي پديدة« عنوان زيرِ مفاهيم
 خانواده، نهاد ازجمله آن، سنتي اقتصادي و اجتماعي ساختارهاي جامعه، اين در نوسازي
 همچون را جامعه اين به نوسازي ورود توانمي مبنا،براين. استكرده تجربه را بسياري تغييرات

 مريوان، جامعة در آن ظهور و مقوله اين. كرد تلقي سيستميبرون نيروي» ثانويه شريط«
 خويشاوندي و خانواده حوزة در را دگرگوني و تغيير هايزمينه ،»اوليه شرايط«تاثيرات  برخالف
 حوزة در ويژهبه جامعه، سنتي هاياليه از گذار ساختارشكن، نيروهاي همچون و كردند فراهم

  .كردند ميسر را خويشاوندي، نظام و خانواده
 ايثانويه هايتعامل ثانويه، شرايط منزلةبه» نوسازي پديدة« ظهور محلي، مطلعان ديدگاه از
 انتخاب الگوهاي تغيير: شد داده نشان قبيلاين از مفاهيمي درقالب 3 شكل در كه كرد ايجاد

 مالي، استقالل خود، به اتكا خانوادگي، هايتعامل به گرايش خانواده، هايآسيب افزايش همسر،
 تكريم آگاهي، سطح ارتقاي خانواده، معيشت سطح بهبود زنان، وضعيت بهبود اي،هسته خانوادة
 ارتباطات و تغيير، از استقبال دختران، آموزش ها،رسانه از الگوبرداري مدرن، بهداشت فرزندان،
 ،»فردگرايانه تمايالت« ،»ارزشي تغييرات« اصليِ مقولة چهار به مفاهيم اين همة. غيرمحلي

 ابعادي اصلي، هايمقوله اين از هريك. شدند منتهي »پذيرش« و» اجتماعيـاقتصادي ارتقاي«
  .كشدمي تصويربه نوسازي، عوامل تأثير تحت را، خانواده نهاد در شدهتجربه تغييرات از

 ايهسته مقولة نوسازي، ورود با جامعه، اين در گرفتهشكل ثانوية هايتعامل و ثانويه شرايط
 كنوني خانوادة صورت و شكل مبين مقوله اين. استداده شكل را» شدهامروزي خانوادة« نام به
 شكل در نهايي مقولة اين دهنده،شكل اولية مفاهيم براساس. است مريوان شهر مردم ميان در
 ابعاد تمام در و است متفاوت سنتي خانوادة با آن كاركرد و ساختار كه شودمي مشاهده 3

 خط ،3 شكل در نهايي پارادايميك الگوي در اساس،براين. استديده خودبه متعددي تغييرات
» نسبي خانواده انتقال« مثابةبه» شدهامروزي خانوادة« به» سنتي خانوادة« تغيير داستاني سير
 محوري هايمقوله بين معنايي و منطقي ارتباط. است مشاهده قابل جامعه اين مردم ميان در

 و خانواده نظام در دگرگوني فرايند كل كه نهايي، مقولة اين. است نهايي هستة مقولة يك مبين
 اين براساس. استآمده» نسبي انتقال« عنوان زير گيرد،دربرمي را مريوان جامعة خويشاوندي
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شده سنتي شكل جانشين تاحدودي، خويشاوندي، و خانواده نهاد مدرن و نو هايصورت مقوله،
 است، استقرار و گيريشكل درحال جامعه اين در حاضر، درحال كه خانواده، نوع اين. است

  . است متفاوت آن با و گرفته فاصله» سنتي خانوادة« با خود گوناگون ابعاد در زيادي، تاحدود
  
  

   منابع
  .سمت: تهران ،ايراني خانوادة شناسيجامعه) 1386( تقي آزادارمكي،
 طول در فرهنگي و اجتماعي تحوالت بررسي) «1379( خزايي طاهره و زند مهناز تقي، آزادارمكي،

  .29- 3: 16 شمارة ،اجتماعيعلوم نامة ،»تهراني خانوادة نسلسه
 ،»تهران در خانواده جديد هايشكل پيدايش خانگي؛هم) «1391( همكاران و تقي آزادارمكي،
  .77- 43 صفحات :1 شمارة سوم، سال ،فرهنگي پژوهيجامعه

 ،بنياني نظرية كاربرد: تحقيق كاربردي هايروش) 1390( جاجرمي ايماني حسين و مصطفي ازكيا،
  .كيهان: تهران دوم، جلد

 به مدرن عناصر ورود پيامدهاي شناسيجامعه تحليل) «1391( احمدرش رشيد و مصطفي ازكيا،
 چهاردهم، دورة ،روستايي توسعة مجلة ،»موكريان روستايي مناطق موردي بررسي: كردستان

  .24-1: 2 شمارة
زمينه نظرية توليد مراحل و فنون: كيفي پژوهش مباني) 1392( كوربين جوليت و انسلم استراوس،

  .ني: تهران افشار، ابراهيم ترجمة ،اي
 دوران در خانواده كاركرد و ساختار نقش، بر تأكيد با: خانواده شناسيجامعه) 1386( شهال اعزازي،

  .زنان مطالعات و روشنگران: تهران ،معاصر
 و حوزه پژوهشگاه: تهران ،انساني علوم در تحقيق روش فلسفة) الف 1391( محمدتقي ايمان،

  .زنان مطالعات و روشنگران/ دانشگاه
 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: تهران ،كيفي تحقيقات شناسيروش) ب 1391( محمدتقي ايمان،

  .ني: تهران قاضيان، حسين ترجمة ،خانواده مطالعات بر درآمدي) 1384( جان برناردز،
  .ني: تهران چاوشيان، حسن ترجمة ،اجتماعي هايپژوهش طراحي) 1384( نورمن بليكي،
 حسني، سيدحميدرضا ترجمة ،انساني علوم در تحقيق هايپارادايم) 1391( نورمن بليكي،

.                                                                          دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم ماجدي، سيدمسعود و ايمان محمدتقي
  .علمي: تهران گهر،نيك عبدالحسين ترجمة ،شناسيجامعه هايروش) 1373( ريمون بودن،
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 سقز، شهر موردي مطالعة: ايران كردستان در پايين فرزندآوري هايزمينه) 1390( مهدي رضايي،
  .تهران دانشگاه اجتماعي علوم دانشكدة شناسي،جمعيت دكتري رسالة
 گذار تجربة و خانواده، مدرنيزاسيون،) «1392( محمدپور احمد و پرتوي، لطيف مهدي، رضايي،

 شمارة هشتم، دورة ،ايران شناسيجمعيت انجمن نامة ،»ايران كردستان در شناختيجمعيت
16 :139 - 168.  

  .صداوسيما: تهران. هشتم چاپ ،خانواده شناسيجامعه بر ايمقدمه) 1385( باقر ساروخاني،
 شناسيجمعيت انجمن نامة ،»جمعيتي گذار بستر در خانواده تغيير و تداوم) «1386( حسن سرايي،

  .                                                                                                            60- 32: 2 شمارة ،ايران
 تاريخ در ايهسته به گسترده خانوادة تحول بر مؤثر اجتماعي عوامل برسي) 1379( فريد سيدربيع،
  .تهران دانشگاه شناسي،جامعه ارشدكارشناسي نامةپايان شهري، نواحي بر تأكيد با ايران، معاصر
جامعه: تهران ثالثي، محسن ترجمة ،شناسيجامعه در كيفي تحقيق روش) 1393( ديويد سيلورمن،
.                                                                                                                            شناسان

 خانواده شناسيجامعه بر درآمدي: خانواده اجتماعي سرماية و گراييمدرن) 1390( عاليه شكربيگي،
  .شناسانجامعه: تهران ،ايران در

  .انتشار سهامي شركت: تهران دوم، چاپ ،خانواده و زنان شناسيجامعه) 1387( محمدتقي شيخي،
  .ني: تهران ،ايران در خانواده شناسيجامعه در پژوهش بر ايمقدمه) 1393( عباس عبدي،
  .ني: تهران پنجم، چاپ جليلي، هادي ترجمة ،كيفي تحقيق بر درآمدي )1391( اووه فليك،
 زيست جهان تغييرات از مردم تفسير و مرزي تجارت) «1392( محمدپور احمد و اميد قادري،

  . 84تا  61: صفحات 22 شمارة ،فرهنگ راهبرد مجلة ،»خانواده
 پور،سعدي اسماعيل ترجمة ،اجتماعي و انساني علوم در تحقيق طرح) 1391( دبليوجان كرسول،

  .دوران: تهران
  .كتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران ناصحي، ويدا ترجمة ،جامعه و خانواده) 1352( جي ويليام گود،

 اصغرعلي ترجمة ،جهاني پارچگييك دربارة گفتارهايي: رهاشده جهان) 1387( آنتوني گيدنز،
  .ادب و علم: تهران عبدالوهاب،حاجي يوسف و سعيدي

 .نو طرح: تهران پور،جالئي محمدرضا ترجمة ،جهاني اندازهايچشم) 1388( آنتوني گيدنز،

 دانشگاه شناسي،جامعه ارشدكارشناسي نامةپايان خانواده، در قدرت ساختار) 1376( هاله الجوردي،
 .تهران

  .آن: تهران ،وانداليسم) 1383( عليرضا تبريزي، محسني
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 اجتماعي علوم در تركيبي تحقيقروش عملي و فلسفي هايبنيان: فراروش) 1389( احمد محمدپور،
  .شناسانجامعه: تهران ،رفتاري و

جامعه: تهران ،انساني علوم در معرفت ساخت دربارة: روش در روش) 1390( احمد محمدپور،
  .شناسان
 اول، جلد ،كيفي شناسيروش در طرح و منطق: كيفي تحقيق روش) الف 1392( احمد محمدپور،
  .جامعه: تهران
 ،كيفي شناسيروش در عملي هايرويه و مراحل: كيفي تحقيق روش) ب 1392( احمد محمدپور،
  .شناسانجامعه: تهران دوم، جلد

  .شناسانجامعه: تهران ،نوسازي تجربة) ج 1392( احمد محمدپور،
 و انساني علوم پژوهشگاه: تهران. دوم چاپ ،كيفي روش بر درآمدي) 1390( بيوك محمدي،

  .فرهنگي مطالعات
  .ايران آمار مركز: تهران ،كردستان استان آماري سالنامة) 1390( ايران آمار مركز
  . مريوان شهرستان مسكن و نفوس تفصيلي نتايج) 1395( ايران آمار مركز

 اول، جلد ،نويسينامهپژوهش و پژوهشگري پژوهش،: پژوهيكيفي) الف 1395( خليل ميرزايي،
  .فوژان: تهران
 دوم، جلد ،نويسينامهپژوهش و پژوهشگري پژوهش،: پژوهيكيفي) ب 1395( خليل ميرزايي،
  .فوژان: تهران

 دوم، جلد ،كمي و كيفي رويكردهاي: اجتماعي پژوهش هايشيوه) 1390( الرنس ويليام نيومن،
  .نشرمهربان: تهران دوم، جلد كاظمي، حسين و فرددانايي حسين ترجمة

 ترجمة ،كمي و كيفي رويكردهاي: اجتماعي پژوهش هايشيوه) 1392( الرنس ويليام نيومن،
  .نشرمهربان: تهران اول، جلد كاظمي، حسين و فرددانايي حسين

 هاييافته: ايرانيان هاينگرش و هاارزش) 1380( اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت ملي هايطرح دفتر
  .هانگرش و هاارزش ملي پيمايش طرح: تهران اول، ويرايش كشور، استان 28 در پيمايش
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