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 و بیان مسئله مقدمه
هاستکهانسانايرانيدرمتنروندهایپرهیبتمدرنیتهتغییرشمکلعناصمرمختلمفسال

همایفاهیمورويمهگیریبسیاریمکندوشاهدشکلمحیطزندگيوذهنخودرالمسمي

هابرآمدهاست.اکنونالگویاينمطالعهوشناختهمهدرصددشناسينیزتازهاستوجامعه

قابلتوجهيآنراوعدهبرآوردهسرفردوخانوادهدرسطحجامعههایازرابطبهنسبتتازه

اسمت.دراندوطبقآمارهماتعدادشماننیمزدرحمالافمزايشخويشاعمالکردهدرزندگي

چنینشرايطيوباتوجهبهاهمیتخانوادهوطرزتلقيافرادازآنونیزبرخوردشانباايمن

هماييچمونازدواج،فرزنمدآوری،مراقبمتازایکمهايمنتغییمردرعرصمهبالقوهتأثیرنهادو

ندراينالگووسعيدرشناختزواياوابعادمختلفآسالمندانوتقاضایکاردارد،مطالعه

آوردندرکيبهتمرازموقعیمتبهدستهایآن،ايرانيوپوياييتعمیقشناختماازجامعه

خواهدبود.ازسويينیزارتباطايمنمؤثربینشينسبتبهروندهایپیشِروکنونيوکسب

شناسيچونتغییرشمکلخمانوادهوروندروبهرشدبابرخيازموضوعاتموردتوجهجامعه

هما،هاینگرشينسلآمدهایمدرنیتهدرآن،هويت،روابطنسليوتفاوتتضاهاوپياقتأثیر

شناسيکمسمیکجامعههشناسيوانحرافاتوهمچنینمفاهیمپرکاربردوموردعمقآسیب

ونیمزنظمارتاجتمماعي،4،سموگگي3،بازانديشمي2سازی،فردی1ومتأخرازقبیلفردگرايي

کند.ناختآنميشناسراکنجکاوشجامعه

درمیانجوانانايرانيرواج«دیزندگيمجر»هایاخیرطورکهگفتیم،درسالهمان

ايمننحموزنمدگيآمیختمهبمهنموعيدربمارهاظهارنظرهما،امّااکثمر5چشمگیریيافتهاست

هاسهدستهنگاهقمالبيبمهزنمدگياند.ازخملمخالفتگیریمخالفوموضعشناسيآسیب

نخستمعتقدبهفسادکسانيهستندکهجمدادستهازخانوادهقابلتشخیصاست.مستقل

وانحرافاتيخانهمجردیدی،زندگيمجرنشینيمیانکنندونوعيهمازخانوادهزندگيمي

کننمد.موادمخدروالکلوبرقراریروابطجنسيخارجازعرفايجادميسوءمصرفازقبیل

رامختصجوانمانطبقماتبماجیجامعمهومحصمولممازادپمولیمجردزندگيدو دسته

،مُمد،مجمردیداننمدومیمانزنمدگيهمامميتفاخراينخمانوادهآنانونوعيوسیلهخانواده

سو ايمنشمکلازکنند.دستهنشینيايجادميزدگيهمگذرانيوغربمسئولیتي،خوشبي

شمانرهاييغیمرازمحملزنمدگيخمانوادهدانندکهدرشمهدانشجويانيميخاصزندگيرا

رايمابمامجمردیوزنمدگيانمدایداشمتهترچنینسابقهپیشکسانيکهکننديازندگيمي

کنندکهبهشمهریبمزرگرفتمهوتحمتایهمراهميتجربهتصويردانشجویشهرستانيکم

                                                           
1 individualism 
2 individuation 
3 reflexivity 
4 subjectivity 

یونجوانمیل10معاونساماندهيامورجوانانوزيرورزشوجواناناظهارداشت:درحالحاضربیشاز5

مي زندگي مجردی صورت به اما هستند ازدواج شرايط دارای و مستعد سايتکنندايراني از نقل )به

رسانيايسنا(اطمع
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یبزرگبمهشمهرهایکهازشهرهایدوبندیقيبگرفتهياباتصويردانشجویمرفهقرارتأثیر

اند.کهدورویيکسکهاستکردهکوچکواردشدهوآسايشمرد راسلب

زندگيانجما هايننحودربارهيمستقلشناختيجامعهتازمانانجا تحقیقمامطالعه

کننمد،کسانيکهمستقلازخانوادهزندگيممينشدهبودوجایخاليتحقیقيکهبهتجربه

بعادمختلفآنراموردبررسيقراردهد،خاليبود.ازايمنروممادرتحقیمقنزديکشودوا

مجمردیتراززنمدگيمبناييشناختينزديکهخودبرآنشديمکهبااستفادهازروشنظري

بهدستآوريم.

 

پژوهشچارچوب مفهومی 
توجهبهتفاوت بهجایدرتحقیقاتکیفيبا کاربردهایبنیاديندوروشکمّيوکیفي،

هاازچارچوبمفهوميبرایساماندادنیبرایاستخراجفرضیاتوآزمونآنچارچوبنظر

چارچوبمفهوميشاملمجموعهمفاهیمبههممرتبطيسؤاجتتحقیقاستفادهمي شود.

موضوعاتعمد مفاهیمو بر آنهاستکه و دارد تمرکز مطالعه تحتيکنظا مورد را ها

(.دراينتحقیقباتوجه2004دهد)ماکسول،ييبهيکديگرپیوندميمنسجمومرتبطمعنا

فردگرايي مفاهیم عمده طور به موضوع، ماهیت فردی1به بهنقشجهت2سازیو دهي

داشتههایتحقیقوسامانپرسش ادامهمختصرتوضیحيپیراموندهينتايجرا اندکهدر

آوريم.اينمفاهیممي

 

 فردگرایی
شناسجامعه فردگراييدر با حتوگوگفتيهمواره و مخالفتبايميبوده گفتدر توان

 ديدگاه دو است. آمده وجود به افراطيآن است.کليشکل فردگراييموجود نسبتبه

خودمختاری،»نکهيانخست بر استکه لیبرالیسم فردگراييدکترينيسیاسيمرتبطبا

دولت ارتباطبا آزادیفرددر «ورزدميیدتأکاهمیتو 2006)ترنر، دو 282: و نکهيا(

 مصرفشخصيوخودمختاری»فردگرايي، ناظربرحقوقمالکیتخصوصي، فرهنگيويژه

برخانوادهوجمعتأکیدزفرهنگغربيدرتقابلبادیاست.فردگراييهمچنینوجهممیفر

نظرداشتکهاين)همان(.درکلبايددر«هایشرقيهمبهشماررفتهاستدرفرهنگ

هایمتعدّدیرادرخودجمعداردکههمگيبرسرهاوگرايشها،دکتريناصطمح،انديشه

(توافقدارند.2006:287)اوتويت،«مرکزيتفرد»

با تمايز مفهومياستکهدر نظرداشتکهفردگرايياساساً بايددر ازسویديگر

افتهاست.فردگراييمبتنيبراينواقعیتاستگراييمعنايمفهو مخالفخوديعنيجمع

(است.1387:126)وثوقيومیرزايي،«فرد،واحداصليواقعیتومعیارنهاييارزش»که

کندبرندانکارنمياينديدگاهوجودجوامعوافرادیراکهاززندگيدراينجوامعسودمي

                                                           
1 individualism  
2 individuation  
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)همان(.«هادونهچیزیفراتروواجترازآنبینایازافرادميمجموعه»اجامعهرابهعنوانام

اجتماعيوسازوکارهایکندوهایمتقابلجمعيراردنميدرواقعاينديدگاهاهمیتنقش

ناديدهنميتأثیر بررفتارفردیرا شودايناستکهبرایانکارميآنچه»انگاردبلکهگروه

نظرگرفتهشو فرددر هدفيبیروناز صاحب«دکنشنیروها نظرانفردگراييرا)همان(.

هاييمنفيوسويه3وخودمسئولي2،خودمرجعي1هایمثبتيچونخوداتکاييدارایسويه

انزوا خودشیفتگي4چون خودخواهي5، مي6و میرزايي، و )وثوقي 1387دانند و117: )

همتفکیکميگونه از عمودیرا فردگراييافقيهایفردگراييافقيو نوعيازکنند. به

مي گفته فردگرايي که »شود فردی آنهويت دارایدر افراد ولي بوده اهمیت دارای

دانند.همچنیناحترا وابستگيمتقابلبهيکديگرهستندوخودرادارایپايگاهمشابهيمي

 به احترا  و شخصیتيخود استقملهويتيو ويژگيهمنوعانبه ديگر هایفردگرايياز

است ميافقي معنا هم با تعامل در و عرضهم در افراد فرديت ديگر، تعبیر به يابد.و

بودنوشودکههويتفردیازنوعمتفاوتفردگراييعمودیبهنوعيازفردگراييگفتهمي

تلق ديگران به نسبت ميبرتری معناي به افراد استقمل و وگردد تمايزيافته فرديت ی

تلق )گردديميبرجسته پیرامونفردگراييدر133مان:ه« تحقیقيکه از میرزايينیز .)

بعدارزششهرتهرانانجا دادهاستچنیننتیجهمي ها،گیردکهدرمجموعجواناندر

اند)میرزايي،هایسنيداشتهگروهتریازبقیهبیشهباورهاورفتارهافردگراييخودخواهان

1384:238-239.)

توج دادهبا اين به ميهه سويها که داشت انتظار توان فردگرايانه قابلتأثیرهای

آنممحظه کردن عملي و خود والدين از مکاني استقمل کسب به افراد تصمیم در ای

بهاينترتیبمي بهتیاهمحائزتوانگفتاينمفهو ازمفاهیمبگذارد. برایتحقیقما

اساساً»تحقیقمیرزاييحاکيازآناستکهرود.امّابايددرنظرداشتکهنتايجشمارمي

فردگراييبهمعنيمصطلحغربيآنظهورکاملينیافتهاستوبهدلیلهدرجامع ايران،

اقتصادیوساختاریايرانظهورفردتفرديافتهومستقلوتکبروز-هایفرهنگيويژگي

فرديتخانواده فرديتايراني، بلکه چندانيندارد استو واحدهويتيدرترينچککوگرا

(.1:همان«)ايرانشخصنبودهبلکهخانوادهاست

 

 سازی فردی

نظري در افراد يافتن فرديت در مؤثر ساختاری جوانب به توجه نظرفردیهبا به سازی،

پديدمي تبیینقسمتياز بهآندر توجه مطالعههرسدکه بود.مورد سودمندخواهد ما

آوريمبايدهموارهدوگرايشمعناييرامدنظرداشتهبهمیانميسازیوقتيسخنازفردی

                                                           
1 Self- reliance  
2 Self- reference 
3 Self- responsibility 
4 isolation 
5 narcissism 
6 egoism 



 
 
 
 

 143ایبهروشنظريهمبناييمجردانهدرتهرانمطالعهيستز

هایاعتقادیسنتياجتماعسازیمعطوفبهروابط،پیوندهاونظا باشیم:ازيکسوفردی

بودهاست.چنینمفهوميروزکنندهنییتعکههمیشهدرتما جزئیاتزندگيافرادجامعه

اس دستداده از را معنایخود روز زندگيروزانبه اصول چارچوبو واحدهت. از افراد

جامعه و همهروستاييخانواده و همه نقشجنسیتي و طبقه مذهب، ناحیه، تا گرفته

اکنونچشم است. گزينهمغشوششده با پیشچشمفردگشودهشدهاندازینو هایتازه

هزندگيخويشخودشاناندتابرایشکلدادنباست.امروزهزنومرداينامکانرايافته

 (.1388:15ایمعینبرایخودشانايجادکنند)بک،تصمیميگرفتهودستکممحدوده

فردی سویديگر، از طريقنهادها، از جامعه افراد معنایآناستکه کارسازیبه ،بازار

هم به آن نظاير و دولتي بوروکراسيحکومتي، حقوقي، نظا  آموزشي، نظا  دولترفاه،

تبطشوند.ظهوروپیدايشاينامرنیزبهتبعمدرنیتهاست.ايننهادها،اصولومقرراتمر

عملگوناگون،خواسته بهفردواگذارميها،دستورِ ترناظربهکنندکهبیشهاوحقوقيرا

ويژگيعمده شکلکليآن. در خانواده استتا اينفرد اينمقرراتجديدآناستکه

زندگي مياصولدر فرد همراه ياروزمره، پیوند هر از فراتر و باشند راهنمایاو تا شود

گروه يا خانواده گاهياوقاتايناصولووابستگيبه سازند. آگاه را او جامعه، هایديگر

 تا جامقررات ميبدان تکلیف تعیین فرد ميبرای را پیوندها که سببکنند و گسلند

بمي مراجعه بدون فرد تا آنشوند ه )بک، بپردازد اجتماعي کنش به 1388ها :16.)1

روشدنزيرابهمعنایروبه؛مسئولیتزندگيخودراپذيرفتنمستلز خطرکردننیزهست

درچنینعرصه انواعگوناگونازامکاناتقابلدسترسياست. هاييشخصبايدآمادگيبا

گذشتهقطعراآن داشتهباشدکهدرصورتلزو با بطهکندوبرایحرکتبهجلوبهرا

هایایبنشیندکهآشناييباچگونگيآنتنهاباتوسلبهعاداتوروشسیرهایتازههنظار

(.1378:109مرسو ممکننیست)گیدنز،

چیزی چه خانواده پساز اينپرسشکه تمشبرایيافتنپاسخ الیزابتبکدر

 بنیاد دوا  به بخشیدن پايان آمد، پیدايشخواهد و مجردجامعه»خانواده نوعي«ای را

.توانگفت:خانوادهداندومعتقداستدرپاسخبهاينپرسشبهسادگيميفهميميکج

خانواده بهبود: جهت در تفاوت اندکي با مصالحهمذاکرهتنها خانوادهای، گزينشي،ای،

مجدد،خانواده ازدواج طمق، پساز ترکیباتجديد بازآراييترکیبي، مجدد، هایطمق

بچه از بچهجديدی و من بچه خانوادهتو، در خانوادهما رواج ما، کنوني پیشینو های

31و1388:30ای)بکگرنسهايم،هستهایبهمرورزمان،اتحادبیناعضایخانوادههسته

 بکگرنسهايم، بکو از نقل 1995به بیانيساده(.2: به ازفرکهيدرحالتر برخوردار د،

شود،اکنونبايددستبهکاریبزندوبرایمواهباجتماعي)نظیرطبقهيامذهب(زادهمي

بهبیانپارسونز مسئلهخودشتمشکند. نهموقعیتنجايااصليدر هایاکتسابياست،

انتخابموقعیت گسترده قلمرو بايددر فرد مسیروزروزبههایانتسابي. در رتمشکندتا

                                                           
زندگيفرددهندهنامدکهراهنماوشکلمي«ردگرايينهادينهشده»ساختاریراهنزاينپديدتالکوتپارس1

 درجوامعمدرنغربياست.
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پیشرفتهکنش نمايد. حرکت توافق و هماهنگي راستای در و بردارد گا  خودش ای

ایروزافزونمدرنیتهمستلز منشيفعاجنهوخودمحورانهدرزندگياستکهبهطرزماهرانه

(.83-82همان:مواهبوامکاناتنهادينهراگسترشدهد)



 های پژوهش پرسش
 شانچگونهاست؟خانوادهدارند،اززندگيروايتکسانيکهزندگيمستقلاز (1

 خوداينافراددرروايتمذکورچهجايگاهيدارد؟ (2

 درتصمیماينافرادکجاست؟یفرافردوجايگاهعواملکمن (3

يسالبزرگمثابهگذاربهآيادرنظراينافرادشروعزندگيمستقلازخانوادهبه (4

 است؟

انگیزهبه (5 عواملي چه مشخص ازآنطور خود مسکن کردن جدا در ان

 شدهاست؟شانيهاخانواده

تراشياينافراددربرابراينتصمیمچهبودهاست)ممانعتومانعواکنشخانواده (6

ياهمراهيوتسهیلشرايط(؟

 

 روش پژوهش
مقاله نظريهتحقیقمنتهيبه تقمييبرایيافتنعناصر نه نظريهحاضر متنيا هاييدر

جامعه جهتمطالعهکه بهتمشيدر نهايترسیدن در و تحديدشده موضوعيخاصو

توضیحينظریدربابآنبودهاست.ازآنروکهپیشازشناختپديدهواستخراجعناصر

برایپرده»کهايمگیریازاساسمنتفياست،روشکیفيرابهکارگرفتهمختلفآناندازه

هاچهنهفتهاستکهدرپشتآنندوديدنايناشناختهشدهترهاييکهکمبرداشتنازپديده

«شانوجودداردچیزهاييکهمیزانيازآگاهيدربارهآنونیزبرایکسبنگاهينودرباره

شوند.درموردتحقیقکیفيايننکتهقابل(بهکارگرفتهمي1387:19)استراسوکوربین،

بهتجلیات بلکههایاجتماعيعمقهبیرونيگروهذکراستکهاينروشصرفاً مندنیست.

شودوپیشازهرچیزتاجاييکهمتفاوتدرگیرمييفرهنگخردهگردرجهانياپژوهش

منطقتحقیق»درواقع امکانداردآنراازدرونوبراساسمنطقخودشخواهدفهمید.

کهپيدهداربشرراجهتميآنچهرفتهایموجوددربارهدرروشکیفينهآزموننظريه

توانگفتکهدرپسهايياستکهافرادبرایاعمالخوددارند،درنتیجهميبردنبهانگیزه

 که است مستتر فرض اين کیفي انسانمحققرويکرد رفتار فهم بايدبرای نخست ها

هایآناننشمعناهاييراکهآنانازجهانپیرامونخوددارند،درککندزيرااينمعناهاک

راهبریمي کنندرا » ديگران، 2006)هنو :150 سرچشمه»( اينيکياز هایدانشدر

يعنيديدگاهفرديااصولوقواعد-بسترآناستکهبهتدريجديدگاهخودیرااخذکنید

(.همچنین1388:131)فلیک،«هایاجتماعيراازديديکعضودرککنیدسازمانيگروه

پديدهفيميهایکیروش توانندجزئیاتظريفياز بهروشآنارائههاييکه يهایکمها
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ايمکهادبیاتموضوعيپرداختهمشکلاست،بهدستدهند.ازسویديگرچونبهمطالعه

موردآندردسترسنیستوقصد بابآنارائهپژوهشيچندانيدر توضیحينظریدر

داريمکهازخودآنزمینه ازمیانروشچیزیرا باشد، هایکیفيمختلفنیزازبرآمده

ايم.مبنايياستفادهکردههنظري


نظريه» استقراييازمطالعهآنچهمبناييعبارتاستاز ایبهپديدهبهطور

بهعبارتديگربايدآنراکشفکرد،؛آنپديدهاستانگرينماآيدودستمي

ريقگردآوریمنظماطمعاتوتجزيهوطورآزمايشيوازطکاملنمودوبه

داده نمودتحلیل اثبات است گرفته نشأت پديده آن از که هايي بنابراين،؛

تحقیقگردآوریاطمعاتوتجزيهوتحلیلدريکرابطه متقابلقراردارند.

کنندوبعدآنرابهاثباتبرسانند،]کیفي[راهرگزازيکنظريهشروعنمي

تحقیقا يکحوزبلکه ميمطالعاتيشروعميهز فرصتداده و تاشود شود

نشاندهدآنچه )استراسوکوربین،«متناسبومربوطبهآناستخودرا

1387:22.)


ميمحقق» ايجاد را مفاهیمي کدگذاری فرآيند طول واقعدر در که کند

ايدهفرضیه چنگ در گرفتار مفاهیهايي اين میان همچنین وی هستند مها

ميربط برقرار دادههايي مکرر کدگذاری شکلسازد. به منجر تودهها گیری

(2004:19،هايدنبراند«)شود.محوریازروابطودرنتیجهنظريه،ميمفهو 



مبناييساختهشدهاستتا:هباايناوصافوبراساستعريففوقنظري

 د.ایرابیازمايبهساختننظريهبپردازدنهفقطنظريه (1

علميرافراهمهباتوجهبهروندتحقیق،دقّتوقاطعیتجز برایساختننظري (2

 کند.

هاييکهدارديادرضمنتحقیقداوریکمککندتابهتعصباتوپیشمحققبه (3

 آيد.فائقآيد،برايشپیشمي

وحساسیتوانسجا جز رابرایديفزایبمبناييفراهمآورد،برغنایآنهزمین (4

آوردنظريههائار فراهم واقعیتپیوندیتنگاتنگدارد، با که منسجم ایغنيو

 (.1387،57)استراسوکوربین:

درجمعفن کوشیدهاصليما امّا است، ترايمبرایفربهآوریاطمعاتمصاحبهبوده

ازکردنتوصیفونیزتعمیقتوضیحاتنظریوتدقیقکدگذاری نیزبهرهمشاهدهفنها

حدیرگ تا کوشیديم بدينمنظور و متنامکانمصاحبهيم در پاسخگويانو منزل در ها

زندگيهرروزه زيرا عمیقکهبتواندماهیتهقيکمشاهدبرایتحق»آنانصورتپذيرد،

تکرارپذيرراهواحديکپديد گیریشکلهکند،حضورفعالپژوهشگردرعرصبرممظاهراً

هایذهنيدخیلدررفتاررارديابيکند،عناصرنمادينمؤلفهرويدادضروریاست.اوبايد
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نشانه کنشاجتماعيزبانرا روند و ظرفتحقگذاریکند عنايتبه با قآنبازيگرانرا

(36-1387:35)مرديها،«شود.ریگیپ



 پژوهشگروه مورد  
 به توجه بودنبا محدود خانوشدهانجا مطالعات از مستقل زندگي روی بسیاربر و اده

تحقیقانجا ابها  اينحیطه، در بودنفضایکار توصیفگوشهآلود اينشکلشده ایاز

کهودرهمانحالسعيدرپيبردنبهنگرشجواناني1زندگيراوجههمتخودقرارداده

شانورديابيفرايندهایذهنيواندنسبتبهزندگيزندگيمستقلازخانوادهاختیارکرده

حیطيم کردهای از آنان جدايي به منجر مسئلهشدهشانيهاخانوادهکه حال هر به اند.

(و1383:716)گیدنز،«ناآگاهيازواقعیتباشدهممکناستاساساًيکحوز»تحقیقگاه

بسیارزيادیچنینبودهاستوازاينرووجهتوصیفيکاربهتحقیقمانیزتاحدهمسئل

غل آن تبییني داردوجه ميبه زندگي خانواده از مستقل که جواناني معیارهای. با کنند

 آوريم.هایزيرميهارادردوگانهبندیاندکهبرخيازايندستهیبندگوناگونقابلدسته
)زيراتحقیقدرشهرتهرانانجا شدهاست(غیرتهراني/تهراني (1

 زن/مرد (2

 دانشجو/غیردانشجو (3

 اندشانراازدستدادهاند/کسانيکهخانوادهجداشدهخودکسانيکهازخانواده (4

کنند/کسانيکهتنهايابدونارتباطکسانيکهباشريکجنسيخودزندگيمي (5

 برند.خودبهسرميخانهجنسيباهم

ايمکهوچهارساليپرداختهزنانومردانجوانباجیبیستازاينمیانمابهمطالعه

اند،بلکهدرمقطعيخودراازدستندادهاندوخانوادهساکنشهرتهرانتهرانيغیرتهرانييا

شانرااند.درضمنکسانيکهنخستیندلیلزندگيجداازخانوادهاززمانازآنانجداشده

مي ذکر بودن دايرهدانشجو از ميکنند خارج مطالعه اين شکلشمول اين چون شوند

بودنآننحوزندگيوپايانشپسازکناررفتناجبارداردونقشاستدجلنشانازموقت

کنونيراازهعواملمحیطيدرآنچنانپررنگاستکهنیازبهتحلیلروندمنتهيبهنقط

ایبرایزندگيمستقلمقدمه«زندگيدانشجويي»بردهرچندکهممکناستاينمیانمي

 دآخرنیزهردوسویدوگانهموردتوجهمابودهاست.درآيندهباشد.دربابمورازخانواده

 

 

 

                                                           
1
اختیارکرده  شهرتهرانزندگيمستقلازخانواده توجهبهتنوعطیفافرادیکهدر ادعایتوصیفبا اند،

هایمتعددازنظرزمان،بودجهودسترسي،بهمحدوديترسدباتوجهبهنظرمي؛وجامعآنگزافخواهدبود

کارگروهيمیسرارايه با دواينتحقیقکهبرایيافتنمواردمطالعهناچارازروششوچنینتحلیليتنها

قلازخانوادهدارندمحدودماندهاست.هاييچندازآنانيکهزندگيمستگلولهبرفيبهرهبردهاست،بهتیپ
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 پژوهش  انتخاب نمونه  شیوه

کمدورهاينبودکهدوراندانشجويييادستشوندگانمصاحبهنخستینمعیاربرایانتخاب

رابهزندگيآناناطمق«مستقل»لیسانسخودراپشتسرگذاشتهباشندتابتوانعنوان

اينمعیارالزا کردوديگرذيل بهدنبالميزندگيدانشجوييتعريفنشوند. آوردهاييرا

کهماقصدبررسيزندگيآنجااازهاباجرفتنسنافرادموردمطالعهبود،امکهنخستینآن

هشوندگاندربازمصاحبهیشرويماننبود.بهاينترتیبسنمستقلراداشتیمراهديگریپ

22 گ32تا قرار سالسال و سالرفت که گنجاند خود در را وهايي جواني میان های

آمدند.بهشمارميمجردبودند،پیشازاينازدواجنکردهبودندوازلحاظقانونييسالبزرگ

اطمعاتنیزمصاحبهبود.یآورجمعفن


شوندگان:مشخصاتمصاحبه1جدولشماره
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26زن1
پژوهشگرعلو 

اجتماعي
تنهاسانسیلفوق

سال6سال+5/2

خوابگاه
شهرقائمدامپزشکي

پدر:بازنشسته

ارتش

دارمادر:خانه

25زن2
مهندس

عمران
اراکپونکسال3تنهالیسانس

پدر:مهندس

ممادر:معلّ

بازنشسته

30مرد3
مهندس

عمران

اخراجي

سانسیلفوق
بهبودیسال12سکناييهم

تهران

)شهرک

غرب(

پدر:کارمند

رتبهيعال

مادر:معلم

سکناييهملیسانسمهندسبرق29زن4

2سالتهران+5/1

سال3سالخوابگاه+

شهرستاندانشجويي

بهبودی







تهران

)پیروزی(

ييشوخشکپدر:

مادر:معلم

بازنشسته

سانسیلفوقمشاورحقوقي26زن5
خانههم

جنسهم
قمدامپزشکيسالخوابگاه6ماه+6

پدر:بازنشسته

دارمادر:خانه

28زن6
پژوهشگر

تاريخ
لیسانس

خانههم

جنسهم

سال4ماه+6

دانشجويي،شهرستان

دامپزشکي


لرستان

پدر:نامشخص

مادر:نامشخص
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27زن7
کنندهتهیه

راديو
لیسانس

خانههم

جنسهم

سال4سال+3

خوابگاه

رودکي


شهرضا

پدر:کارمند

بازنشسته

دارمادر:خانه

30زن8
کارمندآگانس

مسافرتي
لیسانس

خانههم

جنسهم

سال4سال+3

خوابگاه

رودکي


زنوز

پدر:نامشخص

دارمادر:خانه

29مرد9
کارمند

دفترخانه
تنهاسلیسان

سال6سال+2

خوابگاه

شهرک

ولیعصر



يزد

پدر:کارگر

بازنشسته

دارمادر:خانه

10

27مرد
نگار،روزنامه

مترجم

اخراجي

سانسیلفوق

خانههم

جنسهم

سال6سال+5/1

خوابگاه
پدر:خویشريعتي

11

کاربي23زن
دانشجوی

سانسیلفوق

خانههم

جنسهم
کرجطوسسال3

پدر:

ادر:م

12

32مرد
مهندس

مکانیک
لیسانس

خانههم

جنسهم

سال4سال+10

خوابگاهدرتهران



نواب

تهران

)ونک(

هپدر:بازنشست

وزارتدفاع

مادر:معلّم

بازنشسته

13
لیسانسمهندسبرق29مرد

خانههم

جنسهم

سال4+سال9

خوابگاه

مطهّری


سنندج

پدر:آزاد

دارمادر:خانه
14

28ردم
مهندس

مکانیک
سانسیلفوق

خانههم

جنسهم

سال4سال+5/3

دانشجويي
نورمطهری

پدر:معلم

بازنشسته

دارمادر:خانه

15

کاربي21زن
دانشجوی

لیسانس

تنها


لواسانزادهجمالسال5/2

دارپدر:درجه

ارتش

دارمادر:خانه

16

24مرد
مترجم،

دانشجويي
اهللحبیبسال7سکناييهملیسانس

هماکنون

قم

هنگا 

جدايي،

تهران

پدر:استاد

دانشگاه

مادر:پزشک

متخصص
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17

ديپلمکارگرباربری28مرد
خانههم

جنسهم
انقمبسال1

تهران

)جواديه(

پدر:آزاد

دارمادر:خانه

18

ديپلمنگارروزنامه28مرد
خانههم

جنسهم
انقمبسال1

تهران

)جواديه(

در:آزادپ

دارمادر:خانه

19

پلميدفوقگرافیست29مرد
خانههم

جنسهم
انقمبسال1

تهران

)جواديه(

پدر:درو

سازپنجره

دارمادر:خانه

20

27مرد
کارمندشرکت

نفت
تنهاسانسیلفوق

سال2سال+2

دانشجويي

اشرفي

اصفهاني



اهواز

پدر:کارمند

شرکتنفت

مادر:معلم

21

28دمر
کارمندوزارت

خارجه
تنهاسانسیلفوق

سال2سال+2

سال1دانشجويي+

خارج

پونک





ايم 
پدر:آزاد

دارمادر:خانه

22

کرمانشاهاسکندریسال3تنهاسانسیلفوقکاربي27مرد

پدر:قاضي

بازنشسته

مادر:معلم

بازنشسته

23
26مرد

پژوهشگر

ادبیات
تنهاسانسیلفوق

سال4سال+3

خوابگاه
شیرازخرمشهر

24

دکوراتور28مرد
اخراجي

لیسانس
جمهوریسال2تنها

تهران

پاسداران()

پدر:آزاد

دارمادر:خانه

25

31زن
مهندس

صنايع
تنهالیسانس

سال4سال+8

خوابگاه

معلّم


مشهد

پدر:معلم

مادر:معلم

26

تنهاسانسیلفوقمعلم30زن
سال2سال+8

وابگاهخ

چهارديوار

ی
شیراز

پدر:پرستار

مادر:معلم
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27

دانشجويي32زن
دانشجوی

فوق
تنها

سال4ماه+6

دانشجويي

انقمب


تهران

پدر:دولتي

دارمادر:خانه

28

28مرد
کارمندشرکت

نفت

فوق

لیسانس
تنها

سال6سال+2

خوابگاه
رودکي

نورآباد

ممسني

پدر:آزاد

دارمادر:خانه



 ها کدگذاری
 کدگذاری باز

کهدرآنبرایبازشناسيمبناييکدگذاریبازاستنخستینمرحلهکدگذاریدرنظريه

ميمقوله تأملخوانده هایمناسبمتنبا متنکدهایجديدیايجادنخواندزمانشود.

مرتبطهایشود.متنهانهادهمي)نهصرفاًتوصیفي(برآنشوندونامينظریياتحلیليمي

 کدگذاریميگريهمدبا واحد کدی با تحلیلو مقولهشوند. برای که بکوشد شايد هاگر

 )فلیک، کند. ابعادیايجاد 1388)کدها( :150) تحلیل. و تجزيه بخشياز کدگذاریباز

ازرابندیپديدهگذاریومقولهاستکهبهصورتمشخصبهنا  هاهبررسيدقیقدادهها

مي دادهکدپردازد باز، بخشگذاری به ميها خرد مجزا های برای دستشوند، وردنآبه

هاحاکيازهاکهدادهپديدهشوندوسؤاجتيدربارهتبررسيميهابادقهاوتفاوتمشابهت

رودوديگرانيازيرسؤالميپژوهشگرهایفرض.بدينترتیب،پیششوند،مطرحمياندآن

.(1387:62)استراسوکوربین،گشايدهرابرایکشفکردنميشودورايابررسيمي



 کدگذاری محوری

هاپسازکدگذاریبازبابرقراریهاييکهباآناستازسلسلهرويهکدگذاریمحوریعبارت

يابند.اينکاربااستفادههایجديدیاطمعاتبايکديگرربطميپیوندبینمقوجت،بهشیوه

يکپارادايم يا)الگواز و محتوا کهمتضمنشرايط، های()استراتژیراهبردهایسرمشق(

صورتمي پیامدهاست، و گیردکنش/کنشمتقابل کوربین، 1387)استراسو :97) در.

پديده(بادرنظرگرفتنشرايطيمقوله)کدگذاریمحوریتکیهرویمشخصکردنيک

خصوصیاتويژه)یاايطعبارتاستاززمینهانجامد،قراردارد؛وآنشرکهبهايجادآنمي

کنشمتقابلکهبدان-های(کنش)استراتژیآن(کهمقولهدرآنواقعشدهاست،راهبردها

بهانجا ميوسیلهمقولهادارهوکنترلمي اينشودو پیامدهایآنراهبردها. گونهرسدو

.(98همان:)دبخشهایمقوله،بداندقتوظرافتميمشخصکردنويژگي

 شرايط قالب در متن تحلیل يعني کدگذاری نحو زمینهيعلاين مداخله، گر،ای،

استراتژی و کنشمتقابلفقطپیامدها ممکنبرایکدگذاریاستوراهکيهایکنش/

آنوددارندکهميدیوجهایکدگذاریمتعدخانواده برایدستهتوانهريکاز را بندیها
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گفتهراهامواردپیشهارااستفادهکرد.مادرتحلیلدادهبردياتلفیقيازآنهابهکارداده

اطمعاتکهبتوانیمهمهمبناقرارداديموبرایآندهنديمکهاستراسوکوربینپیشنهاد

ارائهایازمتنموردمطالعهجانبهبهدستآمدهرادرتحلیلبگنجانیموتوصیففربههمه

مرحل خانوادههکنیم، از افزوديم.انتقالرا بهتحلیلخود استراسوفرايندوا گرفتیمو

بهعلل،زمینهمبناييکدگذاریدادهکوربیندرتوضیحروندکاردرنظريه پديده،هارا ها،

ردنکدهایديگرادراينروشراهبرایاضافهککنندامهامحدودميواستراتژیپیامدها

هاوبرایبهدستدادنبهترينتوصیفوتبیینازموضوعهبهمتنيافتهتوجبازاستوبا

هارادريکهایکدگذاریمختلفوا گرفتوآنتوانکدهاييراازخانوادهموردمطالعه،مي

ايموبرخيازکدهاپارادايميتلفیقيکناريکديگرنشاند.مادراينتحقیقچنینکردهالگو

ايمتابتوانیمتما ابعادیراوبهمواردباجافزودهایکدگذاریديگروا گرفتههراازخانواده

ستبیاناموضوعموردبررسيماروشنگراندوهامطرحنمودهگوياندرمصاحبهکهپاسخ

محققنقش»کنیمودرتحلیلخودلحاظنمايیم.همچنینازآنروکهدرتحقیقکیفي

:2001)شاووگولد،«موردبررسياستهفرهنگوزمینکلتبهدستیابيبهبینشينسب

تحلیل(کوشیده7 در بهزندگيبررگذاریتأثهایخودبهشرايطکمنايمتا تصمیمافراد

دبايدگفتکهچنینمستقلنیزهمچونشرايطخردومیانيعطفتوجّهنمايیم،هرچن

حد دلروشنظريامکانيتا است.مبناييهزيادیدر کهنتايجکدگذاریمحورینهفته

.1آمدهاست2دهددرجدولشمارههارانشانميصاحبهمقوجتبرآمدهازم



 کدگذاری انتخابی

م)سیستماتیک(وارتباطدادنآنطورمنظاصليبهکدگذاریانتخابيروندانتخابمقوله»

سايرمقوله پرکردنجاهبا بخشیدنبهروابطو اعتبار بهها، مقوجتيکهنیاز ایخاليبا

بیش گسترش و دارنداصمح تر » 1387)استراسوکوربین، مرحله118: اين واقع در )

آنبايدنظريهمرحله متنبرميایاستکهدر از که ميایرا توانآنراآيدشکلدادو

طوجني و دانست.دشوارترين کار مرحله ترين خطدر سه برآتحلیل اصلي ازروايي مده

اند.کدگذاریانتخابيهکهدرواقعحاصلمرحلهاراازنظرخواهیمگذراندمصاحبه

و شهر اين دارد، که موضوعي با استو شده انجا  تهران شهر در حاضر تحقیق

درآنايفاميرابطه نقشپررنگيرا کند؛پسازتحلیلوبررسيایکهافرادباآندارند،

کنآناند،ساایبااينشهرداشتهگويانچهرابطهپاسخنکهيابستهبههامعلو شدمصاحبه

انديابهقصدتهرانشهرپیشینخودبهآنمهاجرتکردهاند،برایتحصیلويااتفاقيبوده

کرده ترک زمینهرا مرحلاند، استراتژیهها، و پیامدها يکديگرکنششانهایانتقالي، با

ادداشتتقابلتهرانوغیرتهرانچهبهلحاظعینيوچهبهلحاظمتفاوتاست.بايدبهي

                                                           
ایزندگيمستقلازخانوادهدرمطالعهزمینهلطیفي،مارال،بنگريدبهتوصیفوتفصیلمقوجتهطالعبرایم1

علو اجتماعيدانشگاههکارشناسيارشدمطالعاتجوانان،دانشکدهنام،پايانمیانجوانانساکنشهرتهران

1390تهران،
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مهمذهني از آنزندگيميبافتيهایترينويژگيکه در ما گفتهاستکه هایکنیمدر

شوندگانمابسیارپررنگودرزندگيآنانمنشأاثرفراوانبودهاست.ایازمصاحبهدسته


:نتايجکدگذاریمحوری2جدول
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تقابل

تهران/

غیرتهران

مشاجرات

خانوادگي
هاهزينهدستاوردهامحدوديترهاييشیرانهروباهانه

زندگيدر

منزل

اقوا 

مل
تق
اس



تأملو

کنشگری؛

ازدواج،

تحصیل،

پوشش،

خوراک،

سیاستو

اجتماع



تعارضبا

خانواده

دشواری

زندگي

باوالدين

گفتگوسکوت



رهايياز

نظارت



دشواری

مالي

حريمشخصي

ازدست

دادن

حمايت

مالي

زندگيدر

محلکار





پذيریمسئولیت

تاريخچه

خانوادگي

نداشتن

قصد

ازدواج

دروغ

سلب

امکان

نظارت

آزادی

عمل

احساس

ناامني

کسبتجربه

اجتماعي

ازدست

دادن

روابط

وزمرهر

با

خانواده

زندگي

دانشجويي

ده
نا
مع

ي
نف
نم

گا
واگ
ه
تب

ثب
يم





تحصیلدر

شهرديگر

ت
وي
ه


ده
نوا
خا
از
ل

تق
مس

ي
ياب



کاریپنهان

رد

کمک

مالي

خانواده

دوری

گزيدناز

هاوشیوه

هایالزا 

خانوادگي

نامشروع

بودن
نفساعتمادبه

ازدست

دادن

خدمات

رايگان

خانواده

خوابگاه







رخورداریب

از

هایسرمايه

مختلف

ظاهرسازی



پذيریمسئولیت

ازدست

دادن

انعطاف

دربرابر

ديگران





موفقیتامتیازدهي



استفادهاز

هاحساسیت

بهبودروابطبا

والدين


لذتورضايت

تمايز
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 لخط روایی او
هيکهازشهریديگرآمدهبودندودرروندعادیروندرسیدنبهتصمیماستقملبرایگرو

خمصهبهطورفاقسرازتهراندرآوردهبودند،دانشگاهوازرویاتهکنکوروانتخابرشت

اغلب دانشجوييو فضایبهنسبتمحدودزندگيپیشاز چنینبودکهبعدازخروجاز

شهریکوچکدانش جهاآموزیدر به قد  درونخانواده، و بودند؛نيبزرگتر گذاشته تر

زندگيباخانوادهدرکارهایترديگرمحدوديتمحیطبزرگدانشگاهوشهرتهران.دراين

هایورودبهجهاناجتماعيبهتنهايينبودوآنانفرصتيافتهبودندکهدرنخستینسال

تبپردازند.اينروشوندودرآنبهآزمونوخطاوکسبتجربهيادگیریمناسباباآنروبه

هایمختلفسیاسيافراددرفضاييکهتوصیفکرديم،عاداتيکسبکردهبودندوبافعالیت

واجتماعيوفکریونیزمصرفکاجهایفرهنگيواندکامکاناتتفريحياينشهر،هويت

هويتيکهمستقلازخانوادهشکلگرفتهبود بازگشتبهخانوادهوزندگيافتهبودند. يو

وحت غايتدشوار به آنانرا با ازسوييامکاناتمتعدکنمييشايدنامممجدد دوکرد؛

کاربودوازسوييخوگرفتنتردرهایشهرتهراندرمقايسهباشهرهایکوچکفريبندگي

هایخانواده.درنتیجهاينافرادکهومحدوديتيامرونهبهزندگيبدوننظارتواينگروه

وا خانوادخودرا والدينو از آنديدندوسودایساختنزندگيخودميهحدیجدا ایاز

خواستندبابرعهدهگرفتنمسئولیتزندگيخود،عواقبخوبوبدخودراداشتندومي

فضایخانوادگيپرتنشيداشتهمتوجاعمالشان اندياخانوادهازابتداهخودشانباشد،بعضاً

هاييبرایتبديلبهاستودرمواردبسیارسرمايهقراردادهتشانیترباستقملراازعناصر

ادامه و اينشهر ماندندر به تصمیم دارند، گذرانزندگيخود تکمیلزندگيپولو و

مي خانواده خانوادهمستقلاز فرزندخودگیرند. نبودن سوييبه از که نیز هایاينافراد

سوييزندگيوعادتکرده از و بزرگاند شهر در کردناو نوعيکار تریچونتهرانرا

دهندودربسیاریمواقعفرزندانخودراتربهاينامررضايتميبینند،آسانميشرفتیپ

هایمختلفکنند.اينفرزنداننیزبااستراتژیدرراهتثبیتاستقملکمکوحمايتنیزمي

پذيرشودرکاسترقابلیغنشانيوالدایکهمعتقدندبرایازپنهانکردنسبکزندگي

ادام يا عواملخارجيچونکار کسبمشروعیتاز با دروغيا سکوتوظاهرسازیو هتا

کوشندبهاينترتیبکنندوميتروالدينرابهخودجلبميتحصیل،اعتمادورضايتبیش

 سوييحمايتو از و خانواده با مبادجتعاطفيخود سوييروابطو پشتیبانيماليواز

نوپایخودازآنبهرهجويند.مستقلاجتماعيآنانراحفظکنندودرراهاستقرارزندگي

سوييوجهرهايي از همزندگيمستقلبرایاينافراد آنانرا و زمانازبخشدارد

محدوديت خانواده، خاننظارت در خانواده با زندگي از ناشي شیوهههای ومشترکو ها

هایزندگيآنان،ازجملهاجباربهزيستندرشهریکهفاقدمطلوبیتذهنيياعینيالزا 

ههایماليزندگيمستقل)بستهبهدرجرهاندوازسوييآنانرابادشواریکافياست،مي

استقملماليازخانواده(،تنهايي،احساسناامنيومحرومیتازخدماترايگانموجوددر

بهوالدين)مثهخان خانه اجاره پرداختقبوضو و شدنخانه تمیز يا بودنغذا لآماده
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برعهدهداشتنمسئولیتزندگيشخصيهسازد،اينامربهاضافروميدستديگران(روبه

مواجه از ناگزير را جهاناجتماعيودشواریهافراد آنميفردیبا وکندهایزندگيدر

آننفساعتمادبه شخصیت قدرت رو ميها ارتقا ا بزرگ و پختگي باعث و شدنشاندهد

آنمي برخورداریازحريمشخصيوکسبامکانشود. پسازشروعزندگيمستقلبا ها

اينعرصهبرنامه بهموفقیتدستميريزیفردیبرایامورتحصیليوشغليدر يابند،ها

حداجتماعيمنزلت تا هماجنو ميشاننزد ارتقا يابدیخانواده به احساسرضايتازو

بینندکهرسندوعموهبرآنخودرامتمايزوبرترازکسانيميتميزندگيوخودولذ

کوشندگیردوميدرآنانقوّتميشرفتیپاندودرنتیجهمیلبهاینداشتهچنینتجربه

.ندازندیبزندگيخودرادرمسیربهبودمدا 



 روایی دوم خط
درمیاندوگروهانهبهقصدتحصیلبهتهرانآمدهیديگرامگروهيکهازشهر اند،دقیقاً

پیشینداردوسرديگرههاشباهتبسیاربهدستگیرندويکسرطیفآنديگرقرارمي

دست عدهطیفخیليشبیه تهرانهبعدیاست. برایتحصیلبه هرچند افراد اين ایاز

تجربنیامده امّا اقاهاند، و محلتحصیل از غیر شهری در موقت رامت خانواده سکونت

داشته را خانواده از مستقل زندگي طعم و ايدچشیدهآنجااند و اينهاند تداو  و حفظ

 همچوناستقمل به پیشین کوشیدهذهنشانگروه آنان مثل استو استقملرسیده اند

عهبخشند،فقطدراينراهبندبهچنگآمدهراحفظکنند،آنراتثبیتنمايندوتوسنیم

ایافزودهمرحله آن و مکاننقلاند تهران استبه بوده نیز اينان پیشدرهمچون. گروه

هايشانتعارضدارند،گاهتنشرادرفضایومذهبباخانوادهروزمرهعناصرزندگيهزمین

هایهيافعالیتتحصیلدرشهریديگروورودبهدانشگاهاند،درنتیجخانوادهتجربهکرده

هاييبرایتبديلبهپولدارندهایپیشرويشانگستردهشدهاستوسرمايهاجتماعيافق

قبليخودرامتمايزازخانوادههآنانهممثلدستنکهياترتاباآنگذرانکنند.ازهمهمهم

ميمي تعريف خويش برای خانوادگي روابط از خارج و مستقل هويتي و بینند وکنند

عواقبآنروبهمي با بسازندو طبقتشخیصخود روخواهندزندگيشخصيخودشانرا

مي خانواده از زندگيمستقل تداو  به تصمیم نتیجه در دجيلمختلفشوند به و گیرند

گزينند.اينگروهاغلببرایآمدنبهتهرانکارکردندراينشهرتهرانرابرایاقامتبرمي

بهانهکرده ازديدانرا دوبهاينترتیبمیلوافرخودبهدوربودنازفضایخانوادگيرا

هایگروهقبلياتاحدودیبااستراتژیهایآناناماند.استراتژینمودهوالدينخويشپنهان

کمکماليوالدين،ایازقبیلردهایشیرانهتراتژیترتمايلبهاسمتفاوتاست؛آنانبیش

امکوگوگفت سلب استراتژیو که هرچند دارند، نظارت وان ظاهرسازی قبیل از هايي

گیرندتاازدرگیریوايجادتنشباوالدينبپرهیزند.بههرحالکاریرانیزپیشميپنهان

ترهويتمستقلتافزونترآنانبهاستقملوقومیلبیشدراينگروهمشهوداستآنچه

درايشاناست.
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تریبهساکنانشهرتهراندارند،کسانيهستندشباهتبیشسرديگراينطیفکه

انتقاليتحصیلدرشهرديگرومستقیمازشهرخودونزدخانوادهبهتهرانهکهبدونمرحل

ایغیراندوبارؤيایزندگيدرتهرانرشتهاند؛برخيازاينافرادتحصیلرابهانهکردهآمده

ایگروههایزمینههاباهمانويژگياند.آنرانراانتخابکردههایتهدلخواهامّادردانشگاه

اضاف به هپیشین تهران در زندگي به شديد تحقمیل باقو و شهر اين در خويشتن

بهعنوانتحصیلدراينشهرهاندوازدوريابيمستقلازخانواده،راهيتهرانشدههويت

کردههمرحل عدانتقالياستفاده گیرندکسانيریکهدرهمینسرطیفقرارميديگهاند.

والدينراهتحصیلبلکهباقصدمستقیمزندگيدرتهرانشهروخانههستندکهنهبهبهان

دينتروفرزندمستقلبرایوالهایتربیتياستقملقویاند؛دراينگروهزمینهترککرده

پذيرفته حدآنان تا و است پشتیتر و حمايت از خانوادزيادی راههباني اين در خود

آنانهمسرمايه هاييدراختیاردارندکهبااتکابهآناقدا بهترکخانوادهوبرخوردارند.

مي خود شهر فراهم و ارتقایشرايطزندگي و برایکسبتجربه اينگروه کردنکنند.

برایتحقزمینه حاليکقخويشتنراهيتهرانميهایمساعدتر در هاستقملراشوندو

ازخانوادهتشمارند،يکيازعلهيوضروریميبرایافرادبشربدي هایجداشدنخودرا

اينگروهازنداشتنقصدازدواجوممکنندانستناستقملازاينراهمي کهباآنجادانند.

واغلبباگیرندهابهکارنميایدربرابرآند،استراتژیويژهوالدينخودتوافقارزشيدارن

اپیامدهایزندگيمستقلبرایام؛آورندزوالدينرابهدستميهایخوداوگوخواستهگفت

اينافرادپسازشروعزندگيههایمتفاوت.همتقريبيکياستبااولويتاينافرادبهههم

زندگييابندودرجزئیاتهایزندگيخانوادگيرهاييميهاوالزا مستقلازنظارتوشیوه

ميروزمره دست به آزادی کمشان دشواریآورند. با روبهوبیش مالي ميهای ورو شوند

کنند.ايناننیزبااحساسناامنيونامشروعبودندرنظراکثريتافراداجتماعراتجربهمي

هاريزیفردیبرایشغلوتحصیلخود،دراينزمینهداشتنحريمشخصيوامکانبرنامه

زمانيکبیشا زندگيميز خانواده نتیجقميکردندموفهبا در گرفتنهشوندو برعهده

مسئولیت مينفسشاناعتمادبههایمختلفزندگي، مهارتارتقا بر اجتماعييابد، شانهای

مي بزرگميافزوده و ميشود ارتقا والدين و هماجن نزد نیز اينان جايگاه وشوند. يابد

درشود.احساستنهاييومحرومیتازخدماترايگاندهبهترازپیشميباخانواروابطشان

خوببرترینسبتبهديگراناستوحستورضايتواينگروههمدرکناراحساسلذ

دهد.اينگروهبرایپیشرفتراهمارتقاميهمجموعاينعواملانگیز



 روایی سوم خط
محل شهر همان در که هستند کساني آخر زندگيگروه تهران، يعني والدين، سکونت

داده تشکیل همانمستقل مياند. انتظار که استقملطور فرايند ازرود گروه اين يابي

ترازدوگروهپیشینبودهاست.شباهتاينانباتروپرفرازونشیبپرتنششانيهاخانواده

هانتهایطیفدست ابتتفاوتشانقبليو با گروه تقددایهمانطیفو ايدنخستدر ه 
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است آن عملي و عیني نمود بر واستقمل جداييزمینه؛ علل و وها خانواده از شان

کند.دراينافرادگفتهفرقميباتما افرادپیشعملشانهاوهمچنینپیامدهایاستراتژی

ديندرتوانتشخیصدادکهابتداخودرادارایموجوديتيجداازخانوادهووالبهوضوحمي

اندبهلحاظذهنيخويشرادرقالبيغیرازفرزندياخواهروبرادرواندوتوانستهنظرگرفته

حیاتييافتهاستواقدا تیاهمغیرهتعريفکنند،درنتیجهاستقملرأیوعملبرايشان

ردخانوادهدرجهتمحدودسازیايناستقملوسعيآنانبرایتحتنظارتگرفتنافرادمو

هایشديدوبحثاقداميتهاجميونوعيتجاوزازحدودفرضشدهودرمقابلآنواکنش

ترلفظينشاندادهشدهاست.تعارضايناننیزباخانوادهبیشهچونقهرومشاجریجد

حولدومحوراصليدينوسبکزندگيبودهاستوهردوطرفچنانبرمواضعخودمصر

افرادموردمطالععارضاينتحلاندکهبوده بهناممکننزديکبودهاست. تداو هها با ما

سرمايه حاليکه در داشتهچنینوضعیتيو ادامهاييبرایاتکا والدينراهاند، زندگيبا

يافته گرفتهدشوار مستقل زندگي شروع به تصمیم و بدوناند خانواده از شدن جدا اند.

هادرمراحلانتقالي،ندیبسیاردشواربودهاستواغلبآندستاويزوبهانهبرایآنانفراي

اقوا ياچندشبدرهفتهبههباقهرورفتنبهخاناند)نخستحضوردرخانهراکمکرده

اقامتدرخوابگاهدوستانشهرستاني(وسپسبهتدريجازوالدينخودايوخانهنیامدن

اينانبرایشروعوتداو جداشده زندگيمستقلخويشودربرخوردباوالديناغلباند.

اتخاذکردهاستراتژی کمکماليوگو،سلبامکاننظارتياردگفتاندوباهایشیرانهرا

تثبیتنموده خويشرا استقمل استراتژیوالدين با و ظاهرسازیاند يا دروغ چون هايي

میاناستراتژیاینداشتهمیانه از و بیشهایروباهاناند سکوته امتیازدهييا سراغ به تر

رفته والديننیز مواضعتسلیمشدهآخردستاند. از و قطعهیاولاند و طرد مبنيبر خود

دربیشکوتاهآمدهاندکاندککمکمالي 2تراينمواردپسازگذشتاند. سالاز3يا

مي عادی خانواده با روابط مستقل نتیجزندگي در و هشد بهبودطکاکاصنبودن روزانه

يافتامّادرمواردیکهخانوادهبههیچوجهازموضعخودعقبننشستهبودند،روابطبهمي

کهوالدينباخودداریازکمکماليبهفرزندخود،بهامیدعقبتقريبقطعشدهبوديااين

بیلکاربخشبیرونيازقگذاشتندودرغیابعاملمشروعیتنشاندناو،تحتفشارشمي

نامشروعبودنبیش تحصیل، مييا آزار را اينگروه عینحالمثلديگرانازتر در دادو

بهاينترتیبمي بودند. تواننتیجهخدماترايگانوروابطروزمرهباخانوادهمحرو شده

توانبهاينتربودهاستوازهمینامرميهایاستقملبرایاينگروهبیشگرفتکههزينه

تراست.هایاستقملنیزبرایاينانقوینکتهراهبردکهجبدانگیزه

 میانايندسته ازتأکیددر و شکلدادنزندگيطبقتشخیصخود فرديتو بر

دانندتریميتراستواستقملخويشرادستاوردبزرگپذيریپررنگسویديگرمسئولیت

کنند.اينانبستهبهمیزانمشکمتيکهرانميهااحساستمايزباديگوبیشازسايرگروه

آنروبه هستنبا تجربهميرو رضايترا لذتو امدسطوحمتفاوتياز هیچيکازکنند ا

يابيبهحريمشخصياند.دستآنهمبهادامينراهپشیماننیستندوهمگيمصمشروعا
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فراهمکردهاستودرمواجههبرایاينگروهنیزامکانموفقیتدرامورشغليوتحصیليرا

ارتقانفسشاناعتمادبهاندوترازگذشتهشدهاندوپختهباجهاناجتماعيکسبتجربهکرده

يافتهاست.

ازمسیرهایمختلفوبازمینهطورکهديديممصاحبههمان هایاندکيشوندگانما

پیشازآنچهنوادهاست.اندکههمانزندگيمستقلازخارسیدهيکسانيهمتفاوتبهنقط

ايننقط استقملذهنيازکسانيهرسیدنبه چیزیجز است، میانآنانمشترکبوده

ایاندوپسازآندرزمینهخانوادهنبودهاست.آنانهريکبهطريقيبهايننقطهرسیده

 تحت و هويتیجدتأثیرمهیّا مشاجره چون تلنگرهايي با و خانواده از مستقل بايابي

بهيکبارهتنگشدنعرصهودشوارديدنادام يا خانوادهتصمیمبههخانواده زندگيبا

هاودراينراهبادشواری؛واندکسباستقملمکانيازوالدينوزندگيجداازآنانگرفته

روبهمحدوديت شدههايي داشتهرو برخي دادهاند، کف از را آزادیها به و واند ها

برخيدرحیاتفردیواجتماعيخوددستيافتهيياهشرفتیپ لدرعناصرچونتأماند.

پذيریهرچندشئونمختلفزندگي،کنشگریدرزندگيفردیواجتماعيونیزمسئولیت

درجا اتبا میاناکثريتقريببه عینحالفاقپاسختمختلف، در امّا گويانمشترکبود

قابلدسترسبودوامکاننشینياينعواملبازندگيفقطهم برایما مستقلازخانواده

بودنآن پسیني زندگيتعیینپیشینييا از ايننوع نسبتبه نداشت.مانيبراها وجود

هاوپیامدهایکنشخودتژیها،علل،استراهاييدرزمینهشوندگانبهرغمتفاوتمصاحبه

کبهنحویدرپاياناينبازیخودرافاقازاينتجربهرضايتداشتندوهمگيوهريبهات

دانستند.برندهمي



 گیری نتیجه
ميدرپاسخبهپرسش هتوانگفتافرادموردمطالعهایپژوهشکهدرابتدایمقالهآمد،

ابرایهايشانداشتند،امودازخانوادهاينتحقیقهمگيروايتيمنسجمازروندجداشدنخ

واينناظرزماننبودهاستهاهمنوادهبااستقمليافتنازآنخابسیاریازآنانجداشدناز

ایهطورکهتوضیحداديمعداست.همانبههمانتفاوتزندگيدانشجوييوزندگيمستقل

پاسخ کردهاز تبديل مستقل زندگي به را تهران در خود دانشجويي زندگي اند،گويان،

بودکهعدتدريجيب اينگروههودناينروندموجبشده گوياننتوانندبهپاسخکمياز

توانگفتاند.ميخوبيتوضیحدهندکهازچهمقطعيوچگونهبهتصمیماستقملرسیده

کم مستقل زندگي شروع وتنشهرچه ذهني درگیری خواه و خانواده تنشبا )خواه تر

روايتافرادازآننیزانسجا کم بود، سیاریکهتصمیمتریداشتودرمواردبشخصي(

د انتهایيکسلسله در تعماستقمل و تأمل محیطو با عیني هقدرباررگیریذهنيو

هستيحاصلش کل، در و اجتماع و خانواده با ارتباط در فرد خود افرادجايگاه بود، ده

خط نحوروايتيمنسجمو راحتيميهياز به داشتندو توانستنداينمستقلشدنخود

اسايرعناصرزندگيخوددرارتباطقراردهندوتأثیرپذيریوتأثیرگذاریآنرااستقملراب
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توجههويتيداشتوخودراباآننگروهاستقملمکانزندگيبهشدنشاندهند.برایاي

محورکنشکردندوبهيکمعناميتعريفمي هایمتقابلهاوکنشتوانگفتکهآنرا

اردادهبودند،آنانازراهبهچالشکشیدنروندهایمعمولزندگيخودباجهانپیرامونقر

کردندودرغالبموارديابيوبهزندگيخودمعنادهيميدراينموردومواردديگرهويت

معتبرترازعواملمشروعیتتشخیصوصمح دانستند،بخشخارجازفردميديدفردیرا

فرصتيتکرارناپذيرمي بايدبرایتجربهزندگيخودرا تحقاندوزديدندکه قخويشتنیو

نهايتاستفادهراازآنبکنندوبادرجاتمختلفدربرابرهرگونهمانعيکهدراينراهقرار

مقاومتممي بیشيگرفت، دايرترآناندرراهتحقکردند. محدودبهکنششانهقخود، را

کردندوقيخودرابهآنابرازميتعلضوحبيديدندوگاهبهونميتايرانمل-مرزهایدولت

،مهاجرتبهکشورهایغربيراراهخوبيشرفتیپتربرایهایبزرگوجویفرصتدرجست

دانستند.مي

هایایبهمفهو فردگراييوابعادمختلفآنونیزسويهدرچارچوبمفهومياشاره

بوديم،سويه پذيریوفردگرايييعنيمسئولیتهایمثبتمثبتومنفياينمفهو کرده

تروبرخيخوردهرچندکهبرخيبیشگويانبهچشمميآشکارادرمیانپاسخييخوداتکا

هنیزکهسوي1خودشیفتگيهاييازرگهگهگاهمندبودند،درمقابلهابهرهترازاينويژگيکم

پاسخ میان در است فردگرايي ميمنفي ديده گويان مجموع در کهآنرغمبهشد.

توانگیریدقیقمیزانفردگراييدراينکارجايينداشتهاست،ميسازیواندازهشاخص

همحرکتحقیقحاضرپررنگبودوبهمثابهموتورهگفتکهاينعنصردرافرادموردمطالع

تصمیم وکنشبسیاریاز میانشکلو؛کردهايشانعملميها هایمختلففردگرايي،از

همهایمابارزتربود،بهاينمعناکهآنانهممستقلبودندودرنمونه2راييعمودیفردگ

کردند.رميخودرامتفاوتازديگرانتصو

ميهمان انتظار که آستانتريندرگیریمصاحبهرفتبیشطور زندگيهشوندگاندر

خانواده با حینآن بیشمستقلو در بود. خانوادهشان موارد درتر نگرانيوها ابراز ابتدا

فرزندخودومستقلمخالفتکردهبودندوبهتدريجقانعشدهبودندوپسازشروعزندگي

بودند نخواهدبودشانيهامخالفتزمانيکهمتوجّهشده ازسوييمزايایاينتأثیرگذار و

اپذيرفتهرفتنفرزندشانراديدهبودند،موضوعرههادرنتیجشکلزندگيوکمشدنتنش

حمايت خود فرزند از کمو موارد در بودند. اجتماعيکرده ماليو شمارتریهایعاطفي،

ادراينمواردنقشاند،امفرزندخودراحمايتکردهاندوهاازابتدامخالفتينداشتهخانواده

درمواردمشروعیت خودتریوالدينبازهماندکبخشدانشگاهوکارغیرقابلانکاراست.

بودهمشو فرزند استقمل وق نادر موارد در و موردیحاداند افراد اختمفمیان که هم

هايشانبسیارعمیقوشديدبودهاست،والدينبااستقملفرزندمخالفتمطالعهوخانواده

                                                           
1 narcissism 

کند.مستقلاستوثانیاًخودشرامتفاوتازديگرانتصورميکسيکهدارایاينشکلفردگرايياستاوج2ً
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کردهیجد رابطه قطع به کار و اماند است، کشیده حمايتمالي قطع تکراريا هم باز ا

کهمي کنیم چندان نه مخالفتي موارد غالب کهجدیدر داشته وجود کار ابتدای در

برطرفگرديدهاست.اندکاندک

«بزرگ»استقملهکردندکهپسازتجربمابیانميهافرادموردمطالعهتقريبهمبه

حوادثبزرگشده اکنونتوانمواجههبا درگفتهاندو دارند، هایآناندرزندگيخودرا

آمدنبرآنفائقزمان،احساسقدرتبرایایبهمبارزهطلبیدنجهاناجتماعيوهمهگون

البتهذکرايننکتههمباجييازخودنشانمينفساعتمادبهشدوهمگيديدهمي دادند.

گويانکهقصدازدواجداشتند،فرآيندبزرگشدنجاستکهتعدادزيادیازآنگروهپاسخبه

ناکامل دانستندوبهازدواجهمچونراهيبرایبسطاستقملوتثبیتآننگاهميخودرا

هایخودنگنجاندهبودند،اينشکلدربرنامهجدیبهطورهاکهازدواجراکردند،امّاآنمي

شکلنهاييواصیلزندگيخودمي بزرگاززندگيرا ساليخودرادانستندواستقمليا

ديدند.ناقصنمي

زندگيهنکت در که مصاحبههنامديگری طورشوندگان کرد،خودنماييميجدیبه

شدنآنانازخانوادهتأثیر هايشانوپیشگرفتنزندگيعواملنهادیوسازمانيدرجدا

آورد.دربخشيازتوضیحايننظريهسازیبکرافرايادميفردیهمستقلبود.اينامرنظري

خوانیممي


سازیبهفردی» ،کاربازارمعنایآناستکهافرادجامعهازطريقنهادها،

دولترفاه،نظا آموزشي،نظا حقوقي،بوروکراسيحکومتي،دولتيونظاير

آنبههممرتبطشوند.ظهوروپیدايشاينامرنیزبهتبعمدرنیتهاست.اين

خواسته اصولومقرراتگوناگون، عملنهادها، دستورِ وحقوقها، بهها يرا

ترناظربهفرداستتاخانوادهدرشکلکليآن.کنندکهبیشفردواگذارمي

زندگيروزمره،هويژگيعمد ايناصولدر اينمقرراتجديدآناستکه

فردمي وابستگيبههمراه ازهرپیونديا فراتر باشندو راهنمایاو شودتا

سازند.گاهياوقاتايناصولوهایديگرجامعه،اوراآگاهخانوادهياگروه

گسلندکنندکهپیوندهاراميبرایفردتعیینتکلیفميجابدانمقرراتتا

سبب آنميو به بدونمراجعه فرد تا کنشاجتماعيشوند به «بپردازندها

.(1388:15)بک،



اوهگیریهويتاجتماعي،خواستهنظا آموزشيوبازارکارمنشأاثرفراواندرشکل

تصمیمآلايده نیز و نحوگیریها و اينتحقیقبررسيشدند.هها کهدر عملافرادیبود

ایاينعواملمدرنشکلگرفتهبودند،فاصلهتأثیرهاييکهتحتآلهاوايدههويت،خواسته

هایازپیشموجودراتعمیقکردهبودندشانايجادکردهبودندوشکافمیانآنانوخانواده

وراهايندوراازيکديگرجداکردهبودندوافرادکهسودایپیشرفتودادنشکلدلخواهبه

 اقتضشانيزندگوخود به داشتند، سر در آنرا با زيستن و والدين زندگي کهائات ها
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شدند،تندرندادهوترجیحدادهبودندباشکلدادنزندگيمستقليميمحدودکنندهتلق

ترکنند.تروامکاناترشدخويشرابیشرافراخکنشخودهدامن



 پژوهشبرآمده از  هنظری
کمهشودبمیشازآنمبناييانجا شدهاست،حاصلميهایکهبانظريدرپايانمطالعهآنچه

دقیقوبررسميهموردمطالعهباشد،توصیفيدقیقبرآمدهازمطالعهتوضیحينظریازپديد

کمدشواریپلزدنازتوصیفبهنظريهدرايننوعمکنييادستجوانبآناستونامههم

واردشممدهبممرايممنروشاسممت.امّمماهمممانتوصممیففربممهوجممدیتحقیقمماتازنقممدهای

وکليشود،ازنظربهدستدادننگرشيایهمکهازايننوعمطالعاتحاصلميجانبههمه

مادرتحقیقحاضمردرپميندارد.ازتوضیحاتنظریيکمدستهایبعدیکمکبهتحلیل

ممانچیسمتوگروهموردمطالعمههزندگيمستقلازخانوادهآنبوديمکهبدانیمابعادتجرب

بايدپیشازهرچیزناظربهاينپرسشباشد.قمانیتحقياتوصیففربهبرآمدهازنظريه

نيوذهنميمرکمزوتقابلعیایباويژگيدرمجموعازاينمطالعهدريافتیمدرزمینه

پیرامون)تهرانوغیرتهران(ودرشرايطيکهدرمواردیاساسيچوندينوسبکزندگي

تعارضوجودداردوازسويياستقملبهمثابهعنصمریتربیتميهايشانخانوادهمیانافرادو

ندانشمانگیردوازسوييرفتارآنانخودنقمی اسمتقملفرزهاقرارميخانوادهتأکیدمورد

شموندوهایپیشرویفردگستردهمياستيادرفضایخانوادگيپرتنش،هنگاميکهافق

ایکادراختیاردارد)عوامملزمینمهاييقابلتبديلبهپولوقابلاتهازسويينیزاوسرمايه

يابيکندوتلنگرهاييچونمشاجرهياشروطجز (هنگاميکهفردمستقلازخانوادههويت

هويژهاگربرناممباخانوادهبهاوزدهشودياعرصهرادرزندگيباوالدينبسیارتنگببیند،به

ياشروطکافي(،تصممیمبمهيعلتنداشتهباشد)شرايطبرایازدواجدرکوتاهمديمشخص

گیرد.درمواردبسیارخروججداکردنمکانزندگيودرنتیجهسرنوشتخودازوالدينمي

ایانتقماليبمرایشمودومرحلمهفاصلهانجا نميلوالدينوورودبهمنزلشخصيبيازمنز

انتقمالي(.هشمود)مرحلممهیّاکردنشرايطزندگيمستقلمیانايندودورانقراردادهممي

وبخشداردوفردراازنظارتخانوادهزمانهموجهيرهايياستقملازخانواده)پديده(هم

دهدوهمممحدودکننمدهرهاندوبهاوآزادیعملميهایزندگيآنانميالزا هاونیزشیوه

رنظمرديگمرانعمد مشمروعیتدهاستواورابادشواریمالي،احساسناامنيونیزمسئل

يابيبهحريمشخصميادستاوردهایفراوانايننحوزندگيازجملهدستکند،امروميروبه

ريزیفردیدرامورشغليوتحصیلياشتناينفضاوامکانبرنامهدهکهدرنتیجيتیموفقو

اجتماعي،ارتقاءجايگماهنمزدهمماجنوگماهخمانواده،هشد،غنایتجرببرایافرادحاصلمي

ههممهباوالدينهمچنیناحساستممايزازديگمرانودرنتیجمپرتنشتربهبودروابطپیش

هایايمنشمکلزنمدگيمستقل)دستاوردها(،هزينهتورضايتاززندگيهااحساسلذاين

باآنانونیزخمدماترايگمانيراکمهروزمرهيعنيازدستدادنحمايتماليوالدين،روابط

هسمازد.والمديناغلمبدروهلمممياثرکمرنگودرمنزلپدرومادردراختیارفردبود،کم
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يبمهراضميشمدهوحتماندکاندککنندوسپسميفرزندشانمخالفتنخستبااستقمل

مانمدپردازند،امّامیلبهنظارتبسیاریازمواقعدرايشانزندهميحمايتفرزندانخودمي

وفرزنداندرمواردینگرانازدسمتدادناعتممادودرنتیجمهحمايمتعماطفي،ممالييما

زخمودراازآنمان،درنتیجهبستهبهموقعیت،ياسبکزندگيمتمايخودنداجتماعيوالدين

ايندوترفند،بمههکننديادرادامعقايدمتفاوتخويشسکوتميهدارند،يادربارپنهانمي

يدهندودرمواقعلزو حتشکلميهنگا مواجههباوالدين،ظاهرخودرامطابقمیلآنان

وباهانمه(امّماهمایرجزئیاتزندگيخويشنیزاباييندارنمد)اسمتراتژیهازدروغگفتندربار

کننمدويگروهيديگریازافرادکهاغلبهويتخويشرادرتقابملبماخمانوادهتعريمفمم

کوشمندبماکننمديمامميشاناست،بهاصطمحروبازیمميمقابلهرزندگيمستقلازآناند

اازامکانهمرنموعنظمارترتيجداوگووالدينخودراقانعوباخودهمراهسازندياباگفت

کشمندوکمکماليوالديناسمتقملخمودرابمهرخآنمانمميکنندياباردهاسلبميآن

لممدا دروجموهمختلمفیشیرانه(.اينشکلزندگيبماتأممهاکنند)استراتژیتثبیتمي

وتغییرمواردیکهیکنشگرپوششوخوردنونیزهزندگيازمذهبواخمقگرفتهتانحو

زندگيهرسدايجادتغییردرنحونشیناستوبهنظرميشودهممينامناسبتشخیصداده

پمذيرینیمزهمامسمئولیتايمنهخوانيتا دارددرکنارهمهمیکنشگرولتأمهبااينروي

عواقبخوبوبمداعممالکندواينافراددرمجموعحاضربهپذيرشميييخودنماآشکارا

اند.يطالبآنخويشوحت
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