
 

 

 گذار یجامعههویتی  یهاچالشجوانان در مواجهه با  ییستهز تجربه

 سال شهر اصفهان( 20-30)مطالعه کیفی جوانان 

 
 2*سمیه کالنیو  1خدیجه سفیری

 

 14/07/1395تاریخ پذیرش:  - 13/04/1395تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

از هویت سنتی به هویت مدرن است، پژوهش حاضر با  گذردرحالِکنونی ما  یجامعهبا توجه به اینکه  

که جوانان به لحاظ هویتی در بافت  هاییچالشاز رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی به بررسی  استعانت

از طریق روش پژوهش  استشده، پرداخته است. در این پژوهش تالش شوندمیمواجه  هاآنبا  روزمرهزندگی

 هدفمند-کیفی گیرینمونهدست یابیم. براساس روش  ایزمینه ینظریهکیفی و تکنیک مصاحبه به یک 

گرفت،  صورتسال شهراصفهان مصاحبه  30تا  20از جوانان  نفر 28نظری( و معیاراشباع نظری با  گیرینمونه)

محوری این بررسی  یمقولهمقوله است.  21با استفاده از روش نظریه مبنایی شامل  آمده دست به هاییافته

 هایتهیاف ترینمهم. براساس مقوله محوری از گیرددربرمیاست سایر مقوالت را « عناصرهویتی گریانتخاب»

 ...که در مدل پارادایمی نیز قابل مشاهده است وجود تضادنسلی میان نسل جوان و نسل مسن استپژوهش، 

 

گذار، هویت سنتی، هویت  یجامعهچالش هویتی، زندگی روزمره، نسل جوانان، نسل مسن،  :هایدواژهکل

 مدرن، نظریه معطوف به زمینه.

 

                                                           

 m_safiri@yahoo.com، . استاد جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا1

 r.kalani67@yahoo.com دانشگاه الزهرا، شناسیجامعهارشد  کارشناسنویسنده مسئول،  .2
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 مقدمه

بسیاری از اندیشمندان  و مختص موضوع بحثکه از جمله مباحثی است  "هویت"موضوع 

، با این حال این توجیهی مناسب برای کنار بوده استدیگر  یهاحوزهو  یاجتماععلومحوزه 

 ودشیممحسوب  یزیبرانگچالشچرا که هویت همچنان از موضوعات  نیست،نهادن این مبحث 

ژگی ودرحین ثبات، وی گرفتهقرار  یرتاثتحتِو اتفاقات متعدد در جامعه  هایدهپدکه با وقوع 

 یژهوهباین وقایع، یک جامعه از نظر هویتی ) یرتاثتحتو گاه  گذاردیمپویایی خود را به نمایش 

( اندیافتهندست مشخص  یو هنوز به هویت باشدیم یریگشکلدر حال  ننسلی که هویت آنا میانِ

، در آن کاربردی یهاحلکه نیاز به بررسی و ارائه راه  شودیم ییهابحرانو  هاچالش دچار

 محسوس است. وضوحبه

ه ب یشههم تمام شده نیستند؛ گاهیچهکامل،  گاهیچه هایتهو": معتقد است استوارت هال

هویت  و این خود، رسالتی به شدت دشوار است. هستند 1شدنمانندخودسوبژکتیویته، درفرآیندِ

 (.327-326: 1383)هال،"همواره در حال شکل پذیرفتن است

 سؤالجاافتاده و سنتی را مورد  هاییتهوجوانان در سراسر جهان  ،هاستمدتنون اک

هویتی که  ،پردازندیم ترفعالو  ترمستقل، تریافتههویتی فردیت  یوجوجستو به  انددادهقرار 

دگی زن مرزهای و خواستار هویتی فراتر از ( استبرای دختران یژهوتر )بهیانهبرابرجوو  ترآزادانه

 .استخانگی و خانوادگی 

که در روند  ییهااختاللبه  جوامعی که تمدید و گسترش جوانی را درک نکرده و

، بی توجه بمانند و تصور کنند همچون استدادهرخ  برای جوانان یابییتهو و یریپذجامعه

یب خود نصبرخورد کنند، تنها تهدید را  اییهقشرحاشبا جوان به صورت یک  توانندیمگذشته 

 یدهدت، اما جوامعی که نسبت به واقعیات بصیر و خاضع باشند، می تواننداز این خواهندکرد

دن با بازکر و صورت یک فرصت سود جویند ( بهقشرنسبتا جدید و ملتهب به نام جوان)

ماع درمتن اجت ینآفرتحولپویا و  الزم درجامعه برای رشد و تعالی جوان، از این قشرِ یهاعرصه

 یاجامعهغلط جوامع خود را زدوده،  یهاسنتبا اتکا به پویایی آنها،  ره جویند، همچنینبه

 (.406: 1383مبتنی بر صلح و عدالت ایجاد کنند )منطقی،

 

                                                           

3.in process 
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 طرح مساله

 تریقدقگذار از سنت به مدرنیته و به عبارت  یدوره در یابییتهوو منابع  یتهو یریگشکل

 است، جوامع سنتی(گذار )پیش از  یهادورهمتفاوت از ، گذار از هویت سنتی به هویت مدرن

به که ) مواجهه هستندبا مسائلی  باشندیماین وضعیت  یتجربهی که در حال جوامع همچنین

 یافتهوسعهتجوامع صنعتی و  مسائلی است که متمایز و گاها مغایر با (دلیل تفاوت سرعت تغییر

اجه با آنها مو به لحاظ هویتی در دوره گذار ،اندیدهرسگفت به ثبات  توانیمکه اکنون  امروزی

و  هاکنشهویتی، گاه بوجودآمده از این گذارِ سنتی و مدرن( یهاارزشمیان تضاد ). اندبوده

 واقعیت یاجتماعدرساختکه ممکن است  سازدیمافرادجامعه را با مشکالتی مواجه  یهاواکنش

پدید  ( را1،1989زاهارنا)" یتیهوسردرگمی "هویتی وهمچنین  یهاچالشخلل وارد سازد و نیز 

باید  مسلماًچنین جوامعی  .سرعت تحوالت است ،این نوع جوامع هاییژگیو. از دیگر آورد

متعددی را به سالمت پشت سرگذارند تابه ثبات، تعادل و روندی مشخص  یهاچالشو  هابحران

ر ، این درحالی است که سرعت تغییرات دیدآن پیشرفت و توسعه حاصل آدر پی  تا دست یابند

. یکی از پیامدهای این سرعت و سازدیممثبتی که دارد، این اتفاق را دشوار  هاییژگیوکنار 

 یهاچالشافزایش شکاف دیدگاهی دونسل از جامعه است که به بروز  گسترش ارتباطات،

به امر منفی  صرفاً. شایان ذکر است، چالش دراین پژوهش زندیمزندگی روزمره جوانان دامن 

، بلکه چالش بروز وضعیت جدیدی است که بسته به نوع مدیریت و شودینماطالق داده 

 مثبت و هم منفی است. تواندیمفرد و جامعه هم  هاییاستراتژ

: 1390)دوران،" یمبریسرمکه در وضعیت هم این هم آن به  ما نه در وضعیت این یا آن

آن  از آن را درک و اشاره به وضعیتی قابل بررسی دارد که هوشیارانه باید. این شرایط (158

یان عدم هماهنگی م بریمیسرمبه  آندر  اهمیت پرداختن به وضعیتی که. یکی از علل کردگذر 

 .است ایران یجامعه ماریآبافت کلی جامعه و بافت جامعه 

 یشترب (جوانانآن )سنتی(، ولی بافت جامعه آماری )سنت مایل به بافت کلی جامعه ایران مت

 یماعاجتدرنظامهنجارهای پذیرفته شده و...  هارسانه. جامعه، خانواده، باشدیمیته متمایل به مدرن

ش و داشتن کنش و واکن هاسنتاز این جانب به سمت حفظ  کنندوکششیمکالن را به فرد القا 

 ودجامعه از فرد( وج انتظاراتکالن ) یاجتماعنظامآنچه به حفظ هرچه بیشتر  و براساس مطابق

                                                           
1 Zaharna 
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از جانب دیگر گرایشات  ،است شدهیدرونجوانان در طی جامعه پذیری، بسیاری ازدارد و برای 

 و... برداشت و هارسانهو از طریق گروه هماالن،  یرتاثتحتِجدید در جامعه که  یهاارزشو 

 شدهتعیینیشازپ هاییتهومغایر با القائات مذکور و  ،کندیمبه فرد القا  رنیتهتعریف مبهمی از مد

جدید،  یافتهیتفردکششی به سمت هویت  ، دراین میانباشدیم یاجتماعنظامتوسط 

 ورفتارهایی متفاوت از آنچه که موردتایید بافت کلی اجتماع است در ذائقه گاه ساختارشکنی و 

فردگرا  یهاارزشو  گراجمع یهاارزشکه جوان را در تعارض میان  آیدیمپدید  گرایشات جوان

با والدین( در حوزه  یژهوجوانان )به یهابرچالش. با توجه به این مساله و تمرکز دهدیمقرار 

س براسا جوانان یگرانتخابمبنایی در باب  اییهنظرهویت پژوهش حاضر به دنبال تدوین 

 کیفی است. یهاداده

 

 تحقیق سؤاالت

درگیری و  زندگی روزمره دارند؟)درک آنان از مفهوم یهاچالشجوانان چه تفسیری از  -

 چیست؟( چالش هویتی

گذر از هویت سنتی به مدرن( چگونه به برساخت کنش خود ) یتیهوجوانان در این گذار  -

 ؟زنندیمدست 

 دارند؟ مدرن یهاارزشو  سنتی و هویت یهاارزشو جوانان چه برداشتی از هویت  -

 ؟باشندیمهویتی جوانان چه مواردی  یهاچالشبر  مؤثرشرایط علّی و  -

 

 پیشینه پژوهش

با روش کمی( در کشور انجام شده است،  یژهوبهمطالعات داخلی متعددی در رابطه با هویت )

 . با این وجودباشدیمجدید  یباًتقرمربوط به زندگی روزمره  یهابحثاین درحالی است که 

 :شودیمدرخصوص موضوع تحت بررسی دراین مقاله تنها به چند مورد زیر اشاره 

 هگانسه یهاقالبت در یبه روند تحول مفهوم هو یلیتحل ینگاه» تحت عنوان یامقاله-

ی و قالب هویتگونه سهاز حسینعلی نوذری که به بررسی  «، مدرن وپست مدرنیت سنتیهو

یند تحوالت تاریخ آینده یا پسامدرن در فرآحال یا مدرن و هویت  یتهو گذشته یاسنتی،
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یف این سه توص با اقتصادی پرداخته است.-فرهنگی و در بسترهای مناسبات سیاسی -اجتماعی

 که هویت از یکسانی به تکثر سیرکرده است. کندیمنوع هویت در جمع بندی این نکته را بیان 

 همراه برهویت و یرتلفنتاث نوین و زندگی روزمره: یهارسانه»عنوان نیزتحت  یامقاله-

 دفه توسط عبدالحسین کالنتری و حسین حسنی نوشته شده است. که« جوانان یزندگ سبک

نگارنده درنتیجه به ذکر این  و جوانان است. نوینیهارسانهاین مقاله پرداختن به رابطه میان 

 اجتماعیخود وشکل یهاشبکهز تلفن همراه برای حفظ که جوانان و نوجوانان ا پردازدیممطلب 

، همچنین ارتباطات موبایلی به یک وسیله مهم برای تعریف کنندیمدادن روابط جدید استفاده 

شخصی افراد تبدیل شده است. شاید درپاسخ به چیستی فرد که بازتاب هویت اوست،  یحوزه

منِ فرد درتلفن همراه او هویت و " ریگدبه عبارت ؛ "هستم من تلفن همراه "بتوان گفت: 

 ."کند یمتشخص پیدا 

احساس ناامنی در تجربه زنانه از "تحت عنوان  روزمرهیزندگپژوهش دیگری در زمینه -

صادقی و نفیسه حمیدی نگاشته شده  یالسه است که توسط یوسف اباذری، "روزمره زندگی 

روزمره در  یه زنان از زندگکاست  یاتجربهدر  یاحساس ناامن یاست. هدف مقاله بررس

 ن مقاله به مصاحبه با چهل تنیژه زنانه، در این تجربه ویح ایتشر یدارند. برا یشهر یفضاها

دن ت بیریح نحوه مدیه به تشرکن در شهر تهران پرداخته و از آنان خواسته شده کاز زنان سا

 یو آمدوشد در فضاها یندگحاصل از ز یز احساس ناامنیو ن یخود در مواجهه با خطرات شهر

 طهواسبهدر رابطه با احساس ناامنی  روزمرهیزندگبپردازند و تجربه زیسته خودرا در  یشهر

نوعی  یرائهازنان و  یهاگفته کندیماشاره  گیرییجهنتنگارنده در  داشتن بدنی زنانه بیان کنند.

 یهاهراسانواع  از گانهپنجمبتنی بررفتار و ذهنیت از آن، منجر به ارائه یک تیپولوژی  یبنددسته

 عملکرد و اندیشیدن زنان نسبت به این موضوع شده است. نحوهزنانه و 

وک ش"مقاله به پژوهش  توانیمخارجی مرتبط با موضوع حاضر  یهاپژوهشرابطه با  در

(، کتاب قدرت هویت 1989) .زاهارنااس توسط آر. " یتیهومضاعف چالش  یچیدگیپ خود:

مردم  یاتتجرب پژوهش روزمره:"عنوان مقاله دیگر تحت ، 1( توسط ایمانوئل کاستلز2010)

زندگی روزمره "(، پژوهش 2012) 2توسط براون الیزابت وود " یشهروند یهاحالتجوان و 

                                                           
1 Manuel Kastells 
2 Brown Elisabeth Wood 
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از مقاالت موجود در  یاونهنمکه  کرداشاره( 2002) 1توسط بن هایمور " یفرهنگو نظریه 

، آنچه حائز اهمیت و در مقاالت باال باشندیممورد بحث و تمرکز در این مقاله  یدوحوزه

 اندکارشده، این است که مقاالت حوزه هویت، اغلب با روش کمی و پیمایش باشدیممشترک 

ولی مقاالت مربوط به زندگی روزمره باتوجه به بافت این حوزه گرایش به روش کیفی ولی نه 

مذکور  هاییشینهپ. برجستگی این پژوهش نسبت به اندداشتهدر این زمینه،  سازییهنظر لزوماً

مدرن(، -اصفهان به مثابه شهری سنتی) یموردبررس(، بافت فرهنگی ایینهزمنظریه روش )در 

زندگی روزمره جوانان را در حوزه  یهاچالشو به لحاظ موضوع ) هدفجامعه هاییژگیو

، باشدیمگذار به صورت عمیق مورد بررسی قرار داده(،  یجامعه هاییژگیوهویت، با توجه به 

برآن به صورت یک نظریه  مؤثرو عوامل و شرایط  جوانان یهاچالشهمچنین علل و استراتژی 

 یک مدل در این پژوهش به نمایش درآمده است.و در قالب  ایینهزم

 

 چارچوب مفهومی

پارادایمی خاستگاه دو روش کمّی و کیفی، در بررسی کار کیفی به  -فلسفی یهاتفاوتوجه به 

، چارچوب نظری هم جهت تدوین فرضیات نداریم، بلکه از شودینمدلیل اینکه از نظریه آغاز 

. چارچوب مفهومی شودیمپژوهش استفاده  یهاپرسشچارچوب مفهومی جهت استخراج 

مجموعه مفاهیم به هم مرتبطی است که بر مفاهیم عمده مورد مطالعه تمرکز دارد. در این پژوهش 

ویکر . این راستشدهاز رویکرد جامعه شناسی تفسیری برای تدوین چارچوب مفهومی استفاده 

این در بنابر؛ پردازدیمزندگی روزمره به درک و تفسیر مردم به عنوان عامالنی فعال در برساخت 

)لینکلن " یدداردتاکاین رویکرد بر اصالت انسان در برابر محیط "این پژوهش باتوجه به اینکه 

( و همچنین با توجه به اهداف تحقیق، تالش شده است به 1388بوستانی و محمدپور، به نقل از

در جامعه در حال گذار از  هاچالشبررسی تجربه زیسته جوانان شهر اصفهان هنگام مواجه با 

 هویت سنتی به مدرن و علل و پیامدهای آن بپردازیم.

 

                                                           
1 Ben Highmore 



 105                           ...هویتی هایچالشجوانان در مواجهه با  یزیسته سفیری و کالنی / تجربه

 

 

 روش پژوهش

هویتی جوانان در زندگی روزمره است، لذا  یهاچالشباتوجه به اینکه هدف این تحقیق 

و تکنیک مصاحبه برای انجام عملیات تحقیق و روش نظریه  غالبروشِبه عنوان  یفیکروش

ن را تالش برای یافت ایینهزمنظریه "انتخاب شده است. هادادهجهت تجزیه و تحلیل  ایینهزم

و نمایانگر آن پدیده  آیدیمبه دست  اییدهپد یمطالعهاستقرایی از  طوربهکه  انددانسته اییهنظر

، نظریه را باید کشف کرد و از طریق گردآوری منظم اطالعات ایینهزماست. در روش نظریه 

ین، )استراس و کورب"کرد که از آن پدیده برآمده است، آن را اثبات  ییهادادهزیه و تحلیل و تج

به  یهادادهو از درون  شودیم، پژوهش میدان شروع ایینهزم(. به عبارتی در نظریه 22: 1387

 .آیدیم به دستآمده نظریه  دست

. طی شوندمیگردآوری شده درسه مرحله کدگذاری  هایداده، ایزمینهدر روش نظریه 

؛ 1هامقوله، به تدریج از درون آنها، مفاهیم؛ از درون مفاهیم، هادادهاین سه مرحله و باکدگذاری 

 (.1شکل ) آیدمی، نظریه بیرون هامقولهو از درون 

 

 

 ایزمینهبه نظریه درنظریه  هاداده: روند تبدیل 1شکل 

 

 نظریه              هامقوله              مفاهیم             اکده             هاداده    
 

 

در مرحله کدگذاری باز، مفاهیمِ اولیه، درمرحله کدگذاری محوری، مقوالتِ عمده و 

 و حول شودمیمحوری انتخاب  یمقولهدرآخرین مرحله از کدگذاری، یعنی کدگذاری انتخابی، 

، حول هادادهآمده ازدرون  وجود به ینظریه. شودمیاز درون تحقیق ارائه برآمده  اینظریهآن 

روایتی توصیفی ». داستان، شودمیمحوری، به صورت مدل پارادایمی و داستان ارائه  یمقوله

آمده،  دست به ینظریه(. 118: 1387استراس و کوربین، «)اصلی تحقیق است یپدیده یدرباره

ی تنها . چنین کارشودمیعالوه بر ارائه به صورت یک داستان، درقالب مدل پارادایمی نیز ترسیم 

ل ، از مدهامقولهممکن خواهد بود. به منظور برقراری پیوند بین  هامقولهازطریق دسته بندی 

                                                           
1Categories 
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ا در شش ر هاهمقول". این مدل پارادایمی، شودمیپارادایمی پیشنهادی استراس و کوربین استفاده 

 ینظریهممکن است نشود . در صورتی که از مدل استفاده دهدمیدسته یا جعبه مقوله جای 

 (.100: 1387)استراس و کوربین،  الزم باشد هایپیچیدگیتولیدی فاقد دقت و 

بسترساز(، پدیده یا مقوله محوری، شرایط ) زمینهعبارتند از: شرایط عّلی، شرایط  هادستهاین 

 ، راهبردها و پیامدها.گرمداخله

بر  نظری مبتنی گیرینمونهمفاهیمی هستند که در جریان  ایزمینهتحلیل در نظریه  واحد

ا ر گیرینمونهاین نوع ".اندرسیدههدفمند از افراد مورد مصاحبه به اشباع نظری  گیرینمونه

نجام پژوهشگران ا یوسیلهبهگاه  گیرینمونه...این نوع نامندمیقضاوتی نیز  گیرینمونهگاهی 

، برای انتخاب هاگروهدرمورد برخی  گرپژوهشودرحین آن، از تخصص یا دانش خاص  شودمی

 هانمونهبنابراین  ؛(59: 1388)سفیری،"شودمیموضوعاتی که نمایانگر آنها باشد استفاده 

. اندهشدصفهان انتخاب محقق به دو روش حضوری و اینترنتی از میان جوانان شهرا یواسطهبه

در این پژوهش سعی شده از تمامی مناطق شهراصفهان نمونه انتخاب شود تا پراکندگی و 

اقتصادی و فرهنگی متعدد را در  -اجتماعی هایپایگاهمختلف جامعه هدف اعم از  هایویژگی

 مشترک مصاحبه صورت نگیرد. هایویژگیبا پایگاه و  هایینمونهبا  صرفاًبرگیرد و 

 
 هانمونهجدول مشخصات 

خیابان محل 

 سکونت

تأهلوضعیت  شغل تحصیالت نام مصاحبه  سن 

 شونده

کدمصاحبه  جنس

 شونده

 1 زن زهرا 25 مجرد بیکار فوق لیسانس پنج رمضان

بهمن 22  2 زن سحر 25 مجرد کارمند لیسانس 

 3 زن مهسا 23 متأهل کارمند لیسانس سیمین

 4 زن آزاده 25 مطلقه بیکار لیسانس ابن سینا

 5 زن الهام د 25 مجرد دانشجو فوق لیسانس کاشانی

 6 مرد سعید 26 مجرد کنترل کیفی مخزن لیسانس خواجه عمید

کاال کارگزارفرابورس و لیسانس سپاهان شهر  7 مرد مجتبی 28 مجرد 

 8 مرد محسن 24 مجرد کارمند لیسانس هشت بهشت

و کتابدار دانشجو فوق لیسانس رباط م الهام. 27 متأهل   9 زن 

 10 مرد مرتضی 27 متأهل برنامه نویس لیسانس فردوسی

 11 مرد علی 21 مجرد طلبه - نیروگاه

 12 زن فرزانه ک 23 متأهل دانشجو و خانه دار لیسانس آل خجند

 13 مرد علیرضا 25 مجرد دانشجو فوق لیانس بزرگمهر

 14 مرد نیما 23 مجرد دانشجو لیسانس مالصدرا
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 قابلیت اعتماد

معادل اعتبار در تحقیقات کمی( درپژوهش حاضر به چند روش صورت ) اعتمادبه  یابیدست

 :شودمیگرفت که به دو روش آن اشاره 

از مشارکت کنندگان خواسته شد تا ": دراین روش، 1کنترل یا اعتبار یابی توسط اعضاء-

 محقق نظر دهند. هایبرداشتکلی را ارزیابی کرده و در مورد صحت آن و تفاسیر و  هاییافته

 (.86: 1388)ر.ک به محمدپور، " نامدمییومن این نوع اعتباریابی را اعتبار اعضاء ن

، اندداشته: دراین زمینه، چند متخصص که در کار کیفی تجربه 2استفاده از تکنیک ممیزی-

محقق  هایبرداشت، استخراج مقوالت و سازیمفهومبرمراحل مختلف مختلف کدگذاری، 

 .اندداشتهنظارت 

 

 

                                                           
1Member Check 
2Auditing 

 15 مرد مهدی 27 مطلقه آزاد سیکل احمدآباد

 16 زن سمیرا 29 مجرد کارشناس فروش لیسانس رودکی

مربی بدنسازی و مغازه  لیسانس میرزاطاهر

 دار

 17 مرد امید 28 مجرد

 18 زن فرزانه ق 26 مجرد دانشجو و منشی فوق دیپلم کهندژ

 19 مرد بنیامین 26 مجرد حسابدار لیسانس ارتش

خمینیامام   20 مرد جالل 30 مجرد آزاد دیپلم 

 21 مرد امیر 28 مجرد مهندس معدن لیسانس کاوه

 22 مرد محمد 25 مجرد دانشجو فوق لیسانس اردیبهشت

 23 زن الهام ج 27 مطلقه معلم لیسانس مدرس

 24 زن فهیمه 26 مجرد روانشناس فوق لیسانس آراسته

 25 مرد محمد ر 23 مجرد حوله بافی و نساجی لیسانس صمدیه

 26 زن فرناز 29 متأهل خانه دار فوق لیسانس خاقانی

 27 زن الهام ک 26 مجرد دانشجو فوق لیسانس زینبیه

 28 زن مرجان 26 متأهل دانشجو وخانه دار فوق لیسانس چهارباغ
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 هایافته

مقوله بود.  21مفهوم و  68 استخراجگردآوری شده،  هایداده ایِمرحلهکدگذاری سه  ینتیجه

کدگذاری باز، کدگذاری محوری  یمرحلهکه شرح داده شد، طی سه  شناختیروشمطابق فرآیند 

 اولیه، کدها و مفاهیم مشخص و استخراج شدند و سپس هایدادهو کدگذاری انتخابی، از درون 

فهوم م بعدی مفاهیم جدید اضافه و به غنای مفاهیم قبلی افزوده شد تا درنهایت هایمصاحبهدر 

برای این  مقوله 21بعد، مفاهیم در قالب مقوالت قرار گرفتند تا اینکه  یمرحلهبه دست آمد. در 

 آمد. دست بهپژوهش 

آنان در جدول زیر نشان داده شده است. درادامه، به  یدهندهمقوالت و مفاهیم تشکیل 

 اهدشوآنها شرح داده شده و  یدهندهدلیل محدودیت حجم مقاله، تنها دومقوله و مفاهیم تشکیل 

از مفاهیمِ مربوط به مقوالتدر  هایینمونه( مرتبط با آن آورده شده است، همچنین هایمصاحبه)

 1جدول زیر آورده شده است.

 
 کیفی هایدادهاز  شدهاستخراج محوریمقولهو  مفاهیم، مقوالتجدول 

  مقوالت مفاهیم

از  درک

 موضوع
 درتعریف دین انگاریچالش دگرگونی تعریف دین() دینبحران درتعریف 

 تعریف فردی ازچارچوب )پلورالیسم دینی(

 گراییاخالقبحران  بحران تعریف اخالق

 هنجارشکنی جنسی

  (نمایشیزندگیهویت و ) تفاخرنمایش 

 تظاهریمصرف

 (نمایشیزندگی)

 تاییدطلبانه گراییمصرف

 تفاوت و تضادنسلی نسلیمیانتضاد نگرشی 

 هارابطهتفاوت ادراکی نسلی از سطح 

 ضدمعیارمندی درزمینه شغلی

 طلبانهضداستقالل هایمحدودیت

 فقدان تعاریف مشخص چالش سیاسی

 بحران تعریف اخالق

)تضادبافت تقابل بافتی سنت و تجد  مدرن(...-سنتی) فرهنگیتضادبافت 

 فراخانوادگی هایجمعخرده  مدرن(-فرهنگی سنتی

 فردگرایی فزاینده ههویت فردگرایان

                                                           
پژوهش حاضر همراه با مفاهیم و کدهای مرتبط در پژوهش اصلی که برگرفته از پایان نامه دانشگاهی نگارنده است،  کامل دیگر مقوالت شرح 1

 (1393کالنی، ) دارددر دسترس قرار 
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 تعریف فردی از چارچوب

 سنی و یردهعامل  تأثیر و ترجیحات جوانان هاذائقه

 به آن اقتضائات مربوط

 

 

شرایط 

بسترساز 

 )زمینه(

 والدین کاربودنمحافظهآوانگاردیسم بودن جوانان در مقابل 

  شرایط جمعیتی و اجتماعی

بر  رمؤثشرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

 یابیهویتروند 

 پیشین هاینسلتحوالت ارزشی وسرعت تغییرات نسبت به 

 سازسنتیهویتوتزلزل منابع  یابیهویتتعدد یافتن منابع 

  فرد پذیریجامعهقواعدخانواده و نوع 

 ی ارتباطی وتاثیرات فردی وفضاها

 فرافردی آن

 

شرایط 

 گرمداخله
 داخلی وخارجی هایرسانهتاثیرات مستقیم و غیرمستقیم 

و مسائل  هاکنشنوع واکنش و مدیریت والدین در مواجه با 

 جوانان

  مدرنیته ظاهری و مدرنیته واقعی یدوگانهنگاه به مدرنیته؛ 

 مقایسه و احساس محرومیت نسبی و تجارب فردی جوانان هانگرشنوع 

  ضعف گرایشات دینی و تداخل مرزهای ارزشی و غیرارزشی

 تجرد و افزایش سن ازدواج میان جوانان ییگراسنتتضعیف 

 همگن ایتودههویت  صرف گراییمادیو  بعدیتکهویت 

 (بیرونیهویت)

 

 

 

 

 

 شرایط علّی

 شدنجهانی

  کاکرد و کاربرد نامناسب تکنولوژی

 تکنولوژی روبه جلو تاخرفرهنگی

  زاچالشآگاهی 

 آموزش نادرست چالش، ضدچالش یدوگانهآگاهی دوسویه؛ 

 زاتنشخانواده 

 چالشیکاهندهآگاهی 

 حکومت دینی و دین حکومتی از دینتضاد خوانش 

 ساالریدین

  موقعیتیهویت دوگانگی کنشی و بالتکلیفی هویتی بر اثر تضادفرهنگی

استراتژی و 

 راهبردها

 اجتماعیهمنوایی 

 جمعیزندگیروایت فردگرایانه از  مکانی یابیاستقاللگرایش به 

 ایشاخهزندگی  )خانوادگی(

 راهبرد رجوع و بازگشت اعتقاداترجوع به 

 بازگشت به خویشتن

  احساس نارضایتی

احساس پس از کنش  یشناسنوع

 استراتژیک

 

 

 پیامدها

 وجدانعذاباحساس گناه و 

 احساس رضایت و آرامش

های تشدید تزلزل و تغییر ساختار هویت سنتیهویتتشدیدِ فروپاشی 

 تمایل کمتر به تشکیل خانواده هویتیجمعی و جایگزینی اشکال جدید 

 مرکزیمقوله عناصرهویتی گریانتخاب
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 مقوله تفاوت و تضادنسلی

، " هارابطهتفاوت ادراکی نسلی از سطح "، " نسلیمیانتضادنگرشی "این مقوله از مفاهیم 

 است.تشکیل شده " طلبانهضداستقالل هایمحدودیت" و " شغلی یزمینهضدمعیارمندی در "

 

 نسلی میان تضادنگرشی

دارد، نوع نگاه به سبک زندگی، رابطه با  هاییتفاوتنگرش جوانان در هرنسل با نسل قبلی 

و میزان اهمیت هویت فردی و جمعی در  پذیریریسک، نگریآیندهنوع و سطوح آن(، ) دیگران

 هایسلنمیان نسل کنونی براثر گسترش سطح ارتباطات و افزایش منابع اطالعاتی )نسبت به 

 هایورتصافول ساختارهای سنتی روابط خانوادگی و رواج "پیشین(، شکل جدیدی یافته است. 

ت در ، توازن قدرکندمیایجاد جدیدِ گذار به بزرگسالی عالوه برآنکه تغییرات ِکیفی در جوامع 

(. آزاده در این 101: 1386)ذکایی، " سازدمیروابط والدین و فرزندان را نیز دستخوش تغییر 

 :گویدمیو  کندمیمورد به ارتباط و تعریف متفاوت آن توسط نسل جوان کنونی اشاره 
 اییگهداز روابط داشته باشن چیز  نتونمیخاله و دایی و...اون تعریفی که اونا  مثالًارتباط با نسل قبل، 

روابط رودررو با خویشاوندان(...حاال ) شونروابطولی جوونای امروزی خیلی محدودتره  باشه( تونهمی)

کمتر شده این  ریممیاالن هرچی داریم پیش  هاخانوادهبین  شدهمیکه قدیما  هاییرحمصلهاون 

 (4 کد) میتونه تکنولوژی باشه. هاشدلیلو که یکی از قضیه...ارتباطات بیشترتلفنی شده و غیررودرر

 

این نگاه به تضاد و تفاوت در ارتباط با نسل قبل و خویشاندان و...اگرچه اهمیت بسیار دارد ولی 

 ناهم ارز نسلی هاینگرش. دهدمیرا نشان  نسلیمیانقسمتی از این تفاوت برداشت و نگرش 

 کندیمگاهی در عدم توافق میان جوانان و والدین در وجود رابطه میان دختر و پسر بیشتر بروز 

 :کندمیدیدگاهی را این گونه توصیف  یفاصلهاست. سمیرا این  گرجلوهو 
و  چون پدر و مادرخودشون هم سنتی بودن، سنتی هست کامالًهستن که  ایدورهما مال یه  پدر و مادر

 واقعاً شیممیبزرگ  هاخانوادهافکار و عقایدشون با جامعه مدرن در تضاده و چون نسل ما تو این  کامالً

دیگه  هاازدواجاالن، خیلی از  مثالً، کنیممییه جورایی داریم سرکشی  کننمیبرامون سخته چون اونا فکر 

ولی همچین چیزی رو  کننمیپسرشون ازدواج /با دوست دختر هاخیلیاز حالت سنتی خارج شده، 

 ایهازدواجیا یه حس و هوس زودگذره، البته خیلی از  خورنمیچون معتقدن شکست  پسندهنمیخانواده 

 (16 کد) .شه بهسنتی هم ممکنه باشکست مواجه 
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 هارابطه سطح از نسلی ادراکی تفاوت

 هایالیهسنتی( و  یجامعهاز ) ترگستردهبا روابط  ایجامعهگذار، ورود به  یجامعهورود به 

 هایوژیتکنولمانند نوع مشاغل، ) جامعهو بافت این  هاویژگی. براساس باشدمیمتعدد و پیچیده 

که  . این درحالی استاستشده ناپذیراجتنابارتباطی و...( ورود به چنین ارتباطاتی تا حدودی 

و  هامصاحبه. با مرور باشدمیفاوت نوع ادراک والدین با نوع ادراک جوانان از این نوع روابط مت

 این موضوع را بهتر درک کرد. توانمیبعضی جوانان  هایصحبت

مجتبی از جمله جوانانی است که فارغ از جنسیت دوستان بسیاری دارد و دارای سرمایه اجتماعی 

 :گویدمی، باشدمیباالیی 
 ،ناآ من باتوسط نسل قبل(. هاست )رابطهسطح  نکردندرک مننسلبزرگترین چالش  به گم تونمیم 

ولی چیزی که در تفکر جامعه ما هست شما حتی با  ،ریخ ، آیا ارتباط ما جنسیه؟پریسا و... در ارتباطم

 هامونرابطهپس مشکل من نفهمیدن سطح  .میشه مقابله با جامعه و بد ،اگر با من قرار بذاری تأهلوجود 

ر من به نظ و البته...ادیبه دیگه هم به مرور پیش  یهاچالشه شاین خودش باعث می .توسط نسل قبل

ل من توسط نس هانسلرابطه بین  دنینفهم .نمیشه برای ناهنجاری خوندن مدرن شدن و تغییرشوندلیل 

کد . )بهش گفت رابطه به شههر چیزی که ، رابطه منظور ارتباط شخص با شخص نیست .و نسل قبل من

7) 

 

در رابطه با مفهوم چالش دراین پژوهش الزم است یاددآوری شود و آن این است که  یانکته

، سعید «گاهی تفاوت نسل است افتدینمبر سر امر منفی اتفاق  صرفاًچالش »مجتبی معتقد است 

یماین دیدگاه همانطور که هدف پژوهش حاضر «...چالش، امری طبیعی است»نیز معتقد است 

« چالش»به موضوع حاضر و همچنین اصطالح  انهیگراافراطصرف و  انهشناسبیآسنگرش  باشد

 .کندیمرا کم 

ل میان دونس گانهسهکه درحاالت  هاییتفاوت، دهدمینشان  میدمارگارتتاملی بر نظریات 

موردبررسی درحال  یجامعهدر  درحال حاضر ترکیبی از حاالت دوم و سوم آن افتدمیاتفاق 

والدین و فرزندان امروز ذکرکرد.  هاینسلدسته بندی مشابهی را برای  توانمیو  رخ دادن است

ما، جنگ جهانی نیست بلکه  یجامعهبا این تفاوت که عامل پیدایش این تفاوت و تضاد در 

ابزارهای متعدد چنین تحوالتی را  یواسطهبهافزایش و سرعت ارتباطات و انقالب ارتباطی 

 آورده است. دوجو بهنسبت به نسل قبل 
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سمیرا ازجمله افرادی بود که به رابطه دو جنس نگاهی فراسنتی داشت و دراین مورد با خانواده 

 :گویدمیتفاوت عقیده داشت، وی 
کالس موسیقیم  مثالًاما  !بدونن جایی میرم که پسر هست که هیچ آگهتو رفت و آمدهای اجتماعی هم 

 اما جای دیگه با؛ باراکیپی رفتیم بیرون اوکی بودن 2-1کالس و استادمون  هابچهخوب با  رفتمیمرو که 

 ثالًمو مهمونی و... اینا برم نهولی  یدورهمدوستام بخوام برم که پسر باشه نمیگم بهشوننه اینکه بخوام 

به مهمونی هم که گفتم تا  با بیرون رفتن من مشکل دارن کالً ...مبخوام جایی برم پسر باشه بحث داری

 شونستمیس کالًیا  اعتمادنیبنمیدونم به من   با ناراحتی میگه(ندارم )نمیرم حوصله جر و بحث  شه

 (16 کد) ...ولی فایده نداره.ولی میزنیمهمیشه هم در مورد این موضوع حرف   اینجوریه

 

ذار درحال گ یجامعهبه نوع روابط کنونی در سطح  شناسانهآسیبو  گرایانهاخالقفارغ از نگاه 

دالیل متعددی از  تواندمیایران، این تفاوت نوع نگاه به رابطه وسطوح آن، از سوی والدین 

جمله؛ میزان مذهبی بودن، سنتی بودن و یا نشات گرفته از نوعی ابراز نگرانی از سوی آنان باشد. 

به نسل  نسبت کنونینسلرابطه در میان  سطوحاین درحالی است که تغییراتی به لحاظ میزان و 

از افزایش جمعیت جوان دختر در مقاطع تحصیلی  گرفتهنشات. تغییراتی استدادهقبل رخ 

اجتماعی و شغلی، افزایش فضاهای  هایفعالیتدانشگاهی، افزایش حضور زنان و دختران در 

 ارتباطات، تغییر نگرش نسل جوان کنونی به روابط و بسیاری موارد فردی کنندهتسهیلمجازی و 

 و اجتماعی دیگر که این تفاوت و گاهی تضادچالش برانگیز را بوجودآورده است.

 

 شغلی زمینه در ضدمعیارمندی

و  کاریمحافظههمراه با نوعی خطرپذیری )درمقابل  مدرنیتهپستظهور مدرنیته و  

ودن برخی سود ب بینیپیشغیرقابلو  ناپذیرینظم( بوده است. شدهتعییناز پیش  ساختاریکنش

 یرتاثتحت. بعضی جوانان باشدمیاز جمله مصادیق آن  ایحرفهشغلی و  یزمینهدر  هازیانو 

 فراتر از مرزهای هاییریسکشخصیتی و همچنین اجتماعی، گرایش به هیجانات و  هایویژگی

 و کندمیاره )بازاریابی( اش اشعالقهساختاری و هنجاری دارند. نیما در این مورد به شغل مورد 

 :گویدمی
ریسک توش نباشه، بیمه باشی، ساعت خاصی  که میخوان یه شغل دولتی داشته باشی هاخانوادهخب 

کار بازاریابی  ، پرریسک، پرپول...ولی من دوس دارم شغلم پر هیجان باشه داشته باشه،

 (14)کد دارم...  استعدادشم ...بازاریابی کارکردم،دارمدوس
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 :دیگویمنیما درموردعلت مخالف خانواده 
 مألت بال یوق کاله بره، سرت ،یوقت توی یه بازاریابی سنگین ،به شهمیگن معلوم نیست تهش چی 

 (14)کد  .یاریبه  به دست، نتونی پول یوقت بازار جواب نده ،ادیبه سرت 

 

 :کندیممجتبی شرایط خود را چنین توصیف 

 دوره(جامعه )چون شغل من درست در  را، شغل من و رابطه من با شغلم هدرک کن تونهینمپدر من 

ال پدر من برای خرید ط. رفتار کنم هااونانتظار هست مشابه  ه.ولی نوع و سبکش فرق داشت هاونم بود

از ترکیه  خرمیم دارمیمبر  ومن تلفنم ،فروختهیم مثالًمیورده تو شهرستان  دهیخریمبازار هنر  رفتهیم

هزار یورو خرید کردم  80من معادل  ،بدون جابجاییتو همین تایم صحبت ،فروشمیمو تو بازار تهران 

 است. فتادهوجا نی کردیم قبالًاین رابطه برای پدر من هر چند حتی خودش این کار  و فروختم. با تلفن

 (7)کد  .همون کارمندی میگه باید برگردم به .ل مادر زادی دارهکشمبا کار من  کالًپدر من 

 
و شغلی آنان محسوب  روزمرهیزندگمانع( در چالش )والدین از دید جوانان نوعی  یکارمحافظه 

مربوط به  توانیمانتخاب شغل را  ینهیزم، برجستگی این نوع شکاف دیدگاهی در شودیم

و فرآیند جهانی شدن نسبت داد چرا که با ورود اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی و  گذارجامعه

، شاناتیتجرباز بزرگساالن که با توجه به  یاعده، یسنتمهینجدید در جامعه  شغلی یهاسبک

به لحاظ ) یریخطرپذپذیرای چنین مشاغل  دانندیمبه دور از عقل سلیم  حاًیترجریسک را 

های کار تکنولوژی اطالعات بسیاری از شیوه". باشندینمبودن سود و زیان(  ینیبشیپغیرقابل 

کلی ماهیت مشاغل تغییرکرده و تکنولوژی  طوربهو زندگی ما را تغییر داده است. برای مثال 

 (.62: 1380)گیدنز،"است از اهمیت خاصی برخوردار  جاهمهاطالعاتی در 

بعضی از مشاغل، فراتر از ساختار سنتی  یریپذسکیرو  یمندمکان، یمندزمانعدم 

و دارای بازنشستگی است(  باشدیم)بعضی از مشاغل مانند کارمندی که سود و زیان آن مشخص 

و هویت نوین که  بازتابندهخودِبرای شماری از جوانان دارای جذابیت است. گرایش به بیان 

، در مقابلِ روندِ پردازندیم آن به بیان روایتی خاص ازهویت فردی خویشتن براساسجوانان 

 تواندیم باشدیمسنتیِ انتخاب شغل و هویت روتین که عناصر انتخابی هویتی در آن محدود 

جوان سل ن ییگراتجربهفزون علت تضاد دیدگاه میان نسلی در این رابطه باشد. قابل ذکر است، 

به معنای اشاره به فرآیند پویای هویت دارد  " یابیتیهو"نسبت به نسل قبل( نشان از نوعی )

 .باشدیم زاچالشبرای فرد  گذارجامعهکه خودِ این مساله گاهی در 
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 طلبانهضداستقالل یهاتیمحدود

، در باشدیمهر جوانی  یهایژگیوزندگی مستقل از  یتجربهو گرایش به  یطلباستقاللاگرچه 

پدری  یخانهماندن در  شدنیطوالنگذار کنونی با توجه به باالرفتن سن ازدواج و  یجامعه

رشد  یواسطهبه عالوهبه. استافتاده ریتأخادامه تحصیل و ... این مطالبه جوان به  یواسطهبه

با همساالن در میان نسل جدید و در مقابل  فراغتاوقاتفردگرایی و گرایش به گذران بیشتر 

این قضیه برای جوانان چالش برانگیز  دهندیمقرار  هاخانوادهکه  ییهایمندقاعدهو  هاتیمحدود

 شده است.

 :دیگویمالهام 
رچیز آدم یه ه را به..نگاه بد بهش میشه ازین قیدوبند خسته میشه. خنده بهیه دختر بخواد تویه جمع بلند 

باید اجازه داد هرکس خودش فک کنه.  چینه به شوزندگیدارن هرکس باید خودش برنامه  ریزیبرنامه

 (9 کد)

 

و  کنندیماشاره  یمجرددورانشماری ازجوانان که به تمایل تشکیل زندگی جدا از خانواده در 

نعی . مواباشند، استقالل بیشتری داشته توانندیممعتقدند اینگونه در حین حفظ رابطه با خانواده 

ایرانی در ممانعت از این  یهاخانوادهدر  یزندگسبکو مغایرت این  هاخانوادهمانند مخالفت 

. علیرضا و فرزانه ق در این زمینه هردو اشاره به استلیدخجوانان  کردنیزندگسبک مستقل 

 :کنندیماشاره  آزادی بیشتر در داشتن مکانی جدا از خانواده برای ساعات ورود و خروج از خانه
دوست  رسیدمی هم بهجوری غذا  یکغذا پختن بلد بودمیا  آگه ،کل دارممن فقط توو غذا پختن مش

نه اینکه دور از خانواده باشمااا، منظورم این نیست، اما حداقل یه چهاردیواری  البته ،داشتم مستقل باشم

 (13 کد)برای خودم داشته باشم که بتونم توش زندگی کنم و رابطه با خانوادم هم ترک نشه. 

 

 :گویدمی پسنددمیرا  زندگیسبکچرا این  کهاینعلیرضا در رابطه با 
نفرجواب پس بدی،  100نصف شب بری بیرون ازخونه، باید به  2 ساعت ،موقع دوست داری یهببین...

زیاد جلوه خوبی نداره یا ممکنه بخوای  پرسندمی، اما همین که ازت ریا بهشاید جای بدی هم نخوای 

دیگه سرتو از تن   ه،دوستت دختر هم باش آگهحاال نی خونه بازم به مشکل برمیخوری دوستاتو دعوت ک

 (13 کد). کنندمیجدا 
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ذکایی ی. نگرش سنت الزاماًو نه  کندمیعلیرضا این مخالفت خانواده را نوعی نگرانی والدین تعبیر 

ذهنیِ  یمقایسهبرخی جوانان در ". دهدمی توضیح نسبیمحرومیتاین مورد را براساس مکانیسم 

و ساختار روابط خانوادگی و محیط اجتماعی خود با کشورهای غربی، شکاف  موجودوضعیت

باید در روابط خانوادگی وجود داشته باشد و آنچه در عمل  آلایدهبسیاری میان آنچه در شکل 

 (.105: 1387ذکایی، )" یابندمیحاکم است  هاخانوادهدر بسیاری از 

االن آن که بزرگس ایعقیدهالقاء  رسدنمیدرنهایت در رابطه با تفاوت و تضادنسلی، به نظر 

و  دهدبدستبه جوانان نتایج دلخواه را  گیریسختاز طریق اجبار و  پندارندمیرا درست 

 هاسلنالبته این تفاوت بین "پدیدآور مشکالت دیگری نیز خواهد بود. دکترذکایی معتقداست: 

رتمام دنیا بخصوص در عصر مدرنیته نیز به درجات مختلف وجودداشته و دارد. ولی جوامع د

را  به هر قیمتی جوانان خود اندکردهسنتی یا ایدئولوژیکی مانند ژاپن، چین و روسیه که تالش 

بیشتر  هادرآنجامعه  هایسنتو نیز احترام به  و هنجارهای جامعه کنند هاارزشمحصور در 

 (.168: 1387)ذکایی،" اندشدهت، با اینگونه مشکالت بیشتر روبرو بوده اس

 

 

 چالش ضد چالش، یدوگانه دوسویه؛ آگاهی

 زاتنشخانواده"،" نادرستآموزش"، " زاچالشآگاهی"شامل مفاهیم  " دوسویهآگاهی" یمقوله

 .باشدمی " چالشکاهندهآگاهی" و"

 زاچالشآگاهی

سنتی، هویت در معرض منابع آگاهی بخش محدود و معدودی  یجامعه، در شدگفته همانطورکه 

. ما حتی اگر نخواهیم در استشدهو حصر  حدبیقرار داشت، امروزه این منابع و مرزهای آنها 

جدید قرارداریم که بر منش، سبک زندگی و تفکرمان تاثیردارد.  هایآگاهیمعرض اطالعات و 

، اموری که شاید دهدمیامور جدید افزایش  یتجربهبرای گاهی گرایش فرد را  هاآگاهیاین 

سنتی باشند، مانند سبکی از زندگی که مغایر با فرهنگ  یدرجامعه شدهپذیرفتهمغایر با امور 

 جانیفتاده است. گذاریجامعهایرانی است و یا هنوز در 

به این معناکه ما به وسیله  ؛(Barth,1969)"است بودههویت همواره یک مفهوم ارتباطی "

د اجتماعیبه شناخت خو یهاواکنشو در طی کنش و  که با دیگران داریم ییهاتفاوتو  هاتشابه

رق که از ط روزمرهیزندگمتفاوت گذران  یهانحوهآشنایی با . یابیمیمبه آن دست  یدهشکلو 
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جوانان جذاب و تمایل آنان را ، دانشگاه و...( اغلب برای هارسانهمانند شود )یمحاصلمتعدد 

رد ف یهاچالشسرچشمه  تواندیماین امر  دهدیممتفاوت افزایش  هایینهزمبرای تجربه در این 

 دغدغه چگونگی کسب این تجربه(، خانواده و جامعه بزرگتر باشد.خودش )با 

 :گویدیم هاچالشآزاده در مورد علت 
هم به نظر من تبادل اطالعاته یعنی اینقدر سرعت تبادل اطالعات زیادشده که خیلی زود  اشدیگهیکی »

 گن هبکنن یا  آخت...خیلی سریع خودشونو میخوان با این جریان کننمیآدما از خیلی چیزا اطالع پیدا 

بال دن کشهمیماهم تو این جریان هستیم، به نظرمن یه روند و یه جریانه که اصن داره جامعه بشریت رو 

 (4 کد)«ندارن... شونمعدودیخودش ...یعنی آدما هیچ اراده و اختیاری غیراز حاال یه تعداد 

 

جدید این امکان را به  هایرسانه. کندمیآزاده عالوه بر تبادل اطالعات به سرعت آن نیز اشاره 

که  ایگردونهکه از اخبار و اطالعات سراسر جهان مطلع شوند و مدرنیته مانند  اندداده جوانان

، افراد را در معرض این اطالعات کندمی ترگستردهجهانی را  بخشآگاهی یشبکهروزبه روز این 

 .دهدقرارمی

 :کندمیاشاره  زاچالشزهرا به آگاهی از راههای جدید زندگی به عنوان یکی از علل 
دیگه  هایزندگی، خیلی راههای دیگه هم برای زندگی هست، سبک فهمیمیسواد، اطالعات... تو آگاهی، 

... آگاهی...یعنی اینکه جوون میبینه که هست...میشه جور دیگه هم زندگی کرد...راههای بینیمیرو هم 

ش که مامانبره  ایمحلهتوی اون  تونهنمیتا جایی که دیگه  میشهعوضدیگه هم هست...سبک زندگیش 

خارجیه...به نظرمن  هایرسانههم ناشی از  اشبخشی...نگاهش فرق کرده...حاال یه هستند( خانوادش) اینا

شده...اون  ترهگسترد، میخونی، دانشگاه میری دایره تعامالتت بینیمییه بخش زیادیش ناشی از آگاهیه یعنی 

از طریق اینترنت خونت میتونی با یه پسر اهل  بودند...االن چی؟...تو ایمحلهفقط چهار تا هم  هاموقع

 (1 کد)حرف بزنی. شینی به آنجلسلس

 

ه . چالش اینکه چگونباشدمیجهانی شدن نیز  هایچالش یبرگیرندهاین نوع آگاهی به نوعی در 

داشته باشم، کنارگذاری یک  جهانیهویتیخودم فراتر روم و  یجامعهاز سطح هویت جمعی 

ر د بعضی رسوم سنتی، همه یدرزمینهجدید و ساختارشکنی  هایارزش، پذیرش هاارزشسری 

 .باشدداشتهوجود  تواندمیاین مسیر 

 :کندمیاشاره  هارسانهجوانان به  جنسیچالشعلل  یزمینهسحر در 
به خاطر بازشدن درهای دنیای مدرن به روی ما...ماهواره، اینترنت... مطالبی که توی کتابا نوشته میشه...  

 (2 کد) بلوغ جنسی زودتر اتفاق میفته.
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پرواضح است، با روند پیشرفت اطالعات و ارتباطات هرنسلی نسبت به نسل پیشین خود بیشتر 

 وجود بههمین نوعی تفاوت میان دونسل  و باشدمینو  هایآگاهیدر معرض اطالعات و 

نابع و م هاشبکهکنونی که سرعت تبادل اطالعات باالتر رفته و ما با تعدد  یدوره. در آوردمی

از نظر تکثر ) رسانیاطالعمواجه هستیم، حتی فردفرد اعضای جامعه یک منبع  رسانیاطالع

دین تضاد میان وال یایجادکننده که گاهی شوندمی محسوب( پوشش، سبک زندگی، طرزفکر و...

 .باشدمیو فرزندان 

مثبت بارِ تواندمیمتفاوت زیستن باتوجه به نوع و شرایط آن  هایسبکآگاهی از منش و 

ا این صرف در رابطه ب شناختیآسیبگاه  ازکه جهت جلوگیری  اینکتهو یا منفی به خودگیرد. 

منفی و  زاچالشآگاهینیز به دونوع  زاچالشآگاهیمفهوم شایان ذکر است، این است که 

، چرا که چالش در این پژوهش نیز دارای بار مثبت و منفی شودمیمثبت تقسیم  زاچالشآگاهی

و رسومِ بدون کارکرد جامعه باشد، آگاهی  هاسنتکه در جهت حذف  ایآگاهی ،باشدمی

رو با موانعی روب مطمئناًر این بین فرد ( و دباشدمیپیشرفت  یالزمهو ) استمثبت  زاچالش

باشد که انسجام  هاییارزشو حذف  هاساختارشکنیکه در جهت برخی  ایآگاهیخواهد بود و 

. درپایان، بیشتر دراین کنیممیمنفی تلقی  زایچالشآگاهی، زنندمیخانواده و جامعه را برهم 

 مورد توضیح داده خواهدشد.

 

 نادرست آموزش

بر روند  تواندمی، آموزش یک نهاد است که شودمیاساسی هرجامعه محسوب آموزش رکن 

که به  است پذیریجامعه. بخشی از آن باشدداشتهبسیاری  تأثیرو نوع هویت فرد  یابیهویت

ز )برایان فی به نقل ا" استساختن هویت  یتجربهیک نوع  پذیریجامعه"اعتقاد برایان فی 

 مجازیجوامع(، بخشی از آن درون خانواده و بخشی دیگر درون جامعه و 282: 1392منادی، 

و بازاندیشی و بازسازی  دیدنآموزش. ما در جایگاه عاملیت مدام در حال دهدمیدیگر رخ 

است که همانطور که گفتیم،  بخشآگاهی هایرکنهویت خویش هستیم. آموزش یکی از 

 مثبت یا منفی باشد. تواندیم
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و علت آن را اینگونه بیان  کنونی اشاره یجامعهآزاده به بدحجابی به عنوان یک چالش در  

 :کندمی
مان از همون ز هاخانوادهبه نظرمن آموزش نادرسته، تربیت نادرسته...یعنی اگر که  افتهمیچرا این اتفاق 

عرض ، وقتی هم که اینا بزرگ میشن حتی در مهاشونبچهمیشه تربیت درستی بدن به  پذیرتربیتکه بچه 

 شه بهمتزلزل  تونهنمی، حتی در معرض تضادها قرار بگیرن به نظر من گیرنمیقرار  هاناهنجاری

هیچ کم وکسری واسه بچشون  ایخانواده...شاید یه هاسخته...ولی خب خیلی هم درعین حال شونهویت

ار میشه تحت تاثیرقر وارد یه دانشگاه یه کالسی واقعاًنذاشته باشن خیلی هم تالش کرده باشن ولی 

 (4 کد) .گیرهمی

 

ولی درعین حال بیانگر این  دارداشارهجمالت باال به نقش خانواده در نوع و چگونگی آموزش 

و عوامل متعددی در این  باشدنمیمینه آموزش در ز علیتیتکاست که خانواده، نهادی  نکته

 تواندمی ...و ایرسانه، فضاهای ارتباطی و هماالنگروهزمینه مانند کالس درس در دانشگاه، 

 تاثیرگذار باشد.

 اشاره دارد: بیرونینظارتو به نوعی از نظارت درونی به جای  هامحدودیتمجتبی به 
س کفالن من میخوام این جمعه با  .خارج و به فرعی میریم رو اصلیروابط و راه . که میشه ییهامیتحر

که باعث  خانواده یا جامعه() یکستحریم از طرف  ، باهم میریم کوه...قرار کوه بذارم جنس مخالف()

ا حتی ی متأهلچه معنی میده من  .خیر به گهبریم کوه  هشاید که دوست دار شبر خالف میل فالنیمیشه 

باید به جای تحریم کردن خودمون بخوایم  .به شهباید آموزش داده  پس .قای مجرد کوهآی دختر بیام با تو

 (.7)کد  میبشتربیت 

 

 زا تنش خانواده 

کنار مفهوم قبلی که آن به نقش خانواده در چگونگی و نحوه آموزش فرد اشاره داشت، این  در 

 هایادیآز(، خانواده نیز اهمیت بسیار دارد. میزان گیردمیکه در راستای مفهوم قبلی قرار ) مفهوم

حس استقالل را در حین رعایت  تواندمیشده به طور منطقی در خانواده  بندیچارچوبمعین و 

به عنوان « زاتنشخانواده»مرزهای مشخص و هنجاری را به فردجوان القاکند. مفهوم  سرییک

 یابیهویت یبرنحوهده یکی از علل تاثیرگذار یک مفهوم کلیدی متمرکز بر جوّحاکم بر خانوا

 هایمحدودیت. مهسا به بعضی از باشدمیواقعیت توسط آنان  اجتماعیساختجوانان و 

 آنناشی از  هایاستراتژیو  هاچالشواردشده برجوان ازطریق خانواده به عنوان علت برخی از 

 :کندمی( اشاره کاریپنهانمانند )
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عد از ب شه بهچیزا براش عقده  سرییه...وقتی که یکی رو اینقدر محدودمیکنی که هاشونهتقصیرخانواده

ا یه ت گرده به تونهنمیزیادیکی رو محدود کردیا، زیاد تو جامعه  وقتی ...هزار و یه چیز دیگه سردرمیاره

 ...بودم ...چقدر خوبه نکردهتجربهسنی ازاون سن به بعد یه چیزی که دید میگه اِ چطور من تا حاال اینو 

 (3 کدکه به طور بدی اینا رو به دور از چشم خانواده بروز بده ) خوادمیهی  اونوقت
 

خانواده در روابط دختر و پسر  هایمحدودیترا براثر  اشسابقمهدی معتقداست انتخاب همسر 

 :گویدمیو لجبازی او با آنها انتخاب کرده و 
بی جا برای من جوون تعیین میکنه، منم به سمت لجبازی و انجام  ایهمحدودیتوقتی خانواده یه سری 

با بچه هاشون دوس باشن به نظرم  آگه. پدرمادرا مسلماًکه اونا دوس ندارن میرم  کنممییه سری کارایی 

 (15 کد) خیلی از مسائل حل میشه و مسیر اشتباهی طی نمیشه.

 

 چالش کاهنده آگاهی

که وجه دوم آگاهی دو دوسویه  باشدمیچالش  یکاهنده، آگاهی زاچالشمفهوم مقابل آگاهی 

در جهت توانمندی فرد برای کنترل و  تواندمیآگاهی  شدگفته. همانطور که دهدمیرا تشکیل 

ه تاثیرگذار باشد و این بسته ب اعم از مثبت و منفی و انتخاب راهبرد صحیح هاچالشمدیریت 

 رد.نوع و منبع آگاهی دریافتی فرد دا

گذار بر بروز و کاهش  ریتأثسعید نظرش را در مورد چالش در گذر از سنت به مدرن و عوامل 

 :دیگویمآن 
و  تریوقببینید، خیلی سخت نیست و مربوط به االن نمیشه، همیشه این موضوع بوده، ولی االن ارتبطا 

جامعه  نه یه اتفاق طبیعیه که آگهبیشتر شده و سرعت تغییر بیشتر واسه همین تو چشمه!  هایرساناطالع

که پدر مادرا بدونن این اقتضای سنه و همچنین جوونا  نهیآدر حال رشد این مشکل رو داره و راه حلش 

رت که یکم به جای چاطالعات بیشتری از خودشون داشته باشن، اینم وظیفه دانشگاه مدرسه و ...هستش 

 مشاوره خوب هم پیدا کنن آگهالبته  ا،به دانشجوهو پرتایی که هیچ وقت بکار نمیان درس زندگی بدن 

 (6د )ک ه.مشاوره رفتمو اطالعاتم زیاد شد تو این زمین ،من خودم خیلی سر جنگ داشتم با بابام ،خوبه

 

دخیل باشند همان منابعی  توانندمیکنترل، مدیریت و کاهش چالش( ) امرنهادهایی که دراین 

انواده، خ دیگرعبارتآگاهی چالش زا( دخیل باشند. به ) آگاهیدر سوی دیگر  تواندمیهستند که 

و هم  هاچالشبر  توانندمیجمعی و ...همان منابعی هستند که  هایرسانهمدرسه، دانشگاه، 
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رنظر که برای القاء به فرد د ایپذیریجامعهتاثیرگذار باشند و بسته به نوع آگاهی و  هاضدچالش

 باشند.نقشی متغیر داشته  گیرندمی

 

 بحث و استنباط نظری

 ندکمیدرحال گذار، با توجه به شرایطی که در معرض سنتی ماندن و مدرن شدن پیدا  یجامعه

 کهوریطاز جوامع دیگر است، به  ترشکنندهو در وضعیتی که نه این است و نه آن، دارای بافتی 

که در ثبات سنتی و روال آرام خود،  ایدورهوشدیدتری را نسبت به  ترقویمراقبت و مدیریت 

ین پیش هایدورهدر این دوره با  واقعیتاجتماعی  ساختو  یابیهویت، نیازدارد. بردمیبه سر 

متفاوت است؛ پیچیدگی، تکثر، درهم ریختن مرزهای معنایی و اخالقی و نامشخص شدن 

ناصر آن از سوی فرد ع گریانتخابهویت و  دهیشکلتعاریف محرز حاکم بر جامعه سنتی، در 

گی زند هایچالش دهندهمنابعی که تحت عنوان کاهش  مسلماًبسزایی دارند.  تأثیردر این دوران 

راه موجود برسر هایاستراتژی بخشیآگاهیروزمره ذکر شدند در این مسیر، موظفند در راستای 

به معنای  بخشیآگاهی( و پیامدهای آن عمل کنند. این نوع هاچالشجوانان )در مواجه با 

دارند و  شبخآگاهینقش  صرفاًمسیر هویتی جوانان از سوی این منابع نیست، بلکه  گریتعیین

اجتماعی  ایپدیدهبهتر است انتخاب را به عقل سلیم خود فرد واگذارکنند. باتوجه به اینکه هویت 

نان ولی گاهی جوا ،شودمیجامعه( و تحت تاثیرآن ساخته ) دیگراناست و در ارتباط میان فرد و 

 هویت به صورت فردی دهیشکلهویت مدرن و فردگرایی حاصل از آن گرایش به  تأثیرتحت 

افراطی دارند، این درحالی است که  ایگونهشخصی به  هایگریانتخابسالیق و  تأثیرو تحت 

را در روابط و تجربه زیسته  هاییچالش هافردگراییگاهی پیامدهای اجتماعی برخی از این نوع 

 .آوردمی وجود بهآنان درجامعه 

براساس مقوله محوری، اکثریت جوانان که مصاحبه با آنان صورت گرفته شد، در رابطه با 

برای انتخاب  کنش، وجود نوعی مانع بر سرراه یابیهویتو  روزمرهزندگی هایچالش

به دو بُعد ذهنی و عینی به طور  هاصاحبهمکه در طی  کردندمیخود را مطرح  یابیمسیرهویت

پژوهش حاضر که در میان  هایمقوله ترینمهمگفت از  توانمیصریح و ضمنی، اشاره شد. 

اشارات به سمت و سوی آن بود، مقوله تفاوت و تضاد نسلی است.  ترینپرفراوانی هامصاحبه

اده شد، به طوری که جوانان این مقوله به انحای مختلف از سوی غالب اعضای نمونه توضیح د
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و فردی عناصر هویتی و  آزادانهاز سوی والدین در انتخاب  " مانع"اشاره به وجود نوعی 

( و یا هادیدگاهعقاید و ) ذهنی تواندمیبرساخت آن داشتند. این احساس وجود چالش نسلی 

 یدرباره، لدر سطح کنش( باشد. بسیاری از آنان برداشتی متفاوت نسبت به نسل قب) عینی

 و تریافتهنگاهی فردیت  و به طور بارز سنتی، دین، هویت جمعی، هویت فردی هایارزش

به هویت داشتند. این تفاوت نگرش جوانان با والدین  دهیشکلپُرباورتر به توانایی عاملیت، در 

 جوانان محسوب یروزمرهزندگی  هایچالش ترینپرفراوانیو  ترینبرجسته، ترینمهمیکی از 

، علل هاچالشکه مفاهیم عمده و مهمی را درخود جای داده است، همچنین بسیاری از  شودمی

 که مهمترین آن در بحث این موضوع شکل گرفته است تأثیرآنان تحت  هایاستراتژیو  هاآن

 طهکه راب ترعمیقرابطه با جنس مخالف است به طوری که در حد دوست اجتماعی و تا سطوح 

 .گیرددربرمیجنسی نامشروع را 

ع و معیار مناف گرایانهنفعدر تفاوت دیدگاه جوانان با والدین آنچه مشخص است، نگرش 

که اغلب از سوی والدین، نوعی هنجارشکنی و  باشدمیفردی در هنگام کنش از سوی جوانان 

 الًمث) تابوهاتن که از ساختارهای ارزشی وهنجاری دارند، آن را شکس ایذهنیبراساس تعریف 

. نندکمیبه دیگران و...( تلقی  گذاریاحترامدر بحث آداب و رسوم، روابط جنسی، تفریحات، 

و هنجارهای خاص خود رادارد و شاهد  هاسنت، هاارزشنیمه سنتی ایران که  یدرجامعهفردیت 

ال جوانان در جدید به آن هستیم، رو به افزایش است، به عنوان مث هایارزشورود هنجارها و 

 هایچارچوبمستقل ازخانواده در زمان مجردی، تعریف  یخانهداشتن  یتجربهاین زمینه به 

اجتماعی به صورت فردی )که نوعی تکثر در تعریف دین، اخالق و رابطه با دیگران را 

بوجودآورده است( و انتخاب فرد مورد نظر ازدواج به طور شخصی گرایش دارند که برخی 

و تعاریف ذهنی و قواعد جاافتاده موجود در خانواده و جامعه، در مقابل این موارد به  ساختارها

 .دانستندمیصورت مانع در برابر تمایل و انتخاب خود 

به معنای آگاهیِ دارای بارِ منفی تلقی کرد آگاهی  صرفاً تواننمیرا  زاچالشهمچنین آگاهی 

هی دو وج تواندمیقسیم شود، آگاهی دراین معنا، به دو بعد مثبت و منفی ت تواندمی زاچالش

مثبت و یا منفی نیستند. درعین  هایارزشدارای  صرفاًعمل کند، همانطور که سنت و مدرنیته 

و در هنگام مواجه با  کندمدیریتمنفی را  زایچالشآگاهی تواندمی چالش کاهندهآگاهیحال، 

، مانند جوانی که هنگام مواجه با عنصر فرهنگی نادرست که از کندحلآن به شکل مناسبی آن را 

 شدهدرونی هایارزشو مغایر با یک سری  شودمیطریق اینترنت، تلویزیون و ماهواره، ترویج 
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مصرفی( را ) فرهنگیچالش، پذیرش این عنصر  کاهندهآگاهیبه  انداختنچنگوی است با 

 .گیردقرارنمی ایرسانه دادهایبرون برابرو مانند مخاطبی منفعل در  کندمیمدیریت 

 

 

 
 هادادهدرون آمده از  دست به ایزمینهشکل: مدل پارادایمی نظریه 

هویت -

 موقعیتی

روایت -

فردگرایانه از 

زندگی جمعی 

 )خانوادگی(

راهبرد رجوع  -

 و بازگشت

 انتخاب گری عناصر هویتی

نوع شناسی -

احساسِ پس از 

 کنش استراتژیک

تشدید تزلزل و  -

تغییرساختارهویت 

های جمعی 

وجایگزینی اشکال 

 هویتیجدید 

 سنی و اقتضائات مربوط به آن یردهتاثیرعامل -

 وسیاسی موثربر روند هویت یابی یفرهنگ شرایط اجتماعی،-

فضاهای ارتباطی و تاثیرات -

 فردی و فرافردی آن

وتجارب  هانگرشنوع -

 فردی جوانان

تضعیف سنت گرایی میان -

 جوانان

 

  

 همگن یاتودههویت -

 تاخرفرهنگی-

چالش،  یدوگانهآگاهی دو سویه؛ -

 ضدچالش

 حکومتی حکومت دینی و دین-

 شرایط علی

 زمینه

 

 راهبردهاواستراتژی ها

مقوله 

 مرکزی

 پیامدها

 شرایط مداخله گر
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