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پژوهشي درخصوص مسئلهشناسي جوانان ايران
علی قنبری برزيان
تاريخ دريافت39/22/21 :

تاريخ پذيرش39/1/12 :

چكيده
اين پژوهش ضمن بررسی آسيبشناسی و مسئلهشناسی جوانان در زمينههای مختلف ،با استفاده
از رويكرد مطالعات فرهنگی و جامعهشناسی پساساختارگرا میکوشد به اين پرسش نيز پاسخ
دهد که صاحبنظران مسائل جوان چه مسائلی را مهمترين مسائل جوانان ايرانی میدانند .اين
پژوهش از نوع علی و استنباطی است که در آن از روش تئوری زمينهای يا گرند تئوری برای
جمعآوری اطالعات از مصاحبههای عميق استفاده شده است 11 .مصاحبۀ انجامشده در اين
پژوهش در 6گروه دينیـ اعتقادی ،روانشناختی ،جامعهشناختی ،سياسی ،مديريتی و فرهنگیـ
ادبی دستهبندی شدند .بررسی کلی دادهها و کدگذاری آنها نشان میدهد که مديران باوجود درک
درست درخصوص مسئلهشناسی جوانان ،با ابهاماتی نيز روبهرو هستند .تمرکز بر مسئلۀ ازدواج
که خود حكايت از تغيير در ساختار خانواده و ازدواج دارد نقطۀ عطف مسئلهشناسی
صاحبنظران از مسائل جوانان است .انتقاد ،دغدغه و حسرت متعهدانۀ مشترکِ مصاحبهها اين
است که دولتها و مديران آسانترين راهها و روشها را برای حل مشكالتِ پيشرو انتخاب
میکنند و گاهی نيز مشكالت را جابجا میکنند .گرايش جوانان به فرقهها و عرفانها و عقايد
منحرف و وارداتی ،شادی و نياز به شادی جوانان و فرصتها و تهديدهای پيشرویِ آنها ،فقدان
فضاهای عمومی مناسب در شهر و ...از نيازها و مسائل جوانان ايرانی در زمينههای  1گانه است.
واژههای کليدی :تجربۀ نسلي ،تئوری زمينهای ،جنسيت ،مسئلهشناسي جوانان ،هويت.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1استاديار گروه جامعهشناسی دانشگاه اصفهان،

a.ghanbari@ltr.ui.ac.ir

1

 666مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،3شمارة  ،4زمستان 3333

طرح مسئله
جوان و جوانی موضوعی اجتماعی و جامعهشناسی بهشمار میآيد و در برخی متون نيز آن را
بيشتر پديدۀ اجتماعی میدانند تا مسئلهای جمعيتشناختی .جوانی ،دورۀ پويايی زندگی هر
انسانی است .سنين  11-92سالگی را دورۀ جوانی ناميدهاند .واقعيت آن است که بخش اصلی
شخصيت انسان در همين دوره ساخته میشود .هر فرد با بهرهگيری کافی از اين دوره ،مطمئناً در
آينده آثار آن را بهوضوح خواهد ديد .مسلماً جوان پويا با تكيه بر اين اطالعات و نگرش
واقع بينانه قادر است زندگی خوب و موفقی برای خود فراهم کند؛ آثار اين موفقيت در دورۀ
جوانی ،در دورههای ميانسالی ،سالمندی و پيری آشكار میشود .براساس پژوهشهای
جوانپژوهان ،کسانی که در دورۀ جوانی ديدگاههای قوی و مستدل و سلوک مطمئن در زندگی
داشته باشند در دورههای بعدی زندگی و جهتگيری ها ،تصميمسازیها و تصميمگيریهايشان
توفيق زيادی حاصل خواهند کرد.
جوانی دورهای اجتماعی و فرهنگی نيز بهشمار میرود؛ دورهای که جوان شرايط الزم برای
کنش مستقل در همۀ زمينهها و صحنههای زندگی را میيابد .برخی نيز از ديدگاه انتقالی به آن
توجه کردهاند ،زيرا جوان شيوۀ خاصی از رفتار دارد که با دورههای ديگر زندگیاش متفاوت
است و برخی نيز از جنبۀ ارزشی بدان مینگرند و آن را با خلقوخوی خوب مترادف میدانند
(شفرز.)4-91 ،1111 ،
به هر حال تعريف جوان بسيار مشكل است زيرا اساساً تعريف انسان مشكل است ،به همين
علت هرگز آنچنان که بايدوشايد به ماهيت آن پی نخواهيم برد .البته اين پديده عام است زيرا
تعريف ماهوی دربارۀ هيچ موجودی امكانپذير نيست .اما در ميان همۀ موجودات ،انسان
توصيفکردنی نيست زيرا نخست اينکه پیبردن به ماهيت اصلی او ممكن نيست و دوم اينکه
انسان تنها موجودی است که آيندهاش پيشبينیپذير نيست زيرا هر لحظه ممكن است تغيير
رفتار دهد.
از اين جنبه تعريف او از جوانی تلفيقی کامل از تعاريف روانشناختی ،زيستشناختی،
جامعهشناختی و فرهنگی است.
با آنکه اغلب صاحبنظران معتقدند که جوانی يكی از دورههای زندگی انسان است اما
برخی دربارۀ آن پرسش بيان کردهاند که آيا جوانی دورهای مستقل در زندگی انسان است يا يک
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مرحلۀ رشد يا گذر از نوجوانی به بزرگسالی است؟ گروهی از صاحبنظران جوانی را دورهای
از رشد میدانند که بين دورۀ نوجوانی و ميانسالی قرار دارد ،اما برخی ديگر برای جوانی اهميت
خاص قائل نيستند بلكه آن را دورۀ گذر از نوجوانی به بزرگسالی يا ادامۀ نوجوانی میدانند
)لطفآبادی .(911 ،1131 ،پژوهشگر براساس تحليل نظر صاحبنظران ،جوانی را دورۀ خاصی
از زندگی در نظر میگيرد و براساس آن جوان و جوانی را بررسی میکند.
براساس تقسيمبندیهای آماری دبيرخانۀ سازمان ملل متحد ،جوانان در گروه سنی 11-94
سال قرار می گيرند؛ سازمان يونسكو نيز اين ميانگين سنی را پيشنهاد کرده است که دربارۀ آن
توافق بينالمللی وجود دارد.
با وجود ميانگين سنی نامبرده ،جوان در جوامع گوناگون با توجه به شرايط متغير اجتماعی،
سياسی و اقتصادی به شيوههای گوناگون تعريف شده است .در تعاريف ارائهشده از سوی بيشتر
کشورهای جهان ،جوانی سنين  11-91سالگی است و در تعاريف بسياری از جوامع در حال
توسعه تصورها و تعاريف از جوانان به بيش از  94سال میرسد .در ايران نيز گروه سنی 14-92
سال را جوان میدانند )معاونت مطالعات و تحقيقات جوانان.(11 ،1131 ،
در دورۀ جديد میبايست به تغيير اساسی بهوجودآمده در ساختار و سازمان جوان و جوانی
توجه شود؛ از جمله بهوجود آمدن تغييرهای کيفی در زيست جوانی است .به عقيدۀ" تروتا"
فرايند نهادينه و نظاممند کردن جوانان پا را از مرزهای مجاز فراتر گذاشته است .او با اشاره به
ديدگاهها و پژوهشهای گيليس مینويسد که از اوايل دهۀ  66ميالدی دگرگونیهای اساسی در
شيوۀ رفتار و شكلهای سازمانی جوانان بهوجود آمد؛ مهمترين وجوه اين تغييرها عبارتند از:
 .1تغيير در رفتار جنسی و آغاز زودرس روابط جنسی در مقايسه با خودداریهای نسل
گذشته .از اين ديدگاه سن جوان امروزی نسبت به نسلهای گذشته کمتر است؛ يعنی
جوان امروزی زودتر به بلوغ میرسد و درنتيجه روابط جنسیاش نيز زودتر آغاز
میشود.
 .9گسترش دامنۀ خواست اشتراک سياسی و کوشش برای سازماندهی :مسلماً در نسلهای
گذشته بدين صورت نبود ،چه بسا جوان را ساليانی پشت سر میگذاشت اما به اشتراک
سياسی و اقدام برای سازماندهی نياز نداشت.
 .1پيدايش نظامهای گوناگون در تحصيالت ابتدايی و متوسطه و سرانجام استحكام فرايند
پيدايش سازمان جوانان در نقش يک پديدۀ اجتماعی :همۀ اين مسائل شاهدی بر اين
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مدعا هستند که تظاهر تودهوار جوانان ساختار کنترل اجتماعی کنونی را بیمعنا و
شفافيت ترکيب اجتماعی را کم کردهاند (گيبنز.)1111،13،
بنابر گفتهها ،مشخصکردن مشكالت جوانان ضروریترين کاری است که میبايست
درخصوص جوان ايرانی انجام شود .برای بررسی مشكالت جوان ايرانی میبايست برخی از
مسائل جوان ايرانی را که با آنها روبهروست برشماريم:
 .1مشكالت جوان از جنبۀ انسانبودن.
 .9مشكالت جوان از جنبۀ زندگی در آسيا.
 .1مشكالت جوان ايرانی از جنبۀ ايرانیبودن.
 .4مشكالت جوان ايرانی از جنبۀ جوان و ايرانیبودن.
 .1مشكالت جوان از جنبۀ مسلمانبودن.
به مسائل نامبرده اين نكته نيز اضافه میشود که اساساً دگرگونی (عبور از مرحلۀ گذار)
سخت و مشكلساز است؛ زيرا ماندن در يک شرايط و عادتکردن به آن نيازمند صرفِ انرژی
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
نوجوانی ،آن را دورۀ مسئلهساز توأم با هيجانها و فشارهای عصبی توصيف میکند .به عقيدۀ او
نوجوان و جوان در يک مرحلۀ گذار دشوار از ديدگاه روانشناختی ،خود را با تغييرات زيستی
بدن خود هماهنگ میکنند؛ همراه با آن تغييراتی را در خلقوخوی و احساسهای خود تجربه
میکنند .اين تغييرات خودبهخود عامل مشكالتی هستند زيرا جابهجايی مشكلزاست .نظريۀ
استانلی هال بعدها در جامعهشناسی جوان جايگاه ويژهای يافت و صاحبنظران از دورۀ
نوجوانی و جوانی به مرحلهای مسئلهساز در زندگی ياد کرده و اين موضوع نيز همچنان جای
خود را در مباحث و نظريهپردازیهای مربوط به جوانان حفظ کرده است .کلمن و هنری نيز
دورۀ نوجوانی را ،دورۀ کنارآمدن نوجوانان و جوانان با تغييرات هورمونی میدانند (کلمن و
هنری .)93 :1226
بیتوجهی به هر يک از اين ويژگیها ممكن است سبب غفلت از برخی مسائل باشد که
جوان ايرانی درحقيقت با آن روبهرو است .اما اين مشكالت ممكن است در زمينههای مختلف
فرهنگی ،اجتماعی ،سياسی ،دينی و ...باشد که در اين پژوهش همۀ مشكالت نامبرده بررسی
شده است .از اينرو در اين پژوهش عالوه بر آسيبشناسی و مسئلهشناسی جوانان در زمينههای
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گوناگون ،با استفاده از رويكرد پژوهشهای فرهنگی و جامعهشناسی پساساختارگرا به جوان در
نقش يک کنشگر و عامل در ساختن فرهنگ جامعه پرداختهايم.

پرسشهای پژوهش
پرسش اصلی اين پژوهش و مصاحبۀ اکتشافی اين است که چه مسائلی را صاحبنظران مسائل
جوان ،مهمترين مسائل جوانان ايرانی میدانند؟ به تعبير ديگر اينکه جوانان ايرانی با چه
مشكالتی و چرا دست و پنجه نرم میکنند؟ و پرسشهای ديگر عبارتند از؟
 .1از ديدگاه صاحبنظران ،جوانان ايران درخصوص مسائل معرفتیـ فرهنگی چه مسائل و
مشكالتی دارند؟ چرا؟
 .9از ديدگاه صاحبنظران ،جوانان ايران درخصوص دين و اخالق با چه مشكالتی روبهرو
هستند؟ چرا؟
 .1از ديدگاه صاحبنظران ،جوانان ايران درخصوص سياست و مديريت با چه مشكالتی
روبهرو هستند؟ چرا؟
 .4از ديدگاه صاحبنظران ،جوانان ايران درخصوص جامعه و امور اجتماعی چه مسائل و
مشكالتی دارند؟ چرا؟
 .1از ديدگاه صاحبنظران ،جوانان ايران درخصوص روانشناسی با چه مسائل و مشكالتی
درگيرند؟ چرا؟
 .6از ديدگاه صاحبنظران ،جوانان ايران درخصوص اقتصاد چه مشكالتی دارند؟ چرا؟

پيشينۀ پژوهش
طرحهای پژوهشی و ساير منابع پژوهشی وضعيت جوانان در ايران اغلب برمبنای شيوۀ
اطالعرسانی آماری فراهم شدهاند و کمتر به بررسی علل و راهحلهای مربوط به مشكالت
جوانان اختصاص يافتهاند .درحقيقت برای جوانان در دنيا و ايران کارهای بسياری انجام شده
است که در جای خود و زمينۀ مرتبط بسيار مفيد و مؤثر بودهاند .کتابهای گوناگونی (شرفی،
1116الف و 1116ب؛ آخوندی1111،؛ محمدی1111،؛ ذکايی1116،؛ يوسفی1111،؛ آزادارمكی
و غياثوند )1111،درخصوص جوانان به نگارش درآمده است که به محتوای آنها نمیپردازيم و
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پژوهشهای تجربی بسياری نيز انجام شده است که در اين پژوهش به سه نمونۀ مهمتر اشاره
میکنيم.
 .1بررسی ارزشهای پدران و پسران و بروز شكاف نسلها :اين پژوهش معتقد است که با
بررسی نظام ارزشهای پسران و پدران و بررسی تفاوتها و تشابههای نسلی ،به اين
نكته دست میيابيم که مسئلۀ شكاف نسلها و وجود تفاوت بين ارزشهای پسران و
پدران عموميت دارد؛ و عوامل و متغيرهای اجتماعی فقط در ميزان اين شكاف مؤثر
است و اين پديده در نقش يک پديدۀ عام در جامعۀ ما وجود داشته است اما سطح اين
تفاوت ارزشی با توجه به نتايج پژوهش در دو سطح شكاف سطحی و عميق دستهبندی
میشود (تيموری.)141-131 :1131 ،
 .9بررسی و مقايسۀ نگرش مادران و دختران (نسل قديم و جديد) به ارزشهای اجتماعی:
براساس يافتههای پژوهش ،بين نگرش مادران و دختران نسبت به تحصيل و اشغال زنان
در خارج از خانه و حجاب و نيز رابطۀ دوستی دختران و پسران توافق وجود داشته و
نگرشهای آنان متفاوت نبوده است .البته درخصوص حجاب کمی تفاوت ديده شد.
همچنين بين جايگاه اقتصادی خانواده با نگرش دختران نسبت به هيچيک از ارزشهای
نامبرده ارتباط معنادار وجود نداشت؛ ولی نگرش مادران نسبت به تحصيل و اشتغال زن،
متأثر از موقعيت اقتصادی بود؛ و بيشتر افراد با جايگاه اقتصادی باال نسبت به تحصيل و
اشتغال زن در خارج از خانه ،گرايش مثبت داشتهاند (جليلوند.)111،1131 ،
 .1آزادارمكی و غفاری ( )1111در کتاب تحليل جامعهشناختی روابط نسلی که نتيجۀ
پژوهش پيمايشی است سه رويكرد را درخصوص روابط نسلی بيان میکنند :رويكرد
صوری ،رويكرد تغييرات متوازن و رويكرد تزاحمی؛ سپس دربارۀ هر يک توضيح
میدهند و درنهايت رويكرد دوم (تغييرات متوازن) را با داليلی همچون تواقعگرايانه
بودن آن ،برای پژوهش خود برمیگزيند و آنرا اينچنين توصيف میکند :اين
رويكرد"به تغييرات متوازن فرهنگ در نسل توجه کرده است و معتقد است که تغييرات
همزمان و متوازن موجب شده است تا توازن معناداری بين فرهنگ و نسل بروز کند .به
گونهای که باوجود ناموزونی اوليه در مرحلۀ جديد ،پس از تغيير و شكلگيری نسل
جديد همراه با نيازها و عاليق گستردهاش ،همچنان تعلق خود را به ساختار فرهنگی
حفظ میکند که ريشه در گذشتۀ تاريخی او دارد.
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مباني نظری
رابرت مرتن :دليل اصلی استفاده از ديدگاه مرتن در بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی،
بهخصوص درخصوص جوانان ،نتايج پژوهشهای پيشين است که يكی از مهمترين مسائل و
مشكالت جوانی در همۀ جوامع را فقدان انطباق ابزار و اهداف و انتظارات میدانند .مرتن
کوشيد تا در چارچوب اين تئوری تغييرات ارزشها و گروههای مرجع آمريكا را بررسی کند.
در رويكرد بر ساختارگرايی در بررسی تحولهای جامعه ،بر نقش فعال کنشگران و مردم بسيار
تأکيد شده است .فرضيۀ اصلی مرتن اين بود که گروه مرجع منفی سبب سردی روابط والدين با
فرزندان شده است و خانواده ديگر در نقش گروه مرجع اصلی در تنظيم روابط اجتماعی ،ايفای
نقش نمیکند .بدين سبب مرتن با بيان سيالبودن منابع و معيارهای داوری افراد دربارۀ ارزشها
و هنجارها ،تعامل ساختارها و مردم را مبنا و معيار پذيرش يا رد يک نظام يا مجموعۀ ارزشی
دانستهاند .در روش تحليلی مرتن ،هنگامیکه اهداف و ابزار جامعه با هم متناسب نباشند يا
ناهمخوانی داشته باشند ،هنجار و ارزشهايی در جامعه متولد میشود:
 .1اهداف ،آرزوها ،انتظارات و ارزشهای فرهنگی.
 .9راهها و ابزار دستيابی به اين اهداف که اغلب در هر فرهنگی ،تنظيم و مهار شده است و
مشروعيت آنها از سوی نظام فرهنگی در جامعه از پيش مشخص و اعالم شده است .مرتن
درواقع با بيان موضوع گروه مرجع در پی بيان تأثير گروههای مرجع بر مناسبتهای نهاد خانواده
در جامعۀ مدرن بوده است .وی در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده است که تأثير گروه مرجع
ثانوی ،بهويژه درخصوص ارزشها و رفتارهای نوجوانان سبب شده است ميزان اطاعتپذيری
فرزندان از والدين و نهادهای رسمیتر کاهش يافته است و نقش گروه مرجع منفی را داشتهاند
(صديق سروستانی.)1114،19،
آنتوني گيدنز :او معتقد است که زندگی اجتماعی امروزی عالوه بر بازتابندگی نهادين خود،
روشهايی را در دل خود به فرهنگ عمومی ارائه میکند که روابط اجتماعی را از قيد
ويژگیهای محلی میرهاند و با زمينههای اجتماعی ديگر ترکيب میکند .اين ساختار جديد،
ماهيت ،انتظارات و الگوهای زندگی روزمره را تغيير میدهد .گيدنز ،معتقد است که ويژگی
مدرنيته و تجدد ،خطر کردن است .مفهوم خطرکردن که ساماندهندۀ حيات اجتماعی است
شالودۀ رفتارها و اعمال افراد ساده و متخصصان را تشكيل میدهد .از اينرو گيدنز معتقد است
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که مختصات زندگی نسلها ،در شرايط اجتماعی جديد دگرگون شده است .اين دگرگونی در
نظام فكری گيدنز ،در مفاهيم و انديشههايی مانند شيوۀ زندگی ،اعتماد ،رابطۀ ناب،
خصوصیسازی شور و شوق انعكاس يافته است .همچنين به نظر گيدنز ،اختالف بين نسلها
گونهای بهحسابآوردن زمان در جامعۀ مدرن است .از ديدگاه او ،عوامل بسياری در بيان تعريف
جديد از هويت شخصی مؤثرند؛ تغيير در بيان تعريف جديد از هويت شغلی ،تغييرات و
نقشهای اجتماعی جديد و ارزشهای تازهای خلق میکند يا تعريف جديد از روش زندگی،1
تعريف جديدی از برنامههای زندگی ارائه میدهد و نتيجۀ عملی آن ،تغيير رفتارها و تحول
هنجارها و ارزشها درخصوص مصرف و بازتوليد آن است .در مصاحبهها نيز ارجاعهای
مصاحبهشوندهها به مفاهيم و واژه های کليدی گيدنز از جمله تغيير صميميت و روش زندگی و
روابط نسلی بسيار مشهود و بارز بوده است .از سويی جامعهشناسان و پژوهشگران برجسته
درخصوص مسائل جوانان در دوران پسامدرن ،ارجاعهای نظری خود را به سمت و سوی
نظريههای گيدنز معطوف کردهاند (جاليیپور.)11،1114،
از ديدگاه گيدنز نيز مدرنيزاسيون ،اغلب بر روندهای اخير در تغيير و تحول خـانواده تمرکـز
کرده است (گيدنز1221 ،؛ بِک و بِک -گرنشايم .)1221 ،در حالیکه برخـی از روابـط متغيـر در
درون خانواده  -بين خود والدين و بين والدين و فرزندان -تأکيد کـردهانـد .بـه عقيـدۀ گيـدنز،
مدرنيزاسيون نيز فقط شامل متغيرهای بيرونی نمیشود ،بلكه جابهجايی عميق نگرشها ،عقايد و
رفتار را دربرمیگيرد که جابهجايی اجزای فرهنگی است .هرچنـد ارزشهـای غالـب در جامعـۀ
صنعتی آشكارا به رفع و تكميل نيازها گرايش دارند؛ با ثبات اقتصادی ،گرايش به اسـتانداردهای
باالتر زندگی فراهم میشود .درنتيجه ارزشهای پستمدرنِ جوامـع پيشـرفتۀ صـنعتی را در پـی
دارد مانند عاليق زيباشناختی و خردمندی ،احساس تعلق به جمع و جامعه بيشتر آموزش ديده و
غيرشخصی (خالقیفر164 ،1111 ،ـ .)161از ديدگاه گيدنز ،تضـاد هنجـاری محصـول فراينـدی
است که وی آن را «تجدد عليا» ناميده است .وی معتقد است که شرايط جديد ،کنشـگران را بـه
فضايی با خطرهای احتمالی بیسابقه وارد میکند که نسلهای پيشين به هيچوجه با آنها سـروکار
نداشتند .اين فضا ،نتيجـۀ دو زيسـت جهـان مختلـف «سرشـار از واقعيـت» و «تهـی از هويـت
شخصی» است (گيدنز .)161 ،1131 ،از اينرو گيدنز نيز روابط نسلی را از جنبۀ نوسازی بررسی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Style Life

پژوهشي درخصوص مسئلهشناسي جوانان ایران 676

کرده است .همچنين به عقيدۀ گيدنز ،روابط خانوادگی و نسلها درمجموع رويهای تاريـک و پُـر
تنش است و به تجزيۀ عاطفی خانواده منجر میشود؛ بنابراين نبايست در اين زمينه اغراق کرد.
رونالد اينگلهارت :اساس کار اينگلهارت بررسی تغييرات فرهنگی و ارزشی جوامع است.
يكی از مهمترين متغيرهای تحليلی وی در پژوهشهايش ،نسل و گروه سنی است و بسياری از
پژوهشهای وی بر اين مبنا قرار دارد .بر همين اساس ،اينگلهارت در پژوهش خود وجود
مجموعهای از تغييرات در سطح نظام را سبب تغييرات در سطح فردی و سرانجام پيامدهايی
برای نظام میداند .وی تغييرات در سطح نظام را توسعۀ اقتصادی و فناوری ،ارضای نيازهای
طبيعی به نسبت گستردهتر از جمعيت ،افزايش سطح تحصيالت ،تجربههای متفاوت گروههای
سنی مانند فقدان جنگ و گسترش ارتباطات جمعی ،نفوذ رسانههای جمعی و افزايش تحرک
جغرافيايی میداند (همان .)1 ،به عقيدۀ او افزايش کاميابی اقتصادی ،منجر به برآوردهشدن بهتر
نيازهای بنيانی در سالهای شكلگيری افراد میشود (سالهای پايانی نوجوانی) که خود منجر به
ارزشهای ماترياليست کمتر از نسلی به نسل ديگر میشود .بر اين مبنا اينگلهارت به تأثير
قشربندی اجتماعی توجه میکند .به نظر میرسد خانوادههای ثروتمند نسبت به خانوادههای
فقير ،کمتر جوانان ماترياليست پرورش میدهند .نظريۀ دگرگونی ارزشی او ،جابهجايی از
اولويتهای مادی به سوی اولويتهای معنوی را بهطور بالقوه ،فرايندی جهانی میداند
(آزادارمكی .)11،1111،به عقيدۀ وی افزايش امنيت سبب گونهای تغيير ارزش به سوی
ارزشهای سكوالر ،تحمل بيشتر ،اعتماد ،آسايش ذهنی و ديدگاه معنوی میشود .در حالیکه
ازهمپاشيدگی اقتصادی و اجتماعی ،جامعه را در جهت مخالف سوق میدهد؛ از جنبۀ نظری،
افزايش امنيت وجودی عامل اصلی در تغيير ارزشهای بين نسلی است .زيرا نسلها حافظهای
جمعی دارند که در سنين اوليۀ زندگی آنان شكل میگيرد .بنابراين انتظار تفاوت اساسی بين
ارزشهای جوانان و سالمندان در جايی وجود دارد که شاهد رشد احساس امنيت باشيم .از نظر
اينگلهارت ،در فرايند صنعتی شدن ،هنجارهای سنتی و دينی از ميان رفتند؛ اين موضع جبرگرايی
اقتصادی صرف را بومیتر از پيش کرد .برتری يک الگوی تکعاملی پذيرفتهشده ،تأثير بهسزايی
بر چگونگی تفسير مردم سراسر جهان از واقعيت داشته است (همان.)16،
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نظريۀ ترکيببندی استوارت هال :نظريۀ ترکيببندی استوارت هال که بيانی از سيالبودن
هويت در نسلها ارائه میدهد به بررسی خردهفرهنگهای جوانان و همسويی والدين با نظم
فرهنگی جديد اهميت میدهد.
ترکيببندی به مجموعۀ پيچيدهای از کردارهای تاريخی گويند که با استفاده از آنها
میکوشيم از پيچيدگی و تفاوت و تناقض ،گونهای هويت يا وحدتِ ساختاری بيافرينيم.
ترکيببندی حاکی از نبودِ ضمانتهاست و نشان میدهد که پيشاپيش قادر به درک اهميت
تاريخی کردارها نيستيم .هال نيز وحدتِ صِرف و پيچيدگی مطلق شكلبندی اجتماعی را رد
میکند .بنا به استدالل او ،تناظرها يا همانندیها به شيوهای تاريخی و در متن تاريخ شكل
میگيرند و موضوع درگيری بر سر قدرت هستند .جامعه گونهای «وحدت پيچيده» است که
همواره متأثر از تعيينکنندههای متعارض و چندگانه است و همواره از جنبۀ تاريخی خاص
است .هال معتقد است نظام هژمونيک همواره میکوشد تا شيوۀ خود برای برساختن امر
اجتماعی را در نقش وضعيتی «عينی» معرفی کند .اما عينيت چيزی نيست مگر گفتمان مسلط
(قنبری .)111، 1112 ،استوارت هال در دو اثر خود «مقاومت از طريق آداب و رسوم» 2و
«نظارت بر بحرانها» ،1به تناسب فرهنگ جوانان و فرهنگ رسمی توجه کرده است .ديدگاههای
هال در اين دو اثر ارتباط مستقيم به موضوع اين پژوهش دارد« .مقاومت از طريق آداب و رسوم»
(هال و جفرسون )1236 ،به بررسی خردهفرهنگ جوانان بريتانيا میپردازد .موضوع اين بررسی،
گفتوگوی بين فرهنگِ هژمونيک و فرهنگِ فرودستِ والدين است؛ در اين اثر هژمونی در
معنای ديدگاه گرامشی استفاده میشود ،يعنی دورهای که در آن يک بلوک قدرت با
بهدستآوردن رضايت عموم گونهای جهانبينی را به فرودستان القا میکند؛ برای نمونه دهۀ
 1216به دورۀ کالسيک «سلطۀ هژمونيک» در بريتانيا توصيف میشود (همان.)191-191 ،
جمعبندی نظری :مسائل زندگی جوانان از يک سو پيامد تحوالت اجتماعیـ فرهنگیاند و از
سوی ديگر شكلدهندۀ تحوالت اجتماعی و فرهنگیاند .نتيجۀ اين ديالكتيک ميان عامالن و
شرايط تاريخی جوانان ،جهانهای فرهنگی مختلفی است که در زمينۀ فرهنگی و اجتماعی ايران
چالشبرانگيزند .موضوع اصلی چالش ،تحميل «تعريف مشروع و معيار» از زندگی و عناصر مهم
آن است .البته چيرگی هريک از اين شيوههای زندگی يا اين جهانها بر يكديگر ،منافع بسياری
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1.Resistance Through Rituals
2. Policing The Crises
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برای اعضای آن خواهد داشت .اين چالش گاه همزيستی در زمينههای مختلف نظام و زيست
جهان به گونهای متفاوت جريان دارد .از سويی موج نوين گسترش مصرفگرايی و تنوع
روشهای زندگی در ايران با پايان يافتن شرايط اجتماعی دوران جنگ و بهبود نسبی وضعيت
اقتصادی آغاز شد .پديداری نسل سوم انقالب ،ورود گستردۀ محصوالت جهانی به ايران،
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
روشهای زندگی مصرفی در ايران شدند و عامل مهمی در برساختن هويت جديد و نيازهای
جديد برای جوان ايرانی شده است و اين ديدگاه ممكن است تالقی عقايد گيدنز ،مرتن و
استوارت هال باشد.

روششناسي پژوهش
پژوهشها در زمينۀ علوم انسانی به دليل پيچيدهبودن ،نيازمند کاربرد بيش از يک روش (يا
کاربرد يک روش با تكنيکهای متعدد) هستند .روش اين پژوهش ،زمينهای يا گرند تئوری
است .اطالعات و دادههای ضروری نيز از 16مصاحبه با صاحبنظران درخصوص مسائل
جوانان ايران بهدست آمده است .در روشهای کيفی ،نمونهگيری به گونهای است که پژوهشگر
میبايست در زمينۀ محتوا اشباعشدگی را احساس کند يعنی پژوهشگر تكراریبودن موضوعها و
مفاهيم را احساس کند (شوسلر .)462 ،1131 ،در روشهای کيفی و بهويژه در مصاحبهها
بهکارگيری انتخاب هدفمند نمونهها امكانپذير است؛ بنابراين اصل مهم همان اشباعپذيری است.
جدول  .2پخش نمونۀ آماری برحسب زمينهها و مرتبۀ علمي
تعداد

حوزوی

استاديار

دانشيار

مربی

زمينۀ دينیـ اعتقادی

16

1

2

1

4

زمينۀ روانشناسی

11

9

6

1

زمينۀ جامعهشناسی

1

-

1

1

1

زمينۀ فرهنگیـ ادبی

4

-

9

9

-

زمينۀ علوم سياسی

6

1

1

9

9

زمينۀ اقتصادی

1

-

1

9

زمينۀ مسائل اجرايیـ مديريتی

4

1

9

9

-

جمع

16

2

96

1

19
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تحليل نشانهشناختيـ ساختگرايانه مصاحبهها
هر متنی گونه ای خوانش برتر دارد؛ يعنی خوانشی که عوامل توليد (که ارتباط تنگاتنگ با بلوک
قدرت دارد و دامنۀ گستردهای از مسائل مالی ،فنی و فرهنگی و نيز فعاليتهای حرفهای و
صنعتی را دربر میگيرد) .به واسطۀ تأکيد بر برخی از رمزها (رمزهای فنی ،اجتماعی و
ايدئولوژيک) آن را برجسته میکنند و با استفاده از راهكارها ،شگردها و سازوکارهای خاصی
مخاطبان را به پذيرش آن فرامیخوانند .روش اين پژوهش برای تعيين خوانش مرجح
مصاحبهها ،بررسی نشانهشناختیـ ساختگرايانۀ رمزهای اجتماعی و ايدئولوژيک و تااندازهای
رمزهای فنی آنهاست .تصويری که مصاحبهها از جوانان ،جامعه و روابط اجتماعی ارائه میدهند
پيشاپيش با رمزهای اجتماعی (پوشاک ،ظاهر ،چهرهپردازی ،محيط ،رفتار ،گفتار ،حرکت سر و
دست ،صدا و ) ...و رمزهای ايدئولوژيک (مانند فردگرايی ،پدرساالری ،نژاد ،طبقۀ اجتماعی،
مادیگرايی ،سرمايهداری و ) ...رمزگذاری شده است .رمزگان عبارتند از قالبهای تفسيری که
توليدکنندگان و مصرفکنندگان برای رمزگذاری و رمزگشايی رخدادها به کار میگيرند.
يكی از داليل استفاده از روش کيفی تئوری مبنايی در اين پژوهش نيز جستوجوی فهم
کاملتر تجربه و انديشۀ صاحبنظران دربارۀ مسائل جوانان ايران است .اگرچه آمار ،دورنمايی از
وضعيت کلی مسائل جوانان بهدست میدهند ،اما هيچگاه قادر به شناسايی فرايندهای شكلگيری
مسير آنها نيستند .در اين پژوهش تمرکز اصلی در مرحلۀ جمعآوری دادهها بر مصاحبههای
عمقی با صاحبنظران زمينههای مختلف فرهنگی ،سياسی ،اجتماعی و ...درخصوص مسائل
جوانان بوده است .در گراند تئوری ،به مصاحبه با افراد و کارشناسان درگير با مسئله و بررسی
اسناد و مدارک موجود در سازمانها توجه شده است.

کدگذاری باز
مرحلۀ نخست بررسی اطالعات ،کدگذاری باز نام دارد که در آن موضوعها و مشخصات آنها
کشف میشود (گليزر .)44:1229،پس از آنکه مصاحبه به شكل نوشتاری درآمد ،پژوهشگر،
خط به خط آنرا برای يافتن کدها بررسی میکند (همان .)11،اين پرسشها پژوهشگر را در
سراسر فرايند کدگذاری و بررسی ،حساس نگه میدارد و پژوهشگر را وادار میکند تا با تمرکز
بر الگوی رخداد پديدهها و مفهومسازی از توصيف صرف فراتر روند .با آغاز پژوهش ،بدون
هيچگونه موضوع از پيش تعيينشده ،در مرحلۀ کدگذاری باز ،اطالعات خام را در قالب کدهای

پژوهشي درخصوص مسئلهشناسي جوانان ایران 673

جداگانه شكسته که درنهايت به شكلگيری موضوعها میانجامد .فرايند موضوعسازی و
کدگذاری تا جايی ادامه میيابد که به بهترين شكل دادهها آشكار شود.
• کدگذاری تئوريک
مفهومسازی از داده ها هنگام کدگذاری ،بنيان اصلی روش تئوری مبنايی است .تحليل و
کدگذاری دادهها با مقايسۀ مداوم برای شكلگيری کدهای اسمی و در مرحلۀ پس از کدهای
تئوريک انجام میشود .يک کد ،الگوی مستمر در مجموعه وقايع مرتبط در دادهها را
مفهومسازی میکند .کدگذاری پژوهش را از سطح تجربی جدا میکند و گروهبندی کدها زمينۀ
ظهور تئوری را فراهم میکند .يک کد ،به پژوهشگر ديدگاهی انتزاعی از کليت دادهها میدهد که
پيش از کدگذاری بیارتباط و مجزا بهنظر میرسد .کدهای اسمی ،مواد تجربی زمينۀ پژوهشی را
مفهومسازی میکنند و کدهای تئوريک ،روابط ميان کدهای اسمی را برای شكلگيری فرضيهها
و تئوریها مفهومسازی میکنند .کدگذاری تئوريک همزمان با پيشروی کدگذاری باز ادامه
میيابد .در حالیکه کدگذاری باز ،دادهها را به مفاهيم و گروهها تقسيم میکند ،کدگذاری
تئوريک دوباره دادهها را به سوی يكديگر باز میگرداند و ميان موضوعهای اصلی و فرعی
روابط جديدی برقرار میکند .در اين مرحله از کدگذاری ،مفاهيم بهگونهای ارتباط میيابند که
به شكلگيری تئوریها منجرمیشود.
گليزر مجموعهای از خانوادههای کدگذاری را معرفی میکند که فرايند تحليل دادهها و
شكلگيری تئوری را هدايت میکند .اين خانوادههای تئوريک نوع پرسشهايی را مشخص
میکند که در فرايند تحليل در مواجهه با دادهها بايد بيان شوند؛ برای نمونه موضوع "علت" اين
پرسش را مقابل دادهها بيان میکند که چه عاملی موجب بروز رفتار شده است يا موضوع
"مرحله" از وجود مراحل مختلف در فرايند بروز رفتار میپرسد (گليزر.)31-19 :1231 ،

تجزيه و تحليل دادهها
تجزيه و تحليل در اين پژوهش در دو قسمت سامان يافته است .در قسمت اول فرايند کدگذاری
و همۀ کدهای بهدستآمده و در قسمت دوم نيز تحليل يافتهها و نتايج دادهها بيان میشود.
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کدگذاری
در روششناسی توضيح داده شد که يكی از مراحل مهم روش اين پژوهش ،کدگذاری و
شناسايی همۀ کدهای اشارهشده در متن (مصاحبه) است .در کدگذاری اوليۀ موضوعبندی (166
کد بهدستآمد ).و عاملیشدن و عاملیکردن کدها مدنظر نيست بلكه انباشت و بررسی همۀ آرا
و اشارههايی است که هدف پژوهش بوده است.

يافتهها و نتايج تحليلي پژوهش
براساس دادههای اين پژوهش ،عبارت «بحران جوانی» برای بيان وضعيت جوانان امروز ايران
تااندازۀ زيادی اغراقآميز و گمراهکننده است .درواقع ما با قشر گستردهای از جوانان در کشور
روبهرو هستيم که مسائل و مشكالتی دارد و البته بسيار جدی است و بر همان اساس
خواستههايی نيز دارد که میبايست به آنها پاسخ داده شود .ناگفته پيداست که درصورت
بیتوجهی به اين خواستهها و نيافتن راهحل برای مسائل ،چه بسا بحران در راه باشد.
بر اين اساس در اين پژوهش کوشيديم مهمترين مسائل و مشكالت جوانان را در زمينههای
مختلف اقتصادی ،سياسی و فرهنگی و اجتماعی با مصاحبههای عميق با صاحبنظران ،بررسی
کنيم؛ همچنين با توجه موضوعهای نامبرده ،بررسی کنيم که مفاهيم نامبرده به چه معنا /معانی
بهکار رفتهاند و مسئلهساز بودن آنها برای جوانان از کجا و چه زمان آغاز میشود يا کجا و چه
زمانی اين مفاهيم برای جوان ايرانی مسئله و مشكل يا بحران بهوجود میآورد .پرسش اصلی اين
پژوهش و مصاحبۀ اکتشافی اين است که صاحبنظران مسائل جوانان در ايران چه مسائلی را
مهمترين مشكالت جوانان ايرانی میدانند؟ پرسش بعدی اين است که داليل و عوامل اصلی اين
مسائل را چه میدانند؟ و چه راهحلهايی برای مسائل پيشنهاد میکنند؟
در اين پژوهش نخست مسائل جوانان در چند زمينه بررسی شده است :زمينۀ فرهنگیـ
اخالقی که مسائل دينیـ اعتقادی را نيز دربر میگيرد ،زمينۀ سياسیـ اداری ،اجتماعی ،اقتصادی
و روانشناختی .هدف اين پژوهش مسئلهيابی جوانان است تا با ردهبندی آنها و ارائه به
مسؤوالن ،در راستای رفع آنها قدمی بردارد.
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جواني و نسل جوان
ابتدا بايد با استفاده از مصاحبهها برداشتی از مفهوم جوانی داشته باشيم .از جنبۀ روانشناختی و
همچنين نظام ارزشی ،جوانی دورهای از زندگی انسان تلقی میشود که ويژگیها و مشخصههايی
دارد که برخی از آنها عبارتند از :هيجان زياد ،رشد آگاهی ،آرمانخواهی ،استقاللطلبی،
تأثيرپذيری ،خودآرايی و توجه به زيبايیهای ظاهری ،تنوعطلبی ،گرايش و توجه به جنس
مخالف ،بیثباتی ،عالقه به گروه همسال ،هويتيابی ،نوخواهی و نوگرايی ،تغييرجويی و روش
زندگی خاص ،مصرف خاص و. ...
از جنبۀ سنی ،مهمترين دستهبندی انجامشده برای جوانی  11-92سال است .اين دوره از
دبيرستان تا آخرين مقاطع تحصيلی دانشگاهی را دربرمیگيرد و افراد کمکم به «مسؤليتپذيری»
در اجتماع وارد میشوند و تعهداتی در زمينههای اشتغال ،ازدواج و خانواده به عهده میگيرند.
«درواقع اين دوره ،دورۀ جوانی در جامعه است؛ از جنبۀ ميزان مشارکتهای سياسی نيز کمکم با
شرکت در انتخابات فعاليت خود را آغاز میکنند ».به گفتۀ يكی از کارشناسان« :جوانی دورۀ
ورود به زمينههای مختلف اجتماعی است و جوان میکوشد با بهکارگيری استعدادهای خود در
اين زمينه ،در اجتماع خويش تأثيرگذار باشد».
از ديدگاه جامعهشناختی« ،جوانی» فقط يک تجربۀ روانشناختی فردی نيست بلكه تجربهای
اجتماعی است و اين موضوع باعث مطرحشدن موضوع جامعهشناختی مهم ديگری با نام «نسل»
میشود .يک نسل عبارت است از يک گروه اجتماعی که در نتيجۀ «تجربۀ مشترک دورهای از
زندگی» به وجود آمده است و در هر جامعه با تغييرات اجتماعی سريع ،هر نسل از نسل پيش و
پس از خود متمايز است .بنابراين در جامعهشناسی به خويشاوندان ،کمتر از «آگاهی يک گروه»
اهميت داده می شود که در زمانی مشخص ،متولد شده و تجربهها ،منافع و ديدگاه مشترک دارد.
بر اين اساس ،نسل جوان پس از انقالب اسالمی موضوع اين پژوهش ،با تجربههای تاريخی
خاصی در زمينههای فرهنگی ،سياسی و اجتماعی (در سطح ملی و جهانی) روبهرو شدهاند.
تجربۀ نظام سياسی جديد ،گسترش بیسابقۀ ارتباطات رسانهای جهانی ،تحوالت جمعيتی و
اجتماعی ،جنگ ،اصالحات سياسی و اقتصادی و ...تحوالتی بودهاند که بر نسل پس از انقالب
تأثير گذاشت ،که مهمترين سالهای عمر خود را با آنها روبهرو بوده است و خود نسل جوان نيز
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در تأثيرگذاری بر اين تحوالت سهيم بودهاند و با مسائل مهم و جديد نيز روبهرو شدهاند؛ اين
پژوهش ،مهمترين مسائل اين نسل را بررسی میکند.
در اين بخش با استفاده از روش گراندد تئوری و در سه مرحله با کدگذاری اوليه ،کدگذاری
باز و درنهايت کدگذاری تئوريک کوشش شده است که دادههای حاصل از مصاحبه با
کارشناسان موضوعبندی و تجزيه و تحليل شود.

اولويتبندی مسائل جوانان
در اين پژوهش ،مسائل جوانان در چند زمينه بررسی و تحليل خواهد شد که اين زمينهها
عبارتند از :زمينۀ فرهنگیـ معرفتی (که مسائل اخالقی و دينیـ اعتقادی را نيز دربر میگيرد)،
زمينۀ سياسیـ اداری ،اجتماعی ،اقتصادی و روانشناختی .البته بيان اين نكته ضروری است که
مسائل انسانی ،ماهيت چندگانه دارند و محدودکردن مسائل به زمينههای خاص بسيار سخت
است؛ برای نمونه مسئلۀ بیکاری هم اقتصادی و هم اجتماعی است؛ هم ابعاد و پيامدهای
روانشناختی دارد و هم فرهنگی .بهويژه يک مسئلۀ سياسیـ مديريتی نيز است زيرا يكی از
وظايف دولتها ،اشتغالزايی و کاهش بیکاری بوده است .در بسياری از مسائل ،اين چندگانگی
وجود دارد بهويژه اينکه از ديدگاه کارشناسان ،مسائل زمينههای مختلف در شبكهای درهم تنيده
بر هم اثر میگذارند.
با وجود درهمتنيدگی مسائل مربوط به جوانان ،کوشيديم از جنبۀ «تحليلی» زمينۀ مسائل
جوانان را در مصاحبه با کارشناسان تااندازهای مشخص و آنها را طبقهبندی کنيم .در اين طرح،
با استفاده از روش گراندد تئوری و تحليل خط به خط مصاحبهها و کدگذاریهای اوليه ،جدولی
بهدست آمد که در «پيوست» آمده است و آن را جدول کدگذاری اوليه نامگذاری کرديم .در
مرحلۀ کدگذاری باز ،براساس «رويكرد گليزر» در گراندد تئوری ،موضوعهايی مرتبط با «مسائل
جوانان ايراني» بهدست آمد که  11موضوع در جدول کدگذاری باز برشمرده شده است.
در اين پژوهش با توجه به تجزيه و تحليل موضوعهای کدگذاری اوليه و باز در مسائل
جوانان در زمينههای مختلف ،با توجه به نظر کارشناسان «مسائل اقتصادی» از جنبۀ اهميت در
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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مدنظر بودهاست .درمجموع در اولويتبندی «زمينههای مسائل» ،با توجه به کدگذاری تئوريک،
جدول  9بهدست آمد.
جدول  .1موضوعهای بهدست آمده از کدگذاری تئوريک
رديف

موضوعها

1

مسائل اقتصادی

9

مسائل فرهنگی (آموزشی ،اخالقی ،معرفتی ،دينی)

1

مسائل اجتماعی

4

مسائل روانشناختی

1

مسائل سياسیـ اداری

به عقيدۀ کارشناسان ،مسائل مربوط به هر يک از اين زمينهها نهتنها جدا از همديگر نيستند
بلكه کامالً با هم مرتبطند و در کنشی متقابل با هم عمل میکنند .مسائل اقتصادی همچون
بیکاری ،درآمد ناکافی ،هزينۀ مسكن ،فضای کسب و کار نامناسب و ...مادر بسياری از مسائل
روانی ،سياسی و اخالقی بهشمار میآيند و اين مسئله در دين اسالم نيز بيان شده است که
باوجود فقر (در اينجا مسائل اقتصادی) ،ايمان سست میشود.
 مسائل اقتصادی جوانانبا توجه به نظر کارشناسان و با تفكيک زمينههای مسائل جوانان ( فرهنگی(اخالقیـ معرفتی و
دينیـ اعتقادی) ،سياسیـ اداری ،اجتماعی ،اقتصادی و روانشناختی) ،در کدگذاری باز و
تئوريک مربوط به مسائل اقتصادی از جنبۀ اولويت ،جدول  1بهدست آمد.
جدول  .9نتايج تحليل دادهها و موضوعهای بهدست آمده در مسائل با زمينۀ اقتصادی
رديف

موضوعها

1
9
1
4
1
6
3
1
2

شغل مناسب (مسئلۀ بیکاری)
درآمد ناکافی
مسئلۀ مسكن
فضای کسب و کار نامناسب
کمبود دانش و بينش مناسب اقتصادی بين جوانان
فقدان فرهنگ کارآفرينی و کاريابی مناسب بين جوانان
فقدان الگوی مناسب مصرف بين جوانان (ولخرجی و مصرفگرايی)
ضعف تفكر سرمايهگذاری و پسانداز
افزايش احساس فقر و محروميت نسبی
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به عقيدۀ کارشناسان ،مسائل اقتصادی اصلی که جوانان را بهشدت درگير خود کرده است،
ممكن است به مسائل اصلی ديگری تبديل شود؛ برای نمونه :شخص شرايط مناسب برای
ازدواج ندارد مگر اينکه خانه و شغل داشته باشد .امام صادق(ع) فرمود« :خدايا به نان ما برکت
بده ،چون در فقدان نان ،شخص توان نمازخواندن و روزهگرفتن ندارد ».بنابراين ارتباطی
تنگاتنگ بين نان و دين وجود دارد.
 مسائل فرهنگي جواناندر کدگذاری باز و تئوريک مربوط به زمينۀ مسائل فرهنگی (آموزشیـ اخالقی ،معرفتی و دينی)
جوانان ،جدول موضوعهای  4.4بهدست آمد .از نظر کارشناسان در اين زمينه ،مسائل اقتصادی
اولويت و اهميت بيشتری نسبت به ديگر مسائل داشته است با وجود اين ،مسائل فرهنگی
بيشترين فراوانی را از ديدگاه کارشناسان داشتهاند و از خانواده تا نهادهای فرهنگی و رسانهها،
همه در اين زمينه مسئول شناخته شدهاند .اين مسائل بسيار مهم و اساسی بهشمار میآيند.
جدول  .9نتايج تحليل دادهها و موضوعهای بهدست آمده در مسائل با زمينۀ فرهنگي
رديف

موضوعها

1

تهاجم اخالقی و فرهنگی

9

بیتوجهی به ارزشهای انسانی در آموزش

1

آموزش تقليدی (از غرب)

4

غلبه بر رويكرد اقتصادی و مادی در پرورش و جامعهپذيری

1

افزايش روابط جنسی نامشروع بين زنان و مردان متأهل

6

آسيبهای فرهنگی ،اخالقی و هويتی رسانهای برای جوانان

3

آسيبهای ناشی از عرفانهای جديد ،فرق نوظهور

1

نصيحتکردن جوانان

2

گسيختگی و فقدان نظاممندی فرهنگی

16

تعارض در باورهای دينی و اعتقادی

11

افزايش توقعها درنتيجۀ عملكرد بد رسانهها و...

19

مادیگرايی و تجمل گرايی جوانان که سبب مسائل و جرايم ديگر میشود.

11

فقدان برنامهريزی اصولی برای اوقات فراغت جوانان

14

لذتگرايی فزاينده بين جوانان

11

تكنولوژیگرايی و مصرف گرايی (انسان در خدمت ماشين و کاالها درآمده است).
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ادامۀ جدول  .9نتايج تحليل دادهها و موضوعهای بهدست آمده در مسائل با زمينۀ فرهنگي
رديف

موضوعها

16

پايينبودن سطح مطالعه

13

دينگريزی برخی از جوانان تحصيلکرده

11

بیتفاوتی نسبت به سنت ،فرهنگ و دين

12

مصرفزدگی و گرايش به مُد (توجه بيش از اندازه به مُد و ظاهر)

96

بیقاعدگی در روابط دختر و پسر

91

اتالف زمان و استفاده نامناسب از زمان (مشغول شدن با سرگرمیهايی مانند فيلمها و شوهای
سطحی)

99

توجه به موسيقیهای بیاصالت (مانند راک و)...

91

گسترش روابط دختران و پسران جوان که به تحكيم خانواده آسيب میرساند.

94

تضاد ساختگی ناشی از تبليغ ،بين هويت اسالمی و ايرانی

91

نابسامانی (بیهنجاری) اخالقی

96

مسائل هويتی (سنتگرايی و مدرنيسم؛ اسالمگرايی يا ايرانگرايی و)...

93

فقدان خودشناسی

91

ناآشنايی با معارف و اخالق دينی

92

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

چنانکه میبينيد ،همۀ اين مسائل را مسائل ريشهای جوانان مینامند و نهادهای فرهنگی و
آموزشی و همچنين خانوادهها نقش نهادهای مسئول و پديدآورندۀ اين مسائل را دارند« :با
ريشهيابی و بررسی علمیتر به مسئله ،ريشههای اصلی و اساسی مشكالت اجتماعی را میيابيم
که به فقدان ساماندهی نظام خانواده و معضالتی در آن مربوط میشود .خانواده که خشت اول
نهادهای اجتماعی ديگر بهشمار میآيد درصورت آسيبديدن ،ساير نهادهای اجتماعی نيز به تبع
آن آسيب خواهند ديد؛ بهويژه درخصوص مسائل اخالقی ،اعتقادی و دينی .درواقع مسائل
فرهنگی جوانان با مسائل خانوادگی گره خورده است .بسياری از کارشناسان معتقدند که «فقدان
ارتباط اصولی والدين با فرزندان» و همچنين «فقدان توجه کافی به آموزش و تربيت» کودکان و
نوجوانان مسئلهای جدی است که منجر به افزايش بسياری از مسائل اخالقی و اعتقادی جامعه
خواهد شد.
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 مسائل اجتماعي جوانانهمچنين در کدگذاری باز و تئوريک مربوط به مسائل اجتماعی جوانان ،موضوعهای جدول 1
بهدست آمد.
جدول  .2نتايج تحليل دادهها و موضوعهای بهدست آمده در مسائل اجتماعي
رديف

موضوعها

1

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

9

فرسايش سرمايۀ اجتماعی و کاهش اعتماد اجتماعی

1

نابسامانیهای خانوادگی ،آسيبهای روابط خانوادگی و تعامل با والدين

4

اعتياد

1

افزاي ش طالق رسمی و طالق عاطفی و ارتباطی و مسائل ناشی از آنها

6

تحصيالت و دغدغههای تحصيلی برای جوانان و خانوادههايشان

3

آسيبهای روابط خانوادگی ،تعامل با والدين و با همسران خود

1

تعارض در نقشها (کارمند ،دانشجو ،همسر ،پدرو مادر و)...

2

فقدان آموزش مهارتهای زندگی در نهادهای جمعی (خانواده و مدرسه و رسانه و)...

16

فراهم نبودن شرايط مناسب برای تخليۀ هيجانها و شادیها

11

جامعهپذيری ناقص بهويژه در نظام آموزشی

19

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

11

مسائلِ زندگیِ زناشويی

14

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

11

کاهش کنترلهای غيررسمی و محلی در پی شهرنشينی فزاينده

16

بیکيفيتی علمی دانشجويان جوان و فقدان عالقۀ جدی به علم

13

مدرکگرايی و بیعالقگی به علم و دانش

همچنين «فرسايش اعتماد و سرمايۀ اجتماعی» يكی از مهمترين مسائلی است که چند سال
اخير بدان توجه جدی شده است و کارشناسان اين پژوهش نيز بر آن تأکيد کردهاند .ظاهراً ريشۀ
اين بحران در مدرنشدن و تغيير گروههای هويتی و مرجع فكری جامعه است که ريشههای آن،
سستی رابطۀ نخبگان و تودۀ مردم است که آن نيز به اعتماد ميان اين دو سطح از نظام اجتماعی
مربوط است .به عقيدۀ کارشناسان ،فرسايش سرمايۀ اجتماعی عوامل بسياری دارد و پيامدهای
زيانباری برای انسجام و همبستگی اجتماعی به بار خواهد آورد.
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تعارض در نقشها نيز از ديگر مسائل اجتماعی جوانان است؛ «چه بسا فردی بنا به وجود
انبوه متقاضيان کار ،به ناچار کاری را میپذيرد ،در اين صورت فرد ،نقشی را پذيرفته است که با
ويژگیها و توانايی او سازگار نيست؛ در چنين شرايطی تعارض نقش بهوجود خواهد آمد و
درنتيجۀ آن ،فرد پاسخگوی انتظارات و وظايف متعارض خواهد شد و چنين وضعيتی ،در
اهداف آن مجموعه (اداره ،سازمان يا ) ...نيز خلل بهوجود میآورد .درنهايت ،فرد نيز احساس
بیکفايتی خواهد کرد و به همين علت ممكن است يكی از دو نقش خود را بهصورت دائم يا
موقت ،رها کند .درواقع ،فرد قادر نيست هم دانشجوی خوبی باشد و هم کارگر خوب».
 مسائل روانشناختي جواناندر کدگذاری باز و تئوريک مربوط به مسائل روانشناختی بنا بر اولويت ،جدول  6بهدست آمد.
جدول  .6نتايج تحليل دادهها و موضوعهای بهدست آمده در مسائل روانشناختي
رديف

موضوعها

1

فقدان خوداتكايی (مستقلنبودن جوانان و وابستگی آنها)

9

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

1

بحرانها و فشارهای روحی و افسردگی درنتيجۀ بیکاری و تجرّد و...

4

نداشتن تعادل روانی و سرگردانی ،آشفتگی ،ترديد و ابهام درنتيجۀ تعارض و ابهام در نقشها

1

ناسازگاریهای روانی برای انطباق با محيط

6

رشد فردگرايی ناهنجار (فاصلهگرفتن از خانواده و اجتماع)

3

کمحوصلگی و عجول بودن

1

زيادهخواهی و متوقع بودن از خانواده و جامعه

2

کسالت و تنپروری

16

نازپرورده کردن کودکان در برخی خانوادهها و نچشيدن سختی

11

نااميدی به آينده و افسردگی روحی

19

بیاطمينان و نااميد به آينده

11

رواج افسردگی و کاهش شادی بين جوانان

کارشناسان روان شناختی ،اين مسائل را نيز ساختاری و نتيجۀ کارکرد نامناسب نهادهای
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سياسی میدانند؛ همچنين نتيجۀ عواملی که ناشی از دورۀ جوانی
و رشد و مراحل بلوغ است .در هر حال مسائل روانشناختی جوانان نبايد در ميان مسائل ديگر
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پنهان و ناديده گرفته شود .فقدان خوداتكايی (مستقل نبودن جوانان و وابستگی آنها) يكی از
مسائل جدی و فرهنگیـ روانشناختی است که منجر به وابستگی جوانان شده است.
 مسائل سياسيـ اداری جواناندر کدگذاری باز و تئوريک مربوط به مسائل سياسیـ اداری بنا بر اولويت ،جدول  3بهدست
آمد.
جدول  .7دادهها و موضوعهای بهدست آمده در مسائل زمينۀ سياسيـ اداری
رديف

موضوعها

1

بیاعتمادی به مسئوالن سياسی و مديريتی

9

گسترش دامنۀ خواست مشارکت سياسی و مسائل مشارکت سياسی جوانان

1

فقدان فضای مناسب برای مشارکت جوانان در برنامههای مربوط به آنها

1

سياسیشدن همۀ جنبههای زندگی

6

تفكر جوانان مبنی بر وجود فساد زياد (پارتیبازی ،رانت و )...در دستگاههای اجرايی

اولويتبندی عوامل
اما چه عواملی در خلق مسائل يا تأثيرگذاری بر آنها نقش دارند؟ آيا برحسب دادههای حاصل از
مصاحبه در کدگذاری اوليه ،دستيابی به يک اولويتبندی از آنها در کدگذاری باز امكانپذير
است؟ براساس اين پرسشها در جدول اولويتِ عوامل مؤثر بر مسائل جوانان را بيان میکنيم؛
در اين جدول هم عوامل ساختاری (اقتصادی ،فرهنگیـ آموزشی ،سياسی و اجتماعی) و هم
عوامل فردیـ کنشی بيان شدهاند.
با استفاده از کدهای باز جدول  ،3عوامل مؤثر بر به پديدآمدن مسائل جوانان در قالب
موضوعهای تئوريک در جدول  1آمده است.
جدول  .8موضوعهای به دست آمده از کدگذاری تئوريک (عوامل پديدآورندۀ مسائل جوانان)
رديف

موضوعها

1

نظام اقتصادی ناسالم و ناکارآمد (با زيرساختهای ناسالم)

9

ناکارآمدی نهادهای آموزشی و فرهنگی

1

سوء مديريت دولتی و اداری

4

نابسامانیهای خانوادگی

1

مسائل جمعيتی و افزايش جمعيت جوانان
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نظام اقتصادی ناسالم با زيرساختهای ضعيف در نقش مهمترين عامل در نظر گرفته شده
است .درواقع نظام اقتصادی ناسالم و ناکارآمد (با زيرساختهای ناسالم) مهمترين عامل
پديدآورندۀ مسائل جوانان بوده است« .با افزودن ناهماهنگی نظام آموزشی کشور و نظام
اقتصادی ناکارآمد به مشكالت نامبرده ،درمیيابيم که نظام آموزشی به نيازهای نظام اقتصادی
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
میپذيرد و برای همان شهر ،فارغالتحصيل و روانۀ بازار کار میکند».
البته همچنان نهادهای آموزشی ،فرهنگی و رسانهها از جنبۀ فراوانی ،بيشترين توجه
کارشناسان را به خود جلب کردهاند و آنها معتقدند که خانواده ،مدرسه ،رسانه و نهادهای
فرهنگی و آموزشی از مهمترين نهادهای پديدآورنده و رفعکنندۀ مسائل هستند.
همچنين عارضههای همچون:
 پايين بودن سطح معلمان در دورههای ابتدايی ،راهنمايی و دبيرستان ناهماهنگی نظام آموزشی با نظام اقتصادی تعطيلی نهادهای فرهنگی مانند امورتربيتی در نظام پرورشی عملكرد نامناسب رسانهها که منجربه افزايش توقعها شده است.نابسامانی های خانوادگی در مرحلۀ بعد بسيار مهم است اهميت و کارشناسان معتقد بودهاند
که میبايست برای اين مسائل ،راهحلهای جدی انديشيد و برنامهريزیهای اصولی درپيش
گرفت و درنهايت ،رشد جمعيت و تورم ،شرايط کار و تحصيل و  ...را برای جوانان مشكلتر
کرده است« .از عوامل ديگر مؤثر بر کاريابی و اشتغال جوانان ،افزايش جمعيت است؛ رشد
جمعيت سبب نامتعادلشدن تناسب جمعيت و امكانات اقتصادی میشود و يكی از عوامل
بيكاری بهشمار میرود که در جامعۀ ما مشهود است».
 اولويتبندی راهحلهااکنون موضوع اين است که چه راهحلهايی برای مسائل وجود دارد؟ آيا برحسب دادههای
حاصل از مصاحبه در کدگذاری اوليه ،دستيابی به يک اولويتبندی از راهحلها در کدگذاری باز
امكانپذير است؟ بر اين اساس در جداول پيشين به کدگذاری باز از موضوعهای راهحلهای
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ارائهشده پرداختيم که هم راهحلهای ساختاری (اقتصادی ،فرهنگیـ آموزشی ،سياسی و
اجتماعی) بيان شدهاند و هم عوامل فردیـ کنشی .در جدول  ،1راهحلهای کارشناسان مسائل
جوانان در قالب موضوعهای باز و در جدول  ،2راهحلهای کارشناسان مسائل جوانان در قالب
موضوعهای تئوريک بهترتيب اولويت آمده است.
جدول  .3دادهها و موضوعهای بهدست آمده از کدگذاری تئوريک (راهحلها)
رديف

موضوعها

1

راهحلهای سياسیـ مديريتی

9

راهحلهای آموزشی ،تربيتی ،فرهنگی

1

راهحلهای اقتصادی

4

راهحلهای اجتماعی

1

راهحلهای روانشناختی

براساس جدول  ،2راهحلهايی با جنبۀ سياسی و مديريتی در اولويت قرار گرفتهاند .با توجه
به اينکه بسياری از سياستگذاریها و برنامهريزیهای اقتصادی را دولت انجام میدهد،
کارشناسان حجم زيادی از مسئوليت را به گردن دولت و نهادهای مسئول انداختهاند« .به نظر
میرسد اگر در بُعد سياستگذاری ،همۀ نهادهای تصميمگيرنده موظف باشند که برای جوانان
کار کنند ،موفقتر خواهيم شد (نه فقط يک نهاد يعنی سازمان ملی جوانان)» .اين جمله از سوی
کارشناسان نشان میدهد که همۀ نهادها بايد برنامههای ويژهای برای حلکردن مسائل درهمتنيدۀ
جوانان داشته باشند .چنانکه آشكار است ما برای همۀ مسائل در ساير زمينههای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی هنوز درپی برنامهريزیهای دولتی هستيم« .دولت میبايست برای جوانان
امكانات فراهم کند و وضعيت زندگی خانوادهها را سامان دهد و به اندازهای فاصلۀ طبقاتی را
کاهش دهد که مناعت طبع افراد از بين نرود» .بايد سياستهای اقتصادی دولت برای مسئلۀ
اشتغال تنظيم شود.

نتيجهگيری
مسائل جوانان جدا از مسائل جامعۀ ايران نيست؛ جوانان ممكن است آيينۀ تغييرات اجتماعی و
فرهنگی و ارزشی هر جامعهای باشند .جامعۀ ايرانی با مختصات جامعهای نيمهمدرن و در حال
گذار از ابهامها و فرازونشيبهای مدرنيته با ناهمخوانیهای نسلها در برخی زمينهها ،توانايیها
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و کاستیهای خود را برای جوانان بازتوليد میکند .جامعهشناسان مسئلۀ اجتماعی را فاقد
محتوايی دقيق میدانند .برخی معتقدند دايرۀ اين اصطالح ممكن است وضع يا شرايط کلی
اجتماع را در برگيرد که سبب بروز دشواری خاص میشود؛ ساختارهای اقتصادی نامناسبی که
به بروز نابرابریهای بزرگ میانجامد و بیعدالتیهای نهادينهشده و نارضايتی و نابسامانی
عمومی .برخی ديگر نيز معتقدند مسئلۀ اجتماعی در شرايط و اوضاع خاصی بهکار میرود که به
بهسازی نياز دارد .در اين صورت مسائل اجتماعی ناشی از نامتعادلیهای جزئی به بروز
مشكالت يا بنبستهايی میانجامد که خروج از آنها برای افراد محروم ،امكانپذير نيست .در
اين زمينه ،مسائل اجتماعی بسيار گوناگون هستند و موضوع آن ممكن است هريک از جنبهها و
ابعاد حيات اجتماعی در هر سطح را دربربگيرد؛ مانند مسكن ،بهداشت و بيكاری .حتی شيوۀ
زندگی نيز ممكن است به پيدايش سلسله مسائل اجتماعی مانند بزهكاری ،جرم ،اعتياد به الكل
و فساد منجر شود .دورۀ انتقالی جامعۀ ايران عالوهبر چالشهای درونی ،با چالشهای مؤثر
بيرونی نيز روبهرو بوده است .ليكن اين تغييرات به اندازهای نبوده است که حالت دگرديسی و
شكاف ارزشی پديد آيد ،بلكه پارهای از اين تغييرات بهويژه در زمينۀ ارزشهای خانوادگی با
اهميت و مهم بهشمار میآيند .درخصوص ارزشهای دينی ،تغييرات نگرانکنندهای پديدار
نشده ،اگرچه در برخی موارد به نظر میرسد در زمينۀ مناسكی ،کاهش اندکی داشتهايم ولی در
ساير ابعاد ،تغييرات بسيار اندک بوده است .آنچه مسلم است اينکه ارزشها و اخالق برای
توسعه و صنعتیشدن بسترهای خود را بهتدريج میيابند و نسلهای مختلف ارزشها و
خردهفرهنگهای متناسب با زمان خود را مزاحم همزيستی ،تفاهم و تعامل خود نمیدانند.
بنابراين تحوالت ارزشی جامعه که در سه زمينۀ دين ،خانواده و دولت بررسی شده است
تغييرات پيشبينیپذير را شاهد بوده است .اين موضوع با پديدۀ بريكوالژ فرهنگی همخوانی
تنگاتنگی دارد که واقعيت جامعۀ ايرانی است .بیترديد اين بخشی از واقعيت دنيای جديد است
که ارزشهای مشترک جهانی در حال شكلگيری و تفاهم هستند و بدينترتيب زمينههای تمدنی
گفتمانی مبتنیبر ارزشها و باورهای مشترک پديد میآيد .پس از گذشت دو دهه از انقالب،
همچنان «فرهنگ» بارزترين و برجستهترين چهرۀ نظام است .با وجود اين ،پس از انقالب ،نظام
استعداد توليد و بازتوليد فرهنگی بسيار پايين و ناکارآمد بوده است.
براساس بررسی کلی دادهها و کدگذاری آنها ،دغدغههای مديران درخصوص جوانان ،با
وجود مسئلهشناسی درست ،همچنان با ابهامهايی روبهرو است .در مسئلهشناسیها با تمرکز بر
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مشكل ازدواج ،مسائلی مانند تأخير سن ازدواج دختران و پسران ،روابط جنسی بیقاعده ،کم
اهميتشدن نقش خانواده در انتخاب همسر ،ارزش اقتصادی ازدواج و ...روبهرو هستيم .اين
گونه مسائل حكايت از تغيير ساختار خانواده و ازدواج دارد زيرا جامعۀ ايرانی با مرکزيت
خانواده بيشتر به ازدواج فرزندان در سن بلوغ توجه میکرده است .ولی با تغييرات پديدآمده در
نظام اجتماعی ،عالقه و تالش برای ورود به آموزش عالی ،دستيابی به موقعيتهای بهتر،
استقالل اقتصادی دختران و پسران و تمايل به زندگی مستقل از خانواده که هزينۀ باالی تهيۀ
مسكن و ...را دربردارد ،در ساختار ازدواج و خانوادۀ ايرانی تغييرات اساسی بهوجود آمده است.
با وجوداين ،نقش نيروی سامانده امور خانوادگی را نبايد از ياد برد .برخالف داوری موجود که
نسل جوان را عامل اصلی همۀ اين تغييرات میداند ،شواهد نشاندهندۀ نقش و تأثير نسل ميانی
است .از جنبۀ نسلی ،بيش از اينکه جوانان مسئول تأخير در ازدواج باشند نسل ميانی (پدران و
مادران جوانان) عامل اصلی شيوۀ ازدواج هستند؛ زيرا نيروی اصلی ساماندهندۀ خانواده ايرانی
نسل ميانی تا نسل اول و سوم هستند.
در اين صورت بايد بيشتر بر سهم و نقش نسل ميانی در تغييرات خانواده و ازدواج تأکيد
کرد .البته نسل جديد ،عامل اجرای سياستهای طراحیشده به واسطۀ نسل ميانی است .مسائلی
که نسل جوان را مسئول پديدآمدنشان میدانند عبارتند از:
تأخير سن ازدواج ،روابط دختر و پسر پيش از ازدواج ،بیميلی به ازدواج و فقدان
مسئوليتپذيری آنها در زندگی اجتماعی و خانوادگی .با ديدگاهی کمی واقعبينانه ،به نقش نسل
ميانی در اين زمينه پیمیبريم .براساس نتايج پژوهشها در ميان جوانان ،بهويژه دانشآموزان
دبيرستانها ،شرايط مناسب در روابط دختران و پسران بهدست آمده است .نزديک به نيمی از
دانشآموزان با جنس مخالف رابطه دارند يا عالقهمند به رابطه هستند.
همچنين يكی از نكات مشترک مصاحبهها اين است که دولتها و مديران اغلب آسانترين
راهها را برای حل مشكالت پيشرو انتخاب میکنند؛ در بعضی از مواقع نيز میکوشند تا به
جابجايی مشكالت بپردازند.
يكی از مهمترين مسائل در گروه جوانان ،مسئلۀ اعتماد اجتماعی است .ريشۀ اين بحران در
مدرنشدن و تغيير گروههای هويتی و مرجع فكری جامعه است که ريشۀ آن رابطه نداشتن
نخبگان و تودۀ مردم است که بر اثر بیاعتمادی اين دو قشر پديد آمده است .گرچه در دنيای
مدرن ،افزايش کنترل اجتماعی ،آسودگی و آرامش جامعه را برهم میزند ولی در جوامعی مانند
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ايران نيز بیقدرتی و فقدان کنترل اجتماعی در همۀ نهادها (از کالنترين سطح اجتماعی تا
خردترين آنها) ديده میشود؛ نمونۀ بارز آن نيز خانواده است که هيچ يک از اعضای آن قدرتی
ندارند از پدر و مادر گرفته تا فرزندان ،کسی قادر به نظارت و کنترل بر ديگری نيست .جامعۀ
مدرن شرايطی دارد که با ورود به آن میبايست بدانها عمل کرد .ساماندهی جامعۀ مدرن بدون
ابزارهای قانونی ،دموکراسی و قدرتمندی نهادها ناممكن است .وقتی تودهوار عمل کنيم شاهد
بروز هرجومرج و بیهنجاری و بیقدرتی در جامعه خواهيم بود .در جامعهای که راه دستيابی به
هدف اجتماعی مشخص نيست ،همه میکوشند از منابع قدرت استفاده کنند؛ بدينترتيب درپی
مناصب تعريفنشده و ضعيف میروند .بر اين اساس جامعه به اصطالح از قواعد عام و امور
جهانشمول پيروی نمیکند.
هويت يكی ديگر از مسائل مورد توجه در مسئلهشناسی جوانان است .به عقيدۀ برخی از
کارشناسان ،بحران در هويت و گروههای هويتی نيز از مسائل شايع جامعۀ ايران است .هويت
افراد در جامعۀ ايران ،هويت در حال پوستانداختن از سنت است و در چنين شرايطی الگوی
محكمی وجود ندارد که جوانان به آن تكيه کنند و اين خود سبب بیهويتی و بیهنجاری در
جامعه میشود .گروهها در ايران قدرت هويتسازی ندارند و درصورت وجود چنين قدرتی،
فضای فعاليت نيست و گروههای مرجعی که افراد به آنها احساس تعلق کنند و درون يک
قرار گيرند ميان نسل جديد ديده

"ما"

نمیشود.

مسئلۀ استقالل مالی و خودکفابودن يكی ديگر از دغدغهها و مشكالت جوانان است .جوانان
بسته به فعاليت اقتصادی خود ممكن است وابسته يا مستقل باشند .کاهش درآمد جوانان بر اثر
آموزش و کارآموزی طوالنی آنان ،بیکاری فزاينده و کاهش چشمگير درآمدها و کمکها که با
بیکاری همراه بوده است ،بدين معناست که مدت زندگی مشترک والدين و فرزندان طوالنیتر
است و احتمال وابستگی مالی آنان به والدين بيشتر است؛ با اين حال روابط دستخوش
تغييراتی شده است .پژوهشهای داخلی نشاندهندۀ تأثير اين موضوع بر روابط خانوادگی و
روابط والدين با فرزندان و آسيبهای اجتماعی خاص اين دوران است.
براساس پژوهشها ،در خانوادۀ اروپايی يک وظيفۀ اخالقی قوی برای والدين در زمينۀ
حمايت از فرزندان در طول زندگی آنان وجود دارد .والدين برای تأمين مسكن  -از جمله يک
اتاق مستقل -و همچنين آموزش فرزندان خود احساس وظيفه میکند؛ هرچند آموزش در
کشورهای اروپايی رايگان است .يكی از منابع روابط نسلهای سهگانه در اروپا درخصوص
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خانواده ،توليد فرزندان و نوهها هستند .پدربزرگها و مادربزرگها در اين زمينه منابع مهمی
برای حمايت از خانوادۀ جوان بودند .تشكيل و پايداری خانواده در ارتباط با عوامل بسياری
است که يكی از آنها مسائل اقتصادی و مالی است .نقش مسائل اقتصادی در زندگی مشترک،
نقشی پذيرفته شده است .همانگونه که زندگی مجردی نيز نيازمند منبعی مالی برای تأمين
هزينههای مختلف است ،قطعاً پس از ازدواج و تشكيل خانواده ،اين هزينهها با توجه به شرايط
زمان افزايش بيشتری میيابد .همچنين براساس مصاحبهها ،امروزه يكی از مهمترين نگرانیهای
جوانان درخصوص ازدواج ،تأمين هزينههای اقتصادی است و همين مسئله سبب تأخير در
ازدواج و افزايش سن ازدواج در جامعه شده است .مسائل اقتصادی به دو صورت در زندگی
مشترک نقش پيدا میکند؛ نخست در آغاز ازدواج مانند :تعيين مهريه ،تأمين هزينههای جشن
ازدواج و تهيۀ جهيزيه و فراهمکردن مسكن و ...و دوم پس از ورود به زندگی مشترک ،مانند
نفقه و ساير هزينههای زندگی .اگرچه دولت مؤسسات عمومی برای مراقبت از کودکان فراهم
میکرد ،ولی فقط بخش اندکی از هزينههای مراقبت را میپذيرفت .از اين رو آنها برای مراقبت
و حمايت از فرزندان خود به والدين خود مراجعه میکردند؛ به گونهای که در دهۀ 1216
ميالدی در کشورهای اروپايی برای نمونه 61 ،درصد از جوانان برای کمکگرفتن در نگهداری
بچه از والدين هر دو خانواده (والدين زن و شوهر) استفاده میکردند .برای جوانانی که در حال
تحصيل بچهدار میشدند (و شمار آنها در اين قشر زياد بود) ،پدربزرگها و مادربزرگها منبع
مهمی برای کمک به شمار میرفتند .اين روند در ايران نيز در حال شكلگيری است .بر اثر
طوالنی شدن و تفكيک انتقالهای جوانان از يكديگر ،روابط با والدين بسيار مهم است و اين
اهميت نهتنها به دليل زندگی جوانان با خانواده برای دورههای زمانی طوالنیتر است ،بلكه بدين
علت است که والدين همچنان برای جوانان  -حتی پس از ترک خانه -مهم هستند .گرايش
متناقضی ميان جوانان وجود دارد که خواستههای بيشتری برای استقالل دارند و در عينحال،
برای دورههای طوالنیتر از زمان به والدين خود وابستهاند .اين مسئله فشار زيادی بر روابط
خانوادگی وارد میکند که با استقاللدادن بيشتر به جوانان در خانۀ والدين بهبود میيابد يا ممكن
است جوانان خانه را ترک کنند .با توجه به نتايج اين الگوی کلی را در بررسی مسائل اجتماعی
جوانان مدنظر قرار میدهيم که در نظام اجتماعی جامعۀ ايرانی عناصر ،نهادها و سازمانها و
نيروهای اجتماعی فراوانی وجود دارند که هر يک در ساماندهی اين جامعه نقش دارند؛ از ميان
آنها سه نهاد اجتماعیِ دين ،خانواده و دولت و همچنين چگونگی تعامل آنها نقش سرمايۀ
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اجتماعی دارند .فرضيۀ اصلی در بيان روابط و گفتمانهای نسلها در جامعۀ ايرانی اهميت و
حضور سه نهاد اجتماعی اصلی است .اين سه نهاد از جنبۀ تاريخی و اجتماعی در مقايسه با
نهادهای اجتماعی ديگر ،نقشآفرينی بيشتری دارند و بسياری از کارکردهای نهادهای ديگر نيز
بر عهدۀ اين سه نهاد است .وجود سه نهاد به معانی گوناگونی تعبير میشود که عبارتند از:
 .1سنتی ماندن جامعه
 .9حضور محدود ولی مؤثر نهادها
 .1قدرت نهادهای نامبرده و عامليت تاريخی ايرانيان.
خانوادۀ ايرانی در اين فرضيه با دو نهاد ديگر اجتماعی (دين و دولت) سازندۀ جامعۀ ايرانی
هستند.
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هويت در ايران ،به کوشش علیاکبر عليخانی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی ،فرهنگ و
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به کوشش علیاکبر عليخانی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی ،فرهنگ و مطالعات اجتماعی:
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• قنبری ،بخشعلی(« ،)1114از خود بيگانگی در اندازههای مختلف» ،هويت و بحران هويت،
تهران.
• گيبنز  ،جان آر و ريمر  ،بو ( ،)1111سياست پستمدرنيته :درآمدی بر فرهنگ و سياست
معاصر ،ترجمۀ منصور انصاری ،تهران :انتشارات گام نو.
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گيدنز ،آنتونی ( ،)1114چشماندازهای جهاني ،ترجمۀ حميدرضا جاليیپور ،تهران:
انتشارات طرح نو.

• لطفآبادی ،حسين ( ،)1131روانشناسي کودک ،تهران :انتشارات سمت.
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