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  شناسي جوانان ايران پژوهشي درخصوص مسئله
 1علی قنبری برزيان

 

 12/1/39تاريخ پذيرش:                       21/22/39تاريخ دريافت: 

 چكيده

های مختلف، با استفاده  شناسی جوانان در زمينه شناسی و مسئله اين پژوهش ضمن بررسی آسيب

کوشد به اين پرسش نيز پاسخ  شناسی پساساختارگرا می از رويكرد مطالعات فرهنگی و جامعه

دانند. اين  وانان ايرانی مینظران مسائل جوان چه مسائلی را مهمترين مسائل ج دهد که صاحب

ای يا گرند تئوری برای  پژوهش از نوع علی و استنباطی است که در آن از روش تئوری زمينه

شده در اين  مصاحبۀ انجام 11های عميق استفاده شده است.  آوری اطالعات از مصاحبه جمع

ـ  يريتی و فرهنگیشناختی، سياسی، مد شناختی، جامعه ـ اعتقادی، روان دينی گروه 6پژوهش در

دهد که مديران باوجود درک  ها و کدگذاری آنها نشان می بندی شدند. بررسی کلی داده ادبی دسته

 ازدواج سئلۀتمرکز بر مرو هستند.  به شناسی جوانان، با ابهاماتی نيز رو درست درخصوص مسئله

شناسی  لهدارد نقطۀ عطف مسئحكايت از تغيير در ساختار خانواده و ازدواج  که خود

ها اين  نظران از مسائل جوانان است. انتقاد، دغدغه و حسرت متعهدانۀ مشترکِ مصاحبه صاحب

انتخاب  رو پيش را برای حل مشكالتِها  و روش ها ترين راه آسانها و مديران  دولتاست که 

عقايد ها و  ها و عرفان گرايش جوانان به فرقه. کنند می جابجا مشكالت را و گاهی نيز کنند می

فقدان رویِ آنها،  ها و تهديدهای پيش منحرف و وارداتی، شادی و نياز به شادی جوانان و فرصت

 گانه است. 1های  و... از نيازها و مسائل جوانان ايرانی در زمينهدر شهر  ناسبفضاهای عمومی م

   شناسي جوانان، هويت. ای، جنسيت، مسئلههای کليدی: تجربۀ نسلي، تئوری زمينه واژه
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 طرح مسئله
آيد و در برخی متون نيز آن را  شمار می شناسی به جوان و جوانی موضوعی اجتماعی و جامعه

شناختی. جوانی، دورۀ پويايی زندگی هر  ای جمعيت دانند تا مسئله بيشتر پديدۀ اجتماعی می

ش اصلی اند. واقعيت آن است که بخ سالگی را دورۀ جوانی ناميده 11-92انسانی است. سنين 

گيری کافی از اين دوره، مطمئناً در  شود. هر فرد با بهره شخصيت انسان در همين دوره ساخته می

وضوح خواهد ديد. مسلماً جوان پويا با تكيه بر اين اطالعات و نگرش  آينده آثار آن را به

دورۀ بينانه قادر است زندگی خوب و موفقی برای خود فراهم کند؛ آثار اين موفقيت در  واقع

های  شود. براساس پژوهش های ميانسالی، سالمندی و پيری آشكار می جوانی، در دوره

های قوی و مستدل و سلوک مطمئن در زندگی  پژوهان، کسانی که در دورۀ جوانی ديدگاه جوان

هايشان  گيری ها و تصميم سازی گيری ها، تصميم های بعدی زندگی و جهت داشته باشند در دوره

 حاصل خواهند کرد.  توفيق زيادی

ای که جوان شرايط الزم برای  رود؛ دوره شمار می ای اجتماعی و فرهنگی نيز به جوانی دوره

يابد. برخی نيز از ديدگاه انتقالی به آن  های زندگی را می ها و صحنه کنش مستقل در همۀ زمينه

اش متفاوت  گر زندگیهای دي اند، زيرا جوان شيوۀ خاصی از رفتار دارد که با دوره توجه کرده

دانند  خوی خوب مترادف می و نگرند و آن را با خلق است و برخی نيز از جنبۀ ارزشی بدان می

 .(4-91، 1111شفرز، )

به هر حال تعريف جوان بسيار مشكل است زيرا اساساً تعريف انسان مشكل است، به همين 

. البته اين پديده عام است زيرا علت هرگز آنچنان که بايدوشايد به ماهيت آن پی نخواهيم برد

پذير نيست. اما در ميان همۀ موجودات، انسان  تعريف ماهوی دربارۀ هيچ موجودی امكان

که  بردن به ماهيت اصلی او ممكن نيست و دوم اين که پی کردنی نيست زيرا نخست اين توصيف

ممكن است تغيير  پذير نيست زيرا هر لحظه بينی اش پيش انسان تنها موجودی است که آينده

 رفتار دهد. 

شناختی،  شناختی، زيست از اين جنبه تعريف او از جوانی تلفيقی کامل از تعاريف روان

 شناختی و فرهنگی است.  جامعه

های زندگی انسان است اما  نظران معتقدند که جوانی يكی از دوره که اغلب صاحب با آن  

ای مستقل در زندگی انسان است يا يک  وانی دورهاند که آيا ج برخی دربارۀ آن پرسش بيان کرده
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ای  نظران جوانی را دوره مرحلۀ رشد يا گذر از نوجوانی به بزرگسالی است؟ گروهی از صاحب

دانند که بين دورۀ نوجوانی و ميانسالی قرار دارد، اما برخی ديگر برای جوانی اهميت  از رشد می

دانند  جوانی به بزرگسالی يا ادامۀ نوجوانی میخاص قائل نيستند بلكه آن را دورۀ گذر از نو

نظران، جوانی را دورۀ خاصی  . پژوهشگر براساس تحليل نظر صاحب)911، 1131آبادی،  لطف(

 کند.  گيرد و براساس آن جوان و جوانی را بررسی می از زندگی در نظر می

 11-94روه سنی های آماری دبيرخانۀ سازمان ملل متحد، جوانان در گ بندی براساس تقسيم

گيرند؛ سازمان يونسكو نيز اين ميانگين سنی را پيشنهاد کرده است که دربارۀ آن  سال قرار می

 المللی وجود دارد.  توافق بين

با وجود ميانگين سنی نامبرده، جوان در جوامع گوناگون با توجه به شرايط متغير اجتماعی،   

شده از سوی بيشتر  شده است. در تعاريف ارائههای گوناگون تعريف  سياسی و اقتصادی به شيوه

سالگی است و در تعاريف بسياری از جوامع در حال  11-91کشورهای جهان، جوانی سنين 

 14-92رسد. در ايران نيز گروه سنی  سال می 94توسعه تصورها و تعاريف از جوانان به بيش از 

 .)11، 1131، معاونت مطالعات و تحقيقات جوانان(دانند  سال را جوان می

وجودآمده در ساختار و سازمان جوان و جوانی  بايست به تغيير اساسی به در دورۀ جديد می

 "تروتا "وجود آمدن تغييرهای کيفی در زيست جوانی است. به عقيدۀ توجه شود؛ از جمله به

ا اشاره به مند کردن جوانان پا را از مرزهای مجاز فراتر گذاشته است. او ب فرايند نهادينه و نظام

های اساسی در  ميالدی دگرگونی 66نويسد که از اوايل دهۀ  های گيليس می ها و پژوهش ديدگاه

 ترين وجوه اين تغييرها عبارتند از: وجود آمد؛ مهم های سازمانی جوانان به شيوۀ رفتار و شكل

سل های ن . تغيير در رفتار جنسی و آغاز زودرس روابط جنسی در مقايسه با خودداری1 

تر است؛ يعنی  های گذشته کم گذشته. از اين ديدگاه سن جوان امروزی نسبت به نسل

اش نيز زودتر آغاز  رسد و درنتيجه روابط جنسی جوان امروزی زودتر به بلوغ می

 شود.  می

های  . گسترش دامنۀ خواست اشتراک سياسی و کوشش برای سازماندهی: مسلماً در نسل9

گذاشت اما به اشتراک  ه بسا جوان را ساليانی پشت سر میگذشته بدين صورت نبود، چ

 سياسی و اقدام برای سازماندهی نياز نداشت.

های گوناگون در تحصيالت ابتدايی و متوسطه و سرانجام استحكام فرايند  . پيدايش نظام1

پيدايش سازمان جوانان در نقش يک پديدۀ اجتماعی: همۀ اين مسائل شاهدی بر اين 
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معنا و  وار جوانان ساختار کنترل اجتماعی کنونی را بی که تظاهر توده مدعا هستند

 (.1111،13اند )گيبنز، شفافيت ترکيب اجتماعی را کم کرده

بايست  ترين کاری است که می کردن مشكالت جوانان ضروری ها، مشخص بنابر گفته

ست برخی از باي درخصوص جوان ايرانی انجام شود. برای بررسی مشكالت جوان ايرانی می

 روست برشماريم:  مسائل جوان ايرانی را که با آنها روبه

 بودن. . مشكالت جوان از جنبۀ انسان1

 . مشكالت جوان از جنبۀ زندگی در آسيا. 9

 بودن.  . مشكالت جوان ايرانی از جنبۀ ايرانی1

 بودن.  . مشكالت جوان ايرانی از جنبۀ جوان و ايرانی4

  بودن. مسلمان. مشكالت جوان از جنبۀ 1

شود که اساساً دگرگونی )عبور از مرحلۀ گذار(  به مسائل نامبرده اين نكته نيز اضافه می

کردن به آن نيازمند صرفِ انرژی  ساز است؛ زيرا ماندن در يک شرايط و عادت سخت و مشكل

 زيادی نيست اما گذر از دورۀ کودکی و ورود به دورۀ نوجوانی و پس از آن دورۀ جوانی با

مشكالتی همراه خواهد بود. استانلی هال در تالش برای بيان تعريفی علمی و دقيق از دورۀ 

کند. به عقيدۀ او  ها و فشارهای عصبی توصيف می ساز توأم با هيجان نوجوانی، آن را دورۀ مسئله

شناختی، خود را با تغييرات زيستی  نوجوان و جوان در يک مرحلۀ گذار دشوار از ديدگاه روان

های خود تجربه  وخوی و احساس کنند؛ همراه با آن تغييراتی را در خلق دن خود هماهنگ میب

زاست. نظريۀ  جايی مشكل خود عامل مشكالتی هستند زيرا جابه کنند. اين تغييرات خودبه می

نظران از دورۀ  ای يافت و صاحب شناسی جوان جايگاه ويژه استانلی هال بعدها در جامعه

ساز در زندگی ياد کرده و اين موضوع نيز همچنان جای  ای مسئله ی به مرحلهنوجوانی و جوان

های مربوط به جوانان حفظ کرده است. کلمن و هنری نيز  پردازی خود را در مباحث و نظريه

دانند )کلمن و  دورۀ نوجوانی را، دورۀ کنارآمدن نوجوانان و جوانان با تغييرات هورمونی می

 (. 93: 1226هنری 

ها ممكن است سبب غفلت از برخی مسائل باشد که  وجهی به هر يک از اين ويژگیت بی

های مختلف  رو است. اما اين مشكالت ممكن است در زمينه حقيقت با آن روبه جوان ايرانی در

فرهنگی، اجتماعی، سياسی، دينی و... باشد که در اين پژوهش همۀ مشكالت نامبرده بررسی 

های  شناسی جوانان در زمينه شناسی و مسئله ين پژوهش عالوه بر آسيبرو در ا شده است. از اين
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شناسی پساساختارگرا به جوان در  های فرهنگی و جامعه گوناگون، با استفاده از رويكرد پژوهش

 ايم. نقش يک کنشگر و عامل در ساختن فرهنگ جامعه پرداخته

 های پژوهش  پرسش

نظران مسائل  ين است که چه مسائلی را صاحبپرسش اصلی اين پژوهش و مصاحبۀ اکتشافی ا

که جوانان ايرانی با چه  دانند؟ به تعبير ديگر اين جوان، مهمترين مسائل جوانان ايرانی می

 های ديگر عبارتند از؟   کنند؟ و پرسش مشكالتی و چرا دست و پنجه نرم می

نگی چه مسائل و ـ فره نظران، جوانان ايران درخصوص مسائل معرفتی . از ديدگاه صاحب1

 مشكالتی دارند؟ چرا؟ 

رو  نظران، جوانان ايران درخصوص دين و اخالق با چه مشكالتی روبه . از ديدگاه صاحب9

 هستند؟ چرا؟

نظران، جوانان ايران درخصوص سياست و مديريت با چه مشكالتی  . از ديدگاه صاحب1

 رو هستند؟ چرا؟  روبه

ران درخصوص جامعه و امور اجتماعی چه مسائل و نظران، جوانان اي . از ديدگاه صاحب4

 مشكالتی دارند؟ چرا؟ 

شناسی با چه مسائل و مشكالتی  نظران، جوانان ايران درخصوص روان . از ديدگاه صاحب1

 درگيرند؟ چرا؟ 

 نظران، جوانان ايران درخصوص اقتصاد چه مشكالتی دارند؟ چرا؟  . از ديدگاه صاحب6

 پيشينۀ پژوهش

وهشی و ساير منابع پژوهشی وضعيت جوانان در ايران اغلب برمبنای شيوۀ های پژ طرح

های مربوط به مشكالت  حل تر به بررسی علل و راه اند و کم رسانی آماری فراهم شده اطالع

اند. درحقيقت برای جوانان در دنيا و ايران کارهای بسياری انجام شده  جوانان اختصاص يافته

های گوناگونی )شرفی،  اند. کتاب ۀ مرتبط بسيار مفيد و مؤثر بودهاست که در جای خود و زمين

؛ آزادارمكی 1111؛ يوسفی،1116؛ ذکايی،1111؛ محمدی،1111ب؛ آخوندی،1116الف و 1116

پردازيم و  ( درخصوص جوانان به نگارش درآمده است که به محتوای آنها نمی1111و غياثوند،
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تر اشاره  است که در اين پژوهش به سه نمونۀ مهمهای تجربی بسياری نيز انجام شده  پژوهش

 کنيم. می

که با اين پژوهش معتقد است  :ها های پدران و پسران و بروز شكاف نسل بررسی ارزش .1

، به اين نسلی های ها و تشابه های پسران و پدران و بررسی تفاوت نظام ارزش بررسی

های پسران و  ت بين ارزشها و وجود تفاو شكاف نسل ۀلئکه مس يابيم دست می  نكته

در ميزان اين شكاف مؤثر  فقطو عوامل و متغيرهای اجتماعی  دارد؛پدران عموميت 

وجود داشته است اما سطح اين  ۀ ماعام در جامع ۀيک پديد در نقشاست و اين پديده 

بندی  در دو سطح شكاف سطحی و عميق دسته پژوهشتفاوت ارزشی با توجه به نتايج 

 (.141-131: 1131ی، شود )تيمور می

: های اجتماعی نگرش مادران و دختران )نسل قديم و جديد( به ارزش ۀبررسی و مقايس .9

اشغال زنان و بين نگرش مادران و دختران نسبت به تحصيل  پژوهش،های  يافتهبراساس 

دوستی دختران و پسران توافق وجود داشته و  ۀو حجاب و نيز رابط خانهدر خارج از 

ده شد. ديتفاوت کمی حجاب  خصوصدر البتهان متفاوت نبوده است. های آن نگرش

های  از ارزش يک گاه اقتصادی خانواده با نگرش دختران نسبت به هيچجايهمچنين بين 

، زن اشتغالمادران نسبت به تحصيل و  نگرشولی  ؛دار وجود نداشتامعن ارتباط نامبرده

ايگاه اقتصادی باال نسبت به تحصيل و ج اافراد ب بيشترو  بود؛موقعيت اقتصادی  از تأثرم

 .(111،1131)جليلوند،  اند ، گرايش مثبت داشتهخانهاشتغال زن در خارج از 

که نتيجۀ  شناختی روابط نسلی تحليل جامعه( در کتاب 1111ارمكی و غفاری ) . آزاد1

کنند: رويكرد پژوهش پيمايشی است سه رويكرد را درخصوص روابط نسلی بيان می

ی، رويكرد تغييرات متوازن و رويكرد تزاحمی؛ سپس دربارۀ هر يک توضيح صور

گرايانه  دهند و درنهايت رويكرد دوم )تغييرات متوازن( را با داليلی همچون تواقع می

کند: اين  چنين توصيف می را اين گزيند و آن بودن آن، برای پژوهش خود برمی

کرده است و معتقد است که تغييرات  به تغييرات متوازن فرهنگ در نسل توجه"رويكرد

داری بين فرهنگ و نسل بروز کند. به  همزمان و متوازن موجب شده است تا توازن معنا

گيری نسل  ای که باوجود ناموزونی اوليه در مرحلۀ جديد، پس از تغيير و شكل گونه

هنگی اش، همچنان تعلق خود را به ساختار فر جديد همراه با نيازها و عاليق گسترده

 کند که ريشه در گذشتۀ تاريخی او دارد. حفظ می
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 مباني نظری 

 ،ل اجتماعی و فرهنگی: دليل اصلی استفاده از ديدگاه مرتن در بررسی مسائرابرت مرتن

ترين مسائل و  های پيشين است که يكی از مهم خصوص درخصوص جوانان، نتايج پژوهش به

دانند. مرتن  ابزار و اهداف و انتظارات می مشكالت جوانی در همۀ جوامع را فقدان انطباق

های مرجع آمريكا را بررسی کند.  ها و گروه کوشيد تا در چارچوب اين تئوری تغييرات ارزش

های جامعه، بر نقش فعال کنشگران و مردم بسيار  در رويكرد بر ساختارگرايی در بررسی تحول

ع منفی سبب سردی روابط والدين با تأکيد شده است. فرضيۀ اصلی مرتن اين بود که گروه مرج

فرزندان شده است و خانواده ديگر در نقش گروه مرجع اصلی در تنظيم روابط اجتماعی، ايفای 

ها  بودن منابع و معيارهای داوری افراد دربارۀ ارزش کند. بدين سبب مرتن با بيان سيال نقش نمی

رش يا رد يک نظام يا مجموعۀ ارزشی و هنجارها، تعامل ساختارها و مردم را مبنا و معيار پذي

که اهداف و ابزار جامعه با هم متناسب نباشند يا  اند. در روش تحليلی مرتن، هنگامی دانسته

 شود: هايی در جامعه متولد می ناهمخوانی داشته باشند، هنجار و ارزش

 های فرهنگی. . اهداف، آرزوها، انتظارات و ارزش1

تنظيم و مهار شده است و  ،در هر فرهنگی اغلباين اهداف که  به دستيابی ابزارها و  . راه9

. مرتن ده استشمشخص و اعالم  از پيشفرهنگی در جامعه  نظاممشروعيت آنها از سوی 

های نهاد خانواده  های مرجع بر مناسبت درواقع با بيان موضوع گروه مرجع در پی بيان تأثير گروه

خود به اين نتيجه رسيده است که تأثير گروه مرجع در جامعۀ مدرن بوده است. وی در پژوهش 

پذيری  ها و رفتارهای نوجوانان سبب شده است ميزان اطاعت ويژه درخصوص ارزش ثانوی، به

اند  تر کاهش يافته است و نقش گروه مرجع منفی را داشته فرزندان از والدين و نهادهای رسمی

 (.1114،19صديق سروستانی،)

قد است که زندگی اجتماعی امروزی عالوه بر بازتابندگی نهادين خود، او معت: آنتوني گيدنز

کند که روابط اجتماعی را از قيد  هايی را در دل خود به فرهنگ عمومی ارائه می روش

کند. اين ساختار جديد،  های اجتماعی ديگر ترکيب می رهاند و با زمينه های محلی می ويژگی

دهد. گيدنز، معتقد است که ويژگی  وزمره را تغيير میماهيت، انتظارات و الگوهای زندگی ر

دهندۀ حيات اجتماعی است  مدرنيته و تجدد، خطر کردن است. مفهوم خطرکردن که سامان

رو گيدنز معتقد است  دهد. از اين شالودۀ رفتارها و اعمال افراد ساده و متخصصان را تشكيل می
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د دگرگون شده است. اين دگرگونی در ها، در شرايط اجتماعی جدي که مختصات زندگی نسل

هايی مانند شيوۀ زندگی، اعتماد، رابطۀ ناب،  نظام فكری گيدنز، در مفاهيم و انديشه

ها  اختالف بين نسل ،به نظر گيدنز سازی شور و شوق انعكاس يافته است. همچنين خصوصی

سياری در بيان تعريف از ديدگاه او، عوامل ب مدرن است. ۀآوردن زمان در جامع حساب به ای گونه

جديد از هويت شخصی مؤثرند؛ تغيير در بيان تعريف جديد از هويت شغلی، تغييرات و 

، 1کند يا تعريف جديد از روش زندگی ای خلق می های تازه های اجتماعی جديد و ارزش نقش

ل دهد و نتيجۀ عملی آن، تغيير رفتارها و تحو های زندگی ارائه می تعريف جديدی از برنامه

های  ها نيز ارجاع ها درخصوص مصرف و بازتوليد آن است. در مصاحبه هنجارها و ارزش

های کليدی گيدنز از جمله تغيير صميميت و روش زندگی و  ها به مفاهيم و واژه شونده مصاحبه

شناسان و پژوهشگران برجسته  روابط نسلی بسيار مشهود و بارز بوده است. از سويی جامعه

های نظری خود را به سمت و سوی  وانان در دوران پسامدرن، ارجاعدرخصوص مسائل ج

 (. 11،1114پور، اند )جاليی های گيدنز معطوف کرده نظريه

از ديدگاه گيدنز نيز مدرنيزاسيون، اغلب بر روندهای اخير در تغيير و تحول خـانواده تمرکـز   

برخـی از روابـط متغيـر در     که (. در حالی1221گرنشايم،  -؛ بِک و بِک1221کرده است )گيدنز، 

انـد. بـه عقيـدۀ گيـدنز،      تأکيد کـرده  -بين خود والدين و بين والدين و فرزندان -درون خانواده 

ها، عقايد و  عميق نگرش جايی جابهشود، بلكه  شامل متغيرهای بيرونی نمی فقطمدرنيزاسيون نيز 

 ۀهـای غالـب در جامعـ    رزشاجزای فرهنگی است. هرچنـد ا  جايی جابهکه  گيرد را دربرمی رفتار

گرايش به اسـتانداردهای   ،با ثبات اقتصادی ؛دارند گرايش به رفع و تكميل نيازهاآشكارا صنعتی 

را در پـی   صـنعتی  ۀجوامـع پيشـرفت   مدرنِ های پست شود. درنتيجه ارزش می فراهمباالتر زندگی 

بيشتر آموزش ديده و  عاليق زيباشناختی و خردمندی، احساس تعلق به جمع و جامعه انندم دارد

(. از ديدگاه گيدنز، تضـاد هنجـاری محصـول فراينـدی     161 ـ164، 1111فر،  خالقی)شخصی  غير

ناميده است. وی معتقد است که شرايط جديد، کنشـگران را بـه   « تجدد عليا»است که وی آن را 

با آنها سـروکار  وجه  های پيشين به هيچ کند که نسل وارد می  سابقه فضايی با خطرهای احتمالی بی

تهـی از هويـت   »و « سرشـار از واقعيـت  »نداشتند. اين فضا، نتيجـۀ دو زيسـت جهـان مختلـف     

رو گيدنز نيز روابط نسلی را از جنبۀ نوسازی بررسی  (. از اين161، 1131است )گيدنز، « شخصی

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Style Life  
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پُـر   ای تاريـک و  ها درمجموع رويه کرده است. همچنين به عقيدۀ گيدنز، روابط خانوادگی و نسل

 شود؛ بنابراين نبايست در اين زمينه اغراق کرد. تنش است و به تجزيۀ عاطفی خانواده منجر می

: اساس کار اينگلهارت بررسی تغييرات فرهنگی و ارزشی جوامع است. رونالد اينگلهارت

هايش، نسل و گروه سنی است و بسياری از  ترين متغيرهای تحليلی وی در پژوهش يكی از مهم

 وجودخود  پژوهش بر همين اساس، اينگلهارت درای وی بر اين مبنا قرار دارد. ه پژوهش

پيامدهايی  سرانجامتغييرات در سطح فردی و  سببای از تغييرات در سطح نظام را  مجموعه

اقتصادی و فناوری، ارضای نيازهای  ۀرا توسع نظاموی تغييرات در سطح  داند. برای نظام می

های  متفاوت گروه های ربهاز جمعيت، افزايش سطح تحصيالت، تج رت دهترگسطبيعی به نسبت 

های جمعی و افزايش تحرک  فقدان جنگ و گسترش ارتباطات جمعی، نفوذ رسانه انندسنی م

شدن بهتر  منجر به برآورده ،کاميابی اقتصادیاو افزايش  به عقيدۀ (.1 داند )همان، جغرافيايی می

نوجوانی( که خود منجر به  پايانیهای  شود )سال يری افراد میگ های شكل نيازهای بنيانی در سال

شود. بر اين مبنا اينگلهارت به تأثير  های ماترياليست کمتر از نسلی به نسل ديگر می ارزش

های  های ثروتمند نسبت به خانواده رسد خانواده کند. به نظر می قشربندی اجتماعی توجه می

جايی از  نظريۀ دگرگونی ارزشی او، جابه .دهند رش میجوانان ماترياليست پروکمتر  ،فقير

 داند طور بالقوه، فرايندی جهانی می های معنوی را به های مادی به سوی اولويت اولويت

 ویتغيير ارزش به س ای گونهافزايش امنيت سبب به عقيدۀ وی  (.11،1111)آزادارمكی،

 که د. در حالیشو می گاه معنویيدهای سكوالر، تحمل بيشتر، اعتماد، آسايش ذهنی و د ارزش

 ،نظری جنبۀاز  ؛دهد جامعه را در جهت مخالف سوق می ،اقتصادی و اجتماعی پاشيدگی هم از

 ای ها حافظه نسل زيراهای بين نسلی است.  افزايش امنيت وجودی عامل اصلی در تغيير ارزش

نتظار تفاوت اساسی بين گيرد. بنابراين ا زندگی آنان شكل می ۀجمعی دارند که در سنين اولي

از نظر  امنيت باشيم. اسحساکه شاهد رشد  وجود دارد  های جوانان و سالمندان در جايی ارزش

اينگلهارت، در فرايند صنعتی شدن، هنجارهای سنتی و دينی از ميان رفتند؛ اين موضع جبرگرايی 

سزايی  شده، تأثير به تهعاملی پذيرف تر از پيش کرد. برتری يک الگوی تک اقتصادی صرف را بومی

 (.16بر چگونگی تفسير مردم سراسر جهان از واقعيت داشته است )همان،
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بودن  بندی استوارت هال که بيانی از سيال نظريۀ ترکيببندی استوارت هال:  نظريۀ ترکيب

های جوانان و همسويی والدين با نظم  فرهنگ دهد به بررسی خرده ها ارائه می هويت در نسل

 دهد. جديد اهميت می فرهنگی

ای از کردارهای تاريخی گويند که با استفاده از آنها  بندی به مجموعۀ پيچيده ترکيب 

ای هويت يا وحدتِ ساختاری بيافرينيم.  کوشيم از پيچيدگی و تفاوت و تناقض، گونه می

دهد که پيشاپيش قادر به درک اهميت  هاست و نشان می بندی حاکی از نبودِ ضمانت ترکيب

بندی اجتماعی را رد  تاريخی کردارها نيستيم. هال نيز وحدتِ صِرف و پيچيدگی مطلق شكل

ای تاريخی و در متن تاريخ شكل  ها به شيوه کند. بنا به استدالل او، تناظرها يا همانندی می

است که « وحدت پيچيده»ای  هستند. جامعه گونه  گيرند و موضوع درگيری بر سر قدرت می

های متعارض و چندگانه است و همواره از جنبۀ تاريخی خاص  کننده از تعيين همواره متأثر

کوشد تا شيوۀ خود برای برساختن امر  است. هال معتقد است نظام هژمونيک همواره می

معرفی کند. اما عينيت چيزی نيست مگر گفتمان مسلط « عينی»اجتماعی را در نقش وضعيتی 

و  2«مقاومت از طريق آداب و رسوم»در دو اثر خود (. استوارت هال 111، 1112)قنبری، 

های  ، به تناسب فرهنگ جوانان و فرهنگ رسمی توجه کرده است. ديدگاه1«ها نظارت بر بحران»

« مقاومت از طريق آداب و رسوم»هال در اين دو اثر ارتباط مستقيم به موضوع اين پژوهش دارد. 

پردازد. موضوع اين بررسی،  جوانان بريتانيا میفرهنگ  ( به بررسی خرده1236)هال و جفرسون، 

وگوی بين فرهنگِ هژمونيک و فرهنگِ فرودستِ والدين است؛ در اين اثر هژمونی در  گفت

ای که در آن يک بلوک قدرت با  شود، يعنی دوره معنای ديدگاه گرامشی استفاده می

کند؛ برای نمونه دهۀ  ا میبينی را به فرودستان الق ای جهان آوردن رضايت عموم گونه دست به

 (. 191-191شود )همان،  در بريتانيا توصيف می« سلطۀ هژمونيک»به دورۀ کالسيک  1216

اند و از  ـ فرهنگی بندی نظری: مسائل زندگی جوانان از يک سو پيامد تحوالت اجتماعی جمع

عامالن و  اند. نتيجۀ اين ديالكتيک ميان دهندۀ تحوالت اجتماعی و فرهنگی سوی ديگر شكل

های فرهنگی مختلفی است که در زمينۀ فرهنگی و اجتماعی ايران  شرايط تاريخی جوانان، جهان

از زندگی و عناصر مهم « تعريف مشروع و معيار»تحميل   برانگيزند. موضوع اصلی چالش، چالش

سياری ها بر يكديگر، منافع ب های زندگی يا اين جهان آن است. البته چيرگی هريک از اين شيوه

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
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های مختلف نظام و زيست  برای اعضای آن خواهد داشت. اين چالش گاه همزيستی در زمينه

گرايی و تنوع  ای متفاوت جريان دارد. از سويی موج نوين گسترش مصرف جهان به گونه

های زندگی در ايران با پايان يافتن شرايط اجتماعی دوران جنگ و بهبود نسبی وضعيت  روش

ورود گستردۀ محصوالت جهانی به ايران،  . پديداری نسل سوم انقالب، اقتصادی آغاز شد

گسترش ارتباطات جهانی و فراملّی، تحول در زمينۀ ارتباط جمعی در ايران و جهان، نمايانی 

پيامدهای انقالب اسالمی و... نيز از جمله فرايندهايی بودند که سبب گسترش مصرف و 

و عامل مهمی در برساختن هويت جديد و نيازهای  های زندگی مصرفی در ايران شدند روش

جديد برای جوان ايرانی شده است و اين ديدگاه ممكن است تالقی عقايد گيدنز، مرتن و 

 استوارت هال باشد.

 شناسي پژوهش روش

بودن، نيازمند کاربرد بيش از يک روش )يا  ها در زمينۀ علوم انسانی به دليل پيچيده پژوهش

ای يا گرند تئوری  های متعدد( هستند. روش اين پژوهش، زمينه تكنيک کاربرد يک روش با

نظران درخصوص مسائل  مصاحبه با صاحب 16های ضروری نيز از است. اطالعات و داده

ای است که پژوهشگر  گيری به گونه های کيفی، نمونه دست آمده است. در روش جوانان ايران به

ها و  بودن موضوع ا احساس کند يعنی پژوهشگر تكراریشدگی ر بايست در زمينۀ محتوا اشباع می

ها  ويژه در مصاحبه های کيفی و به (. در روش462، 1131مفاهيم را احساس کند )شوسلر، 

 پذيری است. پذير است؛ بنابراين اصل مهم همان اشباع ها امكان کارگيری انتخاب هدفمند نمونه به

 مرتبۀ علمي ها و . پخش نمونۀ آماری برحسب زمينه2جدول 

 مربی دانشيار استاديار حوزوی تعداد 

 4 1 2 1 16 یاعتقادـ  ینيد زمينۀ

 1  6 9 11 شناسی زمينۀ روان

 1 1 1 - 1 شناسی زمينۀ جامعه

 - 9 9 - 4 ـ ادبی زمينۀ فرهنگی

 9 9 1 1 6 زمينۀ علوم سياسی

 9  1 - 1 زمينۀ اقتصادی

 - 9 9 1 4 ـ مديريتی زمينۀ مسائل اجرايی

 19 1 96 2 16 جمع
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 ها ـ ساختگرايانه مصاحبه شناختي تحليل نشانه
ای خوانش برتر دارد؛ يعنی خوانشی که عوامل توليد )که ارتباط تنگاتنگ با بلوک  هر متنی گونه

ای و  های حرفه ای از مسائل مالی، فنی و فرهنگی و نيز فعاليت قدرت دارد و دامنۀ گسترده

د(. به واسطۀ تأکيد بر برخی از رمزها )رمزهای فنی، اجتماعی و گير صنعتی را دربر می

کنند و با استفاده از راهكارها، شگردها و سازوکارهای خاصی  ايدئولوژيک( آن را برجسته می

خوانند. روش اين پژوهش برای تعيين خوانش مرجح  مخاطبان را به پذيرش آن فرامی

ای  انۀ رمزهای اجتماعی و ايدئولوژيک و تااندازهـ ساختگراي شناختی ها، بررسی نشانه مصاحبه

دهند  ها از جوانان، جامعه و روابط اجتماعی ارائه می رمزهای فنی آنهاست. تصويری که مصاحبه

پردازی، محيط، رفتار، گفتار، حرکت سر و  پيشاپيش با رمزهای اجتماعی )پوشاک، ظاهر، چهره

د فردگرايی، پدرساالری، نژاد، طبقۀ اجتماعی، دست، صدا و... ( و رمزهای ايدئولوژيک )مانن

های تفسيری که  داری و... ( رمزگذاری شده است. رمزگان عبارتند از قالب گرايی، سرمايه مادی

 گيرند. کنندگان برای رمزگذاری و رمزگشايی رخدادها به کار می توليدکنندگان و مصرف

وجوی فهم  اين پژوهش نيز جستيكی از داليل استفاده از روش کيفی تئوری مبنايی در 

نظران دربارۀ مسائل جوانان ايران است. اگرچه آمار، دورنمايی از  تر تجربه و انديشۀ صاحب کامل

گيری  گاه قادر به شناسايی فرايندهای شكل دهند، اما هيچ دست می وضعيت کلی مسائل جوانان به

های  ها بر مصاحبه آوری داده مسير آنها نيستند. در اين پژوهش تمرکز اصلی در مرحلۀ جمع

های مختلف فرهنگی، سياسی، اجتماعی و... درخصوص مسائل  نظران زمينه عمقی با صاحب

در گراند تئوری، به مصاحبه با افراد و کارشناسان درگير با مسئله و بررسی  جوانان بوده است.

 ها توجه شده است.  اسناد و مدارک موجود در سازمان

 کدگذاری باز

ها و مشخصات آنها  نخست بررسی اطالعات، کدگذاری باز نام دارد که در آن موضوع مرحلۀ

که مصاحبه به شكل نوشتاری درآمد، پژوهشگر،  پس از آن (.44:1229شود )گليزر، کشف می

ها پژوهشگر را در  (. اين پرسش11کند )همان، را برای يافتن کدها بررسی می خط به خط آن

کند تا با تمرکز  دارد و پژوهشگر را وادار می بررسی، حساس نگه میسراسر فرايند کدگذاری و 

سازی از توصيف صرف فراتر روند. با آغاز پژوهش، بدون  ها و مفهوم بر الگوی رخداد پديده

شده، در مرحلۀ کدگذاری باز، اطالعات خام را در قالب کدهای  گونه موضوع از پيش تعيين هيچ
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سازی و  انجامد. فرايند موضوع ها می گيری موضوع شكلجداگانه شكسته که درنهايت به 

 ها آشكار شود. يابد که به بهترين شكل داده ادامه می  کدگذاری تا جايی

 کدگذاری تئوريک 

ها هنگام کدگذاری، بنيان اصلی روش تئوری مبنايی است. تحليل و  سازی از داده مفهوم

دهای اسمی و در مرحلۀ پس از کدهای گيری ک ها با مقايسۀ مداوم برای شكل کدگذاری داده

ها را  شود. يک کد، الگوی مستمر در مجموعه وقايع مرتبط در داده تئوريک انجام می

بندی کدها زمينۀ  کند و گروه کند. کدگذاری پژوهش را از سطح تجربی جدا می سازی می مفهوم

دهد که  ها می کليت داده کند. يک کد، به پژوهشگر ديدگاهی انتزاعی از ظهور تئوری را فراهم می

رسد. کدهای اسمی، مواد تجربی زمينۀ پژوهشی را  نظر می ارتباط و مجزا به پيش از کدگذاری بی

ها  گيری فرضيه کنند و کدهای تئوريک، روابط ميان کدهای اسمی را برای شكل سازی می مفهوم

کدگذاری باز ادامه کنند. کدگذاری تئوريک همزمان با پيشروی  سازی می ها مفهوم و تئوری

کند، کدگذاری  ها تقسيم می ها را به مفاهيم و گروه که کدگذاری باز، داده يابد. در حالی می

های اصلی و فرعی  گرداند و ميان موضوع ها را به سوی يكديگر باز می تئوريک دوباره داده

يابند که  ارتباط میای  گونه کند. در اين مرحله از کدگذاری، مفاهيم به روابط جديدی برقرار می

 شود.  ها منجرمی گيری تئوری به شكل

ها و  کند که فرايند تحليل داده های کدگذاری را معرفی می ای از خانواده گليزر مجموعه

هايی را مشخص  های تئوريک نوع پرسش کند. اين خانواده گيری تئوری را هدايت می شكل

اين  "علت"ا بايد بيان شوند؛ برای نمونه موضوع ه کند که در فرايند تحليل در مواجهه با داده می

کند که چه عاملی موجب بروز رفتار شده است يا موضوع  ها بيان می پرسش را مقابل داده

  (.31-19: 1231پرسد )گليزر،  از وجود مراحل مختلف در فرايند بروز رفتار می "مرحله"

 ها تجزيه و تحليل داده
دو قسمت سامان يافته است. در قسمت اول فرايند کدگذاری تجزيه و تحليل در اين پژوهش در 

 شود. ها بيان می ها و نتايج داده آمده و در قسمت دوم نيز تحليل يافته دست و همۀ کدهای به
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 کدگذاری 

شناسی توضيح داده شد که يكی از مراحل مهم روش اين پژوهش، کدگذاری و  در روش

 166بندی ) مصاحبه( است. در کدگذاری اوليۀ موضوعشده در متن ) شناسايی همۀ کدهای اشاره

کردن کدها مدنظر نيست بلكه انباشت و بررسی همۀ آرا  شدن و عاملی آمد.( و عاملی دست کد به

 هايی است که هدف پژوهش بوده است.  و اشاره

 ها و نتايج تحليلي پژوهش يافته
ان وضعيت جوانان امروز ايران برای بي« بحران جوانی»های اين پژوهش، عبارت  براساس داده

ای از جوانان در کشور  کننده است. درواقع ما با قشر گسترده آميز و گمراه تااندازۀ زيادی اغراق

رو هستيم که مسائل و مشكالتی دارد و البته بسيار جدی است و بر همان اساس  روبه

پيداست که درصورت بايست به آنها پاسخ داده شود. ناگفته  هايی نيز دارد که می خواسته

 حل برای مسائل، چه بسا بحران در راه باشد. ها و نيافتن راه توجهی به اين خواسته بی

های  ترين مسائل و مشكالت جوانان را در زمينه بر اين اساس در اين پژوهش کوشيديم مهم

 نظران، بررسی های عميق با صاحب مختلف اقتصادی، سياسی و فرهنگی و اجتماعی با مصاحبه

های نامبرده، بررسی کنيم که مفاهيم نامبرده به چه معنا/ معانی  کنيم؛ همچنين با توجه موضوع

  شود يا کجا و چه ساز بودن آنها برای جوانان از کجا و چه زمان آغاز می اند و مسئله کار رفته به

ش اصلی اين آورد. پرس وجود می زمانی اين مفاهيم برای جوان ايرانی مسئله و مشكل يا بحران به

نظران مسائل جوانان در ايران چه مسائلی را  پژوهش و مصاحبۀ اکتشافی اين است که صاحب

دانند؟ پرسش بعدی اين است که داليل و عوامل اصلی اين  ترين مشكالت جوانان ايرانی می مهم

 کنند؟ هايی برای مسائل پيشنهاد می حل دانند؟ و چه راه مسائل را چه می

ـ  نخست مسائل جوانان در چند زمينه بررسی شده است: زمينۀ فرهنگیدر اين پژوهش  

ـ اداری، اجتماعی، اقتصادی  گيرد، زمينۀ سياسی ـ اعتقادی را نيز دربر می اخالقی که مسائل دينی

بندی آنها و ارائه به  يابی جوانان است تا با رده شناختی. هدف اين پژوهش مسئله و روان

 آنها قدمی بردارد. مسؤوالن، در راستای رفع 
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 جواني و نسل جوان

شناختی و  ها برداشتی از مفهوم جوانی داشته باشيم. از جنبۀ روان ابتدا بايد با استفاده از مصاحبه

هايی  ها و مشخصه شود که ويژگی ای از زندگی انسان تلقی می همچنين نظام ارزشی، جوانی دوره

طلبی،  خواهی، استقالل اد، رشد آگاهی، آرماندارد که برخی از آنها عبارتند از: هيجان زي

طلبی، گرايش و توجه به جنس  های ظاهری، تنوع تأثيرپذيری، خودآرايی و توجه به زيبايی

يابی، نوخواهی و نوگرايی، تغييرجويی و روش  ثباتی، عالقه به گروه همسال، هويت مخالف، بی

 زندگی خاص، مصرف خاص و... . 

سال است. اين دوره از  11-92شده برای جوانی  بندی انجام دستهترين  از جنبۀ سنی، مهم

« پذيری مسؤليت»کم به  گيرد و افراد کم دبيرستان تا آخرين مقاطع تحصيلی دانشگاهی را دربرمی

گيرند.  های اشتغال، ازدواج و خانواده به عهده می شوند و تعهداتی در زمينه در اجتماع وارد می

کم با  نيز کم  های سياسی  جوانی در جامعه است؛ از جنبۀ ميزان مشارکت درواقع اين دوره، دورۀ»

جوانی دورۀ »به گفتۀ يكی از کارشناسان: « کنند. شرکت در انتخابات فعاليت خود را آغاز می

کارگيری استعدادهای خود در  کوشد با به های مختلف اجتماعی است و جوان می ورود به زمينه

 «.گذار باشد ويش تأثيراين زمينه، در اجتماع خ

ای  شناختی فردی نيست بلكه تجربه فقط يک تجربۀ روان« جوانی»شناختی،  از ديدگاه جامعه 

« نسل»شناختی مهم ديگری با نام شدن موضوع جامعه اجتماعی است و اين موضوع باعث مطرح

ای از  هتجربۀ مشترک دور»شود. يک نسل عبارت است از يک گروه اجتماعی که در نتيجۀ می

به وجود آمده است و در هر جامعه با تغييرات اجتماعی سريع، هر نسل از نسل پيش و « زندگی

« آگاهی يک گروه»شناسی به خويشاوندان، کمتر از  پس از خود متمايز است. بنابراين در جامعه

ارد. ها، منافع و ديدگاه مشترک د اهميت داده می شود که در زمانی مشخص، متولد شده و تجربه

های تاريخی بر اين اساس، نسل جوان پس از انقالب اسالمی موضوع اين پژوهش، با تجربه

اند.  رو شده های فرهنگی، سياسی و اجتماعی )در سطح ملی و جهانی( روبه خاصی در زمينه

ای جهانی، تحوالت جمعيتی و سابقۀ ارتباطات رسانه تجربۀ نظام سياسی جديد، گسترش بی

اند که بر نسل پس از انقالب اصالحات سياسی و اقتصادی و... تحوالتی بوده اجتماعی، جنگ،

رو بوده است و خود نسل جوان نيز  های عمر خود را با آنها روبه ترين سال تأثير گذاشت، که مهم
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اند؛ اين  رو شده اند و با مسائل مهم و جديد نيز روبه در تأثيرگذاری بر اين تحوالت سهيم بوده

 کند. ترين مسائل اين نسل را بررسی می مپژوهش، مه

در اين بخش با استفاده از روش گراندد تئوری و در سه مرحله با کدگذاری اوليه، کدگذاری 

های حاصل از مصاحبه با  باز و درنهايت کدگذاری تئوريک کوشش شده است که داده

 بندی و تجزيه و تحليل شود. کارشناسان موضوع

 انبندی مسائل جوان اولويت
ها  در اين پژوهش، مسائل جوانان در چند زمينه بررسی و تحليل خواهد شد که اين زمينه

گيرد(،  ـ اعتقادی را نيز دربر می ـ معرفتی )که مسائل اخالقی و دينی عبارتند از: زمينۀ فرهنگی

ه شناختی. البته بيان اين نكته ضروری است ک ـ اداری، اجتماعی، اقتصادی و روان زمينۀ سياسی

های خاص بسيار سخت  کردن مسائل به زمينه مسائل انسانی، ماهيت چندگانه دارند و محدود

کاری هم اقتصادی و هم اجتماعی است؛ هم ابعاد و پيامدهای  است؛ برای نمونه مسئلۀ بی

ـ مديريتی نيز است زيرا يكی از  ويژه يک مسئلۀ سياسی شناختی دارد و هم فرهنگی. به روان

کاری بوده است. در بسياری از مسائل، اين چندگانگی  زايی و کاهش بی ا، اشتغاله وظايف دولت

ای درهم تنيده  های مختلف در شبكه که از ديدگاه کارشناسان، مسائل زمينه ويژه اين وجود دارد به

 گذارند.  بر هم اثر می

نۀ مسائل زمي« تحليلی»تنيدگی مسائل مربوط به جوانان، کوشيديم از جنبۀ  با وجود درهم

بندی کنيم. در اين طرح،  ای مشخص و آنها را طبقه جوانان را در مصاحبه با کارشناسان تااندازه

های اوليه، جدولی  ها و کدگذاری با استفاده از روش گراندد تئوری و تحليل خط به خط مصاحبه

م. در آمده است و آن را جدول کدگذاری اوليه نامگذاری کردي« پيوست»دست آمد که در  به

مسائل »هايی مرتبط با  در گراندد تئوری، موضوع« رويكرد گليزر»مرحلۀ کدگذاری باز، براساس 

 موضوع در جدول کدگذاری باز برشمرده شده است.  11دست آمد که  به «جوانان ايراني

های کدگذاری اوليه و باز در مسائل در اين پژوهش با توجه به تجزيه و تحليل موضوع

از جنبۀ اهميت در « مسائل اقتصادی»های مختلف، با توجه به نظر کارشناسان  ينهجوانان در زم

اولويت قرار گرفته است. البته از ديدگاه کارشناسان، مسائل فرهنگی و آموزشی فراوانی بسيار 

بيشتری نسبت به مسائل اقتصادی داشتند و مسائل اقتصادی فقط از جنبۀ اهميت و اولويت بيشتر 
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، با توجه به کدگذاری تئوريک، «های مسائل زمينه»بندی  اولويتست. درمجموع در ا مدنظر بوده

 آمد.  دست  به 9جدول 

 دست آمده از کدگذاری تئوريک های به . موضوع1جدول 
 ها موضوع رديف

 مسائل اقتصادی 1
 ، اخالقی، معرفتی، دينی( مسائل فرهنگی )آموزشی 9
 مسائل اجتماعی 1
 تیشناخ مسائل روان 4
 ـ اداری مسائل سياسی 1

تنها جدا از همديگر نيستند  ها نه به عقيدۀ کارشناسان، مسائل مربوط به هر يک از اين زمينه

کنند. مسائل اقتصادی همچون  بلكه کامالً با هم مرتبطند و در کنشی متقابل با هم عمل می

.  مادر بسياری از مسائل کاری، درآمد ناکافی، هزينۀ مسكن، فضای کسب و کار نامناسب و.. بی

آيند و اين مسئله در دين اسالم نيز بيان شده است که  شمار می روانی، سياسی و اخالقی به

 شود. باوجود فقر )در اينجا مسائل اقتصادی(، ايمان سست می

 مسائل اقتصادی جوانان -

ـ معرفتی و  القیهای مسائل جوانان ) فرهنگی)اخ و با تفكيک زمينه با توجه به نظر کارشناسان

شناختی(، در کدگذاری باز و  ـ اداری، اجتماعی، اقتصادی و روان ـ اعتقادی(، سياسی دينی

 دست آمد.   به 1تئوريک مربوط به مسائل اقتصادی از جنبۀ اولويت، جدول 

 دست آمده در مسائل با زمينۀ اقتصادی های به ها و موضوع . نتايج تحليل داده9جدول 
 ها موضوع رديف

 کاری( شغل مناسب )مسئلۀ بی 1

 درآمد ناکافی 9

 مسئلۀ مسكن 1

 فضای کسب و کار نامناسب 4
 کمبود دانش و بينش مناسب اقتصادی بين جوانان 1
 فقدان فرهنگ کارآفرينی و کاريابی مناسب بين جوانان 6
 گرايی( فقدان الگوی مناسب مصرف بين جوانان )ولخرجی و مصرف 3
 انداز گذاری و پس رمايهضعف تفكر س 1
 افزايش احساس فقر و محروميت نسبی 2
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شدت درگير خود کرده است،  به عقيدۀ کارشناسان، مسائل اقتصادی اصلی که جوانان را به

ممكن است به مسائل اصلی ديگری تبديل شود؛ برای نمونه: شخص شرايط مناسب برای 

خدايا به نان ما برکت ». امام صادق)ع( فرمود: که خانه و شغل داشته باشد ازدواج ندارد مگر اين

بنابراين ارتباطی « گرفتن ندارد. بده، چون در فقدان نان، شخص توان نمازخواندن و روزه

 تنگاتنگ بين نان و دين وجود دارد. 

 مسائل فرهنگي جوانان -

ی و دينی( ـ اخالقی، معرفت در کدگذاری باز و تئوريک مربوط به زمينۀ مسائل فرهنگی )آموزشی

دست آمد. از نظر کارشناسان در اين زمينه، مسائل اقتصادی  به 4.4های  جوانان، جدول موضوع

اولويت و اهميت بيشتری نسبت به ديگر مسائل داشته است با وجود اين، مسائل فرهنگی 

ها،  نهاند و از خانواده تا نهادهای فرهنگی و رسا بيشترين فراوانی را از ديدگاه کارشناسان داشته

 آيند.  شمار می اند. اين مسائل بسيار مهم و اساسی به همه در اين زمينه مسئول شناخته شده

 دست آمده در مسائل با زمينۀ فرهنگي های به ها و موضوع . نتايج تحليل داده9جدول 

 ها موضوع رديف

 تهاجم اخالقی و فرهنگی 1

 های انسانی در آموزش توجهی به ارزش بی 9

 تقليدی )از غرب( آموزش 1

 پذيری غلبه بر رويكرد اقتصادی و مادی در پرورش و جامعه 4

 افزايش روابط جنسی نامشروع بين زنان و مردان متأهل 1

 ای برای جوانان های فرهنگی، اخالقی و هويتی رسانه آسيب 6

 های جديد، فرق نوظهور های ناشی از عرفان آسيب 3

 کردن جوانان نصيحت 1

 مندی فرهنگی تگی و فقدان نظامگسيخ 2

 تعارض در باورهای دينی و اعتقادی 16

 ها و... ها درنتيجۀ عملكرد بد رسانه افزايش توقع 11

 شود. گرايی جوانان که سبب مسائل و جرايم ديگر می گرايی و تجمل مادی 19

 ريزی اصولی برای اوقات فراغت جوانان فقدان برنامه 11

 ده بين جوانانگرايی فزاين لذت 14

 گرايی )انسان در خدمت ماشين و کاالها درآمده است.( گرايی و مصرف تكنولوژی 11
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 دست آمده در مسائل با زمينۀ فرهنگي های به ها و موضوع . نتايج تحليل داده9ادامۀ جدول 

 ها موضوع رديف

 بودن سطح مطالعه پايين 16

 کرده گريزی برخی از جوانان تحصيل دين 13

 تفاوتی نسبت به سنت، فرهنگ و دين بی 11

 زدگی و گرايش به مُد )توجه بيش از اندازه به مُد و ظاهر( مصرف 12

 قاعدگی در روابط دختر و پسر بی 96

91 
ها و شوهای  هايی مانند فيلم اتالف زمان و استفاده نامناسب از زمان )مشغول شدن با سرگرمی

 سطحی(

 اصالت )مانند راک و...( های بی توجه به موسيقی 99

 رساند. گسترش روابط دختران و پسران جوان که به تحكيم خانواده آسيب می 91

 تضاد ساختگی ناشی از تبليغ، بين هويت اسالمی و ايرانی 94

 هنجاری( اخالقی نابسامانی )بی 91

 گرايی و...( گرايی يا ايران گرايی و مدرنيسم؛ اسالم مسائل هويتی )سنت 96

 فقدان خودشناسی 93

 ناآشنايی با معارف و اخالق دينی 91

 نامأنوس بودن با تفكر و انديشه در زندگی )سطحی و مادی بودن تفكر جوانان( 92

 

نامند و نهادهای فرهنگی و  ای جوانان می بينيد، همۀ اين مسائل را مسائل ريشه که می چنان 

با »ل و پديدآورندۀ اين مسائل را دارند: ها نقش نهادهای مسئو آموزشی و همچنين خانواده

يابيم  های اصلی و اساسی مشكالت اجتماعی را می تر به مسئله، ريشه يابی و بررسی علمی ريشه

شود. خانواده که خشت اول  که به فقدان ساماندهی نظام خانواده و معضالتی در آن مربوط می

يدن، ساير نهادهای اجتماعی نيز به تبع د آيد درصورت آسيب شمار می نهادهای اجتماعی ديگر به

ويژه درخصوص مسائل اخالقی، اعتقادی و دينی. درواقع مسائل  آن آسيب خواهند ديد؛ به

فقدان »فرهنگی جوانان با مسائل خانوادگی گره خورده است. بسياری از کارشناسان معتقدند که 

کودکان و « ی به آموزش و تربيتفقدان توجه کاف»و همچنين « ارتباط اصولی والدين با فرزندان

ای جدی است که منجر به افزايش بسياری از مسائل اخالقی و اعتقادی جامعه  نوجوانان مسئله

 خواهد شد. 
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 مسائل اجتماعي جوانان -

 1های جدول  همچنين در کدگذاری باز و تئوريک مربوط به مسائل اجتماعی جوانان، موضوع

 دست آمد.   به

 دست آمده در مسائل اجتماعي های به ها و موضوع ليل داده. نتايج تح2جدول 
 ها موضوع رديف

 ازدواج )مسائل و موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن( 1

 فرسايش سرمايۀ اجتماعی و کاهش اعتماد اجتماعی 9

 های روابط خانوادگی و تعامل با والدين های خانوادگی، آسيب نابسامانی 1

 اعتياد 4

 ش طالق رسمی و طالق عاطفی و ارتباطی و مسائل ناشی از آنهاافزاي 1

 هايشان های تحصيلی برای جوانان و خانواده تحصيالت و دغدغه 6

 های روابط خانوادگی، تعامل با والدين و با همسران خود آسيب 3

 ها )کارمند، دانشجو، همسر، پدرو مادر و...( تعارض در نقش 1

 ی زندگی در نهادهای جمعی )خانواده و مدرسه و رسانه و...(ها فقدان آموزش مهارت 2

 ها ها و شادی فراهم نبودن شرايط مناسب برای تخليۀ هيجان 16

 ويژه در نظام آموزشی پذيری ناقص به جامعه 11

 به تأخير افتادن ازدواج و افزايش سن ازدواج برای دختران و پسران 19

 مسائلِ زندگیِ زناشويی 11

 ئل جنسی جوانان )رفتار جنسی، روابط جنسی، فشارهای جنسی، بلوغ زودرس و...(مسا 14

 های غيررسمی و محلی در پی شهرنشينی فزاينده کاهش کنترل 11

 کيفيتی علمی دانشجويان جوان و فقدان عالقۀ جدی به علم بی 16

 عالقگی به علم و دانش گرايی و بی مدرک 13

ترين مسائلی است که چند سال  يكی از مهم« ايۀ اجتماعیفرسايش اعتماد و سرم»همچنين 

 ۀريشاند. ظاهراً  اخير بدان توجه جدی شده است و کارشناسان اين پژوهش نيز بر آن تأکيد کرده

های آن،  که ريشه های هويتی و مرجع فكری جامعه است شدن و تغيير گروه اين بحران در مدرن

سطح از نظام اجتماعی به اعتماد ميان اين دو  نيزه آن مردم است ک ۀنخبگان و تودۀ رابطسستی 

به عقيدۀ کارشناسان، فرسايش سرمايۀ اجتماعی عوامل بسياری دارد و پيامدهای  مربوط است.

 زيانباری برای انسجام و همبستگی اجتماعی به بار خواهد آورد. 
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دی بنا به وجود چه بسا فر»ها نيز از ديگر مسائل اجتماعی جوانان است؛  تعارض در نقش

پذيرد، در اين صورت فرد، نقشی را پذيرفته است که با  انبوه متقاضيان کار، به ناچار کاری را می

وجود خواهد آمد و  ها و توانايی او سازگار نيست؛ در چنين شرايطی تعارض نقش به ويژگی

در  درنتيجۀ آن، فرد پاسخگوی انتظارات و وظايف متعارض خواهد شد و چنين وضعيتی،

آورد. درنهايت، فرد نيز احساس  وجود می اهداف آن مجموعه )اداره، سازمان يا... ( نيز خلل به

صورت دائم يا  کفايتی خواهد کرد و به همين علت ممكن است يكی از دو نقش خود را به بی

 «. موقت، رها کند. درواقع، فرد قادر نيست هم دانشجوی خوبی باشد و هم کارگر خوب

 شناختي جوانان وانمسائل ر -

 دست آمد.   به 6شناختی بنا بر اولويت، جدول  در کدگذاری باز و تئوريک مربوط به مسائل روان

 شناختي دست آمده در مسائل روان های به ها و موضوع . نتايج تحليل داده6جدول 

 ها موضوع رديف

 نبودن جوانان و وابستگی آنها( فقدان خوداتكايی )مستقل 1

 خودباوری )که نتيجۀ وابستگی و فقدان استقالل است.(فقدان  9

 کاری و  تجرّد و... ها و فشارهای روحی و افسردگی درنتيجۀ بی بحران 1

 ها نداشتن تعادل روانی و سرگردانی، آشفتگی، ترديد و ابهام درنتيجۀ تعارض و ابهام در نقش 4

 های روانی برای انطباق با محيط ناسازگاری 1

 گرفتن از خانواده و اجتماع( دگرايی ناهنجار )فاصلهرشد فر 6

 حوصلگی و عجول بودن کم 3

 خواهی و متوقع بودن از خانواده و جامعه زياده 1

 پروری کسالت و تن 2

 ها و نچشيدن سختی نازپرورده کردن کودکان در برخی خانواده 16

 نااميدی به آينده و افسردگی روحی 11

 ميد به آيندهاطمينان و ناا بی 19

 رواج افسردگی و کاهش شادی بين جوانان 11

شناختی، اين مسائل را نيز ساختاری و نتيجۀ کارکرد نامناسب نهادهای  کارشناسان روان

دانند؛ همچنين نتيجۀ عواملی که ناشی از دورۀ جوانی  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سياسی می

شناختی جوانان نبايد در ميان مسائل ديگر  ل روانو رشد و مراحل بلوغ است. در هر حال مسائ
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پنهان و ناديده گرفته شود. فقدان خوداتكايی )مستقل نبودن جوانان و وابستگی آنها( يكی از 

 شناختی است که منجر به وابستگی جوانان شده است. ـ روان مسائل جدی و فرهنگی

 ـ اداری جوانان مسائل سياسي -

دست  به 3ـ اداری بنا بر اولويت، جدول  مربوط به مسائل سياسیدر کدگذاری باز و تئوريک 

 آمد.  
 ـ اداری دست آمده در مسائل زمينۀ سياسي های به ها و موضوع . داده7جدول 

 ها موضوع رديف

 اعتمادی به مسئوالن سياسی و مديريتی بی 1

 گسترش دامنۀ خواست مشارکت سياسی و مسائل مشارکت سياسی جوانان 9

 های مربوط به آنها دان فضای مناسب برای مشارکت جوانان در برنامهفق 1

 های زندگی شدن همۀ جنبه سياسی 1

 های اجرايی بازی، رانت و...( در دستگاه تفكر جوانان مبنی بر وجود فساد زياد )پارتی 6

  

 بندی عوامل اولويت

های حاصل از  ؟ آيا برحسب دادهاما چه عواملی در خلق مسائل يا تأثيرگذاری بر آنها نقش دارند

پذير  بندی از آنها در کدگذاری باز امكان مصاحبه در کدگذاری اوليه، دستيابی به  يک اولويت

کنيم؛  ها در جدول اولويتِ عوامل مؤثر بر مسائل جوانان را بيان می است؟ براساس اين پرسش

ياسی و اجتماعی( و هم ـ آموزشی، س در اين جدول هم عوامل ساختاری )اقتصادی، فرهنگی

 اند. ـ کنشی بيان شده عوامل فردی

، عوامل مؤثر بر به پديدآمدن مسائل جوانان در قالب 3با استفاده از کدهای باز جدول 

 آمده است.  1های تئوريک در جدول  موضوع

 دست آمده از کدگذاری تئوريک )عوامل پديدآورندۀ مسائل جوانان( های به . موضوع8جدول 
 ها وضوعم رديف

 های ناسالم( ساخت نظام اقتصادی ناسالم و ناکارآمد )با زير 1

 ناکارآمدی نهادهای آموزشی و فرهنگی 9

 سوء مديريت دولتی و اداری 1

 های خانوادگی نابسامانی 4

 مسائل جمعيتی و افزايش جمعيت جوانان 1
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ل در نظر گرفته شده ترين عام های ضعيف در نقش مهم نظام اقتصادی ناسالم با زيرساخت

ترين عامل  های ناسالم( مهم است. درواقع نظام اقتصادی ناسالم و ناکارآمد )با زيرساخت

با افزودن ناهماهنگی نظام آموزشی کشور و نظام »پديدآورندۀ مسائل جوانان بوده است. 

م اقتصادی های نظا يابيم که نظام آموزشی به نياز اقتصادی ناکارآمد به مشكالت نامبرده، درمی

توجه نكرده است؛ يعنی نظام آموزشی جامعۀ ايران با نيازهای اقتصادی )توليد، توزيع و 

  خدمات( هماهنگ نيست. برای نمونه در شهری که فقط به تعدادی مشخص مهندس عمران نياز

دارد، دانشگاه آزاد بدون درنظرگرفتن اين نياز، صدها دختر و پسر را در رشتۀ مهندسی عمران 

 «کند. التحصيل و روانۀ بازار کار می پذيرد و برای همان شهر، فارغ می

ها از جنبۀ فراوانی، بيشترين توجه  البته همچنان نهادهای آموزشی، فرهنگی و رسانه

اند و آنها معتقدند که خانواده، مدرسه، رسانه و نهادهای  کارشناسان را به خود جلب کرده

 کنندۀ مسائل هستند.  های پديدآورنده و رفعترين نهاد فرهنگی و آموزشی از مهم

 های همچون: همچنين عارضه

 های ابتدايی، راهنمايی و دبيرستان پايين بودن سطح معلمان در دوره - 

 ناهماهنگی نظام آموزشی با نظام اقتصادی -

 تعطيلی نهادهای فرهنگی مانند امورتربيتی در نظام پرورشی -

 ها شده است. منجربه افزايش توقعها که  عملكرد نامناسب رسانه -

اند  های خانوادگی در مرحلۀ بعد بسيار مهم است اهميت و کارشناسان معتقد بوده نابسامانی

های اصولی درپيش  ريزی های جدی انديشيد و برنامه حل بايست برای اين مسائل، راه که می

تر  برای جوانان مشكلگرفت و درنهايت، رشد جمعيت و تورم، شرايط کار و تحصيل و ... را 

از عوامل ديگر مؤثر بر کاريابی و اشتغال جوانان، افزايش جمعيت است؛ رشد »کرده است. 

شود و يكی از عوامل  شدن تناسب جمعيت و امكانات اقتصادی می جمعيت سبب نامتعادل

 «رود که در جامعۀ ما مشهود است. شمار می بيكاری به

 ها حل بندی راه اولويت  -

های  هايی برای مسائل وجود دارد؟ آيا برحسب داده حل وضوع اين است که چه راهاکنون م

ها در کدگذاری باز  حل بندی از راه حاصل از مصاحبه در کدگذاری اوليه، دستيابی به يک اولويت

های  حل های راه پذير است؟ بر اين اساس در جداول پيشين به کدگذاری باز از موضوع امكان



 

 

 

 

 

 3333، زمستان 4، شمارة 3در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 636 

  

 

ـ آموزشی، سياسی و  های ساختاری )اقتصادی، فرهنگی حل تيم که هم راهشده پرداخ ارائه

های کارشناسان مسائل  حل ، راه1ـ کنشی. در جدول  اند و هم عوامل فردی اجتماعی( بيان شده

های کارشناسان مسائل جوانان در قالب  حل ، راه2های باز و در جدول  جوانان در قالب موضوع

 ب اولويت آمده است.  ترتي های تئوريک به موضوع

 ها( حل دست آمده از کدگذاری تئوريک )راه های به ها و موضوع . داده3جدول 

 ها موضوع رديف

 ـ مديريتی های سياسی حل راه 1

 های آموزشی، تربيتی، فرهنگی حل راه 9

 های اقتصادی حل راه 1

 های اجتماعی حل راه 4

 شناختی های روان حل راه 1

اند. با توجه  هايی با جنبۀ سياسی و مديريتی در اولويت قرار گرفته حل ، راه2جدول  براساس 

دهد،  های اقتصادی را دولت انجام می ريزی ها و برنامه گذاری که بسياری از سياست به اين

به نظر »اند.  کارشناسان حجم زيادی از مسئوليت را به گردن دولت و نهادهای مسئول انداخته

گيرنده موظف باشند که برای جوانان  گذاری، همۀ نهادهای تصميم در بُعد سياست رسد اگر می

اين جمله از سوی «. تر خواهيم شد )نه فقط يک نهاد يعنی سازمان ملی جوانان( موفق  کار کنند،

تنيدۀ  کردن مسائل درهم ای برای حل های ويژه دهد که همۀ نهادها بايد برنامه کارشناسان نشان می

های اقتصادی،  که آشكار است ما برای همۀ مسائل در ساير زمينه داشته باشند. چنان جوانان

بايست برای جوانان  دولت می»های دولتی هستيم.  ريزی اجتماعی و فرهنگی هنوز درپی برنامه

ای فاصلۀ طبقاتی را  ها را سامان دهد و به اندازه امكانات فراهم کند و وضعيت زندگی خانواده

های اقتصادی دولت برای مسئلۀ  بايد سياست«. که مناعت طبع افراد از بين نرودکاهش دهد 

 اشتغال تنظيم شود.

 گيری  نتيجه
مسائل جوانان جدا از مسائل جامعۀ ايران نيست؛ جوانان ممكن است آيينۀ تغييرات اجتماعی و 

مدرن و در حال  ای نيمه ای باشند. جامعۀ ايرانی با مختصات جامعه فرهنگی و ارزشی هر جامعه

ها  ها، توانايی ها در برخی زمينه های نسل های مدرنيته با ناهمخوانی نشيب ها و فرازو گذار از ابهام
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اجتماعی را فاقد  ۀسئلم شناسان جامعهکند.  های خود را برای جوانان بازتوليد می و کاستی

ضع يا شرايط کلی و مكن استاين اصطالح م ۀداير معتقدند دانند. برخی محتوايی دقيق می

که  ناسبیساختارهای اقتصادی نام ؛شود اجتماع را در برگيرد که سبب بروز دشواری خاص می

شده و نارضايتی و نابسامانی  های نهادينه عدالتی انجامد و بی های بزرگ می به بروز نابرابری

رود که به  میکار  اجتماعی در شرايط و اوضاع خاصی به ۀديگر نيز معتقدند مسئل برخیعمومی. 

جزئی به بروز  های یتعادلنامدر اين صورت مسائل اجتماعی ناشی از  .دداربهسازی نياز 

پذير نيست. در  امكان انجامد که خروج از آنها برای افراد محروم، هايی می بست مشكالت يا بن

و  ها جنبههريک از  ممكن استند و موضوع آن گوناگون هستمسائل اجتماعی بسيار  زمينه،اين 

 شيوۀمسكن، بهداشت و بيكاری. حتی  مانند؛ دربربگيرد ابعاد حيات اجتماعی در هر سطح را

سلسله مسائل اجتماعی مانند بزهكاری، جرم، اعتياد به الكل  شبه پيداي مكن استزندگی نيز م

های مؤثر  های درونی، با چالش بر چالش دورۀ انتقالی جامعۀ ايران عالوه .و فساد منجر شود

ای نبوده است که حالت دگرديسی و  رو بوده است. ليكن اين تغييرات به اندازه رونی نيز روبهبي

های خانوادگی با  ويژه در زمينۀ ارزش ای از اين تغييرات به شكاف ارزشی پديد آيد، بلكه پاره

ای پديدار  کننده های دينی، تغييرات نگران آيند. درخصوص ارزش شمار می اهميت و مهم به

ايم ولی در  رسد در زمينۀ مناسكی، کاهش اندکی داشته ه، اگرچه در برخی موارد به نظر مینشد

ها و اخالق برای که ارزش ساير ابعاد، تغييرات بسيار اندک بوده است. آنچه مسلم است اين

ها و های مختلف ارزش يابند و نسل تدريج می شدن بسترهای خود را به توسعه و صنعتی

دانند.  متناسب با زمان خود را مزاحم همزيستی، تفاهم و تعامل خود نمی های فرهنگ خرده

بنابراين تحوالت ارزشی جامعه که در سه زمينۀ دين، خانواده و دولت بررسی شده است 

پذير را شاهد بوده است. اين موضوع با پديدۀ بريكوالژ فرهنگی همخوانی  بينی تغييرات پيش

ترديد اين بخشی از واقعيت دنيای جديد است  ايرانی است. بی تنگاتنگی دارد که واقعيت جامعۀ

های تمدنی  ترتيب زمينه گيری و تفاهم هستند و بدين های مشترک جهانی در حال شكلکه ارزش

،  آيد. پس از گذشت دو دهه از انقالب ها و باورهای مشترک پديد میبر ارزش گفتمانی مبتنی

. با وجود اين، پس از انقالب، نظام  ترين چهرۀ نظام است بارزترين و برجسته«  فرهنگ»همچنان 

 .  استعداد توليد و بازتوليد فرهنگی بسيار پايين و ناکارآمد بوده است

های مديران درخصوص جوانان، با  ها و کدگذاری آنها، دغدغه براساس بررسی کلی داده

با تمرکز بر ها  شناسی مسئله در رو است. روبه هايی شناسی درست، همچنان با ابهام وجود مسئله



 

 

 

 

 

 3333، زمستان 4، شمارة 3در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 636 

  

 

قاعده، کم  بی تأخير سن ازدواج دختران و پسران، روابط جنسی مانندمشكل ازدواج، مسائلی 

رو هستيم. اين  روبه اقتصادی ازدواج و... رزشخانواده در انتخاب همسر، ا نقششدن  اهميت

ايرانی با مرکزيت  ۀزيرا جامع داردمسائل حكايت از تغيير ساختار خانواده و ازدواج  گونه

در  آمده پديد تغييرات بااست. ولی  کرده توجه میخانواده بيشتر به ازدواج فرزندان در سن بلوغ 

های بهتر،  دستيابی به موقعيت به آموزش عالی، ورودنظام اجتماعی، عالقه و تالش برای 

 ۀباالی تهي ۀهزينبه زندگی مستقل از خانواده که  تمايلاستقالل اقتصادی دختران و پسران و 

است.  وجود آمده اساسی بهايرانی تغييرات  ۀ، در ساختار ازدواج و خانوادرا دربردارد و... مسكن

نيروی سامانده امور خانوادگی را نبايد از ياد برد. برخالف داوری موجود که  نقش اين،با وجود

نسل ميانی  تأثير نقش و ۀدهند ند، شواهد نشاندا می تغييراتاين  ۀنسل جوان را عامل اصلی هم

ازدواج باشند نسل ميانی )پدران و در که جوانان مسئول تأخير  بيش از اين ،نسلی از جنبۀاست. 

خانواده ايرانی  ۀدهند زيرا نيروی اصلی سامان ؛ازدواج هستند شيوۀمادران جوانان( عامل اصلی 

  ند.هستنسل ميانی تا نسل اول و سوم 

کيد أر سهم و نقش نسل ميانی در تغييرات خانواده و ازدواج تدر اين صورت بايد بيشتر ب

نسل ميانی است. مسائلی  ۀشده به واسط  های طراحی عامل اجرای سياست ،کرد. البته نسل جديد

 عبارتند از:  دانند را مسئول پديدآمدنشان می که نسل جوان

 فقدان زدواج وميلی به ا از ازدواج، بی پيشتأخير سن ازدواج، روابط دختر و پسر 

نسل  نقش به ،بينانه کمی واقع با ديدگاهیپذيری آنها در زندگی اجتماعی و خانوادگی.  مسئوليت

آموزان  دانش ويژه در ميان جوانان، به ها پژوهشبراساس نتايج  .بريم می پیميانی در اين زمينه 

نيمی از  نزديک بهدست آمده است.  هها، شرايط مناسب در روابط دختران و پسران ب دبيرستان

 مند به رابطه هستند. آموزان با جنس مخالف رابطه دارند يا عالقه دانش

ترين  آسان اغلبها و مديران  دولتها اين است که  همچنين يكی از نكات مشترک مصاحبه 

تا به  کوشند میدر بعضی از مواقع نيز  ؛کنند رو انتخاب می ها را برای حل مشكالت پيش راه

 كالت بپردازند. جابجايی مش

اين بحران در  ۀريشمسائل در گروه جوانان، مسئلۀ اعتماد اجتماعی است.  ترين هميكی از م

رابطه نداشتن که ريشۀ آن  های هويتی و مرجع فكری جامعه است شدن و تغيير گروه مدرن

يای گرچه در دن .پديد آمده است اين دو قشر یاعتماد بی بر اثرمردم است که  ۀنخبگان و تود

 انندزند ولی در جوامعی م کنترل اجتماعی، آسودگی و آرامش جامعه را برهم می افزايشمدرن، 
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ترين سطح اجتماعی تا  از کالن)نهادها  ۀکنترل اجتماعی در هم فقدانقدرتی و  نيز بی ايران

 خانواده است که هيچ يک از اعضای آن قدرتی نيزبارز آن  ۀشود؛ نمون ديده می (خردترين آنها

 ۀجامع نيست.نظارت و کنترل بر ديگری  قادر بهندارند از پدر و مادر گرفته تا فرزندان، کسی 

مدرن بدون  ۀجامعدهی  سامان. ردعمل ک ها دانببايست  رود به آن میو که با دارد شرايطیمدرن 

 وار عمل کنيم شاهد . وقتی تودهناممكن استابزارهای قانونی، دموکراسی و قدرتمندی نهادها 

راه دستيابی به ای که  در جامعه .قدرتی در جامعه خواهيم بود هنجاری و بی مرج و بی و بروز هرج

 درپیترتيب  يندب ؛از منابع قدرت استفاده کنند کوشند می، همه مشخص نيستاجتماعی  هدف

روند. بر اين اساس جامعه به اصطالح از قواعد عام و امور  می نشده و ضعيف تعريف مناصب

 .کند شمول پيروی نمی جهان

شناسی جوانان است. به عقيدۀ برخی از  هويت يكی ديگر از مسائل مورد توجه در مسئله

ايران است. هويت  ۀجامع شايعاز مسائل نيز های هويتی  حران در هويت و گروهکارشناسان، ب

 گویال و در چنين شرايطیاز سنت است  انداختن پوست ايران، هويت در حال ۀافراد در جامع

هنجاری در  هويتی و بی بی سبببه آن تكيه کنند و اين خود  جوانانمحكمی وجود ندارد که 

چنين قدرتی،  درصورت وجودسازی ندارند و  ها در ايران قدرت هويت شود. گروه جامعه می

 "ما"های مرجعی که افراد به آنها احساس تعلق کنند و درون يک  فضای فعاليت نيست و گروه

 .شود ميان نسل جديد ديده نمی قرار گيرند

ها و مشكالت جوانان است. جوانان  مسئلۀ استقالل مالی و خودکفابودن يكی ديگر از دغدغه

بسته به فعاليت اقتصادی خود ممكن است وابسته يا مستقل باشند. کاهش درآمد جوانان بر اثر 

ها که با  رآمدها و کمکچشمگير د  کاری فزاينده و کاهش آموزش و کارآموزی طوالنی آنان، بی

تر  کاری همراه بوده است، بدين معناست که مدت زندگی مشترک والدين و فرزندان طوالنی بی

خوش  است و احتمال وابستگی مالی آنان به والدين بيشتر است؛ با اين حال روابط دست

دگی و دهندۀ تأثير اين موضوع بر روابط خانوا های داخلی نشان تغييراتی شده است. پژوهش

 های اجتماعی خاص اين دوران است. روابط والدين با فرزندان و آسيب

ها، در خانوادۀ اروپايی يک وظيفۀ اخالقی قوی برای والدين در زمينۀ  براساس پژوهش

از جمله يک  -حمايت از فرزندان در طول زندگی آنان وجود دارد. والدين برای تأمين مسكن 

کند؛ هرچند آموزش در  زندان خود احساس وظيفه میو همچنين آموزش فر -اتاق مستقل

گانه در اروپا درخصوص  های سه کشورهای اروپايی رايگان است. يكی از منابع روابط نسل
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ها در اين زمينه منابع مهمی  ها و مادربزرگ ها هستند. پدربزرگ خانواده، توليد فرزندان و نوه

 بسياریيداری خانواده در ارتباط با عوامل تشكيل و پا برای حمايت از خانوادۀ جوان بودند.

زندگی مشترک،  . نقش مسائل اقتصادی دراستاست که يكی از آنها مسائل اقتصادی و مالی 

گونه که زندگی مجردی نيز نيازمند منبعی مالی برای تأمين  نقشی پذيرفته شده است. همان

ها با توجه به شرايط  اين هزينه ،های مختلف است، قطعاً پس از ازدواج و تشكيل خانواده هزينه

های  ترين نگرانی امروزه يكی از مهمها،  همچنين براساس مصاحبه .دياب زمان افزايش بيشتری می

تأخير در  مسئله سببهای اقتصادی است و همين  ازدواج، تأمين هزينه خصوصجوانان در

و صورت در زندگی مسائل اقتصادی به د .شده استسن ازدواج در جامعه  افزايشازدواج و 

های جشن  در آغاز ازدواج مانند: تعيين مهريه، تأمين هزينه نخست ؛کند مشترک نقش پيدا می

ورود به زندگی مشترک، مانند  پس از ... و دومو مسكن کردن فراهمجهيزيه و  ۀازدواج و تهي

فراهم  اگرچه دولت مؤسسات عمومی برای مراقبت از کودکان .زندگیهای  نفقه و ساير هزينه

پذيرفت. از اين رو آنها برای مراقبت  های مراقبت را می کرد، ولی فقط بخش اندکی از هزينه می

 1216ای که در دهۀ  کردند؛ به گونه و حمايت از فرزندان خود به والدين خود مراجعه می

گرفتن در نگهداری  درصد از جوانان برای کمک 61ميالدی در کشورهای اروپايی برای نمونه، 

کردند. برای جوانانی که در حال  بچه از والدين هر دو خانواده )والدين زن و شوهر( استفاده می

ها منبع  ها و مادربزرگ شدند )و شمار آنها در اين قشر زياد بود(، پدربزرگ دار می تحصيل بچه

 گيری است. بر اثر رفتند. اين روند در ايران نيز در حال شكل مهمی برای کمک به شمار می

های جوانان از يكديگر، روابط با والدين بسيار مهم است و اين  طوالنی شدن و تفكيک انتقال

تر است، بلكه بدين  های زمانی طوالنی تنها به دليل زندگی جوانان با خانواده برای دوره اهميت نه

مهم هستند. گرايش  -حتی پس از ترک خانه -علت است که والدين همچنان برای جوانان 

حال،  های بيشتری برای استقالل دارند و در عين قضی ميان جوانان وجود دارد که خواستهمتنا

اند. اين مسئله فشار زيادی بر روابط  تر از زمان به والدين خود وابسته های طوالنی برای دوره

ممكن يابد يا  دادن بيشتر به جوانان در خانۀ والدين بهبود می کند که با استقالل خانوادگی وارد می

است جوانان خانه را ترک کنند. با توجه به نتايج اين الگوی کلی را در بررسی مسائل اجتماعی 

ها و  دهيم که در نظام اجتماعی جامعۀ ايرانی عناصر، نهادها و سازمان جوانان مدنظر قرار می

ميان  نيروهای اجتماعی فراوانی وجود دارند که هر يک در ساماندهی اين جامعه نقش دارند؛ از

آنها سه نهاد اجتماعیِ دين، خانواده و دولت و همچنين چگونگی تعامل آنها نقش سرمايۀ 
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ايرانی اهميت و  ۀجامع ها در های نسل بيان روابط و گفتماندر  اصلی يۀفرض اجتماعی دارند.

تاريخی و اجتماعی در مقايسه با  از جنبۀحضور سه نهاد اجتماعی اصلی است. اين سه نهاد 

 ی ديگر نيزو بسياری از کارکردهای نهادها ارندآفرينی بيشتری د نقشديگر، ای اجتماعی نهاده

 شود که عبارتند از: میتعبير  گوناگونیاين سه نهاد است. وجود سه نهاد به معانی  ۀعهد رب

 سنتی ماندن جامعه .1 

 ثر نهادهاؤحضور محدود ولی م .9 

 ايرانيان. و عامليت تاريخی نامبردهقدرت نهادهای  .1 

خانوادۀ ايرانی در اين فرضيه با دو نهاد ديگر اجتماعی )دين و دولت( سازندۀ جامعۀ ايرانی 

 هستند. 
 

 منابع

  تهران: شناسي نسلي در ايران،  (، جامعه1111)آزادارمكی، تقی و غفاری، غالمرضا

 انتشارات پژوهشكدۀ علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.

 تهران: شناسي تغييرات فرهنگي در ايران جامعه(، 1111غياثوند، احمد ) آزادارمكی، تقی و ،

 انتشارات آن.

 ( 1114برنادرز ، جان ،)ترجمۀ حسين قاضيان، تهران: نشر درآمدی به مطالعات خانواده ،

  نی.

 ( 1131تيموری، کاوه،) «فصلنامۀ ، «ها های پدران و پسران و بروز شكاف نسل بررسی ارزش

 . 13و  16شمارۀ  ،فرهنگ عمومي

 تهران: کندوکاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلي(، 1111پور، فروزنده )جعفرزاده ،

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.

 ( 1131جليلوند، شيرين،) نگرش مادران و دختران )نسل قديم و جديد(  ۀبررسي و مقايس

 نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز. ، پايانهای اجتماعي نسبت به ارزش

 ( 1116حسينی بهشتی، سيدمحمد ،)تهران: نشر بقعه.نقش آزادی در تربيت کودکان ، 

 اهلل ترجمان، تهران: انتشارات  ، ترجمۀ امانجوانان استثمارشده(، 1116) تان خويی، له

 پرشكوه.
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 ( 1134دورانت، ويل ،)خويی، تهران: انتشارات علمی و  زرياب، ترجمۀ عباس لذات فلسفه

 فرهنگی.

 ( 1116ذکايی ، محمود سعيد ،)تهران: انتشارات آگه .شناسي جوانان ايران جامعه ، 

 های فرهنگی. ، تهران: دفتر پژوهشکتابشناسي جوانان(، 1162آبادی، مريم ) رعيت علی 

 آوای نور . ، تهران: انتشاراتشناسي اجتماعي روان(، 1131اهلل ) ستوده، هدايت 

 ( 1116شرفی ، محمدرضا ،)تهران: انتشارات سروش. جوان نيروی چهارمالف ، 

 ب(، جوانان و بحران هويت، تهران: انتشارات سروش. 1116) ــــــــ 

 ( 1111شفرز، برنهارد ،)اهلل راسخ، تهران: نشر ، ترجمۀ کرامتشناسي جوانان مباني جامعه

 نی.

 در مجموعه مقاالت: «های بحران هويت در نسل سوم نهزمي»(، 1111رضا ) ظرفيان، غالم ،

اکبر عليخانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و ، به کوشش علیهويت در ايران

 .162-16مطالعات اجتماعی:  

 ( 1111قبادی، خسرو ،)«هويت در ايران، در مجموعه مقاالت: «ساز در ايران عوامل بحران ،

نی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی:  اکبر عليخابه کوشش علی

61-141 . 

 (1114قنبری، بخشعلی ،)«هويت و بحران هويت، «های مختلفاز خود بيگانگی در اندازه ،

 تهران.

 ( 1111گيبنز ، جان آر و ريمر ، بو ،)مدرنيته: درآمدی بر فرهنگ و سياست  سياست پست

 ، تهران: انتشارات گام نو.، ترجمۀ منصور انصاریمعاصر

 تهران:  پور،رضا جاليیترجمۀ حميد ،های جهانيانداز چشم(، 1114) آنتونی يدنز،گ

 .طرح نوانتشارات 

 تهران: انتشارات سمت.  شناسي کودک، روان(، 1131آبادی، حسين ) لطف 

 ( 1111محمدی، محمدعلی ،)تهران: انتشارات جهاد دانشگاهیجوانان و مناسبات نسلي ، . 

 ( 1111يوسفی، نريمان ،)تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.هاشكاف بين نسل ، 

 


