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 تعارضات خانواده و دانشگاه هدانشجو در پهن

  

کاوش کامرانی
1 

  

 ردهايبراهسپس این روحیه، در  .انگیزدفردگرایی را در دانشجویان بر می همیدانی است که روحی ،دانشگاه

که بر سر آن  هایی زمینهیابد؛ به طوري که دانشجویان در تعامل با خانواده در مختلف و ترکیبی بازتاب می

در کنار  ،پس از آن. می کنندرا اتخاذ » ایجاد تغییر« راهبرد، در ادامهو » مقاومت« ردبراهابتدا تعارض دارند، 

را » نوایی هم«و در برخی موارد » دوري گزیدن«، »تحمل«، »مدارا« و ایجاد تغییر، راهبردهاي مقاومت ردبراه

  .است» هویت برنامه دار«و » هویت مقاومت«ان نیز ترکیبی از هویتی دانشجوی راهبردهاي. گیرنددر پیش می

اهمیت «ن، میا دانشجویان چنین روندي داشته باشد که از آن راهبردهايکه  شود میعوامل متعددي سبب  

زیرا که نیاز به تأیید شدن از ؛ تعیین کننده است همه، بیش از کند میایفا  فردو نقشی که در زندگی » خانواده

توجهی قرار گیرند، یا مورد بی شوند طردنواده براي افراد حیاتی است و اگر از سوي خانواده سوي خا

  .رویارو خواهند گشت شماري بی هاي چالشو با  می دهندمنابع حیاتی خود را از دست  ترین مهم

به  و هستنداي ها و تمایالت بسیار فردگرایانهروحیات، نگرشداراي دانشجویان با اینکه  مجموع،در 

 شان زندگیبقا و دوام  چون هستند، اماساختار آن تغییر در برابر خانواده و مقاومت خواهان  هعمدطور

     را نیز در پیش» مقاومت«غیر از  راهبردهاییوابسته به بودن با خانواده و تأیید شدن از سوي آن است، 

 ها آناز سوي دانشجویان حاکی از ضعف یا کاهش فردگرایی  راهبردهااتخاذ سایر  همهبا این  -گیرند می

  .نیست

نفر از دانشجویان  21آن از طریق مصاحبه با  هاي یافتهمبنایی صورت گرفته و  هاین پژوهش با روش نظری

 .علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی به دست آمده است دانشکده

 
 
  

 هویتی راهبردهايرفتاري و  راهبردهايدانشجو، دانشگاه، خانواده، تعارض، فردگرایی، : واژگان کلیدي

  

  

  

  

 

                                                 
 دانشگاه عالمه طباطبایی ،کارشناس ارشد جامعه شناسی١
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   مقدمه

امروز ایران از جایگاه  هگردد که دو نهاد خانواده و دانشگاه در جامع آغاز می فرض پیشحاضر با این  تحقیق 

گرایی در ایران و  میزان خانواده«دهند که  نشان می گرفته انجامتحقیقات . اي برخوردارند شائبه و اهمیت بی

. تی و بسیار سنتی هستندروابط خانوادگی، سن ههاي سنتی خانواده باالست و ایرانیان در حوز اعتقاد به ارزش

باشد،  می 44/8گرایی در ایران،  خانواده  ، برمبناي یک مقیاس صفر تا ده، میانگین شاخصبه عبارت دیگر

میزان احساس تعلق  ترین بیش«و ) 109، 111، 118: 1386آزاد ارمکی و ملکی، (».الیی استیعنی در حد با

هاي نخستین، بیشترین میزان همکاري و مشارکت با  هاي نخستین، بیشترین میزان اعتماد به گروه به گروه

همگی  هاي نخستین و بیشترین میزان آمادگی داوطلبانه براي حل مشکالت اعضاي گروه نخستین، گروه

) 99: 1384زاده،  و حسن 152: 1387ناصري نوجده سادات، (».باشد مربوط به خانواده و اعضاي خانواده می

 که طورياجتماعی بین گروهی هنجاري در حد متوسط متمایل به کم است؛ به  همیزان سرمای ،از سوي دیگر

مذهبی و کمترین میزان آن مربوط به هاي  و دسته ها هیئتاجتماعی مربوط به  هاي گروهاعتماد به  ترین بیش

NGO ها و برخی  عامل در پیوند فرد با سازمان ترین مهماجتماعی برون گروهی که  هو سرمای ستها

، 126، 152: 1387ده سادات، ناصري نوج(.می باشدنهادهاي اجتماعی رسمی است، کمتر از حد متوسط 

125(  

ترین نهاد  مورد اعتمادترین و کارکردي یک سو، که نهاد خانواده از  دریافتتوان  هاي فوق می یافته طبق 

رفاه و نیز سایر نهادهاي حمایتی به دلیل ضعف دولت  ،دیگرسوي ایرانی است و از  هاجتماعی در جامع

که مرتبط با دولت رفاه و مقتضیات آن هستند، نقش ... و ها NGOهاي مددکاري اجتماعی،  سازمان :همچون

در اغلب  که طوري؛ به استگشته  هایش چند برابر خانواده دو چندان و کارکردها و مسئولیتو اهمیت 

نهادي با این  ،بدون شک. گردد موارد به ویژه در لحظات حساس و بحرانی زندگی، مأمن و مأواي افراد می

کند و گسست از آن دشوار و در برخی موارد  اي در زندگی افراد ایفا می درجه از اهمیت، نقش ویژه

  . است غیرممکن

امروز ایران، تحصیالت عالیه و  هجامعدر  ،نیز از آن جهت حائز اهمیت است که از یک سو دانشگاه 

و از ) 11: 1386معیدفر، (خود اختصاص داده دانشگاهی، ارزش اجتماعی ویژه و منحصر به فردي را به 

کسب منزلت اجتماعی باالتر،  هاي انگیزه بااي جوان است که  ایران به لحاظ سنی جامعه هجامع ،دیگرسوي 

افراد  ،شوند؛ به عبارت دیگر یابی به شغل و درآمد باالتر وارد دانشگاه می کسب معلومات بیشتر و دست

نتخاب دانشگاه و به تبع آن داشتن مدرکی دانشگاهی، بیش از هر چیز راه مورد نظر بر این تصورند که ا

 به منزلت شغلی و اجتماعی ها آنیابی  کار و اشتغال را هموارتر ساخته و امکان دست هبه عرص ها آنورود 

  )40: 1381، آبادي شاهزارع (.گردد تر می واال، عملی
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 که طوريمراکز آموزش عالی نیز حاکی از همین امر است؛ به  شدگان پذیرفتهافزایش جمعیت   رو به روند 

نفر در سال  405427به  1357 -58نفر در سال تحصیلی  56257مراکز مذکور از  شدگان پذیرفته »جمعیت«

 ،البته. درصد است 6/8اي معادل  رشد متوسط ساالنه هدهند نشان و این افزایش یافته  1381 -82تحصیلی 

 8حدود هر درشدگان کشور  جمعیت پذیرفته ،چرا که با چنین نرخ رشدي ،توجه است این نرخ رشد قابل

  )128: 1382روشن و ابراهیمی، .(شود سال دو برابر می

با افزایش تحصیالت، گرایش به انتخاب فردي «دهند که  در ایران نشان می گرفته انجامتحقیقات  ،این همه با 

واد به انتخاب فردي گرایش س تحصیالت دانشگاهی، دو برابر افراد بی به نحوي که دارندگان ؛یابد افزایش می

ي ها و هنجارها دیگر، به ارزش هاي گروهبیشتر از  کردگان تحصیل )133: 1382طالب و گودرزي، .(»دارند

حین تحصیل در ، در طلبی استقاللگرایش دانشجویان به ) 131: همان(.جدید و فردگرایانه گرایش دارند

 هاي گروه، کمتر از کرده تحصیلافراد  و )291: 1388خندقی و دیگران، امین (استبیشتر از قبل  دانشگاه

بیشتر  جوانان تأکید) 110: 1386 ،ارمکی و ملکی(.نهند هاي سنتی خانواده ارج می تحصیلی پایین به ارزش

هاي فردگرایانه، تشکیل خانواده در سنین باالتر و گرایش نسبی به  بر هنجارهاي جدید خانوادگی با گرایش

 ه، رابطگرایی خانوادهتحصیالت و  بین ، واقعدر  و )141: 1384طالب و گودرزي، ( استبرابري در خانواده 

  )110: 1386 ،آزاد ارمکی و ملکی.(معکوس وجود دارد

زندگی دانشجویی، یکی از عواملی است که در رشد و تقویت  هتحصیل در دانشگاه و تجرب ،بنابراین 

. همراه با سرکشی در افراد مؤثر است طلبی استقالل ههاي فردگرایانه و ایجاد نوعی روحی فردیت و گرایش

به اي که خانواده؛ دهد میدر تعارض با خانواده قرار  به طور دقیق، فرد را ها گرایشاین سنخ از روحیه و 

  .است گرایی جمعبر  میلشو بیشتر تأکید و  کند میدر برابر چنین تمایالتی مقاومت  هعمدطور 

، در برخورد و رابطه با خانواده ها گرایشن این است که فردي با این ، حلقه مفقوده و مبهم در این میاحال 

  ؟        کند میدي اتخاذ چه عملکر بهتر،به عبارت  یا دهد میچه واکنشی از خود نشان 

، اش فردگرایانهبا روحیات  ،چون از یک سو است، نامعلومعملکرد فرد بسیار مبهم و که  رسد میبه نظر 

که در  اي شائبه بیبه دلیل اهمیت خانواده و نقش سوي دیگر، ممکن است علیه خانواده طغیان کند و از 

  . ، توانایی دل کندن و گسست از آن را نداردکند میزندگی وي ایفا 

آن است که در وضعیت تعارض گونه و متضاد موجود،  ،آید میدیگري که در پی این مناسبات پیش  همسئل 

 تنهامدعی این نیستیم که  وجه هیچبه  مااست که  گفتنیمی پردازد؟ » خود«چگونه به تعریف ) دانشجو(فرد 

نسبت به امکان تأثیر سایر عوامل بر هویت  و ستهویت دانشجو هسازند ،موجود هشرایط تعارض گون

در پی سنجش میزان تأثیر سایر عوامل بر هویت  وجه هیچتحقیق پیش رو به  ،همهبا این . یمآگاه نیز دانشجو

 سو، شرایط مذکور تا چه حد در دانشجو از نظر مشخص در پی یافتن آنیم کهبه طور و  یستدانشجو ن
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و نیز اینکه دانشجو در این شرایط، چگونه و با اتکا به کدام معیارها  اند کننده تعیینی وي هویت گیري

  ؟  پردازد می، به تعریف هویت خویش )معیارهاي فردگرایانه یا جمع گرایانه(

  اهداف تحقیق

  :اهداف تحقیق حاضر به قرار زیر است

 تعارض میان دانشجو و خانواده از نظر خود دانشجو  هاي زمینهشناخت  -

 هسنخ شناسی از شیو هبا خانواده و سعی در ارائ گونه تعارض هفهم نحوه عملکرد دانشجو در رابط -

 عملکرد دانشجو

  کند میو معانی ذهنی دانشجو از نوع عملکردي که اتخاذ  ها انگیزهفهم  -

 موجود  هوضعیت تعارض گون دانشجو از بخشی معنافهم نحوه و نوع  -

 عملکرد دانشجو، از نظر خود دانشجو شناسایی عوامل موثر بر نحوه -

 هویتی دانشجو در بستر تعارضات مذکور گیري سوفهم چگونگی  -

  هویتی دانشجو، از نظر خود دانشجو گیري سوشرایط موجود در  کنندگی تعیینفهم میزان  -

 

  هاي تحقیق پرسش

  :نمود بندي دستهاساسی تحقیق را چنین  هاي پرسش توان می بدین ترتیب،

 گونه با خانواده چگونه است؟ تعارض هعملکرد دانشجو در رابط نحوه. 1

 ؟ اند دخیل عملکردش هدر نحو ها انگیزهاز نظر دانشجو، کدام عوامل و . 2

تاي حفظ و از سوي دانشجو، داللت بر چه چیزي دارد؟ آیا عملکرد مذکور در راس اتخاذشدهعملکرد . 3

  ؟او حکایت داردرفتاري در  - ذهنی همؤلفیا اینکه از تقلیل و تضعیف این  ستتداوم فردگرایی دانشجو

 است؟  هایی زمینهاز نظر دانشجو، تعارضات میان او و خانواده در چه . 4

 ؟اند کننده تعیینهویتی وي  گیري سوتا چه حد در  موجود هگون ارضتعاز نظر دانشجو، شرایط . 5

 هاي ارزش(هویتی دانشجو چگونه و بر اساس کدام معیارها  گیري سوموجود،  هگون تعارضدر وضعیت . 6

  ؟ پذیرد می، صورت ...)جمع گرایانه، فردگرایانه و

 موجود چه پیامدهایی براي او و خانواده داشته است؟ هگون تعارضاز نظر دانشجو، وضعیت . 7

 

 چارچوب مفهومی

متأخر و نیز وضعیت  مدرنیته به ویژهمدرنیته  اي از نظرات گیدنز دربارهپژوهش با استفاده از گزیده این در

اي از نظرات اي از نظرات کاستلز در باب هویت و نیز گزیدهشخصی در این دوران، گزیدهیابی هویت 

تا از این طریق به دورنمایی کلی، از  ایم ساخته برمنطق کنش، چارچوب مفهومی تحقیق را  بوردیو درباره
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جمع  هاي ارزشهویتی دانشجو، فاصله گرفتن دانشجو از  گیري سودر مورد  مثال عنوانبه  -مسیر تحقیق

  .دست یابیم - ...گرایانه و سنتی تحت تأثیر فضاي دانشگاه، تعارضات دانشجو با خانواده و

 متأخر هنظریه گیدنز در باب مدرنیته و مدرنیت  

 همدرنیت: ، همچونآیند می، آن دسته از مفاهیم گیدنز که در چارچوب مفهومی تحقیق حاضر به کار اینجا در 

 کندگی، تأملی بودن ذاتی مدرنیته، جهانی شدن و هویت شخصی جا متأخر، جدایی زمان و مکان، از

 .آمده استما از این مفاهیم  هاستفاد با یکدیگر و نیز نحوه ها آنو ارتباط  شده تعریف

 هدوران مدرنیت« هدربار شناسانه روانو  شناسانه جامعهکه اثري   )1385(در کتاب تجدد و تشخص  گیدنز 

به . پردازد میاز فضاي اجتماعی و فردي این دوران  نظیر بی به طور نسبی است، به توصیفی دقیق و» متأخر

چه از لحاظ پویایی و تأثیرگذاري بر عادات و رسوم سنتی و چه از نظر تأثیرات  امروزهزعم او، نهادهاي 

فقط به معناي امتداد تغییر و  ها تفاوتاین  و اشکال پیشین نظم اجتماعی فرق دارند هعام و جهانی، با هم

و بر  آورد میکیفیت زندگی روزمره پدید در  اي ریشهمدرنیته، تغییراتی  .صوري نیست هاي تبدیل

با . به عنوان نوعی نهاد اجتماعی درك کردپس، باید آن را . نهد میوجوه تجربیات ما تأثیر  ترین خصوصی

ما در هم  »1خود«بنابراین، با  وفردي  زندگی بابه طور مستقیم  امروزه ،این وصف، تغییرات حاصل از نهادها

حد «تأثیرات متقابل فزاینده بین دو  :از است عبارتمتمایز مدرنیته  هاي ویژگیدر واقع، یکی از . آمیزند می

درونی، از  هاي گرایشو  ، بین تأثیرات جهانی از یک سویبه عبارت یا مرزي درونبرون مرزي و » نهایی

  )15: 1385گیدنز، .(سوي دیگر

زندگی  هالعاد خارقز عناصر اصلی، در پویایی و تحرك سه عنصر اصلی یا سه دسته ا) 1383(نظر گیدنز  از 

 جدایی زمان و مکان، از: از اند عبارتاین عناصر . که هر یک با دو دیگر پیوند دارد اند دخیلاجتماعی مدرن 

به معنی  2و مکانجدایی زمان  )405: 1383گیدنز، به نقل از کسل، (.ذاتی مدرنیته کندگی و تأملی بودن جا

، به قصد امکان اتصال »تهی«و مکان » تهی«زمان  هدو ساحت جداشد هاي پیچیدگیو  ها گرهگشودن 

   )324: 1385گیدنز،.(استمکانی نامعین  -زمانی هاي محدودهکنده شده به  جا مناسبات اجتماعی از

اجتماعی، نهادهاي  3کندگی جاپویایی مدرنیته، یعنی از  هتهی سازي زمان و مکان در دومین اثر عمد فرایند 

محلی و تدوین مجدد  هاي زمینهروابط اجتماعی از  »ن کشیدنوبیر«یعنی کندگی  جا از. حیاتی دارد هجنب

ذاتی  4بودنتأملی ) 407: 1383یدنز، به نقل از کسل،گ(.مکانی -زمانی نامعیندر طول مسیرهاي  ها آن

 هسازندمدرنیته یعنی کاربرد منظم دانش مربوط به اوضاع و شرایط زندگی اجتماعی به عنوان عنصر 

  )411همان، .(و تغییر شکل این اوضاع و شرایط دهی سازمان

                                                 
1 . self 
2. separation of time and space  
3 . dissembedding 
4 . reflexivity 
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نظمی مابعد سنتی است که در آن، تغییر شکل زمان و  یاساسبه طوراین وصف، از نظر گیدنز، مدرنیته  با 

 استقرارشعائر یا اعمال از پیش  ، زندگی اجتماعی را از سیطرهکندگی جااز  سازوکارهايمکان، همگام با 

  )410همان، .(سراسري است اییو نیز اینکه، مدرنیته زمینه تأمل گر خارج کرده است یافته

پس از تشریح جوانب اجتماعی مدرنیته متأخر، وضعیت هویت شخصی در این دوران را نیز در  گیدنز 

به زعم وي، تغییر شکل هویت شخصی و . کندبه طور مشخص ارزیابی می) 1385(کتاب تجدد و تشخص 

به  .دهند میدر دوران مدرنیته متأخر، دو قطب دیالکتیک محلی و جهانی را تشکیل » جهانی شدن« پدیده

 هاي تماسمستقیم با به طوروجوه بسیار خصوصی زندگی شخصی نیز  تعبارت روشن تر، حتی تغییرا

مکانی در دوران  - زمانی هاي گیري فاصلهسطح و ابعاد . اجتماعی بسیار وسیع دامنه و پردامنه ارتباط دارد

و » خود«بشریت،  مدرنیته اخیر به چنان حدي از گسترش رسیده است که براي نخستین بار در تاریخ

» خود«تا ژرفاي  خصلت تأملی دوران مدرن. پردازند میدر محیطی جهانی با یکدیگر به تعامل » جامعه«

به صورت نوعی تصویر » خود«در تار و پود نظم مابعد سنتی،  ،به عبارت دیگر ؛یابد میآدمی نیز امتداد 

  )56: 1385گیدنز، .(آید میدر ] بازاندیشانه[تأملی 

کندگی، تأملی  جا متأخر، یعنی جدایی زمان و مکان، از خصایص مدرنیته و مدرنیتهکه  رسد مینظر  به 

 مسئلهایران نیز وجود دارد، اما  در جامعه کمابیشبودن، جهانی شدن و وضعیت خاص هویت شخصی، 

ایران  ط جامعهو فرآیندهاي مذکور، به طور کامل منطبق با شرای ها پدیدهآنجاست که توصیف گیدنز از 

آن،  هاي ویژگیاذعان دارد که در وصف مدرنیته و  مسئلهآشکارا به این ) 1377(البته خود گیدنز . نیست

قرار ) غربی(وسیع تر جهان که در خارج از مدار کشورهاي موسوم به پیشرفته  هاي بخشبدون اشاره به 

؛ به زعم داند میغربی  فقط رنیته را یک پدیدهناگفته نماند که گیدنز، از جهاتی، مد. دارند، سخن گفته است

که در تحول مدرنیته  داري سرمایه مند نظامملت و تولید  - وي، دو مجموعه سازمانی مشخص یعنی دولت

فرهنگی دیگر و یا در  هاي محیطو در  نشات می گیرندتاریخ اروپا  هاي ویژگی ، ازدارند اي ویژهاهمیت 

که آیا مدرنیته  سؤالگیدنز در پاسخ به این  که اي گونه؛ به بینیم نمی ها آناز  پیشین، قراین چندانی هاي دوره

، زیرا معتقد دهد میخاص غربی است یا نه؟ پاسخ منفی  هپدیدجهانی آن، باز هم یک  هاي گرایشاز جهت 

و  است اي سیارهنزدیک نوپدید هم وابستگی جهانی و آگاهی  هاي روشاست که در این مورد، صحبت از 

باید مفاهیم و راهبردهاي ناشی از  خواه نابا این قضایا، خواه  کردن برخوردنزدیک شدن و  هاي روش

  )209-208: 1377گیدنز، .(برگیرد دررا نیز  غربی غیر هاي محیط

، استایران به طور نسبی در حال تجربه کردن مدرنیته و خصایص آن  ادامه باید گفت که گرچه جامعه در 

ایران برخالف  هجامعاما فرم و محتواي این تجربه بسیار متفاوت با جوامع پیشرفته و غربی است؛ زیرا در 

مدرنیته،  باتجربههمراه  ،نظمی مابعد سنتی است یاساس به طور استدالل گیدنز که معتقد است مدرنیته

 و اغلب، مانع از تحقق تجربهد باالیی برخوردارن کنندگی تعیینهمچنان در بسیاري موارد از سطح  ها سنت
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تحت  -ایران در جامعه -به عنوان نمونه، ممکن است فرد یا افرادي. گردند میمدرنیته به شکل غربی آن 

و از  شوندتأثیر جریان مدرنیته به ویژه جهانی شدن، درگیر تأمالتی جدي نسبت به هویت فردي خویش 

به ، گیرد میفردي که در این وضعیت قرار . بپردازندازجاکندگی، به تعریف هویت خود  سازوکارطریق 

نظیر طبقه، قومیت،  -سنتی تعریف هویت هاي مؤلفهو هنجارها و  ها ارزشاز اتکاي صرف به  یعیطبطور

مکانی  - یک سري روابط اجتماعی در فواصل زمانی اساس برو  می گیردفاصله  -...جنسیت، نژاد، زبان و

غلب در اکه این افراد  اند دادهتجربه و تحقیقات نشان . نماید مینامعین، هویت فردي خویش را تعریف 

و موانع پیش روي  گردند میو تعارضاتی جدي روبرو  ها چالشبا موانع،  شان اجتماعیبرخورد با محیط 

اگر چه وجود این . استران شده در جامعه ای نهاجتماعی نهادی - هاي فرهنگیسنت هعمدبه طور ، ها آن

مختلف  هاي زمینهو سبب بازاندیشی در  می کندو تعارضات مانعی براي بازاندیشی و تأمل ایجاد ن ها چالش

نفس وجود چالش و تعارضی است که در چنین بستري پدید  ،، اما آنچه در اینجا مورد تمرکز استگردد می

، جزو آن دسته از افرادي هستند باشند میما  مورد مطالعه تحقیق پیش رو، دانشجویان که نمونه در. آید می

به ویژه دانشجویان علوم اجتماعی که در  - کنند میکه مطالعه  هایی کتاببیشتر، نوع  که به دلیل میزان مطالعه

بیشتر از امکانات ارتباط  استفاده - دشون میدنیا آشنا  هاي فرهنگو نظریات این رشته، با بسیاري از  ها کتاب

مکان، ازجاکندگی، جهانی  -فرایندهاي جدایی زمان  ، بیشتر از سایر افراد جامعه درگیر تجربه...الکترونیک و

شد، در مسیر  گفته؛ اما همین افراد، به دالیلی که پیش از این گردند میشدن و تأمل در هویت فردي خویش 

اجتماعی  - فرهنگی هاي سنتریشه در  هعمدبه طورو موانعی که  اه چالشفرایندهاي مذکور، با  تجربه

آنان سرکوب گشته یا به حالت تعلیق در  و در بسیاري از موارد تجربه شوند میایران دارند، روبرو  جامعه

  . یابد میاجتماعی اساسی ظهور  همسئلو در چنین شرایطی است که بحران هویت به عنوان یک  آید می

مشاهده     دانشجو با خانواده  و تعارضاتی که در رابطه ها چالشتا با تمرکز بر  شدهاین تحقیق سعی  در 

 ،همهبا این . یمو مفاهیم گیدنز، به صحت ادعاهاي پیش گفته اعتبار بخش ها ایده، ضمن استفاده از می شود

 سرکوب شانکه در آن تجربه   -دانشجویان در برابر چنین شرایطی جاي طرح این پرسش باقی است که آیا

هویتی دانشجویان  گیري سوو  دهند نمیهیچ واکنشی از خود نشان  -آید مییا به حالت تعلیق در  می شود 

  ؟پذیرد میها و بر مبناي چه معیارهایی صورت راهبردبه کدام  اتکادر شرایط مذکور با 

تا حدي ما را در  ،آن ساختن و منشأهاي ها صورت ،هویت  مباحث کاستلز درباره رسد میبه نظر 

  . به پرسش فوق یاري دهد گویی پاسخ

 کاستلز درباره هویت   نظریه  

البته در سطح  -و برداشت وي از هویت» سرچشمه معنا و تجربه براي مردم می داند«هویت را  ،کاستلز 

فرهنگی یا مجموعه به هم فرایند معناسازي بر اساس یک ویژگی « :عبارت است از - کنشگران اجتماعی

  )22: 1380کاستلز، (» .پیوسته اي از ویژگی هاي فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده می شود
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براي هر فرد خاص یا براي هر کنشگر جمعی ممکن است چندین هویت وجود داشته « :معتقد است وي 

می افزاید  يو» .ي تنش و تناقض استچشمهبازنمایی و کنش اجتماعی سر - اما این کثرت براي خود ،باشد

نقش ها  دلیل این امر آن است که باید هویت را از آنچه جامعه شاسان به طور سنتی نقش و مجموعه«که 

کارگر، مادر، همسایه، چریک سوسیالیست، عضو  ،به طور مثال -نقش ها«زیرا » نامیده اند، متمایز ساخت

هادها و دست ن بر اساس هنجارهایی تعریف می شوند که ساخته  -...و  بسکتبالیست، کلیساروندهاتحادیه، 

منبع معنا براي خود کنشگران است و به دست خود  ،هویت«در صورتی که ، »سازمان هاي جامعه هستند

از نهادهاي مسلط نیز  ها هویتگرچه ممکن است . شود میاز رهگذر فرایند فردیت بخشیدن، ساخته  ها آن

را  ها آناما حتی در این صورت نیز فقط هنگامی هویت خواهند بود که کنشگران اجتماعی  ،ناشی شوند

نیز با  ها تعریف -مسلم است که گاهی خود. را حول این درونی سازي بیافرینند ها آندرونی کنند و معناي 

                ترین مهمپدر بودن  ،ه از نظر کنشگر معینیوقتی ک ،به طور مثال -دناجتماعی مطابقت دار هاي نقش

 زیرا در برگیرنده ،منبع معنایی نیرومندتري است ،»نقش«در مقایسه با » هویت«اما  ؛تعریف است -خود

ولی  ،معناست سازمان دهنده» هویت«به بیان ساده، . فرایندهاي ساختن خویشتن و فردیت یافتن است

 یکی شدن نمادین کنشگر اجتماعی«منظور از معنا،  که» ست)ها فونکسیون(کارکردها  سازمان دهنده» نقش«

  )23:همان.(می باشد» با مقصود و هدف کنش وي

 ،و بر این اساس» پذیرد ساختن اجتماعی هویت همواره در بستر روابط قدرت صورت می«زعم کاستلز،  به 

هویتی است که : هویت مشروعیت بخش«: شود هویت تمایز قائل می ساختن بربین سه صورت و منشأ او 

را بر کنشگران اجتماعی گسترش دهد و عقالنی  ها آن هشود تا سلط جامعه ایجاد می  توسط نهادهاي غالب

  . است1تنس هاقتدار و سلط هاصلی نظری هکند، این موضوع هست

که هستند  شود که در اوضاع و احوال یا شرایطی این هویت به دست کنشگرانی ایجاد می: مقاومت هویت«

که  طور همان ،رو ایناز . شود شود و یا داغ ننگ بر آن زده می ارزش دانسته می از طرف منطق سلطه بی

مقاومت و  هویتی مطرح ساخته است، سنگرهایی براي هاي مشی خطظهور  هکالهن در توضیح خود دربار

  . شود اصول متفاوت یا متضاد با اصول مورد حمایت نهادهاي جامعه ساخته می مبناي بربقا 

 تماعی با استفاده از هرگونه مواد و مصالح فرهنگی قابل دسترس،هنگامی که کنشگران اج: دار هویت برنامه«

به این ترتیب در پی تغییر  کند و سازند که موقعیت آنان را در جامعه از نو تعریف می هویت جدیدي می

که را می توان گفت وقتی  ،المث عنوانبه . یابد شکل کل ساخت اجتماعی هستند، این نوع هویت تحقق می

، یعنی خانواده پدرساالر، شود تا پدرساالري ق زنان خارج میفمنیسم از سنگرهاي مقاومت و دفاع از حقو

 اند استوار بوده ها آن هکه به لحاظ تاریخی جوامع بر پای کل ساختار تولید و بازتولید، جنسیت و شخصیت را

هویت مقاومت  ههایی که در آغاز به منزل هویت ،یعیطببه طور «) 24: 1380: کاستلز(».را به چالش بخواند

                                                 
1.Sennet 
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هایی شوند که در طول تاریخ در میان نهادهاي جامعه، به نهاد مسلط  گیرند، ممکن است مبلغ برنامه شکل می

  )25: همان(» .هاي مشروعیت بخش تبدیل شوند خود به هویت هو به منظور عقالنی کردن سلطبدل شوند 

  :رساند میاز دو جهت ما را در درك بهتر موضوع تحقیق یاري هویت  کاستلز درباره مباحث 

، به این فهم نائل شود میقائل » نقش«و » هویت«از تمایزي که وي میان دو مفهوم  گیري بهرهاول اینکه با 

مشخص مد نظر ماست به یک معنا تعارض  به طور که در بحث تعارض دانشجو با خانواده آنچه آییم می

، گرفته شکلدانشجوست که در دانشگاه و تحت تأثیر عوامل مختلف ) هویت(میان آن بخش از معانی ذهنی 

ناهماهنگی کارکردها ایجاد  که در نتیجه ها نقشو نه تعارض میان ) هویت خانواده(با معانی ذهنی خانواده 

توان  هویت، می ساختنو منشأهاي  ها صورت دیگر اینکه بر اساس توضیحات کاستلز درباره. شودمی

دانشجو با خانواده و نیز  ههویتی دانشجویان به دلیل تعارض گونه بودن رابط گیري سو شایدحدس زد که 

فهم دقیق  ،همهبا این . باشد دار برنامهوع هویت مقاومت یا هویت میزان باالي فردگرایی دانشجویان، از ن

  .پذیر است هویتی دانشجو، فقط از طریق انجام تحقیق در این زمینه امکان گیري سوهاي  نحوه یا نحوه

به ذکر است که به رغم آگاهی از اینکه سطح تحلیل کاستلز در بحث هویت، کنشگران اجتماعی بوده  الزم 

رویکرد و مفاهیم وي در  همهتا به نوعی از  آنیم برو بیشتر بر فهم و تحلیل هویت جمعی متمرکز است، 

  .میجوی بهرهواده دانشجویان در رابطه با خان دهویتی فرد فر گیري سواین زمینه، براي فهم و تحلیل 

  

 نظریه کنش بوردیو  

 کند میاستفاده ... فرهنگی و در تدوین نظریه کنش، از مفاهیمی همچون میدان، عادت واره، سرمایه بوردیو 

جامعه یا فضاي اجتماعی را متشکل از تعداد کثیري میدان هاي واجد اتصاالت در هم «و در همین راستا، 

پیچیده می داند که ممکن است با هم تقاطع و هم پوشانی و تداخل داشته باشند یا اثرات همدیگر را تقویت 

  )137: 1385لوپز و اسکات، (» .کنند

اعمال و فضاي روابط میان کنشگران است که داراي قواعد مختص به ، گستره اي از نوع خاصی از 1میدان«

  )37: 1382فاضلی، (» .خود می باشد

که داراي خاستگاه اجتماعی بوده، است ، نظامی از تمایالت، آمادگی ها، اعمال و اندیشه هایی 1عادت واره«

این تمایالت و آمادگی ها، . کنددر وجود فرد تثبیت شده و به عنوان مولد اعمال و کنش هاي فرد عمل می 

  )6: 1383و توسلی،  39: 1382لی، فاض(» .با آنکه بادوام اند، از قابلیت تغییر و انتقال نیز برخوردارند

تبحر شخص در کردارهاي فرهنگی اي است که جامعه اي معین  فرهنگی، درجه سرمایه«: 2فرهنگی سرمایه

به شکل تجسم : به سه شکل ظاهر می شود«و  )504: 1383 کالینیکوس،(»وع جلوه می دهدآن را مشر

                                                 
1.. Field 

1 . Habitus 
2 . Cultural Capital 
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، یعنی 2به شکل عینیت یافته ؛، یعنی به شکل خصایص دیرپاي فکري و جسمی که غیر قابل انتقال اند1یافته

، یعنی در 3که قابل انتقال اند و به شکل نهادینه شده... به شکل کاالهاي فرهنگی مانند تصاویر، کتاب ها و

  ) 137-146: 1384بوردیو، (» .مدارج آموزشی هیئت مدارك و

 میان دو میدان موثر و پر اهمیت در جامعه تشریح و تحلیل رابطه درصدداساس همین شرح مختصر،  بر 

می ماهیت عادت واره ها در هر یک از این دو میدان،  به وم یمی باش امروز ایران، یعنی خانواده و دانشگاه

فرهنگی در این دو میدان را با یکدیگر مقایسه  میزان رشد و تقویت و حتی اهمیت سرمایه سپس،. زیمپردا

بدیهی . تعارضات خانواده و دانشگاه نائل آمددقیق تري از به فهم تا بلکه از این طریق بتوان  مینمایمی 

البته از  - خانوادهجو و و تداوم تعارضات میان دانش گیري شکلعوامل موثر بر  توان می است که این چنین

  .را به خوبی شناسایی کرد -نظر خود دانشجو

  پژوهشروش 

 هنظری« ،تعریف استراس و کوربین بر بنا. بوده است روش نظریه مبنایی روش پژوهش در این تحقیق،

 ؛اي به دست آید و نمایانگر آن پدیده است آنچه که به طور استقرایی از مطالعه پدیده :مبنایی عبارت است از

از طریق گردآوري منظم اطالعات و  ،و به طور آزمایشی ر آن را باید کشف کرد، کامل نمودبه عبارت دیگ

 )22: 1387کوربین،  و سااستر(».هایی که از آن پدیده نشأت گرفته است، اثبات نمود تجزیه و تحلیل داده

ادیب (» پردازي و توضیح فرآیندهاي اجتماعی نهفته در پس تعامالت انسانی نظریه«این روش در  کاربرد

 هتبیین کنند] است که[اي  نظریه توسعه«به بیان دیگر، هدف این روش  ؛است) 17: 1385حاج باقري، 

ند اجتماعی چگونه فرآی«: از است عبارتآن  شناختی روشباشد و پرسش  » فرآیندهاي اجتماعی بنیادین

    )Starks and Trinidad,2007: 1373(» افتد؟ اتفاق می yمحیطی ] شرایط[در بستر  xبنیادین 

در روش نظریه مبنایی، ابتدا با طرح این استدالل که دانشجویان  گیري نمونهبه اصول  اتکابا  ،در این تحقیق 

را در  ها آن ها گرایشو این  شوند میفردگرایانه  هاي گرایشدر دانشگاه تحت تأثیر عوامل مختلف صاحب 

 علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی به عنوان نمونه ، دانشجویان دانشکدهدهد میتعارض با خانواده قرار 

با دانشجویان، همزمان  ها مصاحبهپس از آن با ورود به میدان تحقیق و انجام . قرار گرفتند مورد مطالعه

  .شدآغاز  ها مصاحبه نظري  از متن گیري نمونه

همان تکرار اطالعات  ،که اطالعات جدید به دست آمداین نتیجه  ،مصاحبه 15نهایت، پس از انجام  در 

 مصاحبه فناز  و شدمصاحبه انجام  21 ،به منظور افزایش تنوع و غلظت مفهومی بیشتر نظریه .قبلی است

    .گردیداستفاده  ها دادهي گردآوري برا ،یافته ساختنیمه 

  

                                                 
1 . Embodied 
2 . Objectified 
3 . Institusionalized 



١١ 
 

  ي پژوهشها یافته

، »زمینه«، »شرایط علّی«، »محوري مقوله/ پدیده«: شده اند بندي دستهتحقیق در شش بخش  هاي یافته

با استفاده از جا در این  ،در واقع. »پیامدها«و » گرشرایط مداخله«، »کنش متقابل/ هاي کنشاستراتژي«

هاي ، به پرسشیمنمودو با پشت سر گذاردن سه مرحله کدگذاري استخراج  ها مصاحبهمقوالتی که از متن 

  .ودیممبنایی خود را عرضه نم و نظریه یمتحقیق پاسخ داد

 محوري همقول/ پدیده 

کنش / ایده و فکر محوري، حادثه، اتفاق یا واقعه اي است که سلسله کنش«محوري،  مقوله/ منظور از پدیده

رهنمون می شود تا آن را اداره یا به صورتی با آن برخورد کند، یا اینکه سلسله رفتارها متقابل به سوي آن 

تعارض دانشجو «محوري،  مقوله/ در این تحقیق، پدیده )97: 1387استراس و کوربین، (» .بدان مرتبط اند

  .است» با خانواده

او در . هاي مختلف تعارض داردنهدر زمی اش خانوادهندا دانشجوي کارشناسی مددکاري اجتماعی است و با 

  : گوید میتعارض موجود چنین  یهکلوصف 

به خاطر اینکه اینجا کسی کاري . اینا هستم باکه تو خونه  هوقتی از بیشترآرامشم  ،وقتی تو تهرانم.. ".

هرروز مورد بازخواست نیستی که راهی که تو داري میري  .کنی مینداره که تو چه جوري دقیقا فکر 

بعد اونجام همش می گم که خب چرا؟ . ترم راحتاینجا خیلی . ختم می شه ناکجاآبادبه  یا اههاشتب

 اگرم من دارم اشتباه. کوچیک نیستم یه بچه االن ، منکنم میمن، من دارم اشتباه  راگه پدر من ماد

که شما  کنم میمنم دارم فکر  .از دید من اشتباه نیست و این اشتباه من از دید شما اشتباهه ،کنم می

هرکسی اونجور که  بزاریمبیاین  .کنار بزاریمپس بیاین این تحمیالرو . دارین اشتباه فکر می کنین

  . دلش می خواد فکر کنه و رفتار کنه

 شرایط علّی  

  تحصیلی رشته 

در یکی از  ها آنکه هر یک از  اي گونهعلوم اجتماعی است؛ به  ،تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه رشته

تحصیلی  خود دانشجویان، تأثیر رشته هاي گفته بر بنا. علوم اجتماعی مشغول به تحصیل هستند هاي گرایش

  :با خانواده به چند شکل رخ داده است ها آنبر ایجاد تعارض 

 - دینی یهای گزارهبه  اتکااول اینکه، بسیاري از دانشجویان مورد مطالعه پیش از آنکه وارد دانشگاه شوند، با 

و بیشتر  پذیري جامعهدر فرآیند  ها گزارهاین  هکه البته عمد -از عرف گرفته نشأت هاي گزارهمذهبی و یا 

می پرداخته  اطراف خود هاي پدیدهبه تفسیر جهان و  - درونی شده است ها آنتحت تأثیر نهاد خانواده براي 

، با ها آنخود  هاي گفتهبنا بر  .اند نداشتهو در نتیجه با خانواده هم سو و منطبق بوده و تعارض چندانی با آن 

مذکور  هاي گزاره، )علوم اجتماعی( تحصیلی متون مرتبط با رشته ورود به دانشگاه و تحت تأثیر مطالعه
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 هاي گزارهدر نتیجه، . اند شده  گذاشته) ظور عقل مدرنمن(و به محک عقل  قرارگرفتهمورد پرسش  ها آنبراي 

انضمامی، ملموس و  اي گونهکه به  هایی گزارهیعنی  -عقالنی هاي گزارهو  قرارگرفتهمورد بازاندیشی  پیشین

نهایت  در شده و ها آنجایگزین  –دهند میمختلف در هستی را توضیح  هاي پدیدهتجربی روابط میان 

نگرشی در حالی / این تغییر و تحوالت ذهنی. افراد ایجاد گردیده است شناسی معرفتتغییراتی اساسی در 

پیشین به فهم و تفسیر جهان و  هاي گزارهبه همان  اتکاکه خانواده همچنان با  آید میبراي دانشجو پدید 

  .شود میدر نتیجه، دانشجو در ارتباط با خانواده دچار تعارض . پردازد میاطراف  هاي پدیده

 ،یعنی ؛نائل آیند» خودآگاهی«براي برخی منجر شده است تا به ) علوم اجتماعی(تحصیلی دیگر اینکه، رشته 

ر این حقوق شده اما با مخالفت یا و در رابطه با خانواده خواستا کرده پیدافرد به حقوق خود، آگاهی 

  .پدید آمده است ها آنخانواده روبرو گشته و تعارضی میان  توجهی بی

اجتماعی و حتی برخی تابوهاي  هاي آسیبسوم اینکه، از آنجا که در علوم اجتماعی بسیاري مسائل و 

مسائل براي  گونه این، گفتگو و مباحثه در مورد گیرند میفرهنگی مورد بحث و بررسی قرار  - اجتماعی

مخالف صحبت  ها خانواده، حال آنکه برخی کند میکسی که دانشجوي این رشته است بسیار عادي جلوه 

  . کنند میکردن در مورد این مسائل در خانه بوده و با آن برخورد 

 هاي گزارهموجب تغییر  اش رشتهمعتقد است که ) 9ترم (مرتضی دانشجوي کارشناسی مددکاري اجتماعی 

  :نهایت تعارض او با خانواده را به دنبال داشته است در ذهنی او شده و

با حسیات کار تنها ما  ،به شکلی که ما خوندیم شناسی جامعهذات  کالً وکار در مطالعه، روش ..."

یا مثالً چندان  شد میو قابل تجربه و تکرار نبود، حذف  رویتداشتیم و فضایی که براي ما قابل 

 هر - تعریف از خود نباشهوخیلی ساده بگم  - مثل . ، من همون رو درونی کردمشد نمیاهمیت داده 

مورد و اطرافیانم  درونیش کردم؛ اون چیزي که تو ذهن من  ولیکامل نپذیرفتم  ،مطلبی رو که خوندم

بعداً  ،حاال شاید اون چیزي که درونی شد... شد، براي من درونی شد گیري نتیجهنقد قرار گرفت و 

به سمت در واقع  ،الهیاتاز  ولی ؛قوي تري پیدا کرد هاي پایه ،بهتر شد پیداکردهگسترش  هم باز

که در واقع قرابتی پیدا نمی کنه با مذهب؛ شاید مذهب به عنوان  هایی پدیدهوابط بین مردم، مردم، ر

   ".تو زندگی شخصی دخالت کنید بخواهیدنه چیزي که شما  ولیموضوع مورد مطالعه قرار بگیره 

ییر منجر به تغ اش رشتهنیز معتقد است که ) 10ترم (رحیم دانشجوي کارشناسی تعاون و رفاه اجتماعی 

  :دهد میچنین توضیح  باره دراینگردیده و  اش زندگینهایت سبک  درذهنی و هاي گزاره

 از می شه گفت که اون سبک زندگی منو . ش داشتمدوست و  به انتخاب خودم بود اي رشته این... "

سبک زندگی من تغییر کرد و به مراتب هر چقدر  .تغییر داد اآلن تاشهرستان بودم در اون موقعی که 

جمله  همانیعنی  .شدم که این تضادها چقدر بیشتر شدن متوجه و زمان گذشت، من ها سالکه این 

  ".می شه تر بزرگو  بره، بیشتر  ترجلو هرچهبلکه  ،حل نمی شه وقت هیچ ،هگل که می گه تضاد
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  رفتاري از دوستان دانشجو - فکري تأثیرپذیري

نگرش هاي «در  -عقالنی هاي گزارهبه  اتکابا  - به بازاندیشی افراد منجر رابطه و مباحثه با دوستان دانشجو

 ،نهایت در ومی شود  غیرهو » پوشش«و نیز نگرش به » نگرش و رویکرد سیاسی«، »مذهبی- دینی

معیارها و  پس، .می گردنددینی فردگرایانه و رویکرد سیاسی انتقادي  هاي نگرشدانشجویان صاحب 

می برو با معیارهاي عرفی، رسمی و ایدئولوژیک به مخالفت  می گیرندفردي در محوریت قرار  هاي مالك

  .می شونددر نتیجه، با خانواده که بسیار بر معیارهاي اخیر تأکید دارد، دچار تعارض . خیزند

  :رحیم

 جوري اینبه این نتیجه رسیدم که نه گاه، بهشون وارد شدم تو جریان دانشدوستی که  هاي گروهبا اون ...  "

اینکه  .که انسان بتونه به خودش متکی باشه نه به یک نیروي ماورایی[...] خوبه اي جامعهنیست و اتفاقاً 

 نفس  به اعتمادخیلی زندگی بهتریه و خیلی می تونه خودشناسی و  ،بتونن به خودشون متکی باشن ها انسان

 خاطرش در برابر و چون به این نتیجه رسیده بودم، به دیدم بالعینه واین هاي یتمزمن  .انسان رو باال ببره

  ".خونواده شدیداً مقاومت کردم

  :شهره

یه سري از مثالً ؛ گذاشتندام، تأثیر  ابعاد سیاسی یا مذهبیبر  خیلی در خوابگاه مو دوستان دانشگاه ...  "

از اینجا  .اي ندارم فهمیدم که هیچ آگاهی ، تازهاومدم دانشگاه وقتی چپی بودن و من به اصطالحدوستان 

  ".من باید بفهمم کهخودم گفتم  با و شروع شدهمه چیز 

 

  فرد تا قبل از ورود به دانشگاه هاي تأثیرپذیريزیسته و  تجربه

 تا قبل از ورود به دانشگاه، ناش زیسته حاکی از آن است که براي برخی افراد، تجربه ي پژوهشیها یافته 

 تأثیرپذیريو براي برخی دیگر،  می کندرا از شرایط و عوامل مختلف در دانشگاه بیشتر  ها آن تأثیرپذیري

به سمت  ها آن هاي نگرشتغییر  ساز زمینهتا قبل از ورود به دانشگاه،  کرده تحصیلفکري از اطرافیان 

دانشگاه و دور شدن از خانواده، شدت این تغییرات دوچندان فردگرایانه بوده که با ورود به  هاي نگرش

  .  در نتیجه، تعارضات این افراد با خانواده تشدید شده است. گشته است

 هاي گرایش، به میزانی »تأثیر پذیري از برادر تحصیل کرده اش«رحیم قبل از ورود به دانشگاه هم به دلیل 

اما به دلیل داشتن همین زمینه، با ورود به دانشگاه،  ؛بوده استفردگرایانه داشته و با خانواده در تعارض 

  : گردیده استو تعارضاتش با خانواده بیشتر  شده تقویتبیشتر  اش فردگرایانهتمایالت 

اون سال هنوز  .و داداشم دانشگاه قبول شد، داداشم منو تغییر داد ماندمسالی که من پشت کنکور ..."

و  ها اندیشهمی شه گفت اون  .بودم من دانشجو نشده بودم و من واسطی بین داداشم و خونواده

 2ولی من تا قبل اینکه خودم دانشگاه قبول بشم، تو این . کردم میداداشمو تو خونواده پیاده  هاي یافته
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م که قبول شدم، دیگه دوتایی که بعد خود براي همچین چیزي. تونستم اون زمینه رو ایجاد کنم ساله

یعنی می خوام بهتون بگم که دقیقاً بعد اینکه من دانشگاه  ؛تونستیم خونواده رو تغییر بدیم[...] با هم 

چیه و ) دانشجو( فردتضاد بین خونواده و  مسئله فهمیدمتازه  اصالً. این تضادها پیدا شد ،قبول شدم

   ".بالعینه اینو تجربه کردم

 

  نظارت و کنترل خانواده دور بودن از

دور بودن از نظارت و کنترل خانواده، منجر شده که دانشجویان بتوانند آزادانه چیزهایی را تجربه کنند که در 

فرد را  هاي نگرشداشتن این تجربیات، روحیات و . بوده است غیرممکنبرایشان  ها آن کنار خانواده تجربه

  .دانشجویان مصداق ندارد ههمالبته این مورد براي . ده قرار داده استتغییر داده و او را در تعارض با خانوا

» رابطه با جنس مخالف را فارغ از قید و بندها و محدودیت هاي خانواده تجربه«لیال که در فضاي دانشگاه، 

  :جدیدي در این زمینه شده که او را در تعارض با خانواده قرار داده است هاي نگرشتجربه کرده، صاحب 

جنس  .شه گفت همیشه براي دخترا اینجوریه مییم فکر کنیم، هببینید، اگه تو حوزه جنسیتی بخوا" 

اونقدر  .و دور از ذهنیه رؤیاییتا قبل از اینکه وارد دانشگاه بشی، خیلی یه چیز  مرد، ارتباط با مرد

  یه که راحت توي دانشگاه یه محیط...، اونقدر راحت نمی تونی ببینیشراحت نیستیتوي ارتباطش 

ولی تا قبل از ! تر نزدیکمی تونی ارتباط داشته باشی، حرف بزنی، گفتگو کنی، حتی خیلی ارتباطاي 

این جهته اصالً، در مورد این مسائل هیچ آگاهی نمیدن یا اگرم آگاهی میدن، در  .منع می شه[...] اون، 

که  بینی می ،بعد وقتی میاي دانشگاه .دلیل آنخطر داره، ریسک داره  به این دلیل و ارتباط با پسر که 

شاید در کنارش یه سري مشکالتم هست، ولی اون چیزي . نیست کنی مینه اونجوري ام که فکر 

  ".تعارض ایجاد می کنه یک ،خودشاین  و نیست که به ما یاد دادند

 

  زندگی در خوابگاه تجربه

به طوري که  ؛با خانواده شده است ها آنزندگی در خوابگاه براي مرتضی و سیروان منجر به تعارض  تجربه

سبک زندگی خانواده  ازتغییر کرده و  اش زندگیمرتضی معتقد است تحت تأثیر زندگی خوابگاهی سبک 

  :متفاوت شده است

نماز خوندن کامالً یواش یواش و  ریختخواب به هم  هاي زماندانشگاه اومدم، توي خوابگاه وقتی ..."

هم خونی  خونه زندگی بایه سري از اصول خاص زندگی جمعی رو یاد گرفتم که ...حذف شد

بعد از ظهر  اینجا می تونستی تا یک ، ولیشدیم میما شیش صبح باید بیدار  ،خونهدر . نداشت

دیگه شبر  یازده فعالیت داري، و شی میتو خونه ما دیگه نهایتاً شیش صبح بیدار چون . بخوابی

من تا سه بیدارم، فکر  دید میمادرم  ،خونه رفتم میمن . بیدار بودیمصبح ولی اینجا ما تا سه  ،خوابی

سبک و  رفتاري، الگوي رفتاري هشیویه این . نبود جوري اینکه در حالی من دچار مشکلم،  کرد می
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تا یکی دو سال خونه با این مسئله مشکل داشت  .داشتزندگی خونه تفاوت  سبککه با  زندگی بود

  ".مه اشد دار مسئلهو به این نتیجه رسیده بود که شاید من، 

، داند میموثر  اش طلبانه  استقالل هاي گرایشزندگی خوابگاهی را در رشد و تقویت  که تجربههم سیروان 

  : است او را در تعارض با خانواده قرار داده ها گرایشمعتقد است که این 

چون خیلی  ه،یعنی یه نوع استقالل فکري واسه خودم ایجاد شد ،یه نوع خودمختاري کنم میاحساس ..."

احساس  کم کم .نهولی من  د؛حساسن آننسبت به د و هنوزم واقعاً به خانواده وابسته ان ها بچهاز 

   ".هخوابگاه بود تأثیرتحت  بیشتر اینو  کنم میواسه خودم دارم فکر  کنم می

  زندگی در شهر تهران تجربه

علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی هستند،  آنجا که دانشجویان مورد مطالعه، دانشجویان دانشکده از 

با  همراهزندگی در تهران  ها آنبراي برخی از . کنند میدوران دانشجویی خود را در شهر تهران سپري 

  .با خانواده دامن زده است ها آنبه تعارض  در نهایت تجربیاتی بوده که

زندگی در تهران را در ایجاد تعارضاتش با خانواده  نیز به همین طریق تجربه -که اهل تبریز است -محمد

  :گوید میو  داند میموثر 

نداشتم، شاید در حد با خانواده تعارضاتی تر، تهران بیام،  عام طور به یا قبل اینکه من دانشگاه بیام..."

تهران به  .، فقط دانشگاه نیستشید قبول میتهران  يتوشما دانشگاه وقتی دونید  چون می؛ خیلی کم

اجتماعی و اقتصادي  ،سیاسی، به اصطالح پایتخت فرهنگی و مقتضاي اون شرایط خاصی که داره

  ".در اون نسبت به شهرهاي دیگه حاکمهروابط خاصی  پسکشوره، 

 زمینه  

محل حوادث و وقابع متعلق  ،کند؛ یعنی اي داللت می است که به پدیدهاي  زمینه، سلسله خصوصیات ویژه« 

زمینه نشانگر یک سلسله شرایط خاصی است که در آن راهبردهاي . عديباي در طول طیف  به پدیده

بر این اساس،  )97: 1387استراس و کوربین، (» .گیرد کنش متقابل صورت می/ کنش) هاي استراتژي(

زمینه هاي تعارض دانشجو با خانواده کدامند؟ به بیان «که  در این بخش عبارت است از این مطرحپرسشی 

  »دقیق تر، از نظر دانشجو تعارضات میان او و خانواده در چه زمینه هایی است؟

رابطه با «، »سیاسی«، »مذهبی - دینی« هاي زمینهاین بخش حاکی از آن است که دانشجویان در  هاي یافته

  ، »داشتن فضاي خصوصی و حریم شخصی«، »گذران اوقات فراغت نحوه«، »پوشش«، »فجنس مخال

  . با خانواده تعارض دارند» مراودات خویشاوندي«و » آداب و رسوم«، »مالك ها و معیارهاي ازدواج«

ف، مختل هاي زمینهکه تعارض دانشجو با خانواده در  گرفتنتیجه  می توان ،این بخش هاي یافتهبا استنباط 

بنا به  -در واقع، دانشجویان. است» جمع گرایی خانواده«و » فردگرایی دانشجو«به بیانی کلی، تعارض میان 

که با خانواده تعارض دارند، بر اصول، معیارها و تفسیرهاي فردي  هایی زمینه در همه -ها آنخود  هاي گفته
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ی، رسمی و ایدئولوژیک را مبناي نظر و و خانواده معیارهاي عرف می کنندو شخصی خود پافشاري و اصرار 

  . دهد میعمل خود قرار 

مخالفت با (» جنسیتی برابر طلبانهنگرش «، »رویکرد انتقادي در مسائل سیاسی«، »فردگرایی دینی«

تأکید بر اصول و معیارهاي فردي و مخالفت با معیارهاي عرفی، « ،و به طور کلی) جنسیتی هاي تبعیض

که در تقابل با معانی  دهد می، معانی ذهنی و ابعاد مختلف هویت دانشجو را تشکیل »رسمی و ایدئولوژیک

  .گیرد میهویتی خانواده قرار  -ذهنی

 

  مذهبی -تعارض دینی

  :رویا 

 و  سنتیکمتر ،نسبت به خونوادممن  -و غیر سنت بگیم تعارض سنت نمی دانم -مذهبیاز لحاظ ... "

  ".تعارضیه که زیاد تو چشمم اومده[...] این  .ام مذهبی

   :سیروان 

چیزاي ولی من ، دخیلی رو نوارهاي مذهبی حساسناونا مثالً . داریم مشکل باهممذهب خیلی   تو حوزه"

 تونم نمیو من خونی؟  خیلی وقتا پدرم میگه چرا نمی اماخونن،  اونا نماز می. دم دیگه گوش می

  "!هیچی بگم

 

  تعارض سیاسی

با خانواده را  اش گونهتعارض  رابطه ،جدي با خانواده دارد یرویکرد سیاسی، تعارضات در زمینهکه رضا 

  :کند میچنین وصف 

سال دوم، از . سال اول زیاد مشکل نبود. ، مشکالت سیاسی بودتعارض من با خونواده ترین بیش"  

با روشن   تو خونه، هر وقت تلویزیون روشن می کردن، اوالً رفتم می .شروع شدمن  تمشکال کم کم

دیگه من علنی  .بود انتخاباتکه داشتم،  زمان  يدیگه امهم مشکل . کردن تلویزیون مشکل داشتم

   چون اون حقوق  ،داداش دومیم مخصوصاً کردم،با داداشام مشکل پیدا . زدم می خونهتو حرفامو 

   ".حقوقیا، معموالً آدماي خشکی هستن ه ومی خون

متفاوت است، در این زمینه با خانواده تعارض  شبا خانواده به ویژه پدر اش سیاسیرویا که نوع رویکرد 

  : گوید میدارد و 

مثالً من از نظر سیاسی قائل به  ؛سیاسی هاي زمینهفکریه مخصوصاً  زمینهتعارض من در بیشتر  "

برادرم و مادرم قائل به هیچ خط  هستم، ولی در خونوادم، پدرم قائل به اصولگراییه و طلبی اصالح

 واهیمبخکه برادرم بیشتر تمایل به اصولگرایی داره ولی در کل  البته، -مشی سیاسی خاصی نیستند

  ".اونم تمایل سیاسی خاصی نداره ،نگاه کنیم
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  رابطه با جنس مخالف در زمینهتعارض 

سایر  هاي خانوادهبه رابطه با جنس مخالف به میزانی متفاوت با  اش خانوادهحمید با اینکه نوع رویکرد 

  :در این زمینه تعارض دارد اش خانوادهدانشجویان است، با 

با وجود  اونا .شدن خیلی مدرن حساب میتو فامیل خودشون اما و مادر من، طبقه متوسطی بودن،  پدر" 

 البته، .مثالً راجع به رابطه دختر و پسر ،ام بودن هاي سنتی مدرن بودن، حامل یه سري ارزش کهاین

یعنی تو به  ؛گفتن این بیکارگیه میفقط . فساده ندنبود که بگ هاي مذهبی ارزش ، توجه بهتیریپ شونم

قضیه و قطعاً  کردن ي بهش نگاه میاینطور اونا. کنی  جاي اینکه کار مفید بکنی، داري دختربازي می

  ".توي شهرستان با تهران فرق داره

خود او حد و مرزهایی براي رابطه با جنس  همهبا این . ندا نیز در همین زمینه با خانواده تعارض دارد

  :  مخالف قائل است

 یا ولی ،جنسی رو آزاد نمی دونم من رابطه .دیگه دارم مشکلروابط مرد و زن،  با خانواده در زمینه ..."

آنها معاشرت و  - بگذاریمجنسی رو کنار رابطهاگه  –عرفه  االنکه  دوست پسر و دوست دختر رابطه

  ".، مشکلی ندارمباهم

 

  پوشش تعارض در زمینه نحوه

  :گویند میپوشش با خانواده تعارض دارند، چنین  در زمینه اي گونهندا و حسین نیز که هر یک به 

  :ندا

   ".همیشه مشکل داریم. پوشش آره در زمینه" 

  : حسین

طرز لباس پوشیدنت خانواده روي تعارض می شی، مثالً  دچار شخصی خودت بازم هحوزآره، در "

 ".حساسیت نشون می دن

  گذران اوقات فراغت نحوه تعارض در زمینه

، به عالیق خود حاکی از آن است که دانشجویان بیشتر تمایل دارند که در اوقات فراغت ي پژوهشیها یافته 

. و بیشتر با دوستان و همفکران خود درگیر باشند تا با خانواده زندپردابشخصی و فردي خود  هاي دغدغهو 

شخصی  هاي دغدغهفردي و یا در مواردي حتی پرداختن به  هاي سرگرمیاز طرفی، خانواده با تفریحات و 

  . مخالف است

  : مرتضی
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که من بیشتر وقتمو ه این -تعارض که نمی شه گفت -دارم مشکل روشدیگه اي که خیلی  مسئله"

رو اصال، خونواده . دارماین زمینه مشکالت  درمادرم یعنی، با بیرون؛ بگذرونم نه توي خونه مجبورم 

  ".و میزان امکان خطرشم زیاده ريو می گن شما بیرون زیاد می  حساس هستنمسئله این 

  : شکوفه

خونه اول برم دانشگاه، تعطیالت  درمثالً از مامانم خواستم که همون که قبالً هم بهتون گفتم؛ بله، "

چه لزومی  و گفت نداداجازه  ، ولیبعد بیام خونه خودمون و یکی از دختر عمه هام که ارومیه بود

    "داره؟

 

  داشتن فضاي خصوصی و حریم شخصی عارض در زمینهت

  :گوید میندا در وصف این وضعیت تعارض گونه چنین 

در نظر  یک هال بسیار بزرگونه ها، ساخت خکه در حاکمه اینه در شهر ما فرهنگی که  ،متأسفانه " 

 و با سه تا اتاق که می تونه دو تاشون خیلی بزرگ هسالنیک گفت که تقریباً می شه  می گیرند

هر چقدر وضع اقتصادي طرف باالتر بشه، سالن بعد . خواب اتاقباشه به عنوان  یکیشون کوچیک

می گم به جاي  من دائم به پدر و مادرم. در حد حسینیه و مسجد -می کنهتر رو گنده  اش پذیرایی

 خواب اقات، بیاین برا ماها دکنی تر بزرگاین پذیرایی رو  وجلوتر  داینکه بیاین هر سال یه متر بری

 یمتعدد، راحت ياتاقاوجود  با .داشته باشم مستقل که یه حوزه دمترجیح می من  .درست کنینمجزا 

 ".همه اعضاي خانواده نیست، راحت باشی برايکه یه اتاق توي می تونی بیشتره و 

  و معیارهاي ازدواج ها مالك تعارض در زمینه

  :فرآیند ازدواج و سن ازدواج با خانواده تعارض دارد لیال در زمینه

   .و تا حاالم ایستادگی کردم ولی من نه ،سنتی داره ازدواج اعتقاد به] مامانم[ ،در رابطه با ازدواج" 

   ".داره دیر می شه م واصرار دارند که هرچه زودتر باید ازدواج کن اونا

با خانواده تعارض دارد و ) بودن طرف مقابل غیربومیبومی یا (حسین در زمینه معیارهاي همسرگزینی 

  :گوید میچنین 

به ، غیرِ کُرد زیاد اعتقاد ندارن با ازدواج کردن به - چه طوري خدمت تون عرض کنم -اونا ،در واقع"

 ".این خودش تو چارچوبت میذاره کهخیلی چیزاي دیگه و مذهبیش و خاطر مسائل فرهنگی

  آداب و رسوم تعارض در زمینه 

دید و / عید دیدنی(که در این زمینه با خانواده تعارض دارد، تعارض در انجام رسوم آغاز سال نو  نیز شهره

  :را به عنوان یک نمونه مثال می زند) بازدید
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 ههمسای هآره، مثالً پارسال عید که رفته بودیم، مادرم خیلی تأکید داشت که بیا بریم عید دیدنی خون "

یه وقتایی دچار  خالصه، .دادم که تو خونه بشینم ترجیح میو  من اصالً دوست نداشتم .مادرم

 ".شدیم کشمکش می

  خویشاوندي مراودات تعارض در زمینه

  : بهنام

به اون را بود فامیل در خدمت نگه داشت و   راضیرا حتماً باید همه  را کهنگاه نوع این من  ..."

  ". پذیرم نمی ،شکلی که پدرم داره

  : شکوفه

که ندارم و هرچی ام می گم  شونخب مثالً مادر من کسایی رو دعوت می کنه که من اصالً دوست..."

  ".به اینا ندارم، می گه تو باید بیاي بشینی کنارشون اي عالقه

 

 کنش متقابل/ کنش راهبردهاي  

  رفتاري راهبردهاي

 که همه اي گونهاز سوي دانشجویان، ترکیبی است؛ به  اتخاذشده راهبردهايحاکی از آن است که  ها یافته 

را اتخاذ کرده و پس از آن به دالیل » ایجاد تغییر« راهبردو با تداوم آن،  »مقاومت« ردبراهافراد در بدو امر 

مقاومت و ایجاد تغییر،  راهبرددر کنار  -پردازم می ها آنگر به که در بخش شرایط مداخله -مختلف

را » نوایی هم« راهبردهم در مواردي . گیرند میرا در پیش » دوري گزیدن«و » تحمل«، »مدارا« راهبردهاي

، هر ها مصاحبهبه متن  اتکابا ادامه، در. شوند میمواجه ) وضعیت آنومیک(»راهبردفقدان «با  می کنند یااتخاذ 

   .دادم یخواه توضیحرا  راهبردهایک از این 

 
  1مقاومت

بر . است» مقاومت« راهبرد، کنند میتعارض گونه با خانواده اتخاذ  دانشجویان در رابطهي که راهبرد اولین 

بر ایده، نگرش، ارزش و ه عمدبه طور که با خانواده تعارض دارند،  هایی زمینه، افراد در راهبرداساس این 

عرضه یا تحمیل  ها آنو در مقابل آنچه از سوي خانواده به  می کنند هنجارهاي مورد پسند خود پافشاري

خود ... و ها نگرش، ها ایدهعلت اصلی مقاومت افراد این است که . دهند میمخالفت نشان از خود ، شود می

القا نماید، منطقی تر، ارزشمندتر، صحیح تر و مفیدتر  ها آنرا در مقایسه با آنچه که خانواده سعی دارد به 

  . استدانشجویان » فردگرایی«نمایانگر  ،دیگري راهبردش از هر بی» مقاومت« راهبردبر این اساس، . دانند می

 :کند میاز مقاومت را چنین بیان  اش انگیزهدلیل و  ترین مهمرویا در ادامه 

                                                 
1.Resistance 
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بهتر دنیاي خودمو و با این روش می تونم بهتر زندگی کنم  .عقیدم درسته. کارم درسته کنم می فکر" 

  ".انگیزه منه ترین مهماین  .بشناسم

مقاومت  هعمدبه طور رابطه با جنس مخالف تعارض جدي با خانواده دارد، در این زمینه  مریم که در زمینه

 :کند می

. دم یمولی من همش کاري که خودم می گم درسته انجام  ،خیلی تعارض پیش میادتوي این زمینه "

اونم می گه خب این که  ،نمیامبعد می بینه نه من انگار کوتاه . »این خر خودشو سواره«ابام می گه ب

  ".می زنه خود شوحرف  ،یگیمهر چی بهش 

  : حمید

ماه  6، من رسیدیم به تعارض میسر وقت گذروندن من کردم، مثالً اگه  بازي می من بیشتر اوقات لج"

ترین  آسونپول نگرفتن،  .کردم کردم، خرید و فروش می با کامپیوتر کار می .گرفتم ازشون پول نمی

شن و  پیچن به خودشون، کالفه می میبعد از یه مدتی  .که محبت پدر و مادرتو از بین ببري هراهی

...."  

  1ایجاد تغییر

را در پیش » ایجاد تغییر« راهبردمقاومت و البته در کنار آن،  راهبرددانشجویان، پس از اتخاذ  اغلب 

هاي ، هنجارها و نگرشها ارزشاي هدفمند سعی دارند که افراد به گونه ،راهبردبر اساس این . گیرند می

هدف اصلی  ،در واقع. خودشان، تغییر دهند... و ها ارزشبه  ها آنخانواده را در جهت نزدیک ساختن 

 فردگرایانه هاي ایده، به اضمحالل بردن ساختار سلطه در خانواده و تحقق راهبرددانشجو از اتخاذ این 

  . استخویش 

  :خانواده تالش کرده و در این زمینه موفق بوده است هاي نگرشو  ها ارزشایجاد تغییر محمد براي 

 80 حدودشاید   -تاثیر بذارم خیلی اعضاي خونواده هبقی رويمن تونستم ، مپدر و مادر غیراز... "

یه سري روابط اجتماعی و فرهنگی، تغییراتی رو ایجاد در فرهنگ،  مثالً تو حوزه تونستم من. درصد

  ".اونها روشنفکرتر شدن و فکر می کنم دین هم یه خورده  هتو حوز .کنم

، »آیا آگاهانه در جهت تغییر ارزش ها و هنجارهاي خانواده عمل کرده اید«که  سؤاللیال نیز در پاسخ به این 

  :گوید می

  ".عوض شدهکامال ، مامانم االن فکرش ...خیلی" 

                                                                                                                     2مدارا

بروز  و رفتارهاي خالف میل خود اجازه ها نگرش، ها ارزشاست که بر اساس آن افراد به  يراهبرد» مدارا«

                                                 
1 . Change 
2 . Tolerance 
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و فرد با آنکه  پذیرد میدر واقع، مدارا از موضع قدرت صورت . آیند میکنار  ها آنو به میزانی با  می دهند

  .  آید میکنار  ها آنتوانایی آن را دارد که در برابر امور مخالف مقاومت کند، به نحوي با 

مدارا را  راهبرداردي حسین با اینکه در بدو امر در برابر خانواده بسیار مقاومت می کرده، پس از آن در مو

  : گیرد میدر پیش 

 .که منم مثل خودشون رفتار کنم شد میاون تعارضات شدید بود، عدم آگاهی من باعث  که زمانی" 

 و دادم مینشون  العمل عکسمثل خودشون  .رفتم میاز کوره در  فوراً و بودمحساس  اون وقتا خیلی

االن چون یه خورده آگاهیم بیشتر شده، نگاهم تغییر کرده، خیلی  ولی ؛گرفت میبیشتر باال  جدل

، االن شد میقبالً ده بار می گفتن نماز بخون، من باهاشون دعوام  مثالً ؛راحت تر باهاشون کنار میام

  ".دم نمیحساسیت نشون  دیگه منکه  می دونن -که نمی گن -صد بارم بگن

  :کند میاما با پدر و مادرش مدارا ، رضا در برابر خواهر و برادرش مقاومت

اگه من بیامو خیلی شاید  چیزي نمی گم ومن بکنند، هر کاري م پدر و مادراز لحاظ مذهبی،  ..."

ه خداها چه میدونن بند! بگو ایدئولوژي بیا بی سوادن، حاال هزار بار ؛ چون اوناستمه ،اذیت کنم

زیاد رو اینا گیر  من .شون اصالً نمیدونن چیحتی اونایی ام که درس خوندن بعضیا -ایدئولوژي چیه

 ".بحثاي من اگه مسائل مذهبی باشه، با داداشام و خواهرمه ترین بیش. دم نمی

  1تحمل

از کنار آمدن با وضعیت نامطلوب است که از موضع ضعف و از سر  اي گونه -برخالف مدارا -»تحمل« 

که فرد به هر دلیلی مجبور باشد  یابد میتحمل آن زمانی مصداق  راهبرددر واقع، . پذیرد میاجبار صورت 

تعارضات متعددي که با خانواده دارد، با  رغم علیدر اینجا، آنگاه که فرد از سر اجبار، . با وضعیتی سر کند

  .تحمل را در پیش گرفته است راهبرد، سازد میاین وضعیت تعارض گونه و ناخوشایند 

تحمل را در  راهبردمذهبی،  - تعارض دینی اما در زمینه ،کند میتعارض سیاسی مقاومت  ناصر در زمینه

  :گیرد میپیش 

 این بشن که چرا وارد ناراحت همخانواده شاید  و کنممی مثالً من بحث  ،باز تو مسائل سیاسی می شه..."

 توجهی بی احتماالًیه جورایی  ،زیاد بحث کنم ام مذهبیولی اگه قرار باشه درباره مثالً مسائل  ؛مسائل می شی

  ".خانواده نسبت به خودمو حس کنم

 هاي محدودیتکه مایل است داشته باشد، با  هایی برنامهگذران اوقات فراغت و روابط و  نحوه الله، در زمینه

به  خواهد میو او به رغم اینکه اغلب در این زمینه مقاومت کرده . شود میبسیاري از سوي پدرش مواجه 

  :پدرش تن دهد نهایت بیشتر مجبور شده که به خواسته در خواسته خویش دست یابد،

                                                 
1 . Distance 
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برادرامو، عموم و اینا، باهاشون . گفتن همینو قبول کن اي نداشت و همه بهم می هیچ راه دیگه ،خب" 

 "....اذیتش نکن، سنش باالست، مریضه. بهتره طوري اینگفتن که  کردم، می مشورت می

  1دوري گزیدن

دانشجویان به . دهد می، فرد خود را کمتر درگیر و در ارتباط با تعارضات مذکور قرار راهبردبر مبناي این 

کاهش سطح مراودات خود با خانواده و قرار « ،گیرند میدوري گزیدن را در پیش  راهبردهاي مختلف گونه

و در » هاي شخصیها و سرگرمیپرداختن به دغدغه ها، برنامه«، »دادن خود در فضاهاي اجتماعی دیگر

این . شود میدوري گزیدن است که توسط دانشجویان اتخاذ  راهبرد، نمودهاي مختلف »قهر کردن«مواردي 

  .دانشجویان است فردگرایانه هاي گرایشروحیات و  رگ نمایاننیز به میزان زیادي  راهبرد

متفاوتی نظیر مقاومت، ایجاد تغییر و  راهبردهايمختلف تعارض،  هاي زمینهمحمد با اینکه در ارتباط با 

  :دوري گزینی را اتخاذ کرده است راهبردهم به میزان زیادي  اما، گرفته پیشمدارا را در 

چطوري؟ یعنی بیشتر تو اون متنی که خونواده بودن، نبودم، مثالً خیلی وقتا سازش کردم، سازشم ..."

یا اینکه رفتم پیش دوستام  می یعنی اینکه؛ تر نشه پررنگ ]تعارض[خواستم فاصله داشته باشم که این 

بعضاً  آرزو . خوندم یا دوباره کتاب می بودم کامپیوتر سر اگه تو خونه هم بودم، تو اتاق خودم

  ".بودتر  وضعیت راحت وشدم  اي متولد می تو یه متن دیگه کردم که می

  :شهره

بعد از اینکه تحصیالتم تموم خوام  یعنی حتی نمیه؛ دوری ،االن بهترین راهی که من براش پیدا کردم...  "

که دو سه روزه رفتم براي یه کار  شو باریک  :رفتمبه شهرم  بار دو، ماه اخیر 6این  يتو. برگردم ،شد

  "....رفتم مثالً به خاطر مادرم بارشمپزشکی و یک 

  2نوایی هم

  دارد که در جهت پیروي از قواعد مرسوم و پذیرفته هایی کنشداللت بر رفتارها و » نوایی هم« راهبرد 

دانشجویان مورد مطالعه، مرتضی و رحیم، با اینکه سایر  از بین همه. پذیرند میجامعه صورت  شده 

 راهبرد، در مواردي کنند میمختلف تعارض با خانواده اتخاذ  هاي زمینهو  ها موقعیترا در  راهبردها

  .اند گرفته پیشرا در » نوایی هم«

کرده و  جدیدنظرتتعارض جدي با خانواده دارد، در مورد برخی از رسوم » رسوم« رحیم با اینکه در زمینه

  :پذیرد میرا  ها آن

، انتظار دارم اونا مهمونی رم می گی ها کهتاز مثال رسوم، دیگه من واقعاً پذیرفتم؛ برخی در زمینه..."

   ".کنممی این کارو   دارم، خودمماز بقیه چون این انتظارو  پس،. بلند شن جلوم

 

                                                 
1 . Conformity 
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  )هنجار بیوضعیت ( راهبردفقدان 

، در مواردي اند کردههاي مختلف تعارض با خانواده اتخاذ را در زمینه راهبردهاو لیال با اینکه سایر  حسین 

معمول به  به طور افراد ،در چنین وضعیتی. اند شدهمواجه ) هنجار بیوضعیت ( راهبردهم با وضعیت فقدان 

شود، توانایی تشخیص ارد میو ها آنمذکور بر  دلیل فشارهاي زیادي که در نتیجه وضعیت تعارض گونه

  .مناسب را ندارند راهبرداینکه اتخاذ کدام 

  :حسین

 نسبت به اونا بهتر می تونم فکر کنم یا اینکه من کنم میخیلی از مسائلم هستن که احساس ..."

، ولی بیشتر مقاومت کنم انجام بِدن خوان میدر مقابل کاري که  کنم میسعی  پس،. بگیرم تصمیم

  ".نداره گیري تصمیمکه مخم قدرت  کنم میاحساس 

  :لیال

بر  ام گاهیخودم،  يراحت و روشنفکر خیلی سخت، متناقض، گاهی، بر حسب اون ذهنیت... "

          ".بینم میکامالً این تضاد رو تو ارتباطاتم  ت سنتی اي که خانوادم به من داده،حسب ذهنی

که بر اساس آن فرد هیچ واکنشی در  -»بی تفاوتی« راهبردافراد،  این بسیار جالب توجه است که هیچ یک از

این حاکی از آن است که افراد به هر دلیلی  .کنند نمیرا اتخاذ  -دهد نمیقبال خانواده از خود نشان 

  .باشند تفاوت بیخود  نسبت به خانواده توانند نمییا  خواهند نمی

 

 هویتی هاي گیري سو( هویتی راهبردهاي(  

هویتی  گیري سوکه  اي گونههویتی دانشجویان مورد مطالعه نیز ترکیبی است؛ به  هاي گیري سو/ راهبردها 

تعارض گونه با  اما در فرآیند رابطه ،است» هویت برنامه دار«و در کنار آن » هویت مقاومت«در ابتدا  ها آن

از «و نیز در مواردي دچار » هویتی -سردرگمی و تردید در معانی ذهنی«خانواده برخی از این افراد دچار 

  .اند گشته» بیگانگی خود

  هویت مقاومت

که از به سر می برند شود که در اوضاع و احوال یا شرایطی  به دست کنشگرانی ایجاد می«مقاومت  هویت 

طور که  از همین روي همان. شود شود و یا داغ ننگ بر آن زده می ارزش دانسته می بیطرف منطق سلطه 

هاي هویتی مطرح ساخته است، سنگرهایی براي مقاومت و بقا  مشی  ظهور خط هکالهن در توضیح خود دربار

) 24: 1380کاستلز،(».شود برمبناي اصول متفاوت یا متضاد با اصول مورد حمایت نهادهاي جامعه ساخته می

به طوري که هویت  ؛مصاحبه شوندگان در وهله اول هویت مقاومت بوده است هویتی غالب همه گیري سو

 مخالفت با تبعیض(نظیر فردگرایی دینی، اعتراض سیاسی، نگرش جنسیتی برابر طلبانه  هایی مؤلفهبا  ها آن

با معیارهاي عرفی، رسمی و  تکیه بر اصول و معیارهاي فردي و مخالفت ،و به طور کلی) هاي جنسیتی
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نیز  -همان طور که پیش تر توضیح داده شد -عملکرد غالب این افراد . شود میایدئولوژیک، مشخص 

بر  هعمد به طور تعارض گونه با خانواده، و عملکرد در رابطه راهبرددر اتخاذ  ،یعنی است؛ مقاومت بوده

در . اند کردهدر مقابل معیارهاي خانواده مقاومت  فردي و شخصی عمل کرده و هاي مالكمبناي معیارها و 

به این نتیجه رسید که  توان می، گردد میاز آنجا که عملکرد بر مبناي معیارها و معانی ذهنی اتخاذ  ،واقع

البته الزم به ذکر است . شکافی وجود ندارد ها آنهویت مقاومت است و میان ذهنیت و عمل  ها آنهویت 

دستگاه ایدئولوژي حاکم رشد و نمو یافته  یهکلهویت، نه تنها در برابر خانواده که در برابر  هگون اینکه 

اول در برابر دستگاه ایدئولوژي حاکم فرم هویت  هویتی دانشجو در وهله گیري سوبه تعبیر دقیق تر، . است

یز خواسته یا ناخواسته در و سپس در ارتباط و در برابر خانواده؛ زیرا خانواده ن گیرد میمقاومت به خود 

موید این مدعا، به طرز چشمگیري در  هاي مصداق. کند میایدئولوژي حاکم عمل  تولید بازجهت حفظ و 

، شوند میتوضیح داده و توجیه » تعارض سیاسی«و » مذهبی - تعارض دینی«، به ویژه آنجا که »زمینه«بخش 

  .وجود دارد

تعارض با (شرایط موجود «که  دیمپرسی ها آندانشجویان مورد مطالعه، از  گیري سو فهم نحوه براي 

تر، در این وضعیت، وقتی در برابر پرسش دارد یا به تعبیر دقیق شان هویتی گیري سوبر  تأثیري، چه )خانواده

و بنا بر اساس چه معیارهایی  همچنین، این پاسخ قرار می گیرند، چه پاسخی به خود می دهند؟» من کیستم«

  »به کدام دالیل و انگیزه ها ارائه می شود؟

هویتی را حفظ کرده و بر آن  گیري سورضا که بسیار بر هویت قومی تأکید دارد، در برابر خانواده نیز همین 

  :کند میپافشاري 

، یه کُرد خودمو قبل از هر چیز خونه، واسه اینه که  رم میکه این. مهمه خیلیهویت قومی واسه من "

 هویتی مون هاي جنبه هبقیهویت قومی مون به باز هم  ،دانشگاه آییم میوقتی حتی ما کُردا . می دونم

  ".می چربه درصد صد

عرفی، رسمی و ایدئولوژیک مقاومت کرده و بر اساس معیارهایی  هاي مالكزینب هم در برابر معیارها و 

  :پردازد میشخصی و فردي به تعریف خویش 

چیزایی  ،چیزایی که خودم دوست دارم بسازم؛ یعنی اساس بریه هویت جدید  کنم میدارم سعی ..."

یه  مو هویتدارم  – کنم میکه می تونه از دو طرف به شناخت خودم کمک کنه رو دارم جمع 

  ".واقعاً تو مسیرشم واالن کنم میترمیم  جورایی

  هویت برنامه دار

از هویت مقاومت، هویت برنامه دار  پس )به جز یکی دو مورد( مصاحبه شوندگان هویتی همه گیري سو

 راهبرد، )که گویاي هویت مقاومت افراد است(مقاومت  راهبرداین افراد در کنار اتخاذ  ،در واقع. بوده است

که این خود  اند گرفته پیشو عقاید خانواده را به صورت هدفمند در  ها نگرش، ها ارزشایجاد تغییر در 
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کنشگران اجتماعی «هویت برنامه دار هویتی است که بر اساس آن . استهویتی برنامه دار  گیري سوگویاي 

سازند که موقعیت آنان را در  با استفاده از هرگونه مواد مصالح فرهنگی قابل دسترسی هویت جدیدي می

: 1380کاستلز، (».کند و به این ترتیب در پی تغییر شکل کل ساخت اجتماعی هستند جامعه از نو تعریف می

که در بخش شرایط علّی به تشریح (هویتی که دانشجویان تحت تأثیر دانشگاه و عوامل مرتبط با آن  )24

نظیر فردگرایی دینی، اعتراض سیاسی، نگرش جنسیتی  هایی مؤلفه، با اند خودساختهبراي ) میپرداخت ها آن

تکیه بر اصول و معیارهاي فردي و مخالفت با  ،و به طور کلی) جنسیتی هاي تبعیضمخالفت با (برابر طلبانه 

بخش زمینه به درستی گویاي وجود  هاي یافته. شود میمعیارهاي عرفی، رسمی و ایدئولوژیک، مشخص 

به طور این است که  شود میاستنباط  ها مؤلفهآنچه از این . استهویتی نزد دانشجویان  هاي مؤلفهچنین 

 ،بنابراین .گیرد مییان در برابر و در مخالفت با منطق سلطه شکل وجوه کثیري از هویت دانشجو ،یاساس

هویتی  هاي مؤلفهاما آنجا که دانشجویان بر اساس همین  ؛، مقاومت استها آنترین وجه هویتی برجسته

شکل هویت برنامه دار به  ها آن، هویت شوند می -در اینجا خانواده - پیگیر تغییر شکل کل ساخت اجتماعی

آن  هکنند نفیو  یابد میهویتی برنامه دار در تداوم هویت مقاومت ظهور  گیري سودر واقع، . گیرد میخود 

  .نیست

  :محمد

 80 حدودشاید   -خیلی تاثیر بذارم اعضاي خونواده هبقی روي، من تونستم مپدر و مادر غیراز... "

یه سري روابط اجتماعی و فرهنگی، تغییراتی رو ایجاد در فرهنگ،  مثالً تو حوزه من تونستم. درصد

 ".اونها روشنفکرتر شدن و فکر می کنم دین هم یه خورده  هتو حوز .کنم

  : شهره

 که اونام بِیان،مثالً یه زن دایی من حقیقتش خیلی دوست داشتم که تلنگر بزنم به خانواده یا فامیال"

. کنهنمی قبول  ولیگم بیا این کتابو بخون؛  ،بش میشده بستهمغزش  و کنه نمیاصالً فکر  که دارم

 بهاز نظر اجتماعی  کنی؟ حتی که مثالً چرا این کارو می تلنگر بزنم در هر موردي خیلی سعی کردم

و من  خوان، اصالً آگاهی ندارن ولی دیدم که نمی ؛ ...و بیا این کارو کن، بیا بافتنی کن گفتممادرم 

 ".کمک کنم شوناینا که بهبرا  بزارمتونم وقتمو  نمی

  از خود بیگانگی

از «تعارض گونه با خانواده،  حسین و مراد از بین دانشجویان مورد مطالعه، تنها کسانی هستند که در رابطه

» من کیستم«وقتی در برابر پرسش «که  سؤالحسین و مراد در پاسخ به این . اند کردهرا تجربه » خود بیگانگی

قرار می گیرید، چه پاسخی به خود می دهید؟ و این پاسخ، بر اساس چه معیارهایی و بنا به کدام دالیل و 

  :گویند می» انگیزه ها ارائه می شود؟

  : حسین
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و  م؛ اون چیزي که می خوام، نمی شممن دارم فدا می ش ، اینه کهدم میتنها پاسخی که به خودم "

  "...من یه چیز دیگم! نیستم

  : مراد

قبالً احساساتی  که گفتم. کالً فکرم رو خونواده محدود می شه. کنم فکر نمیدیگه اصالً به خودم ..."

  ".خواستم خودمو تخلیه کنم و می نداشتم حلی راهگریه کردنم فقط واسه این بود که هیچ  مثالً وبودم 

  هویتی -سردرگمی یا تردید در معانی ذهنی

برخی از اما هویتی غالب دانشجویان ترکیبی از هویت مقاومت و هویت برنامه دار است،  سوگیرياینکه  با 

  .می شوند» هویتی -سردرگمی یا تردید در معانی ذهنیدچار «در مواردي  ها آن

مذهبی با خانواده، با اینکه غالباً با برداشت و تفسیر رسمی دین مخالف بوده و  -تعارض دینی ندا در زمینه

دچار  که بیشتر فردگرایانه و شخصی است، اما او هم در مواردي پذیرد میخود معانی و تفسیر دیگري را 

  :هاي خودش در این زمینه شده استسردرگمی یا تردید در معانی و تفسیر

که کنم می ، االن یه َشکایی شدم شوهرم و شوهرم بعد ازدواجم زیاد درگیر خونواده چون من ..."

واقعاً دین اسالم که دارن  بعضی وقتا می گم نکنه واقعاً درست هست یا نه؟ رم میراهی که من دارم 

  ".درستهمی گن، 

  :گوید میدر ارتباط با خانواده چنین  اش تجربهمراد نیز از 

م باقی برا يفکر رم اونجا، جاي میواقعاً موقعی که . شم رم اونجا، دلسرد می اصالً موقعی که می "

  ".ام بیشتره؛ سردرگمم تو خونه واقعاً سردرگمی! ذارن نمی

   

 گرشرایط مداخله  

اهمیت «، »اهمیت خانواده و نیاز به تأیید آن«حاکی از آن است که  ها مصاحبهاز متن  شده استخراج هاي یافته

، »اهمیت خانواده به عنوان منبع اعتبار و منزلت اجتماعی«، »ترین منبع سرمایه اجتماعیخانواده به عنوان مهم

عوامل و شرایطی  ، مجموعه»هاها و انجمنNGOضعف نهادهاي مدنی، « و »وابستگی اقتصادي به خانواده«

  .شده اند یاندانشجو راهبردهايدر چنین روند و فرآیندي  به بروزهاي مختلف منجر هستند که به گونه

  

 اهمیت خانواده و نیاز به تأیید آن

مقاومت را در  راهبرددانشجویان در ابتداي تعارض با خانواده  دیدیم، همه راهبردهاهمان طور که در بخش 

مدارا و تحمل  راهبردهاي، راهبرددر کنار این  شود میعواملی که باعث  ترین مهماما یکی از  ؛گیرند میپیش 

در واقع، مقاومت بیش از حد . اتخاذ کنند، اهمیت خانواده و نیاز به تأیید شدن از سوي آن استنیز را 

یا دست کم مورد  طردشدهاز سوي خانواده  ها آندانشجویان در برابر خانواده، ممکن است موجب شود که 
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از آنجا که خانواده اهمیتی اساسی در زندگی افراد داشته و به تبع آن نیازمند  و قرار گیرند وجهیت بی

که در کنار مقاومت، مدارا و تحمل را نیز اتخاذ  شود می اي گونهبه  ها آن راهبردهاي، روند باشند میتأییدش 

  . کنند

غالبش در برابر خانواده مقاومت است، به  راهبردمتعددي با خانواده تعارض دارد و  هاي زمینهشهره که در 

و در این مورد چنین توضیح  گیرد میتحمل را در پیش  راهبرددلیل نیاز به تأیید خانواده در مواردي 

  :دهد می

 االن ها هم از بین بره؛ مثالً من خوام دیگه اون حداقل من به حداقل رسیده، نمی هبه هر حال رابط..."

ارتباطمان لزومی نداره که  اما. ببینمش ییجا کهسالی دوباردر حد  حداقلی دارم هابط، رامزن دایی  با

   ".کامالً قطع بشهو کات کات 

 

  منبع سرمایه اجتماعی ترین مهمخانواده 

وجود امنیت و اعتماد زیاد و پیوندهاي عمیق و به تبع آن احساس تعلق و یکی بودن در خانواده یا به 

و روابط، یکی از عوامل بسیار  ها گروهو ضعف آن در سایر  اجتماعی در خانواده باال بودن سرمایه يتعبیر

به  ؛از سوي دانشجویان تأثیرگذار بوده است اتخاذشده راهبردهاياست که در روند  اي کننده تعیینمهم و 

مدارا و تحمل را نیز در رابطه با  راهبردهايمقاومت،  راهبردطوري که دانشجویان به همین دلیل، در کنار 

دوري  راهبرددر عوض، آنجا که خانواده چنین جایگاهی نداشته باشد، افراد . اند گرفته پیشخانواده در 

و روابط، بسیار خود  ها گروهاجتماعی در سایر  گزیدن را اتخاذ کرده و البته همزمان، به دلیل ضعف سرمایه

  . دانند میاجتماعی در آن تأمین شود  مختلف سرمایهکه وجوه  اي خانوادهرا نیازمند 

مرتضی به دلیل وجود پیوندهاي عاطفی عمیق در خانواده و اهمیتی که این پیوندها براي او دارند، در کنار 

  :گیردمدارا را در پیش می راهبردمقاومت، 

به عهده رو  گیري نتیجهو  به شکل توضیح توصیه، مقاومت شده و پدرم از طرف مادراگر در مسئله اي  ..."

 نشینی عقبوابستگی زیادي به خونه دارم، از عقیده خودم، و  ، کشش یذاتطور من به چون . اونا گذاشتم

بحثی کردیم،  اگر. ، این کارو نکردمروابط استاد و دانشجوییرابطه دوستی همساالنم یا حتی  در ولی. کردم

 ".میادامه داد ،معقول بوده و

  اعتبار و منزلت اجتماعیخانواده منبع 

  ، 2و اعتبار شود می، ارج و اعتباري است که به گروه خاصی توسط اعضاي دیگر جامعه داده 1منزلت 

) 807، 791: 1382گیدنز، .(شود میگذارده  ها آناحترامی است که به فرد یا گروه خاصی به خاطر منزلت 

به لحاظ اعتبار و منزلتی که براي افراد به  -ایران ها حاکی از آن است که اهمیت خانواده در جامعهیافته

                                                 
1 . Status 
2 . Prestige 
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از سوي دیگران به رسمیت شناخته  اوکه فردیت  شود میکه نبود آن باعث  جاست بدانتا  -آورد میارمغان 

یا به هر دلیلی خانواده را ترك کرده باشد، از سوي  طردشدهدر واقع، فردي که از سوي خانواده . نشود

در چنین وضعیتی . کنند میو از ارتباط و مراوده با او اجتناب  قرارگرفتهبدگمانی  دیگران مورد سوء ظن و

و این اعتبار و منزلت را از دست  طردشده، براي اینکه مبادا از سوي خانواده )در اینجا دانشجویان(افراد 

  .گیرند میتحمل را نیز در پیش  راهبردمقاومت،  راهبرددهند، در کنار 

ناظر بر  آورد میتحمل را اتخاذ کرده، دلیلی که براي این عملکرد خود  راهبردقاومت، رضا که در کنار م

  :  اهمیت خانواده به عنوان منبع اعتبار و منزلت اجتماعی است

، یه جورایی تو دور و برمون زیاد مارو می شناسن خونواده ما که مخصوصاً مسلماً واسه هر آدمی..."

من جدا از خونواده تو یه  و اینم فقط به خاطر خونواده است .استبخش خیلی لذت  احترام دیگران

 ".سنتی، جایگاهی ندارم جامعه

  وابستگی اقتصادي به خانواده

. به خانواده است ها آن، وابستگی اقتصادي افزاید میدیگر عواملی که بر اهمیت خانواده نزد افراد  از 

نتوانند به میزان زیادي در برابر خانواده مقاومت  آنهاکه  شود میوابستگی اقتصادي افراد به خانواده سبب 

، افراد در کنار خانواده می مانند و وضعیت به ناچار .دوري گزیدن را در پیش گیرند راهبردیا حتی  کنند

در عوض، آن دسته از افرادي که از نوعی استقالل اقتصادي . کنند میتعارض گونه را به میزانی تحمل 

از آن را ) دوري گزیدن(ه میزان بسیار بیشتري توان مقاومت در برابر خانواده یا دور شدن برخوردارند، ب

  . دارند

، یکی از دالیل این امر اند گرفته پیشتحمل را نیز در  راهبردکه در برابر خانواده  ناصر، زینب، مرتضی و مراد

کنش متقابل / کنش راهبردهايدر بخش  ها آن راهبردهايمصداق  -دانند میرا وابستگی اقتصادي به خانواده 

  :آمده است

  :ناصر

فرض کن تو یه دانشجویی هستی که از  .هیچی برام نمی مونه ،اگه کالً خانواده منو طرد بکنه ،البته "

  ".خیلی مشکله، یعنی براي منی که هنوز مستقل نشدم خیلی مشکله ...می شیننظر اقتصادي حمایت 

  : رضا

. کارکردم اینجا بیشتر خودم. تومن ازشون گرفتم] هزار[ 200-150حاال من از سال پیش تا ..."

یه جوري اصالً خودم دوست دارم استقالل  .تونستم خرج خودمو بدم. کارکردمتابستونام خودم 

 ".و بتونم کمک کنم به خونوادهاقتصادي داشته باشم 

                                               و نهادهاي پشتیبان ها انجمن، ها NGOضعف نهادهاي مدنی، 

سرمایه اجتماعی، اعتبار و منزلت اجتماعی و بعد نظیر  درونی خانواده  هاي ویژگیو  ها ظرفیتکنار  در
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، برخی عوامل بیرونی و ساختاري نیز بر اهمیت آن گردد میاقتصادي آن که موجب اهمیت آن براي افراد 

در  بایدکه  در جامعه» ها و انجمن ها و نهادهاي پشتیبانNGOعف نهادهاي مدنی، ض«. افزاید مینزد افراد 

فراهم سازد، موجب  ها آنو مجالی براي رشد و پرورش فردیت  ایندکنار خانواده از افراد حمایت نم

در برابر خانواده  ها آن راهبردهايوابستگی و اتکاي هر چه بیشتر افراد به خانواده شده و همین امر در روند 

  .  تأثیرگذار بوده است

  :زینب

از اول شروع کنی به ساختن  باید باز یعنی تو دیگه هیچی نداري و ،وقتی که خانواده ناراضی باشه اصالً..."

   ".تونه جاي خانواده رو پر بکنهنیست که بچیزي ... و این خیلی سخته

  

 پیامدها 

، »پیامدهاي شناختی« را به سه گونه ي تعارض براي دانشجویانپیامدها ، می توانهاي تحقیقبر اساس یافته

سرگردانی و «شامل  براي دانشجو؛ پیامدهاي شناختی نمود بندي دسته» پیامدهاي روانی«و » پیامدهاي عملی«

 شامل) دانشجو منظر از(و براي خانواده » ازخود بیگانگی«هویتی و  - در معانی ذهنی» بازاندیشی«، »تردید

، »پوشش تغییر نگرش خانواده در زمینه« ،»رابطه با جنس مخالف و ازدواج تغییر نگرش خانواده در زمینه«

 ،در واقع .است» نگرش خانواده/ عدم تغییر ذهنیت«و در مواردي هم » پذیرش تنوع و تکثر فکري«

هویتی دانشجو و خانواده ایجاد گردیده  -تغییر و تحوالتی است که در معانی ذهنیپیامدهاي شناختی، 

  . است

و در » از دست دادن تأیید خانواده«، »فاصله گرفتن از خانواده«عملی، براي دانشجو شامل  پیامدهاي 

، »خانواده ایجاد تنش در«شامل ) از منظر دانشجو(و براي خانواده » جلب توجه و تأیید خانواده«مواردي 

و  تغییر ،پیامدهاي عملی در واقع، .می گردد» تضعیف مناسبات پدرساالرانه« و» افزایش مداراگري خانواده«

  .انضمامی، ملموس و تجربی براي دانشجو و خانواده اتفاق افتاده است اي گونهتحوالتی است که به 

تنهایی و احساس «، »تعادل روانی ناآرامی، اضطراب و عدم«براي دانشجو شامل  نیز روانی پیامدهاي 

کاهش اعتماد «، »انزوا«، »احساس عذاب وجدان«، »احساس سرخوردگی، کم حوصلگی و افسوس«، »تنهایی

اضطراب و «شامل ) از منظر دانشجو(و براي خانواده » افزایش اعتماد به نفس«و در مواردي » به نفس

  .است» نگرانی

 

 نظریه مبنایی برآمده از تحقیق  

است، » تعارض گونه با خانواده عملکرد دانشجو در رابطه نحوه«آنجا که پرسش اصلی تحقیق ناظر بر  از 

  . بدان پاسخ دهد بایدمبنایی حاصل از تحقیق بیش از هر چیز  نظریه
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 دانشگاه میدانی است که روحیه - طبق نظر خود دانشجویان –آیدتحقیق بر می هاي یافتههمان طور که از 

انگیزد برمی )اجتماعی دانشگاه عالمه طباطباییعلوم  دانشجویان دانشکده(ی را در دانشجویان فردگرای

دانشجویان در رابطه با  .یابدمختلف و ترکیبی بازتاب می راهبردهايکه سپس این روحیه، در ) شرایط علّی(

 متعددي اتخاذ  راهبردهايکه بر سر آن با خانواده تعارض دارند، ) بخش زمینه( هایی زمینهخانواده و در 

 راهبرددر بدو امر  ها آن اي که همه، ترکیبی است؛ به گونهها آناز سوي  اتخاذشده راهبردهايکنند و می

مقاومت و ایجاد  راهبردو پس از آن در کنار  می کنندرا اتخاذ » ایجاد تغییر« راهبردو با تداوم آن، » مقاومت«

. گیرندرا در پیش می» نوایی هم«و در برخی موارد » دوري گزیدن«، »لتحم«، »مدارا« راهبردهايتغییر، 

افراد  راهبردهايکند، بیش از هر عامل دیگري در اینکه و نقشی که در زندگی افراد ایفا می» اهمیت خانواده«

 .چنین روندي داشته باشد، تعیین کننده است

را اتخاذ  یراهبردهایچنین  ،حفظ و دوام منافع یا به تعبیري بقاي خویش انگیزه بادانشجو  ،همهاین  با 

ها و معیارهاي مورد نظر از سوي وي به معناي پذیرش مالك راهبردهاکه اتخاذ این  از آن جاو  کند می

اش کاسته نیست چیزي از فردگرایی -هاي ایدئولوژیک، رسمی و مبتنی بر عرفیعنی مالك -خانواده

و نیز با  گیرد میبنا به مقتضیات موقعیتی که در آن قرار  ،هوشمندانه کامالبه طور  دانشجودر واقع، . شود نمی

شایان توجه و تأکید است که حتی  .کند میمتفاوتی اتخاذ  راهبردهايدر نظر گرفتن منافع و اهداف خود، 

 ها آناز تضعیف فردگرایی  حکایتاز سوي دانشجویان که در ظاهر » همنوایی«و » تحمل« راهبردهاياتخاذ 

 راهبردها؛ زیرا که همین سازد نمیرا مخدوش  شاننبوده و فردگرایی  ها آن، دال بر تضعیف فردگرایی دارد

به معناي  ها آنو اتخاذ  می کنند فردي و شخصی اتخاذ هاي انگیزهبه  اتکاحفظ خود و با  باهدفرا نیز 

  . ده نیستو معیارهاي مورد تأیید خانوا ها مالكپذیرش 

 گیري سو/ راهبرداز سوي دانشجویان با  اتخاذشدهرفتاري  راهبردهايکه میان  گرفتنتیجه  توان می، پس

و شکافی  ردانطباق بسیار زیادي وجود دا -که ترکیبی از هویت مقاومت و برنامه دار است -  ها آنهویتی 

  .به چشم نمی خوردمیان ذهن و عمل دانشجو 
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The university is a place where provokes individual spirit that this morale 
reflects itself in different strategy. So the students in family cooperation and in 
the fields that they have problem with their family usually adopt several 
strategies and these strategies assumption are synthetic in that at the beginning 
they choose resistance strategy and then they adopt changing strategy and after 
this resistance and changing strategies. They precede tolerance, avoidance and 
forbearance strategies and in some cases they assume conformity as a strategy. 
The students strategies of identity is also composed of resistance identity and 
planning identity.  Several elements cause this process of students’ strategies. 
The significance of family, the roles that it pays in their life, is the most 
determinant factor because the need of being support by family is vita and they 
will lose the most important vital resources and encounter with numerous 
challenges if they rejected by their family. Although students have strong 
individualist spirits, approaches and inclinations, all in all they oppose. They 
tend to change their family structure because the survival and permanency of 
their life is related to living with family and being support by them, they 
proceed strategies other than resistance  one, although this adoption of several 
strategies  by students is not because of the diminution of their individuality. 
This research is done according to method of fundamental theory and its results 
are gathered by interviewing 21 students in social science faculty of Allameh 

University.                                                                                                     
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