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مقدمه و بیان مسئله
سال هاستکهانسانايرانيدرمتنروندهایپرهیبتمدرنیتهتغییرشمکلعناصمرمختلمف
محیطزندگيوذهنخودرالمسميکندوشاهدشکلگیریبسیاریمفاهیمورويمههمای
مطالعهوشناختهمهاينهابرآمدهاست.اکنونالگوی

تازهاستوجامعهشناسينیزدرصدد
وعدهقابلتوجهيآنرا
بهنسبتتازهایازرابطهفردوخانوادهدرسطحجامعهسربرآورده 
درزندگيخويشاعمالکردهاندوطبقآمارهماتعدادشماننیمزدرحمالافمزايشاسمت.در
چنینشرايطيوباتوجهبهاهمیتخانوادهوطرزتلقيافرادازآنونیزبرخوردشانباايمن
نهادوتأثیربالقوهایکمهايمنتغییمردرعرصمههماييچمونازدواج،فرزنمدآوری،مراقبمتاز
سالمندانوتقاضایکاردارد،مطالعهاينالگووسعيدرشناختزواياوابعادمختلفآندر

تعمیقشناختماازجامعهايرانيوپوياييهایآن،بهدستآوردندرکيبهتمرازموقعیمت

کنونيوکسببینشينسبتبهروندهایپیشِرومؤثرخواهدبود.ازسويينیزارتباطايمن
روندروبهرشدبابرخيازموضوعاتموردتوجهجامعهشناسيچونتغییرشمکلخمانوادهو

تأثیراقتضاهاوپيآمدهایمدرنیتهدرآن،هويت،روابطنسليوتفاوتهاینگرشينسلهما،
آسیبشناسيوانحرافاتوهمچنینمفاهیمپرکاربردوموردعمقهجامعهشناسيکمسمیک
ومتأخرازقبیلفردگرايي،1فردیسازی،2بازانديشمي،3سموگگي4ونیمزنظمارتاجتمماعي،
ناختآنميکند .

جامعهشناسراکنجکاوش

همانطورکهگفتیم،درسالهایاخیر«زندگيمجردی»درمیانجوانانايرانيرواج
چشمگیریيافتهاست،5امّااکثمراظهارنظرهمادربمارهايمننحموزنمدگيآمیختمهبمهنموعي
اند.ازخملمخالفتهاسهدستهنگاهقمالبيبمهزنمدگي

شناسيوموضعگیریمخالف

آسیب
دستهنخستمعتقدبهفسادکسانيهستندکهجمدا
مستقلازخانوادهقابلتشخیصاست .
ازخانوادهزندگيميکنندونوعيهمنشینيمیانزندگيمجردی،خانهمجردیوانحرافاتي
موادمخدروالکلوبرقراریروابطجنسيخارجازعرفايجادميکننمد.

ازقبیلسوءمصرف
دستهدو زندگيمجردی رامختصجوانمانطبقماتبماجیجامعمهومحصمولممازادپمول

آنانونوعيوسیلهتفاخراينخمانوادههمامميداننمدومیمانزنمدگيمجمردی،مُمد،

خانواده

کنند.دستهسو ايمنشمکلاز


نشینيايجادمي

زدگيهم
بيمسئولیتي،خوشگذرانيوغرب
زندگيراخاصدانشجويانيميدانندکهدرشمهرهاييغیمرازمحملزنمدگيخمانوادهشمان
ترچنینسابقهایداشمتهانمدوزنمدگيمجمردیرايمابما

زندگيميکنندياکسانيکه 
پیش
ایهمراهميکنندکهبهشمهریبمزرگرفتمهوتحمت

تصويردانشجویشهرستانيکم 
تجربه
1

individualism
individuation
3
reflexivity
4
subjectivity
2

  5معاونساماندهيامورجوانانوزيرورزشوجواناناظهارداشت:درحالحاضربیشاز 10میلیونجوان
ايراني مستعد و دارای شرايط ازدواج هستند اما به صورت مجردی زندگي ميکنند (به نقل از سايت
اطمعرسانيايسنا) 
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يقیدوبندیکهازشهرهایبزرگبمهشمهرهای
تأثیرقرارگرفتهياباتصويردانشجویمرفهب 
کهدورویيکسکهاند .

کوچکواردشدهوآسايشمرد راسلبکردهاست
دربارهايننحوهزندگيانجما 
تازمانانجا تحقیقمامطالعهجامعهشناختيمستقلي 
نشدهبودوجایخاليتحقیقيکهبهتجربهکسانيکهمستقلازخانوادهزندگيمميکننمد،

نزديکشودوابعادمختلفآنراموردبررسيقراردهد،خاليبود.ازايمنروممادرتحقیمق
مبناييشناختينزديکتراززنمدگيمجمردی

خودبرآنشديمکهبااستفادهازروشنظريه
بهدستآوريم .

چارچوب مفهومی پژوهش 
درتحقیقاتکیفيباتوجهبهتفاوتهایبنیاديندوروشکمّيوکیفي،بهجای کاربرد

چارچوبنظریبرایاستخراجفرضیاتوآزمونآنهاازچارچوبمفهوميبرایساماندادن
سؤاجتتحقیقاستفادهميشود.چارچوبمفهوميشاملمجموعهمفاهیمبههممرتبطي

است که بر مفاهیم و موضوعات عمده مورد مطالعه تمرکز دارد و آنها را تحت يک نظا 
ييبهيکديگرپیوندميدهد(ماکسول.)2004،دراينتحقیقباتوجه

منسجمومرتبطمعنا
2
1
به ماهیت موضوع ،به طور عمده مفاهیم فردگرايي و فردیسازی نقش جهتدهي به
دهينتايجراداشتهاندکهدرادامهمختصرتوضیحيپیرامون


هایتحقیقوسامان

پرسش
اينمفاهیمميآوريم .


فردگرایی
گفتوگو بوده و حتي ميتوان گفت در مخالفت با
جامعهشناسي همواره با فردگرايي در  

شکل افراطي آن به وجود آمده است .دو ديدگاه کلي نسبت به فردگرايي موجود است.
نخست اينکه «فردگرايي دکتريني سیاسي مرتبط با لیبرالیسم است که بر خودمختاری،
ميورزد»(ترنر)282:2006،ودو اينکه
اهمیتوآزادیفرددرارتباطبادولتتأکید  
فردگرايي«،فرهنگيويژهناظربرحقوقمالکیتخصوصي،مصرفشخصيوخودمختاری
فردیاست.فردگراييهمچنینوجهممیزفرهنگغربيدرتقابلباتأکیدبرخانوادهوجمع
درفرهنگهایشرقيهمبهشماررفتهاست»(همان).درکلبايددرنظرداشتکهاين

هاوگرايشهایمتعدّدیرادرخودجمعداردکههمگيبرسر


ها،دکترين

اصطمح،انديشه
«مرکزيتفرد»(اوتويت)287:2006،توافقدارند .
ازسویديگربايددرنظرداشتکهفردگرايياساساًمفهومياستکهدرتمايزبا
مفهو مخالفخوديعنيجمعگراييمعنايافتهاست.فردگراييمبتنيبراينواقعیتاست
که«فرد،واحداصليواقعیتومعیارنهاييارزش»(وثوقيومیرزايي)126:1387،است.
برندانکارنميکند


اينديدگاهوجودجوامعوافرادیراکهاززندگيدراينجوامعسودمي
individualism
individuation

1
2
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ایازافرادميبیندونهچیزیفراتروواجترازآنها»(همان).


مجموعه
اماجامعهرابهعنوان«
درواقعاينديدگاهاهمیتنقشهایمتقابلجمعيراردنميکندوسازوکارهایاجتماعيو

انکارميشودايناستکهبرای

گروهبررفتارفردیراناديدهنميانگاردبلکه«آنچه 

تأثیر 
(همان).صاحبنظرانفردگراييرا

کنشنیروهاهدفيبیروناز فرددر نظرگرفتهشود»
3
وسويههاييمنفي

دارایسويههایمثبتيچونخوداتکايي،1خودمرجعي2وخودمسئولي 

6
5
ميدانند (وثوقي و میرزايي )117 :1387 ،و
چون انزوا ،4خودشیفتگي و خودخواهي  
گونههای فردگرايي افقي و عمودی را از هم تفکیک ميکنند .فردگرايي افقي به نوعي از

فردگرايي گفته ميشود که «هويت فردی در آن دارای اهمیت بوده ولي افراد دارای
وابستگيمتقابلبهيکديگرهستندوخودرادارایپايگاهمشابهيميدانند.همچنیناحترا 

به استقمل هويتي و شخصیتي خود و احترا به همنوعان از ديگر ويژگيهای فردگرايي
افقي است و به تعبیر ديگر ،فرديت افراد در عرض هم و در تعامل با هم معنا مييابد.
فردگراييعمودیبهنوعيازفردگراييگفتهميشودکههويتفردیازنوعمتفاوتبودنو

برتری نسبت به ديگران تلقي ميگردد و استقمل افراد به معنای فرديت تمايزيافته و
برجسته تلقي ميگردد» (همان .)133 :میرزايي نیز از تحقیقي که پیرامون فردگرايي در
گیردکهدرمجموعجواناندربعدارزشها،

شهرتهرانانجا دادهاستچنیننتیجهمي
هایسنيداشتهاند(میرزايي،

تریازبقیه  
گروه

باورهاورفتارهافردگراييخودخواهانه  
بیش
 .)239-238:1384
با توجه به اين دادهها ميتوان انتظار داشت که سويههای فردگرايانه تأثیر قابل
ممحظه ای در تصمیم افراد به کسب استقمل مکاني از والدين خود و عملي کردن آن

بگذارد.بهاينترتیبميتوانگفتاينمفهو ازمفاهیمحائز اهمیت برایتحقیقمابه

شمارميرود.امّابايددرنظرداشتکهنتايجتحقیقمیرزاييحاکيازآناستکه«اساساً

درجامعه  ايران،فردگراييبهمعنيمصطلحغربيآنظهورکاملينیافتهاستوبهدلیل
ويژگيهایفرهنگي  -اقتصادیوساختاریايرانظهورفردتفرديافتهومستقلوتکبروز

چکترين واحد هويتي در
چنداني ندارد بلکه فرديت ايراني ،فرديت خانوادهگرا است و کو 
ايرانشخصنبودهبلکهخانوادهاست»(همان .)1:
فردیسازی
فردیسازی ،به نظر
با توجه به جوانب ساختاری مؤثر در فرديت يافتن افراد در نظريه  
مي رسد که توجه به آن در تبیین قسمتي از پديده مورد مطالعه ما سودمند خواهد بود.

بهمیانميآوريمبايدهموارهدوگرايشمعناييرامدنظرداشته

وقتيسخنازفردیسازی

1

Self- reliance
Self- reference
3
Self- responsibility
4
isolation
5
narcissism
6
egoism
2
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باشیم:ازيکسوفردیسازیمعطوفبهروابط،پیوندهاونظا هایاعتقادیسنتياجتماع

نکننده بودهاست.چنینمفهوميروز
کههمیشهدرتما جزئیاتزندگيافرادجامعهتعیی 
به روز معنای خود را از دست داده است .چارچوب و اصول زندگي روزانه افراد از واحد
خانواده و جامعه روستايي  گرفته تا ناحیه ،مذهب ،طبقه و نقش جنسیتي همه و همه
مغشوششدهاست.اکنونچشماندازینوبا گزينههایتازهپیشچشمفردگشودهشده

است.امروزهزنومرداينامکانرايافتهاندتابرایشکلدادنبهزندگيخويشخودشان

تصمیميگرفتهودستکممحدودهایمعینبرایخودشانايجادکنند(بک.)15:1388،

از سوی ديگر ،فردی سازی به معنای آن است که افراد جامعه از طريق نهادها ،بازار کار،
دولت رفاه ،نظا آموزشي ،نظا حقوقي ،بوروکراسي حکومتي ،دولتي و نظاير آن به هم
مر تبطشوند.ظهوروپیدايشاينامرنیزبهتبعمدرنیتهاست.ايننهادها،اصولومقررات
کنندکهبیشترناظربه

گوناگون،خواستهها،دستورِعملهاوحقوقيرابهفردواگذارمي

فرد است تا خانواده در شکل کلي آن .ويژگي عمده اين مقررات جديد آن است که اين
اصول در زندگي روزمره ،همراه فرد مي شود تا راهنمای او باشند و فراتر از هر پیوند يا
وابستگي به خانواده يا گروههای ديگر جامعه ،او را آگاه سازند .گاهي اوقات اين اصول و
مقررات تا بدان جا برای فرد تعیین تکلیف ميکنند که پیوندها را ميگسلند و سبب
ميشوند تا فرد بدون مراجعه به آنها به کنش اجتماعي بپردازد (بک1.)16 :1388 ،

زيرابهمعنایروبهروشدن

مسئولیتزندگيخودراپذيرفتنمستلز خطرکردننیزهست؛
باانواعگوناگونازامکاناتقابلدسترسياست.درچنینعرصههاييشخصبايدآمادگي

آن  راداشتهباشدکهدرصورتلزو باگذشتهقطعرابطهکندوبرایحرکتبهجلوبه

ایبنشیندکهآشناييباچگونگيآنتنهاباتوسلبهعاداتوروشهای


سیرهایتازه
نظاره
مرسو ممکننیست(گیدنز .)109:1378،
الیزابت بک در تمش برای يافتن پاسخ اين پرسش که پس از خانواده چه چیزی
جامعهای مجرد» را نوعي

خواهد آمد ،پايان بخشیدن به دوا بنیاد خانواده و پیدايش «
داندومعتقداستدرپاسخبهاينپرسشبهسادگيميتوانگفت:خانواده.


فهميمي

کج
مذاکرهای ،مصالحهای ،خانواده گزينشي،

تنها با اندکي تفاوت در جهت بهبود :خانواده 
خانواده ترکیبي ،ترکیبات جديد پس از طمق ،ازدواج مجدد ،طمق مجدد ،بازآراييهای

جديدی از بچه تو ،بچه من و بچه ما در خانوادههای پیشین و کنوني ما ،رواج خانواده
هستهای(بکگرنسهايم30:1388،و31
هستهایبهمرورزمان،اتحادبیناعضایخانواده 

يکه فرد ،برخوردار از
به نقل از بک و بک گرنسهايم .)2 :1995 ،به بیاني سادهتر درحال 
مواهباجتماعي(نظیرطبقهيامذهب)زادهميشود،اکنونبايددستبهکاریبزندوبرای

موقعیتهایاکتسابياست،نه

مسئله اصليدراينجا 

خودشتمشکند .بهبیان پارسونز
روزبهروز تمش کند تا در مسیر
موقعیتهای انتسابي .فرد بايد در قلمرو گسترده انتخاب  

1

دهنده زندگيفرد


نامدکهراهنماوشکل
تالکوتپارسنزاينپديده ساختاریرا«ردگرايينهادينهشده»  
مي
درجوامعمدرنغربياست.
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کنشه ای خودش گا بردارد و در راستای هماهنگي و توافق حرکت نمايد .پیشرفت

روزافزونمدرنیتهمستلز منشيفعاجنهوخودمحورانهدرزندگياستکهبهطرزماهرانهای
مواهبوامکاناتنهادينهراگسترشدهد(همان .)83-82:


پرسشهای پژوهش
)1
)2
)3
)4

خانوادهدارند،اززندگيشانچگونهاست؟

روايتکسانيکهزندگيمستقلاز
خوداينافراددرروايتمذکورچهجايگاهيدارد؟
جايگاهعواملکمنوفرافردیدرتصمیماينافرادکجاست؟

بزرگسالي
آيادرنظراينافرادشروعزندگيمستقلازخانوادهبهمثابهگذاربه 


است؟
به طور مشخص چه عواملي انگیزه آنان در جدا کردن مسکن خود از
 )5
خانوادههايشانشدهاست؟

اينافراددربرابراينتصمیمچهبودهاست(ممانعتومانعتراشي

واکنشخانواده

)6
ياهمراهيوتسهیلشرايط)؟ 

روش پژوهش
تحقیق منتهي به مقاله حاضر نه تقميي برای يافتن عناصر نظريه يا نظريههايي در متن
جامعه که تمشي در جهت مطالعه موضوعي خاص و تحديدشده و در نهايت رسیدن به
توضیحينظریدربابآنبودهاست.ازآنروکهپیشازشناختپديدهواستخراجعناصر
گیریازاساسمنتفياست،روشکیفيرابهکارگرفتهايمکه«برایپرده


مختلفآناندازه
ندوديدناينکهدرپشتآنهاچهنهفتهاست

شناختهشدها

هاييکهکمتر

برداشتنازپديده
چیزهاييکهمیزانيازآگاهيدربارهشانوجوددارد»

آن 
ونیزبرایکسبنگاهينودرباره  
)بهکارگرفتهميشوند.درموردتحقیقکیفيايننکتهقابل

(استراسوکوربین19:1387،
هایاجتماعيعمقهمندنیست.بلکه


بیرونيگروه
ذکراستکهاينروشصرفاًبهتجلیات 
متفاوتدرگیرميشودوپیشازهرچیزتاجاييکه

پژوهشگردرجهانياخردهفرهنگي 

امکانداردآنراازدرونوبراساسمنطقخودشخواهدفهمید .درواقع«منطقتحقیق
اربشرراجهتميدهد کهپي

هایموجوددرباره آنچهرفت


درروشکیفينهآزموننظريه
هايياستکهافرادبرایاعمالخوددارند،درنتیجهميتوانگفتکهدرپس


بردنبهانگیزه
رويکرد کیفي اين فرض مستتر است که محقق برای فهم رفتار انسانها نخست بايد
نشهایآنان
معناهاييراکهآنانازجهانپیرامونخوددارند،درککندزيرااينمعناهاک 
را راهبری ميکنند» (هن و ديگران« )150 :2006 ،يکي از سرچشمههای دانش در اين
بسترآناستکهبهتدريجديدگاهخودیرااخذکنید-يعنيديدگاهفرديااصولوقواعد
سازمانيگروههایاجتماعيراازديديکعضودرککنید»(فلیک.)131:1388،همچنین
آنها به روشهای کمي
ارائه  
روشهای کیفي ميتوانند جزئیات ظريفي از پديدههايي که  
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موضوعيپرداختهايمکهادبیات

مشکلاست،بهدستدهند.ازسویديگرچونبهمطالعه 

ارائه توضیحينظریدربابآن
پژوهشيچندانيدر موردآندردسترسنیستوقصد 
برآمدهباشد،ازمیانروشهایکیفيمختلفنیزاز

چیزیراداريمکهازخودآنزمینه 
مبنايياستفادهکردهايم .

نظريه

پديدهایبه
بهطوراستقراييازمطالعه  

نظريه مبناييعبارتاستازآنچه 
« 
دستميآيدونمايانگرآنپديدهاست؛بهعبارتديگربايدآنراکشفکرد،

کاملنمودوبه طورآزمايشيوازطريقگردآوریمنظماطمعاتوتجزيهو
تحلیل دادههايي که از آن پديده نشأت گرفته است اثبات نمود؛ بنابراين،
گردآوریاطمعاتوتجزيهوتحلیلدريکرابطه متقابلقراردارند.تحقیق

[کیفي]راهرگزازيکنظريهشروعنميکنندوبعدآنرابهاثباتبرسانند،

بلکه تحقیق از يک حوزه مطالعاتي شروع ميشود و فرصت داده ميشود تا
آنچه متناسبومربوطبهآناستخودرانشاندهد»(استراسوکوربین،
 .)22:1387


«محقق در طول فرآيند کدگذاری مفاهیمي را ايجاد ميکند که در واقع
فرضیههايي گرفتار در چنگ ايدهها هستند وی همچنین میان اين مفاهیم

ربطهايي برقرار ميسازد .کدگذاری مکرر دادهها منجر به شکلگیری توده

محوریازروابطودرنتیجهنظريه،ميشود(».هايدنبراند )19:2004،

مفهو 


باايناوصافوبراساستعريففوقنظريهمبناييساختهشدهاستتا :
بهساختننظريهبپردازدنهفقطنظريهایرابیازمايد.

)1
 )2باتوجهبهروندتحقیق،دقّتوقاطعیتجز برایساختننظريه علميرافراهم
کند.
داوریهاييکهدارديادرضمنتحقیق


کمککندتابهتعصباتوپیش
 )3بهمحقق
برايشپیشميآيد،فائقآيد.

 )4زمینه مبناييفراهمآورد،برغنایآنبیفزايد وحساسیتوانسجا جز رابرای
نظريه ای غني و منسجم که با واقعیت پیوندی تنگاتنگ دارد ،فراهم آورد
ارائه  
(استراسوکوربین.)57،1387:
ايمبرایفربهتر

اصليمادرجمعآوریاطمعاتمصاحبهبودهاست،امّاکوشیده

فن 
مشاهده نیزبهره

کردنتوصیفونیزتعمیقتوضیحاتنظریوتدقیقکدگذاریهاازفن 

گیريم و بدين منظور کوشیديم تا حد امکان مصاحبهها در منزل پاسخگويان و در متن
زندگيهرروزه آنانصورتپذيرد،زيرا«برایتحققيکمشاهده عمیقکهبتواندماهیت

شکلگیری
واحديکپديده ظاهراًتکرارپذيررابرمم کند،حضورفعالپژوهشگردرعرصه  
مؤلفههایذهنيدخیلدررفتاررارديابيکند،عناصرنمادين
رويدادضروریاست.اوبايد  
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زبان را نشانهگذاری کند و روند کنش اجتماعي بازيگران را با عنايت به ظرف تحقق آن
پیگیرشود(».مرديها )36-35:1387،


گروه مورد پژوهش
با توجه به محدود بودن مطالعات انجا شده بر روی زندگي مستقل از خانواده و بسیار
ابها آلود بودن فضای کار در اين حیطه ،تحقیق انجا شده توصیف گوشهای از اين شکل
زندگيراوجههمتخودقرارداده1ودرهمانحالسعيدرپيبردنبهنگرشجوانانيکه
اندنسبتبهزندگيشانورديابيفرايندهایذهنيو


زندگيمستقلازخانوادهاختیارکرده
شدهاند .به هر حال مسئله
خانوادههايشان  

حیطيای کرده که منجر به جدايي آنان از 

م
تحقیقگاه«ممکناستاساساًيکحوزهناآگاهيازواقعیتباشد»(گیدنز)716:1383،و
مسئله تحقیقمانیزتاحد  بسیارزيادیچنینبودهاستوازاينرووجهتوصیفيکاربه
وجه تبییني آن غلبه دارد .جواناني که مستقل از خانواده زندگي ميکنند با معیارهای
هایزيرميآوريم.


هارادردوگانه
اندکهبرخيازايندسته 
بندی

بند 
ی
گوناگونقابلدسته 

تهراني/غیرتهراني(زيراتحقیقدرشهرتهرانانجا شدهاست) 

)1
 )2زن/مرد
 )3دانشجو/غیردانشجو
شانراازدستدادهاند


اند/کسانيکهخانواده

جداشده
کسانيکهازخانوادهخود

)4
 )5کسانيکهباشريکجنسيخودزندگيميکنند/کسانيکهتنهايابدونارتباط
خودبهسرميبرند.

خانه
جنسيباهم 

وچهارساليپرداختهايمکه


زنانومردانجوانباجیبیست
ازاينمیانمابهمطالعه 

خودراازدستندادهاند،بلکهدرمقطعي

اندوخانواده


ساکنشهرتهران
تهرانيياغیرتهراني
اند.درضمنکسانيکهنخستیندلیلزندگيجداازخانوادهشانرا


اززمانازآنانجداشده
دانشجو بودن ذکر ميکنند از دايره شمول اين مطالعه خارج ميشوند چون اين شکل
استدجلنشانازموقت  بودنآننحوزندگيوپايانشپسازکناررفتناجبارداردونقش
عواملمحیطيدرآنچنانپررنگاستکهنیازبهتحلیلروندمنتهيبهنقطهکنونيرااز
مقدمهایبرایزندگيمستقل

میانميبردهرچندکهممکناستاين«زندگيدانشجويي»

ازخانوادهدرآيندهباشد.دربابموردآخرنیزهردوسویدوگانهموردتوجهمابودهاست.


1

باتوجهبهتنوعطیفافرادیکهدر شهرتهرانزندگيمستقلازخانوادهاختیارکردهاند،ادعایتوصیف
بهمحدوديت هایمتعددازنظرزمان،بودجهودسترسي،

بهنظرميرسدباتوجه

جامعآنگزافخواهدبود؛و
ارايه چنینتحلیليتنهاباکارگروهيمیسرشو دواينتحقیقکهبرایيافتنمواردمطالعهناچارازروش
گلولهبرفيبهرهبردهاست،بهتیپهاييچندازآنانيکهزندگيمستقلازخانوادهدارندمحدودماندهاست .
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شیوه انتخاب نمونه پژوهش
اينبودکهدوراندانشجويييادستکمدوره

مصاحبهشوندگان

نخستینمعیاربرایانتخاب
لیسانسخودراپشتسرگذاشتهباشندتابتوانعنوان«مستقل» رابهزندگيآناناطمق
هاييرابهدنبالميآورد

کردوديگرذيلزندگيدانشجوييتعريفنشوند.اينمعیارالزا 
کهنخستینآنهاباجرفتنسنافرادموردمطالعهبود،اماازآنجاکهماقصدبررسيزندگي

مصاحبهشوندگاندربازه

مستقلراداشتیمراهديگریپیشرويماننبود.بهاينترتیبسن
 22تا  32سال قرار گرفت و سالهايي را در خود گنجاند که سالهای میان جواني و
بهشمارميآمدند.

بزرگساليبودند،پیشازاينازدواجنکردهبودندوازلحاظقانونيمجرد

جمعآوریاطمعاتنیزمصاحبهبود .
فن 

:مشخصاتمصاحبهشوندگان 

جدولشماره1

ردیف

جنس

سن

شغل

تحصیالت

نحوه زندگی

زندگی مستقل

مدت زمان

در تهران

محله سکونت

والدین

محل سکونت

شغل والدین

1
2
3

فوقلیسانس 


تنها 

2/5سال6+سال
خوابگاه 

دامپزشکي 

قائمشهر 


پدر:بازنشسته
ارتش 
مادر:خانهدار 


 25

مهندس
عمران 

لیسانس 

تنها 

3سال 

پونک 

اراک 

پدر:مهندس 
مادر:معلّم
بازنشسته 

مرد   30

مهندس
عمران 

اخراجي
فوقلیسانس 


همسکنايي 


12سال 

بهبودی 

تهران
(شهرک
غرب) 

پدر:کارمند
يرتبه 
عال 
مادر:معلم 

مهندسبرق 

لیسانس 

بهبودی 




تهران
(پیروزی) 

خشکشويي 

پدر:
مادر:معلم
بازنشسته 

خانه
هم 

همجنس 


6ماه6+سالخوابگاه  دامپزشکي 

قم 

پدر:بازنشسته 
مادر:خانهدار 


خانه
هم 

همجنس 


دامپزشکي 
6ماه4+سال

دانشجويي،شهرستان 

لرستان 

پدر:نامشخص 
مادر:نامشخص 

زن 

زن 

پژوهشگرعلو 
 26
اجتماعي 

5

زن 

فوقلیسانس 

  26مشاورحقوقي 

6

زن 

4

زن 

 29

 28

پژوهشگر
تاريخ 

لیسانس 

1/5سالتهران2+
همسکنايي  سالخوابگاه3+سال

شهرستاندانشجويي 
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7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14

لیسانس 

خانه
هم 

همجنس 


3سال4+سال
خوابگاه 

رودکي 


شهرضا 

پدر:کارمند
بازنشسته 
مادر:خانهدار 


لیسانس 

خانه
هم 

همجنس 


3سال4+سال
خوابگاه 

رودکي 


زنوز 

پدر:نامشخص 
مادر:خانهدار 


مرد   29

کارمند
دفترخانه 

لیسانس 

تنها 

2سال6+سال
خوابگاه 

شهرک
ولیعصر 


يزد 

پدر:کارگر
بازنشسته 
مادر:خانهدار 


مرد   27

روزنامهنگار،

مترجم 

اخراجي
فوقلیسانس 


خانه
هم 

همجنس 


1/5سال6+سال
خوابگاه 

شريعتي 

خوی 

پدر :

 23

بيکار 


دانشجوی
فوقلیسانس 


خانه
هم 

همجنس 


3سال 

طوس 

کرج 

پدر :
مادر :

مرد   32

مهندس
مکانیک 

لیسانس 

خانه
هم 

همجنس 


10سال4+سال
خوابگاهدرتهران 


نواب 

تهران
(ونک) 

پدر:بازنشسته
وزارتدفاع 
مادر:معلّم
بازنشسته 

مرد   29

مهندسبرق 

لیسانس 

خانه
هم 

همجنس 


9سال4+سال
خوابگاه 

مطهّری 


سنندج 

پدر:آزاد 
مادر:خانهدار 


مرد   28

مهندس
مکانیک 

فوقلیسانس 


خانه
هم 

همجنس 


3/5سال4+سال
دانشجويي 

مطهری 

نور 

پدر:معلم
بازنشسته 
مادر:خانهدار 


 21

بيکار 


دانشجوی
لیسانس 

تنها 


2/5سال 

جمالزاده 


لواسان 

پدر:درجهدار

ارتش 
مادر:خانهدار 


مترجم،
دانشجويي 

لیسانس 

همسکنايي 


7سال 

حبیباهلل 


هماکنون
قم 
هنگا 
جدايي،
تهران 

پدر:استاد
دانشگاه 
مادر:پزشک
متخصص 

کننده


تهیه
راديو 

زن 

 27

زن 

کارمندآگانس
 30
مسافرتي 

زن 

 15

زن 

 16

مرد   24
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 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

مرد   28

کارگرباربری 

ديپلم 

خانه
هم 

همجنس 


1سال 

انقمب 

تهران
(جواديه) 

پدر:آزاد 
مادر:خانهدار 


مرد   28

روزنامهنگار 


ديپلم 

خانه
هم 

همجنس 


1سال 

انقمب 

تهران
(جواديه) 

پدر:آزاد 
مادر:خانهدار 


مرد   29

گرافیست 

فوقديپلم 


خانه
هم 

همجنس 


1سال 

انقمب 

تهران
(جواديه) 

پدر:درو
پنجرهساز 

مادر:خانهدار 


کارمندشرکت
مرد   27
نفت 

فوقلیسانس 


تنها 

2سال2+سال
دانشجويي 

اشرفي
اصفهاني 


اهواز 

پدر:کارمند
شرکتنفت 
مادر:معلم 

کارمندوزارت
مرد   28
خارجه 

فوقلیسانس 


تنها 

2سال2+سال
دانشجويي1+سال
خارج 

پونک 



ايم 

پدر:آزاد 
مادر:خانهدار 


مرد   27

بيکار 


فوقلیسانس 


تنها 

3سال 

اسکندری 

کرمانشاه 

پدر:قاضي
بازنشسته 
مادر:معلم
بازنشسته 

مرد   26

پژوهشگر
ادبیات 

فوقلیسانس 


تنها 

3سال4+سال
خوابگاه 

خرمشهر 

شیراز 



مرد   28

دکوراتور 

اخراجي
لیسانس 

تنها 

2سال 

تهران
جمهوری 
(پاسداران) 

پدر:آزاد 
مادر:خانهدار 


 25

زن 

 31

مهندس
صنايع 

لیسانس 

تنها 

8سال4+سال
خوابگاه 

معلّم 


مشهد 

پدر:معلم 
مادر:معلم 

 26

زن 

 30

معلم 

فوقلیسانس 


تنها 

8سال2+سال
خوابگاه 

چهارديوار
ی

شیراز 

پدر:پرستار 
مادر:معلم 
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 27

زن 

 28

کارمندشرکت
مرد   28
نفت 

 32

دانشجويي 

دانشجوی
فوق 

تنها 

6ماه4+سال
دانشجويي 

انقمب 


تهران 

پدر:دولتي 
مادر:خانهدار 


فوق
لیسانس 

تنها 

2سال6+سال
خوابگاه 

رودکي 

نورآباد
ممسني 

پدر:آزاد 
مادر:خانهدار 




کدگذاریها
کدگذاری باز
نخستینمرحلهکدگذاریدرنظريه مبناييکدگذاریبازاست کهدرآنبرایبازشناسي


مقولههای مناسبمتن باتأمل خواندهميشود.زمان خواندن متنکدهایجديدیايجاد

شود.متنهایمرتبط


هانهادهمي
ميشوندونامينظریياتحلیلي(نهصرفاًتوصیفي)برآن

با همديگر و با کدی واحد کدگذاری ميشوند .تحلیلگر شايد بکوشد که برای مقولهها
(کدها) ابعادی ايجاد کند( .فلیک .)150 :1388 ،کدگذاری باز بخشي از تجزيه و تحلیل
هبررسيدقیقدادهها

بندیپديدههاازرا


گذاریومقوله
استکهبهصورتمشخصبهنا 
ميپردازد کدگذاری باز ،دادهها به بخشهای مجزا خرد ميشوند ،برای به دست آوردن

هاکهدادههاحاکياز

شوندوسؤاجتيدرباره  
پديده


تبررسيمي
مشابهتهاوتفاوتهابادق

وديگرانيازيرسؤالميرود

.بدينترتیب،پیشفرضهایپژوهشگر 

،مطرحميشوند

آناند

هرابرایکشفکردنميگشايد(استراسوکوربین .)62:1387،

يابررسيميشودورا


کدگذاری محوری
استازسلسلهرويههاييکهباآنهاپسازکدگذاریبازبابرقراری

کدگذاریمحوریعبارت
پیوندبینمقوجت،بهشیوههایجديدیاطمعاتبايکديگرربطمييابند.اينکاربااستفاده

(استراتژیهای)

ازيکپارادايم (الگو يا سرمشق)کهمتضمنشرايط ،محتواوراهبردهای 
کنش/کنش متقابل و پیامدهاست ،صورت ميگیرد (استراس و کوربین .)97 :1387 ،در
کدگذاریمحوریتکیهرویمشخصکردنيکمقوله(پديده)بادرنظرگرفتنشرايطي
خصوصیاتويژه

ايطعبارتاستاززمینهای(

کهبهايجادآنميانجامد،قراردارد؛وآنشر

(استراتژیهای)کنش-کنشمتقابلکهبدان

آن)کهمقولهدرآنواقعشدهاست،راهبردها
رسدوپیامدهایآنراهبردها.اينگونه

وسیلهمقولهادارهوکنترلميشودوبهانجا مي

هایمقوله،بداندقتوظرافتميبخشد(همان .)98:


مشخصکردنويژگي
اين نحو کدگذاری يعني تحلیل متن در قالب شرايط علي ،زمینهای ،مداخلهگر،
کراه ممکن برای کدگذاری است و
پیامدها و استراتژیهای کنش  /کنش متقابل فقط ي 
هارابرایدستهبندی

وددارندکهميتوانهريکازآن

خانوادههایکدگذاریمتعددیوج
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هامواردپیشگفتهرا


هارااستفادهکرد.مادرتحلیلداده

بردياتلفیقيازآن
دادههابهکار

کهبتوانیمهمه اطمعات


مبناقرارداديموبرایآن
يدهند 
کهاستراسوکوربینپیشنهادم 
جانبهایازمتنموردمطالعهارائه
بهدستآمدهرادرتحلیلبگنجانیموتوصیففربههمه 

کنیم ،مرحله انتقالراازخانواده فرايند وا گرفتیموبهتحلیل خودافزوديم .استراسو
هارابهعلل،زمینهها،پديده،


مبناييکدگذاریداده
کوربیندرتوضیحروندکاردرنظريه 

واستراتژیهامحدودميکنندامادراينروشراهبرایاضافهکردنکدهایديگر

پیامدها 
هبهمتنيافتههاوبرایبهدستدادنبهترينتوصیفوتبیینازموضوع

بازاستوباتوج
توانکدهاييراازخانوادههایکدگذاریمختلفوا گرفتوآنهارادريک


موردمطالعه،مي
پارادايميتلفیقيکناريکديگرنشاند.مادراينتحقیقچنینکردهايموبرخيازکدها

الگو
وبهمواردباجافزودهايمتابتوانیمتما ابعادیرا

راازخانوادههایکدگذاریديگروا گرفته

هامطرحنمودهاندوروشنگر موضوعموردبررسيما استبیان


گوياندرمصاحبه

کهپاسخ
کنیمودرتحلیلخودلحاظنمايیم.همچنینازآنروکهدرتحقیقکیفي«نقشمحقق
دستیابيبهبینشينسبتبهکل فرهنگوزمینه موردبررسياست»(شاووگولد:2001،
ايمتادرتحلیلهایخودبهشرايطکمنتأثیرگذار بر تصمیمافرادبهزندگي


)کوشیده
7
مستقلنیزهمچونشرايطخردومیانيعطفتوجّهنمايیم،هرچندبايدگفتکهچنین
امکاني تا حد زيادی در دل روش نظريه مبنايي نهفته است .نتايج کدگذاری محوری که
هارانشانميدهددرجدولشماره2آمدهاست .1


صاحبه
مقوجتبرآمدهازم

کدگذاری انتخابی
«کدگذاریانتخابيروندانتخابمقولهاصليبهطورمنظم(سیستماتیک)وارتباطدادنآن
باسايرمقولهها،اعتباربخشیدنبهروابطوپرکردنجاهایخاليبا مقوجتيکهنیازبه

اصمح و گسترش بیشتر دارند» (استراس وکوربین )118 :1387 ،در واقع اين مرحله
ایراکهازمتنبرميآيدشکلدادو ميتوانآنرا

مرحلهایاستکهدرآنبايد نظريه

دشوارترين و طوجنيترين مرحله کار دانست .در تحلیل سه خط روايي اصلي برآمده از
کدگذاریانتخابياند .

مصاحبههاراازنظرخواهیمگذراندکهدرواقعحاصلمرحله

تحقیق حاضر در شهر تهران انجا شده است و با موضوعي که دارد ،اين شهر و
رابطه ایکهافرادباآندارند،نقشپررنگيرادرآنايفاميکند؛پسازتحلیلوبررسي

ایبااينشهرداشتهاند،ساکنآن


گويانچهرابطه
مصاحبههامعلو شدبستهبهاينکه 
پاسخ

بهآنمهاجرتکردهانديابهقصدتهرانشهرپیشینخود

بودهاند،برایتحصیلويااتفاقي

های کنششان با يکديگر
را ترک کردهاند ،زمینهها ،مرحله انتقالي ،پیامدها و استراتژی 
متفاوتاست.بايدبهيادداشتتقابلتهرانوغیرتهرانچهبهلحاظعینيوچهبهلحاظ
1
مطالعهزمینهایزندگيمستقلازخانوادهدر

برایمطالعهتوصیفوتفصیلمقوجتبنگريدبهلطیفي،مارال،
میانجوانانساکنشهرتهران،پاياننامه کارشناسيارشدمطالعاتجوانان،دانشکده علو اجتماعيدانشگاه

تهران 1390،
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ذهني که از مهمترين ويژگيهای بافتي است که ما در آن زندگي ميکنیم در گفتههای
ایازمصاحبهشوندگانمابسیارپررنگودرزندگيآنانمنشأاثرفراوانبودهاست .


دسته

جدول:2نتايجکدگذاریمحوری 
زمینهها

علل

استراتژیها

پیامدها

هويتيابيمستقلازخانواده 




ظاهرسازی 







مرحله انتقالی



برخورداری
از
سرمايههای

مختلف 

اعتمادبهنفس 


امتیازدهي 
استفادهاز
حساسیتها 


بهبودروابطبا
والدين 



ازدست
دادن
زندگي
روابط
روزمره دانشجويي 
با
خانواده 
ازدست
دادن
خدمات
رايگان
خانواده 

ازدست
دادن
مسئولیتپذيری  انعطاف

دربرابر
ديگران 
موفقیت 

لذتورضايت 
تمايز 

زندگيدر
محلکار 



مسئولیتپذيری 




خوابگاه 







معنادهيمثبتبهواگگانمنفي 


تحصیلدر
شهرديگر 

دوری
رد
گزيدناز
نامشروع
کمک
شیوههاو

پنهانکاری 

بودن 
مالي
الزا های
خانواده 
خانوادگي 

محوری

تاريخچه
خانوادگي 

نداشتن
قصد
ازدواج 

دروغ 

سلب
امکان
نظارت 

آزادی
عمل 

احساس
ناامني 

ازدست
دادن
حريمشخصي 
حمايت
مالي 

کسبتجربه
اجتماعي 

پدیده/مقوله


تعارضبا
خانواده 

دشواری
زندگي
باوالدين 

سکوت 

گفتگو 


رهايياز
نظارت 


دشواری
مالي 

زندگيدر
هزينهها  منزل

اقوا 

استقمل 

روباهانه 

شیرانه 

رهايي 

محدوديت 

دستاوردها 

همنشینها

تقابل
تهران/
غیرتهران 

مشاجرات
خانوادگي 

تأملو
کنشگری؛
ازدواج،
تحصیل،
پوشش،
خوراک،
سیاستو
اجتماع 
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خط روایی اول
روندرسیدنبهتصمیماستقملبرایگروهيکهازشهریديگرآمدهبودندودرروندعادی
کنکوروانتخابرشته دانشگاهوازرویاتفاقسرازتهراندرآوردهبودند،بهطور خمصه
چنینبودکهبعدازخروجازفضایبهنسبتمحدودزندگي پیشازدانشجوييواغلب
دانشآموزی در شهری کوچکتر و درون خانواده ،قد به جهاني بزرگتر گذاشته بودند؛

ترديگرمحدوديتهایزندگيباخانوادهدرکار


محیطبزرگ
دانشگاهوشهرتهران.دراين 
نبودوآنانفرصتيافتهبودندکهدرنخستینسالهایورودبهجهاناجتماعيبهتنهايي

باآنروبه روشوندودرآنبهآزمونوخطاوکسبتجربهيادگیریمناسباتبپردازند.اين

افراددرفضاييکهتوصیفکرديم،عاداتيکسبکردهبودندوبافعالیتهایمختلفسیاسي

واجتماعيوفکریونیزمصرفکاجهایفرهنگيواندکامکاناتتفريحياينشهر،هويت

يافتهبودند.هويتيکهمستقلازخانوادهشکلگرفتهبودوبازگشتبهخانوادهوزندگي
کنميکرد؛ازسوييامکاناتمتعددو

مجددباآنانرابه غايتدشواروحتيشايدنامم
هایشهرتهراندرمقايسهباشهرهایکوچکتردرکاربودوازسوييخوگرفتن


فريبندگي
ومحدوديتهایخانواده.درنتیجهاينافرادکه

اينگروهبهزندگيبدوننظارتوامرونهي
ديدندوسودایساختنزندگيایازآن


خودمي
خودراواحدیجداازوالدينوخانواده 
خودراداشتندومي خواستندبابرعهدهگرفتنمسئولیتزندگيخود،عواقبخوبوبد

اعمالشان متوجهخودشانباشد،بعضاًفضایخانوادگيپرتنشيداشتهاندياخانوادهازابتدا
استودرمواردبسیارسرمايههاييبرایتبديلبه

قرارداده 

استقملراازعناصرتربیتشان 
پول و گذران زندگي خود دارند ،تصمیم به ماندن در اين شهر و ادامه و تکمیل زندگي
مستقل از خانواده ميگیرند .خانوادههای اين افراد نیز که از سويي به نبودن فرزند خود
عادت کردهاند و از سويي زندگي و کار کردن او در شهر بزرگتری چون تهران را نوعي
تربهاينامررضايتميدهندودربسیاریمواقعفرزندانخودرا


بینند،آسان
پیشرفت  
مي
کنند.اينفرزنداننیزبااستراتژیهایمختلف

درراهتثبیتاستقملکمکوحمايتنیزمي
ازپنهانکردنسبکزندگيایکهمعتقدندبرای والدينشان غیرقابل پذيرشودرکاست

تاسکوتوظاهرسازیودروغياباکسبمشروعیتازعواملخارجيچونکارياادامه
تحصیل،اعتمادورضايتبیشتروالدينرابهخودجلبميکنندوميکوشندبهاينترتیب

از سويي روابط و مبادجت عاطفي خود با خانواده و از سويي حمايت و پشتیباني مالي و
اجتماعيآنانراحفظکنندودرراهاستقرارزندگيمستقلنوپایخودازآنبهرهجويند .
زندگي مستقل برای اين افراد از سويي وجه رهاييبخش دارد و آنان را همزمان از
نظارت خانواده ،محدوديتهای ناشي از زندگي با خانواده در خانه مشترک و شیوهها و
الزا  هایزندگيآنان،ازجملهاجباربهزيستندرشهریکهفاقدمطلوبیتذهنيياعیني
رهاندوازسوييآنانرابادشواریهایماليزندگيمستقل(بستهبهدرجه


کافياست،مي
استقملماليازخانواده)،تنهايي،احساسناامنيومحرومیتازخدماترايگانموجوددر
خانه والدين (مث ل آماده بودن غذا يا تمیز شدن خانه و پرداخت قبوض و اجاره خانه به
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روميسازد،اينامربهاضافه برعهدهداشتنمسئولیتزندگيشخصي


دستديگران)روبه
فردیباجهاناجتماعيودشواریهای زندگيدرآنميکندو

افرادراناگزيرازمواجهه 
اعتمادبهنفس و قدرت شخصیت آنها را ارتقا ميدهد و باعث پختگي و بزرگ شدنشان

شود.آن هاپسازشروعزندگيمستقلبابرخورداریازحريمشخصيوکسبامکان


مي
ريزیفردیبرایامورتحصیليوشغليدراينعرصههابهموفقیتدستمييابند،


برنامه
اجتماعيشان نزد هماجن و تا حدی خانواده ارتقا مييابد و به احساس رضايت از

منزلت 
رسندوعموهبرآنخودرامتمايزوبرترازکسانيميبینندکه


تمي
زندگيوخودولذ
اینداشتهاندودرنتیجهمیلبهپیشرفت درآنانقوّتميگیردوميکوشند


چنینتجربه
زندگيخودرادرمسیربهبودمدا بیندازند .


خط روایی دوم
انهبهقصدتحصیلبهتهرانآمدهاند،دقیقاًدرمیاندوگروه

گروهيکهازشهریديگرام
گیرندويکسرطیفآنهاشباهتبسیاربهدسته پیشینداردوسرديگر


ديگرقرارمي
طیف خیلي شبیه دسته بعدی است .عدهای از اين افراد هرچند برای تحصیل به تهران
نیامدهاند ،امّا تجربه تحصیل و اقامت موقت در شهری غیر از محل سکونت خانواده را

چشیدهاند و ايده حفظ و تداو اين

داشتهاند و طعم زندگي مستقل از خانواده را آنجا 

استقمل همچون گروه پیشین به ذهنشان رسیده است و مثل آنان کوشیدهاند استقمل
نیم بندبهچنگآمدهراحفظکنند،آنراتثبیتنمايندوتوسعهبخشند،فقطدراينراه

نقلمکان به تهران بوده است .اينان نیز همچون گروه پیش در
مرحلهای افزودهاند و آن  

ومذهبباخانوادههايشانتعارضدارند،گاهتنشرادرفضای

زمینه عناصرزندگيروزمره 
هيافعالیتهای

خانوادهتجربهکردهاند،درنتیجه تحصیلدرشهریديگروورودبهدانشگا

هایپیشرويشانگستردهشدهاستوسرمايههاييبرایتبديلبهپولدارند


اجتماعيافق
تاباآنگذرانکنند.ازهمهمهمتراينکهآنانهممثلدستهقبليخودرامتمايزازخانواده

ميبینند و هويتي مستقل و خارج از روابط خانوادگي برای خويش تعريف ميکنند و

مي خواهند زندگي شخصي خودشان را طبق تشخیص خود بسازند و با عواقب آن روبهرو

شوند در نتیجه تصمیم به تداو زندگي مستقل از خانواده ميگیرند و به دجيل مختلف
تهرانرابرایاقامتبرميگزينند.اينگروهاغلببرایآمدنبهتهرانکارکردندراينشهر
رابهانهکردهان دوبهاينترتیبمیلوافرخودبهدوربودنازفضایخانوادگيراازديد

اتاحدودیبااستراتژیهایگروهقبلي

اند.استراتژیهایآنانام

والدينخويشپنهان 
نموده
هایشیرانهایازقبیلرد کمکماليوالدين،


تراتژی
متفاوتاست؛آنانبیشترتمايلبهاس

گفتوگو و سلب امکان نظارت دارند ،هرچند که استراتژیهايي از قبیل ظاهرسازی و

پنهانکاریرانیزپیشمي گیرندتاازدرگیریوايجادتنشباوالدينبپرهیزند.بههرحال

تافزونترهويتمستقل

میلبیشترآنانبهاستقملوقو

آنچه دراينگروهمشهوداست
درايشاناست .
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شباهتبیشتریبهساکنانشهرتهراندارند،کسانيهستند

سرديگراينطیفکه 
کهبدونمرحله انتقاليتحصیلدرشهرديگرومستقیمازشهرخودونزدخانوادهبهتهران
اندوبارؤيایزندگيدرتهرانرشتهایغیر


اند؛برخيازاينافرادتحصیلرابهانهکرده

آمده
هایزمینهایگروه


هاباهمانويژگي

اند.آن

رانراانتخابکرده
دلخواهامّادردانشگاههایته
پیشین به اضافه میل شديد به زندگي در تهران و تحقق خويشتن در اين شهر و با
يابيمستقلازخانواده،راهيتهرانشدهاندوازدوره تحصیلدراينشهربهعنوان


هويت
ریکهدرهمینسرطیفقرارميگیرندکساني

انتقالياستفادهکردهاند.عده ديگ

مرحله 
هستندکهنهبهبهانه تحصیلبلکهباقصدمستقیمزندگيدرتهرانشهروخانه والدينرا
هایتربیتياستقملقویتروفرزندمستقلبرایوالدين


اند؛دراينگروهزمینه

ترککرده
آنان پذيرفتهتر است و تا حد زيادی از حمايت و پشتیباني خانواده خود در اين راه
برخوردارند.آنانهمسرمايههاييدراختیاردارندکهبااتکابهآناقدا بهترکخانوادهو

شهر خود مي کنند .اين گروه برای کسب تجربه و ارتقای شرايط زندگي و فراهم کردن
قخويشتنراهيتهرانميشوندودرحاليکهاستقملرا

زمینههایمساعدتربرایتحق

تهایجداشدنخودراازخانواده
هيوضروریميشمارند،يکيازعل 

برایافرادبشربدي
نداشتنقصدازدواجوممکنندانستناستقملازاينراهميدانند.اينگروهازآنجا کهبا

هابهکارنميگیرند واغلببا

د،استراتژیويژهایدربرابرآن

والدينخودتوافقارزشيدارن
زوالدينرابهدستميآورند؛اماپیامدهایزندگيمستقلبرای

وگوخواستههایخودا


گفت
تقريبيکياستبااولويتهایمتفاوت.همهاينافرادپسازشروعزندگي


اينافرادبه
همه
هایزندگيخانوادگيرهاييمييابندودرجزئیاتزندگي

مستقلازنظارتوشیوههاوالزا 

روزمرهشان آزادی به دست ميآورند .کموبیش با دشواریهای مالي روبهرو ميشوند و

احساسناامنيونامشروعبودندرنظراکثريتافراداجتماعراتجربهميکنند.ايناننیزبا

ريزیفردیبرایشغلوتحصیلخود،دراينزمینهها


داشتنحريمشخصيوامکانبرنامه
قميشوندو درنتیجه برعهدهگرفتن

بیشاززمانيکهباخانوادهزندگيميکردند موف
اعتمادبهنفسشان ارتقا مييابد ،بر مهارتهای اجتماعيشان

مسئولیتهای مختلف زندگي ،

افزوده ميشود و بزرگ ميشوند .جايگاه اينان نیز نزد هماجن و والدين ارتقا مييابد و
دهبهترازپیشميشود.احساستنهاييومحرومیتازخدماترايگاندر

روابطشانباخانوا
اينگروههمدرکناراحساسلذتورضايتوحس خوببرترینسبتبهديگراناستو
اينگروهبرایپیشرفتراهمارتقاميدهد .

مجموعاينعواملانگیزه


خط روایی سوم
گروه آخر کساني هستند که در همان شهر محل سکونت والدين ،يعني تهران ،زندگي
مستقل تشکیل دادهاند .همانطور که انتظار ميرود فرايند استقمليابي اين گروه از
تروپرفرازونشیبترازدوگروهپیشینبودهاست.شباهتاينانبا


پرتنش
خانوادههايشان 

انتهای طیف دسته قبلي و تفاوتشان با ابتدای همان طیف و گروه نخست در تقد ايده
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زمینهها و علل جداييشان از خانواده و
استقمل بر نمود عیني و عملي آن است؛ و  
گفتهفرقميکند.دراينافراد

استراتژیهاوهمچنینپیامدهایعملشانباتما افرادپیش

بهوضوحمي توانتشخیصدادکهابتداخودرادارایموجوديتيجداازخانوادهووالديندر

اندوتوانسته اندبهلحاظذهنيخويشرادرقالبيغیرازفرزندياخواهروبرادرو


نظرگرفته
غیرهتعريفکنند،درنتیجهاستقملرأیوعملبرايشاناهمیتحیاتييافتهاستواقدا 
خانوادهدرجهتمحدودسازیايناستقملوسعيآنانبرایتحتنظارتگرفتنافرادمورد
بحثاقداميتهاجميونوعيتجاوزازحدودفرضشدهودرمقابلآنواکنشهایشديدو
لفظينشاندادهشدهاست.تعارضايناننیزباخانوادهبیشتر

جدی چونقهرومشاجره 
حولدومحوراصليدينوسبکزندگيبودهاستوهردوطرفچنانبرمواضعخودمصر
بودهاندکهحل اينتعارضهابهناممکننزديکبودهاست.افرادموردمطالعه ماباتداو 

چنین وضعیتي و در حالي که سرمايههايي برای اتکا داشتهاند ،ادامه زندگي با والدين را
دشوار يافتهاند و تصمیم به شروع زندگي مستقل گرفتهاند .جدا شدن از خانواده بدون
ندیبسیاردشواربودهاستواغلبآنهادرمراحلانتقالي،

دستاويزوبهانهبرایآنانفراي
نخستحضوردرخانهراکمکردهاند(باقهرورفتنبهخانه اقوا ياچندشبدرهفتهبه

خانهنیامدنويا  اقامتدرخوابگاهدوستانشهرستاني)وسپسبهتدريجازوالدينخود
جداشدهاند.اينانبرایشروعوتداو زندگيمستقلخويشودربرخوردباوالديناغلب

گفتوگو،سلبامکاننظارتيارد کمکمالي
هایشیرانهرااتخاذکردهاندوبا  


استراتژی
والدين استقمل خويش را تثبیت نمودهاند و با استراتژیهايي چون دروغ يا ظاهرسازی
میانهای نداشتهاند و از میان استراتژیهای روباهانه بیشتر به سراغ امتیازدهي يا سکوت

دستآخر تسلیم شدهاند و از مواضع اولیه خود مبني بر طرد و قطع
رفتهاند .والدين نیز  

اند.دربیشتراينمواردپسازگذشت 2يا 3سالاز


کوتاهآمده
اندکاندک 
کمکمالي 
زندگي مستقل روابط با خانواده عادی ميشد و در نتیجه نبودن اصطکاک روزانه بهبود
مي يافتامّادرمواردیکهخانوادهبههیچوجهازموضعخودعقبننشستهبودند،روابطبه

تقريبقطعشدهبوديااينکهوالدينباخودداریازکمکماليبهفرزندخود،بهامیدعقب

گذاشتندودرغیابعاملمشروعیتبخشبیرونيازقبیلکار


نشاندناو،تحتفشارشمي
تراينگروهراآزارميدادودرعینحالمثلديگراناز


ياتحصیل،نامشروعبودنبیش
خدماترايگانوروابطروزمرهباخانوادهمحرو شدهبودند.بهاينترتیبميتواننتیجه
تربودهاستوازهمینامرميتوانبهاين


هایاستقملبرایاينگروهبیش

گرفتکههزينه
هایاستقملنیزبرایاينانقویتراست .


نکتهراهبردکهجبدانگیزه
در میان اين دسته تأکید بر فرديت و شکل دادن زندگي طبق تشخیص خود و از
تریميدانند


تراستواستقملخويشرادستاوردبزرگ

پذيریپررنگ

سویديگرمسئولیت
رانميکنند.اينانبستهبهمیزانمشکمتيکه

وبیشازسايرگروههااحساستمايزباديگ

با آن روبهرو هستند سطوح متفاوتي از لذت و رضايت را تجربه ميکنند اما هیچ يک از
اند.دستيابيبهحريمشخصي

شروعاينراهپشیماننیستندوهمگيمصممبهادامه  
آن
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برایاينگروهنیزامکانموفقیتدرامورشغليوتحصیليرافراهمکردهاستودرمواجهه
اعتمادبهنفسشان ارتقا

ترازگذشتهشدهاندو


اندوپخته

باجهاناجتماعيکسبتجربهکرده
يافتهاست .
شوندگانماازمسیرهایمختلفوبازمینههایاندکي


طورکهديديممصاحبه

همان
رسیدهاندکههمانزندگيمستقلازخانوادهاست.آنچه پیشاز

متفاوتبهنقطه يکساني 
رسیدن به اين نقطه يکسان میان آنان مشترک بوده است ،چیزی جز استقمل ذهني از
اندوپسازآندرزمینهای


خانوادهنبودهاست.آنانهريکبهطريقيبهايننقطهرسیده
هويتيابي مستقل از خانواده و با تلنگرهايي چون مشاجره با
مهیّا و تحت تأثیر جدی  
خانوادهيابهيکبارهتنگشدنعرصهودشوارديدنادامه زندگيباخانوادهتصمیمبه
دراينراهبادشواریهاو

کسباستقملمکانيازوالدينوزندگيجداازآنانگرفتهاند؛و 

محدوديتهايي روبهرو شدهاند ،برخي داشتهها را از کف دادهاند و به آزادیها و

درحیاتفردیواجتماعيخوددستيافتهاند.برخي عناصرچونتأملدر

شرفتهايي 

پی
شئونمختلفزندگي،کنشگریدرزندگيفردیواجتماعيونیزمسئولیتپذيریهرچند

بادرجاتمختلف،میاناکثريتقريببهاتفاق پاسخگويان مشترکبودامّا درعینحال
فقطهمنشینياينعواملبازندگيمستقلازخانوادهبرایماقابلدسترسبودوامکان

تعیین پیشیني يا پسیني بودن آنها نسبت به اين نوع از زندگي برايمان وجود نداشت.
تژیهاوپیامدهایکنشخود
هاييدرزمینهها،علل،استرا 


شوندگانبهرغمتفاوت

مصاحبه
بهاتفاقازاينتجربهرضايتداشتندوهمگيوهريکبهنحویدرپاياناينبازیخودرا
برندهميدانستند .



نتیجهگیری
هایپژوهشکهدرابتدایمقالهآمد،ميتوانگفتافرادموردمطالعه


درپاسخبهپرسش
ودازخانوادههايشانداشتند،امابرای

اينتحقیقهمگيروايتيمنسجمازروندجداشدنخ
هاهمزماننبودهاستواينناظر

بسیاریازآنانجداشدنازخانوادهبااستقمليافتنازآن
است.همانطورکهتوضیحداديمعدهای

بههمانتفاوتزندگيدانشجوييوزندگيمستقل
از پاسخ گويان ،زندگي دانشجويي خود در تهران را به زندگي مستقل تبديل کردهاند،
پاسخگوياننتوانندبه
تدريجيبودناينروند موجبشدهبودکه عده کميازاينگروه  
اند.ميتوانگفت


خوبيتوضیحدهندکهازچهمقطعيوچگونهبهتصمیماستقملرسیده
تنشتر (خواه تنش با خانواده و خواه درگیری ذهني و
هرچه شروع زندگي مستقل کم 
شخصي)بود،روايتافرادازآننیزانسجا کمتریداشتودرمواردبسیاریکهتصمیم
استقمل در انتهای يک سلسله درگیری ذهني و عیني با محیط و تأمل و تعمق درباره
جايگاه خود فرد در ارتباط با خانواده و اجتماع و در کل ،هستي حاصل شده بود ،افراد
روايتي منسجم و خطي از نحوه مستقل شدن خود داشتند و به راحتي ميتوانستند اين
استقملراب اسايرعناصرزندگيخوددرارتباطقراردهندوتأثیرپذيریوتأثیرگذاریآنرا
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نشاندهند.برایاينگروهاستقملمکانزندگيبهشدتوجههويتيداشتوخودراباآن
توانگفتکهآنرامحورکنشهاوکنشهایمتقابل


کردندوبهيکمعنامي
تعريفمي
خودباجهانپیرامونقر اردادهبودند،آنانازراهبهچالشکشیدنروندهایمعمولزندگي
يابيوبهزندگيخودمعنادهيميکردندودرغالبموارد


دراينموردومواردديگرهويت
بخشخارجازفردميدانستند،


ديدفردیرامعتبرترازعواملمشروعیت

تشخیصوصمح
زندگيخودرافرصتيتکرارناپذيرميديدندکه بايدبرایتجربهاندوزیوتحققخويشتن

نهايتاستفادهراازآنبکنندوبادرجاتمختلفدربرابرهرگونهمانعيکهدراينراهقرار
کردند.بیشترآناندرراهتحققخود،دايره کنششان رامحدودبه

ميگرفت،مقاومتمي

قيخودرابهآنابرازميکردندو

ضوحبيتعل

نميديدندوگاهبهو
مرزهایدولت-ملتايران 
هایبزرگتربرایپیشرفت،مهاجرتبهکشورهایغربيراراهخوبي


وجویفرصت

درجست
ميدانستند .

درچارچوبمفهومياشاره ایبهمفهو فردگراييوابعادمختلفآنونیزسويههای

فردگرايييعنيمسئولیتپذيریو

مثبتومنفياينمفهو کردهبوديم،سويههایمثبت
خوردهرچندکهبرخيبیشتروبرخي


گويانبهچشممي

آشکارادرمیانپاسخ
خوداتکايي
1
رگههاييازخودشیفتگي نیزکهسويه
هابهرهمندبودند،درمقابلگهگاه 


ترازاينويژگي

کم
آنکه
بهرغم  
منفي فردگرايي است در میان پاسخگويان ديده ميشد .در مجموع  
گیریدقیقمیزانفردگراييدراينکارجايينداشتهاست،ميتوان


سازیواندازه

شاخص
گفتکهاينعنصردرافرادموردمطالعه تحقیقحاضرپررنگبودوبهمثابهموتورمحرکه
ازمیانشکلهایمختلففردگرايي،

هايشانعملميکرد؛ و 

بسیاریازتصمیمها وکنش

2
درنمونههایمابارزتربود،بهاينمعناکهآنانهممستقلبودندو هم

فردگراييعمودی 
رميکردند .
خودرامتفاوتازديگرانتصو 
تريندرگیریمصاحبهشوندگاندرآستانه زندگي


رفتبیش
همانطورکهانتظار مي

مستقل و حین آن با خانوادهشان بود .در بیشتر موارد خانوادهها در ابتدا ابراز نگراني و
مخالفتکردهبودندوبهتدريجقانعشدهبودندوپسازشروعزندگيمستقلفرزندخودو
مخالفتهايشان تأثیرگذارنخواهدبود وازسويي مزايایاين

زماني کهمتوجّهشدهبودند 
شکلزندگيوکمشدنتنشهادرنتیجهرفتنفرزندشانراديدهبودند،موضوعراپذيرفته

و از فرزند خود حمايتهای عاطفي ،مالي و اجتماعي کرده بودند .در موارد کمشمارتری
فرزندخودراحمايتکردهاند،امادراينمواردنقش

هاازابتدامخالفتينداشتهاندو


خانواده
بازهماندکتریوالدين خود

مشروعیتبخشدانشگاهوکارغیرقابلانکاراست.درموارد 

مشوق استقمل فرزند بودهاند و در موارد نادر و حادی هم که اختمف میان افراد مورد
مطالعهوخانوادههايشانبسیارعمیقوشديدبودهاست،والدينبااستقملفرزندمخالفت
narcissism
2

1

کسيکهدارایاينشکلفردگرايياستاوجًمستقلاستوثانیاًخودشرامتفاوتازديگرانتصورميکند .
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کردهاند و کار به قطع رابطه يا قطع حمايت مالي کشیده است ،اما باز هم تکرار
جدی  
ميکنیم که در غالب موارد مخالفتي نه چندان جدی در ابتدای کار وجود داشته که

اندکاندکبرطرفگرديدهاست .

بهتقريبهمهافرادموردمطالعهمابیانميکردندکهپسازتجربهاستقمل«بزرگ»

درزندگيخودرادارند،درگفتههایآنان

اندواکنونتوانمواجههباحوادثبزرگ 


شده
ایبهمبارزهطلبیدنجهاناجتماعيوهمزمان،احساسقدرتبرایفائقآمدنبرآن

گونه
باجييازخودنشانميدادند.البتهذکرايننکتههم

اعتمادبهنفس 

ديدهميشدوهمگي

جاستکهتعدادزيادیازآنگروهپاسخگويانکهقصدازدواجداشتند،فرآيندبزرگشدن


به
مي دانستندوبهازدواجهمچونراهيبرایبسطاستقملوتثبیتآننگاه
خودراناکامل  
دربرنامههایخودنگنجاندهبودند،اينشکل

ميکردند،امّاآنهاکهازدواجرابهطورجدی

دانستندواستقمليابزرگساليخودرا

اززندگيراشکلنهاييواصیلزندگيخودمي
ناقصنميديدند .

مصاحبهشوندگان به طور جدی خودنمايي ميکرد،

نکته ديگری که در زندگينامه 
عواملنهادیوسازمانيدرجداشدنآنانازخانوادههايشانوپیشگرفتنزندگي

تأثیر 
سازیبکرافرايادميآورد.دربخشيازتوضیحايننظريه

مستقلبود.اينامرنظريه 
فردی
ميخوانیم 


فردیسازیبهمعنایآناستکهافرادجامعهازطريقنهادها،بازار کار،
« 
دولترفاه،نظا آموزشي،نظا حقوقي،بوروکراسيحکومتي،دولتيونظاير
آنبههممرتبطشوند.ظهوروپیدايشاينامرنیزبهتبعمدرنیتهاست.اين
نهادها،اصولومقرراتگوناگون،خواستهها،دستورِعملهاوحقوقيرابه

کنندکهبیشترناظربهفرداستتاخانوادهدرشکلکليآن.


فردواگذارمي
ويژگي عمده  اينمقررات جديدآن است که اين اصول در زندگي روزمره،
همراهفردمي شودتاراهنمایاوباشندوفراترازهرپیوندياوابستگيبه

خانوادهياگروههایديگرجامعه،اوراآگاهسازند.گاهياوقاتايناصولو

کنندکهپیوندهاراميگسلند


برایفردتعیینتکلیفمي
مقرراتتابدانجا 
ميشوند تا فرد بدون مراجعه به آنها به کنش اجتماعي بپردازند»
و سبب  
(بک .)15:1388،


گیریهويتاجتماعي،خواستههاو

نظا آموزشيوبازارکارمنشأاثرفراواندرشکل
گیریها و نحوه عمل افرادی بود که در اين تحقیق بررسي شدند.
آلها و نیز تصمیم 
ايده 

اينعواملمدرنشکلگرفتهبودند،فاصلهای

آلهاييکهتحتتأثیر
هاوايده 


هويت،خواسته
شانايجادکردهبودندوشکافهایازپیشموجودراتعمیقکردهبودند


میانآنانوخانواده
وراهايندوراازيکديگرجداکردهبودندوافرادکهسودایپیشرفتودادنشکلدلخواهبه
يشان را در سر داشتند ،به اقتضائات زندگي والدين و زيستن با آنها که
خود و زندگ 
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يمي شدند،تندرندادهوترجیحدادهبودندباشکلدادنزندگيمستقل

محدودکنندهتلق
تروامکاناترشدخويشرابیشترکنند .


رافراخ
دامنهکنشخود


نظریه برآمده از پژوهش
درپايانمطالعهایکهبانظريهمبناييانجا شدهاست،حاصلميشودبمیشازآنکمه

آنچه
توضیحينظریازپديدهموردمطالعهباشد،توصیفيدقیقبرآمدهازمطالعهدقیقوبررسمي
مکنييادستکمدشواریپلزدنازتوصیفبهنظريهدرايننوع

همهجوانبآناستونام
تحقیقمماتازنقممدهایجممدیواردشممدهبممرايممنروشاسممت.امّمماهمممانتوصممیففربممهو
ایهمکهازايننوعمطالعاتحاصلميشود،ازنظربهدستدادننگرشيکليو

همهجانبه
کمکبهتحلیلهایبعدیدستکميازتوضیحاتنظریندارد.مادرتحقیقحاضمردرپمي
آنبوديمکهبدانیمابعادتجربهزندگيمستقلازخانوادهگروهموردمطالعمهممانچیسمتو
نظريهياتوصیففربهبرآمدهازتحقیقمانبايدپیشازهرچیزناظربهاينپرسشباشد .

ایباويژگيتقابلعینيوذهنميمرکمزو


درمجموعازاينمطالعهدريافتیمدرزمینه
پیرامون(تهرانوغیرتهران)ودرشرايطيکهدرمواردیاساسيچوندينوسبکزندگي
خانوادههايشانتعارضوجودداردوازسويياستقملبهمثابهعنصمریتربیتمي

میانافرادو
موردتأکیدخانوادههاقرارميگیردوازسوييرفتارآنانخودنقمی اسمتقملفرزندانشمان
استيادرفضایخانوادگيپرتنش،هنگاميکهافقهایپیشرویفردگستردهميشموندو
ازسويينیزاوسرمايههاييقابلتبديلبهپولوقابلاتکادراختیاردارد(عوامملزمینمهای
ياشروطجز )هنگاميکهفردمستقلازخانوادههويتيابيکندوتلنگرهاييچونمشاجره
باخانوادهبهاوزدهشودياعرصهرادرزندگيباوالدينبسیارتنگببیند،بهويژهاگربرناممه
مشخصيبرایازدواجدرکوتاهمدتنداشتهباشد(شرايطعليياشروطکافي)،تصممیمبمه
جداکردنمکانزندگيودرنتیجهسرنوشتخودازوالدينميگیرد.درمواردبسیارخروج
لوالدينوورودبهمنزلشخصيبيفاصلهانجا نميشمودومرحلمهایانتقماليبمرای

ازمنز
مهیّاکردنشرايطزندگيمستقلمیانايندودورانقراردادهمميشمود(مرحلمهانتقمالي).
استقملازخانواده(پديده)همزمانهموجهيرهاييبخشداردوفردراازنظارتخانوادهو
رهاندوبهاوآزادیعملميدهدوهمممحدودکننمده


هایزندگيآنانمي
نیزشیوههاوالزا 
استواورابادشواریمالي،احساسناامنيونیزمسئلهعمد مشمروعیتدرنظمرديگمران
روبهروميکند،امادستاوردهایفراوانايننحوزندگيازجملهدستيابيبهحريمشخصمي
وموفقیتيکهدرنتیجهداشتناينفضاوامکانبرنامهريزیفردیدرامورشغليوتحصیلي
برایافرادحاصلميشد،غنایتجربهاجتماعي،ارتقاءجايگماهنمزدهمماجنوگماهخمانواده،

بهبودروابطپیشترپرتنشباوالدينهمچنیناحساستممايزازديگمرانودرنتیجمههممه
اينهااحساسلذتورضايتاززندگيمستقل(دستاوردها)،هزينههایايمنشمکلزنمدگي
يعنيازدستدادنحمايتماليوالدين،روابطروزمرهباآنانونیزخمدماترايگمانيراکمه
درمنزلپدرومادردراختیارفردبود،کمرنگوکماثرمميسمازد.والمديناغلمبدروهلمه
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نخستبااستقملفرزندشانمخالفتميکنندوسپساندکاندکراضميشمدهوحتميبمه

حمايتفرزندانخودميپردازند،امّامیلبهنظارتبسیاریازمواقعدرايشانزندهميمانمد
وفرزنداندرمواردینگرانازدسمتدادناعتممادودرنتیجمهحمايمتعماطفي،ممالييما
اجتماعيوالدينخودند،درنتیجهبستهبهموقعیت،ياسبکزندگيمتمايزخمودراازآنمان
پنهانميدارند،يادربارهعقايدمتفاوتخويشسکوتميکننديادرادامهايندوترفند،بمه
هنگا مواجههباوالدين،ظاهرخودرامطابقمیلآنانشکلميدهندودرمواقعلزو حتي
ازدروغگفتندربارهجزئیاتزندگيخويشنیزاباييندارنمد(اسمتراتژیهمایروباهانمه)امّما
گروهيديگریازافرادکهاغلبهويتخويشرادرتقابملبماخمانوادهتعريمفمميکننمدو
زندگيمستقلازآناندرمقابلهشاناست،بهاصطمحروبازیمميکننمديمامميکوشمندبما
گفتوگووالدينخودراقانعوباخودهمراهسازندياباجدايتامکانهمرنموعنظمارترااز
آنهاسلبميکنندياباردکمکماليوالديناسمتقملخمودرابمهرخآنمانمميکشمندو
تثبیتميکنند(استراتژیهایشیرانه).اينشکلزندگيبماتأمملممدا دروجموهمختلمف
زندگيازمذهبواخمقگرفتهتانحوهپوششوخوردنونیزکنشگریوتغییرمواردیکه
نامناسبتشخیصدادهميشودهمنشیناستوبهنظرميرسدايجادتغییردرنحوهزندگي
لوکنشگریهمخوانيتا دارددرکنارهمهايمنهمامسمئولیتپمذيرینیمز
بااينرويهتأم 
آشکاراخودنماييميکندواينافراددرمجموعحاضربهپذيرشعواقبخوبوبمداعممال
يطالبآناند .
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