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چكیده
منابع،  تناسب  به  را  اجتماعي  گروه هاي  اجتماعي،  دگرگـوني هاي  و  تحوالت 
قابلیت ها و ظرفیت هاي آن ها از خود متأثر مي سازند. هر گروه اجتماعي در شرایط 
خاص هر جامعه از جایگاه، منزلت و توان مشخصي براي واكنش به تغییرات و تطابق 
خود با وضعیت جدید برخوردار است. این مقاله براساس بازخواني زمینه هاي درك 
یك وضعیت به عنوان مساله اجتماعي، به بررسي آن شرایطي مي پردازد كه رفتارها و 
كنش ها، باورها و پنداشت ها، و  قضاوت ها و جهت گیري هاي گروه جوانان، آنان را به 
عنوان حامل مسائل اجتماعي معرفي مي كند. هدف این نوشتار، توجه به این مهم است 
كه چگونه در شرایط ویژه جامعه ایران، دختران، مستعد نگریسته شدن به عنوان گروهي 
مسأله آفرینند. با تمركز بر مؤلفه ها و اجزاء مختلفي كه نقش محول دختران جوان را به 
لحاظ ذهني عمومیت مي بخشند و نیز عوامل مؤثر بر فاصله گرفتن نقش محقق دختران 
از آن، مقاله به ارائه یك گونه شناسي از مسائل اجتماعي دختران مي پردازد. روش این 

مقاله، كتابخانه اي است.
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�(مقدمه

گســتره معنایي و حوزه برداشــت هاي مفهومي از بســیاري از اصطالحات به 

كار گرفتــه شــده در قلمرو علوم اجتماعــي، مورد اجماع و توافق قــرار ندارد. در 

واقع به واسطه نفوذ و تأثیرگذاري پیش زمینه هاي ذهني یا جهت گیري هاي آرماني 

و ایدئولوژیك، به خصوص در شــرایط كشورهاي در حال توسعه، همواره كاربرد 

مفاهیم اجتماعي توأم با نوعي سوگیري ارزشي است و این شرایط انجام تحقیقات 

اجتماعي را با برخي دشواري ها مواجه مي سازد.

در همین زمینه مفهوم مســأله اجتماعي، تعریف آن، شــرایط بروز و ظهور آن  

یا راه كارهاي مقابله با آن محل بحث و چالش بوده اســت و مي توان به پدیده هاي 

مختلفي اشــاره نمود كه متأثر از نقش آفریني برخي عوامل پیش گفته، براي بعضي 

از گروه هاي اجتماعي یا بخش هاي خاصي از جامعه، جنبه مســأله آفرین به خود 

گرفته اند، در حالي كه دیگر گروه هاي اجتماعي وضعیت مزبور را یا اساســًا مسأله 

اجتماعي در نظر نمي گیرند و یا آن را در سلســله مراتب مســائل مدنظر خود، در 

اولویت قرار نمي دهند. عالوه براین ها، با پررنگ شــدن تقسیم بندي هاي اجتماعي 

درروند نوســازي جامعه و از جمله تنوع گروه بندي هاي اجتماعي، موضوع تعیین 

آنچه یك مســأله اجتماعي است، در گام نخســت با مناقشات و اختالف نظرهاي 

دامنه داري مواجه خواهد شد. از همین رو تدارك نوعي زمینه نظري براي ورود به 

بحـث از مسـائل اجتماعي در چنین شرایطي، امري ناگریز ناپذیر به حساب مي آید 

و لــذا ضرورت دارد تا در هر پژوهش اجتماعي، برداشــت ها و تعابیر مختلف از 

این مســائل به همراه چارچوب هاي نظري پشــتوانه آن ها به تفكیك مورد اشــاره 
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قــرار گیرند. در مرحله بعد باید به تناســب وضعیت كلــي اجتماعي و ویژگي ها و 

خصائص آن از یك ســو و نوع مســأله اجتماعي مورد بررســي از سوي دیگر، به 

گزینش رویكرد مشخصي دراین باره اقدام نمود. به عبارت دیگر، ترجیح هریك از 

ایــن رویكردها به دیگري اواًل باید با توجه به آن نظام اجتماعي صورت پذیرد كه 

در متن آن مســائل اجتماعي بروز و ظهور مي یابند و ثانیًا براســاس نوع موضوعي 

باشــد كه به عنوان مسأله اجتماعي مورد بحث و مناقشه قرار دارد. از همین رو در 

ادامه به بیان برداشت هاي مختلف از مسائل اجتماعي مي پردازیم و دالیل گزینش 

برخي رویكردها نســبت به دیگر رویكردها را در بررسي مسأله مورد بررسي یعني 

مســائل اجتماعي جوانان به طور عام و مســائل اجتماعي دختران به طور خاص، 

ارائه خواهیم كرد.

باید یادآوري نمود كه ســابقه پرداختن به موضوع جواني و رفتارهاي جوانان، 

در اروپا همزمان با شــكل گیري خرده فرهنگ هاي جواني بوده اســت. براي نمونه 

مي توان >خرده فرهنگ تدها< در انگلستان در اواخر دهه 1960و اوایل دهه 1970 

میالدي، یا >خرده فرهنگ هیپي ها< در دهه 1960 آمریكا را مورد اشاره قرار داد. در 

ادوار بعد، مطالعات بر مسائل خاص و مشخصي متمركز شده است كه جوانان را 

در معرض تأثیر قرار مي دهند. براي مثال تحقیقاتي درباره وضعیت سالمت رواني 

جوانان فاقد مســكن و میزان اثربخشــي برنامه هاي حمایــت اجتماعي در آمریكا 

صورت پذیرفته اســت (cf.Ferguson & Xie,2008) و یا شــیوه هاي مقاومت جوانان 

ســیاه پوست در برابر نظام مستقر سیاســي اجتماعي براساس متغیر میزان سرمایه 

اجتماعي آن ها مورد بررســي قرار گرفته اســت (cf.Ginwright,2007). بر این اساس 

تمركــز بر موضوعات و معضالت جوانان در جامعه ما نیز مي تواند حاكي از بروز 
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تحوالتــي در قلمروهــاي واقعیت و هنجارهاي اجتماعي تلقــي گردد كه به نوعي سا

در ارتباط با جوانان دانســته مي شــوند. در واقع در خالل دوران جواني، تغییرات 

مهمي در نحوه نگاه و تفكر جوانان نـسبت به خـویش رخ مـي دهد. آن ها مـراحل 

تغیـیرات شــناختي را پشــت ســر مـي گذرانند و در این مـیان، نحوه تلقي خود از 

خویشتن را تغییر مي دهند )شارع پور و خوش فر،1381: ص145(. لذا به نظرمي رسد توجه 

بــه مقوله جواني به خصوص در هنگامه هاي تغییــرات بلند دامنه اجتماعي داراي 

اهمیت وضرورت مي باشد.

�( روش تحقیق 

روش به كار گرفته شــده در این تحقیق، روش كتابخانه اي اســت. نویسنده با 

مراجعه به متون و آثار مختلف، ضمن روشــن ساختن مفهوم مسأله اجتماعي، آن 

را در جهــت درك رفتارهاي جوانان به كار گیرد. لذا با مراجعه به آنچه در تعریف 

جواني و پدیده هاي وابســته به آن آمده اســت، تالش مي شــود تا زمینه هاي درك 

مسأله گونه از الگوهاي ذهني و رفتاري جوانان )با تأكید بر دختران( مشخص گردد. 

این كار از خالل مرور تحلیل هاي ارائه شده درباره مقوالت مسأله اجتماعي و نیز 

جواني صورت مي پذیرد.

�( حوزه مفهومي

1 ـ 3( تعريف مسأله اجتماعي 

اگر براي تعـریف و تمایز >امر اجتماعي<1، ســه دیدگاه وجـود داشــته باشد، 

مي توان گفت به تناسب هریك از این سه دیدگاه، سه تعریف یا نحوه تلقي از مسأله 

The Social ـ 1
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اجتماعي نیز وجود دارد:

الف( رویكرد خرد: در این رویكرد پدیده هاي اجتماعي قابل تقلیل به پدیدارهاي 

روان شناختي هستند. از همین رو مي توان بررسي مسائل اجتماعي را به مسائل مربوط 

به افراد مجزا از یكدیگر تحویل كرد. دیدگاه هاي موجود در رهیافت آسیب شناســي 

اجتماعي، بر این اساس تمایل دارند تا انسان ها را به شكل مجزا در روند تحوالت و 

دگرگوني هاي اجتماعي مورد مطالعه قرار دهند و زمینه هاي فردي را بیشتر از چارچوب 

روابط گروهي و اجتماعي در روند حل مسائل مد نظر قرار دهند.

ب(رویكــرد میانه: درحالي كه در جهت گیري اول، فرد، واحد تحلیل و مطالعه 

است، در این جا با قراردادن فرد در شبكه روابط گروهي، ما وارد سطح تحلیل میانه 

مي شویم. بر این اســاس مي توان با گروه بندي نمودن كنشگران، درك و فهم رفتار 

آن ها را بر اساس كلیت روابط گروهي مورد مطالعه قرار داد. به نظر مي رسد براي 

ورود به مســائل اجتماعي جوانان، با توجه به آن كه مي توان آنان را در قالب یك 

گروه اجتماعي رده بندي كرد، استفاده از این رهیافت در اولویت باشد.

ج(رویكرد كالن: در این دیدگاه، متغیرهاي ســاختاري و كالن در روند بررســي 

مسائل اجتماعي مدنظر قرار مي گیرند.در واقع باید یادآوري كرد كه مسائل اجتماعي 

برخاســته از كلیت روابط ســاختاري در جامعه هســتند و البته خــود موجب بروز 

پدیده هاي آســیب زا و ناهنجاري هاي متعدد مي شوند )افشاركهن، 1382: صص51ـ  56(. 

از این رو، هر نوع مطالعه جامعه شــناختي درباره مسائل اجتماعي باید این سطح از 

تحلیل را مدنظر داشته باشد. براین اساس، در نوشتار حاضر، مسائل اجتماعي جوانان 

را باید در متن روابط در حال تحول اجتماعي در مقیاس كالن آن مورد مطالعه قرار 

داد. در راستاي توجه به چنین رویكرد روش شناختي است كه تالش مي شود مسائل 
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اجتماعي جوانان در پیوند با تـحوالت و دگرگوني هاي اجتماعي بررسي گردند.سا

بدیـهي اســت هر یك  از ایــن رویـكردها در برابر مســأله اجتماعي از مزایا 

و نیــز معایبي برخوردارنــد، هر چند رویكردهاي میانه و كالن، به ســـطح تحلیل 

جامعه شــناختي نزدیك تر مي باشند. در واقع متناســب با شرایط كلي جامعه اي كه 

در آن تحـقیق اجتماعي صورت مي گیرد و نیز نوع مســأله اجتماعي مـورد بحـث 

مي توان براي یكي از رویكردهاي مزبور اولویت قائل شد و آن را در بررسي مسأله 

به كار گرفت. با توجه به آن كه در این مقاله توجه ما به مسأله اي اجتماعي است كه 

در سطح گروه هاي اجتماعي طرح و بحث مي شود، به نظر مي رسد انتخاب رویكرد 

میانه در بررســي مسأله جوانان )دختران( از شایستگي بیشتري برخوردار باشد. با 

این حال هرجا كه اقتضاء تحقیق باشد، با رجوع به متغیرهاي ساختاري مي كوشیم 

تا از سطح كالن تحلیل نیز بهره بگیریم.

باید متذكر شــد كه تقســیم بندي ســه گانه فوق بعضًا با اشــاره بــه نظریات و 

رویكردهاي كالن تحلیلي مورد اشــاره نویســندگان قرار گرفته است. براي نمونه، 

هنسلین والیت با تفكیك سه نظریه كنش متقابل نمادین، نظریه كاركردي و نظریه 

تضاد، انواع برداشت ها از مفاهیم جامعه و مسأله اجتماعي و چگونگي تبدیل برخي 

.(cf. Henslin&light,1983)پدیده ها به مسأله اجتماعي را بیان نموده اند

2 ـ 3( تغييرات اجتماعي و مسائل اجتماعي

سویه دیگري از بحث درباره مسأله اجتماعي كه در این جا و در جهت تدارك 

چارچوبي نظري براي تحقیق باید به آن پرداخت، موضوع تغییرات اجتماعي است. 

تغییــرات اجتماعي را مي توان ناظر به دگرگوني ها در عرصه حیات ذهني و قلمرو 

زندگي واقعي و عیني دانســت. تغییرات اجتماعي در كشــورهاي در حال توسعه 
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را باید عمدتًا در راســتاي برنامه هاي نوسازي مورد توجه قرار داد. در واقع همین 

برنامه هــا هســتند كه به عنوان مقدمــه و زمینه اي براي بــروز فضاهاي هنجاري و 

فرهنگي جدید، تأثیرگذاري قابل توجهي دارند و درســت از همین زاویه است كه 

موجب بروز تصورات و تلقي هاي عمومي از مسائل اجتماعي جدید مي شوند. بنا به 

بیان >هابرماس< موارد و مناسبت هاي اعتراض و مخالفت دقیقا زماني پیش مي آید 

كه حوزه هاي كنش تفاهمي معطوف به بازتولید و انتقال ارزش ها و هنجارها، تحت 

نفوذ شــكلي از نوسازي هدایت شده توسط معیارهاي عقالنیت اقتصادي و اداري 

قرار بگیرنــد. این معیارها كاماًل با معیارهاي عقالنیت تفاهمي كه حوزه هاي كنش 

تفاهمي مذكور به آن ها وابسته اند، تفاوت دارند )هابرماس در: مجموعه نویسندگان، 1379: 

ص104(. مي توان گفت دقیقًا همین تفاوت اســت كه موجب بروز و ظهور مســائل 

اجتماعي مي شوند. لذا گستره تغییرات اجتماعي همواره با تأثیرگذاري بر قلمروهاي 

عیني و ذهني در جامعه، نوعي جابجایي در قضاوت ها و ارزش گذاري هاي عمومي 

را موجــب مي شــوند و از این رهگذر، برخي از واقعیت هــاي اجتماعي به عنوان 

شرایط نامطلوب و مسأله گونه تلقي مي گردند.

از همیــن منظر مي تــوان به بحــث در برنامه هاي تغییر اجتماعي )نوســازي( 

پرداخت و نقش و تأثیر آن ها در زمینه سازي براي بروز مسائل اجتماعي را مدنظر 

قرار داد )معیدفر، 1385: صص67 ـ 88(.

 براساس آنچه گفته شد، مي توان نمودار زیر را براي درك بهتر رابطه تغییرات 

اجتماعي و مسائل اجتماعي ترسیم نمود:
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شكل شماره )1(: رابطه تغییر اجتماعي با مسائل اجتماعيسا

باید یادآوري نمود كه موضوع جوانان در برخي از كشــورها به موازات توجه 

 .(cf.wyn&Antia,2004) به مقوله دگرگوني هاي اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است

طرح بحث از رابطه مســائل اجتماعي جوانان و رابطه آن با دگرگوني اجتماعي در 

این جا، عالوه بر تأیید نقطه نظر مطالعاتي مزبور، تعین بخش مسیر این نوشتار در 

جهت تبیین مسائل جوانان از منظر جامعه شناسي مسائل اجتماعي نیز هست.

3 ـ 3(جوانان درايران امروز

جوانان بخش مهمي از جمعیت ایران امروز را تشــكیل مي دهند. این غلبه كّمي، 

مي تواند توأم با كاسته شدن از نفوذ بزرگساالن در قلمرو عمومي جامعه و ایجاد زمینه 

براي شكل گیري فرهنگ جواني باشد؛ اما اهمیت آن ها صرفًا مبتني بر غلبه كمیتي آن ها 

نســبت به سایر گروه هاي سني نیست. در واقع شــرایطي كه از آن به دوران گذار تعبیر 

مي شود و از جمله توسط فرایندهاي موسوم به جهاني شدن نیز تشدید مي شود، جامعه 

ایران را در برابر امـواجي از تغییر و دگرگوني قرار مي دهد كه جوانان آن به عنوان گروهي 

تأثیرپذیر و همزمان تأثیرگذار، واجد اهمیت و جایگاه شایسته توجه به شمار مي آیند1. 

1ـ   در برخي مطالعات انجام گرفته درباره انقالب اسالمي، اشارات محدودي به تأثیرگذاري جوانان در تقویت پویش هاي 
انقالبي نیز شده است. )براي مثال مي توان به كتاب خسرو خاور كه در سال 2004منتشر شده است اشاره نمود( و از آنان 

به عنوان فعال ترین نیروهاي اجتماعي در شهرهاي بزرگ و مناطق در معرض نوسازي نام برده شده است.

)1:(
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بدینســان و بر اساس دوگانه ســاختار ـ عاملیت، آن ها هم داراي دامنه اي از نقش 

آفریني هاي مؤثر در قلمرو حیات اجتماعي هستند و هم از چارچوب هاي كلي كه 

آن ها را دربرگرفته و البته همواره در حال تحول اســت، متأثر مي شــوند. در چنین 

شــرایطي، توجه به واقعیات اجتماعي مرتبط با جوانان و نیز ســپهر ذهنيـ  فكري 

سیالي كه بستر ذهني فعالیت هاي جوانان تشكیل مي دهند، به عنوان بخشي از تالش 

عمومي براي درك پدیده هاي پرنفوذ و جریان هاي جاري در جامعه ایران اســت. 

روندهاي رو به رشــد سطح آموزش و ســواد جوانان بیانگر تحول كیفي وضعیت 

جوانان اســت. براي مثال، شــاخص باسوادي مردان 6 ســال به باال طي سال هاي 

1355 تا 1375 از 58/9 به 84/6 درصد رسیده است. رقم مزبور در طي دوران مورد 

نظــر، بــراي زنان، از 35/6 به 74/3 درصد افزایش یافته اســت )گزارش ملي جوانان، 

1381: ص20(. این آمار حكایت كننده كاهش فاصله زنان و مردان براساس شاخص 

میزان سواد است. عـالوه بر این، در سـطوح عالي تحصـیلي نیز رونـد مـشابهي به 

چشــم مي خورد. براي نمونه، نرخ رشد فارغ التحصیالن دانشگاهي از ابتداي دهه 

70، همواره سیر صعودي داشته است. عالوه بر این، نسبت دانشجویان زن به مرد 

نیز از رقم 25/2 درصد در اواخر دهه40 شمسي، به47/2 درصد در اواخر دهه 70 

رسیده است )همان، ص129و ص146(، روندي كه با غلبه تعداد دانشجویان دختر در 

مراكز آموزش عالي ادامه یافته است.

این آمار حكایت گر باال رفتن سطح آگاهي تخصصي و عمومي جوانان به طور 

كلــي و دختران به طور خاص و ایفاء ســهم مؤثر آن ها در امــور مرتبط با آموزش 

در ســطوح مختلف است كه بالتبع واجد تأثیرات قابل توجهي در نظام شناختي و 

ذهني آن ها مي گردد. در همین زمینه، شایســته اســت به روند رو به رشد گرایش به 
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جهان غرب و فرهنگ آن، خاصه در مورد پسران اشاره شود )وضعیت و نگرش جوانان سا

ایران،1380: ص771(. انعكاس این جابجایي هاي ارزشي همچنین در نقصان هایي كه 

در هویت شــغلي جوانان رخ مي دهد قابل مشاهده اســت. براي مثال، دو سوم از 

جوانان شاغل، به خصوص جواناني كه داراي تحصیالت عالي هستند، به مشاغلي 

كه به آن اشتغال دارند عالقمند نیستند و انگیزه كافي براي انجام درست این مشاغل 

ندارند )همان، ص958(. این شــواهد نشــان مي دهند چگونه تحول در شاخص هاي 

مربــوط به ســطح آگاهي و آموزش جوانــان، مي تواند موجــب دگرگوني در نظام 

هنجاري آن ها در ابعاد مختلف گردد.

موضــوع تغییر در محدوده و نوع ســاختار ذهني و هویتي جوانان همچنین از 

نقطه نظرتأثیرگذاري هاي رو به گســترش رسانه هاي جمعي در عصر جهاني شدن 

قابل توجه اســت. بر این اســاس و با عبور از محدودیت هاي مكاني و رسیدن به 

فضاهاي باز و فراخ در روابط اجتماعي، انسان ها به تالش براي شناخت بیشتر از 

یكدیگر دســت مي زنند و هویت خود را متأثر از این شرایط، براساس سه ویژگي 

رابطه اي بودن، مجازي بودن و انعكاسي بودن شكل مي دهند )گل محمدي در: مجموعه 

نویســندگان، 1384: ص61(. فضاي مجازي به جوانان امكان تأمل در سیاست زندگي1 

را مي دهد. با اســتفاده از پتانســیل هاي فضاي مجازي، فرد به سهولت مي تواند در 

جهت تقویت ســرمایه هاي نمادیــن و فرهنگي خود از خالل برقــراري ارتباط و 

تنظیم روابط خویــش و اجتماع بي مكان خود اقدام نماید. در عین حال، این فضا 

قابلیت هاي جوانان براي فعالیت هاي مشــاركتي و مدني در جهان واقعي را كاهش 

مي دهد. این دگردیسي ها در شرایط زیست جهان انسان عصر ارتباطات، به تناسب 

Life politics ـ 1
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مـوجب تحول در موقعیت جوانان ایراني مي شــود و آن ها را در آســتانه افق هاي 

جدیــد و متفــاوت عیني و ذهني قرار مي دهد. لذا آنچه كه گیدنز به طور كلي آن را 

>رابطــه فاصله دار< مي نامد تا از خــالل آن نفوذ تأثیرات اجتماعي كاماًل دور را در 

دوران جدید مدنظر قرار  دهد، جوانان، را به عـنوان گـروهي كه به دالیل مـختلف 

بیشــتر در معرض و در تماس با این تـحـوالت مي باشند به شكل بنیادي مخاطب 

خــود مي یابد. موزائیكي شــدن فرآیند هویت یابي افــراد در نتیجه مجموعه اي از 

سیاست هاي كنارگذاري1، تمایزیابي و فاصله گذاري اجتماعي، حاصل برهم كنش 

این عوامل است.

4 ـ 3( برداشت هاي مختلف از مقوله جواني

جوان بودن را مي توان بر اساس معیارهاي مختلفي تعریف و تحدید نمود. به 

تناسب اهداف هر تحقیقي، مي توان برخي از این مالك ها را بر دیگري ترجیح داد 

و تعریف گروه جوانان را براساس مقتضیات خاص موردنظر ارائه كرد. در واقع نوع 

مفـهوم سازي ما در این باره، بر نـحوه نگرش ما به جوانان و جواني و مسـأله سازي 

از رفتـارهاي آن ها مـؤثر اســت. به طوركلي باید یادآور شد كه شكل گیري جواني 

به عنوان یك مقوله اجتماعي در اروپا، در اثر فرآیند مدرنیزاســیون صورت گرفت 

)واالس و كواچوا،1380: مقدمه مترجم(. براین اساس مي توان گفت توأم با شدت یافتن 

برنامه هاي نوسازي و دگرگوني اجتماعي و پیدایي اثرات آن همچون تقسیم كار و 

نیز انفكاك ساختاري، زمینه براي توجه به جوانان در كشور فراهم شد.

در برداشــت اول، جواني مقوله اي اساسًا زیستي به حساب مي آید. به عبارت 

Social Exclusion  ـ 1
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دیگر، افراد بر اساس داشتن مجموعه اي از ویژگي هاي فیزیولوژیكي همچون سن، سا

و یا واجد شــدن برخي روحیات و ویژگي هاي رفتــاري، جوان لقب مي گیرند. به 

عبارت دیگر، در این برداشــت، مهم ترین عنصر تعیین كننده براي جوان بودن، سن 

و ویژگي هاي رواني اســت )رباني و شاهنوشــي، 1380: ص114(. متناسب با این نحوه 

تلقي، جوانان، واجد خرده فرهنگ خاصي شمرده مي شوند كه تجلي آن را مي توان 

در ســه حوزة شیوه پوشش )لباس(، شیوه سخن گفتن )زبان( و شیوه متمایز شدن 

)جذابیت فیزیكي( جستجو نمود. بر این اساس گفته مي شود هر چه فرد از دوران 

جواني گذر كند، به تناســب افزایش ســن، از قدرت تحرك كمتري در این زمینه ها 

برخوردار مي شــود. لــذا جواني دوراني گذرا و فیزیولوژیك مي باشــد كه متضمن 

مسائل خاص، اجتناب ناپذیر و البته قابل تحمل است، زیرا جواني و بالتبع مسائل 

ناشي از آن، اموري موقتي و رو به زوال است. جواني نزد جامعه شناسان كالسیك، 

همچــون مرحله اي از زندگي كه میان كودكي و بزرگســالي قرار دارد، در نظرگرفته 

شده و از تلقي آن به مثابه سازه اي اجتماعيـ  گفتماني اجتناب گردیده است. اما در 

رویكردهاي متأخرتر، حتي در صورت تأكید بر سیر مراحل زندگي انساني، مراحل 

زندگي داراي ماهیتي عام و جهانشمول تصور نمي شود بلكه بر نسبیت آن به لحاظ 

اجتماعي و تاریخي تأكید مي گردد )واالس و كواچوا،1380: ص20(.

از سوي دیگر، در برداشت هاي اجتماعي از مقوله جواني، به تعامل میان جامعه 

و جوانان توجه مي شود، جامعه اي كه تحت سیطره و كنترل بزرگساالن شكل مي گیرد. 

نمونه هایــي از ایــن نحوه تلقي از مفهوم جواني را مي توان در كار >مانهایم< ســراغ 

گرفت كه به نســل جنگ، نسل انقالب و... اشاره مي كند. همچنین در این زمینه باید 

به تأكید كاركردگرایان بر انطباق و همسویي هنجاري جوانان با ارزش هاي اجتماعي 
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توجه نمود كه با فرض گرفتن استقالل محدود براي آنان در مقام عاملین اجتماعي، 

فاصله و بیگانگي آن ها از گروه هاي بزرگســال را مدنظر قــرار مي دهند )ذكایي،1386: 

ص28(. در همین زمینه بر مفاهیمي مانند خرده فرهنگ جوانان تأكید مي شود تا تفاوت

هاي موجود در گســتره رفتاري و ارزشي جوانان با نظام هنجارهاي رسمي و غالب 

مورد توجه قرار گیرد. تلقي منبعث از این نگرش مسلط نسبت به جوانان، آن ها را با 

اصطالحاتي چون >جوانان امروزي<، >جوانان خطرناك< مورد اشاره قرار مي دهد و 

مجموعه رفتارهاي ایشــان را با عنوان كلي >جواني كردن< مورد توجه قرار مي دهد. 

این ادبیات منتقـدانه، مي تواند بخشي از نگاه نوستالوژیك بزرگساالن به گذشته باشد 

و یــا نارضایتي هاي عمومي آن ها را از وضعیت جاري زندگي خود بازتاب دهد. در 

این میان جوانان به عنوان گروه حامل یا مشــوق یا حامي تغییرات، به شكلي كلي و 

اغلب مبهم، مقصر جلوه داده مي شــوند. در همین زمینه، براي نمونه، رشد جمعیت 

جوان با رشد جرایم مرتبط در نظر گرفته مي شود و حتي در برخي كشورها، اقدام به 

تهیه قوانین خاص مربوط به جوانان و نیز دادگاه هاي ویژه رسیدگي كننده به جرایم 

آن ها مي گردد. در همین راســتا، از ضرورت كنترل انرژي و قدرت جوانان سخن به 

میان مي آید )بواندیا،1380: ص21، ص132و ص317(.

از سوي دیگر، نگاه نمادین به مقوله جواني نیز بیشتر به مؤلفه ها و عناصري از 

رفتار و زندگي جوانان توجه دارد كه در آن ها مي توان بازتاب دگرباشي و تمـایزطلبي 

جوانان را مالحظه نمود. باید به یاد داشت كه جوانان به عنوان سوژه هاي اجتماعي 

سعي دارند تا ضمن شناخت خود و موقعیت خویش، به معرف هایي براي معرفي 

خود دست یابند )رباني،1380: ص86(.

در نهایت و فراتر از این برداشت ها و توأم با عبور از دوران موسوم  به مدرنیته 
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و ورود به عصر پســت مدرن، قالب هاي پیشین در تعریف و تحدید مقوله جوانان سا

كنار گذاشــته مي شــوند و از جواني سیال یا امتدادیافته ســخن گفته مي شود. این 

وضع كه خود حاكي از تأثیرگذاري فزاینده ارزش ها و ســبك هاي رفتاري منعطف 

و جابجا شــونده جوانان در جوامع پیشــرفته است، جواني را نوعي نگرش فرض 

مي كند. در همین زمینه، گذشــته و آینده به نفع یك حال وسعت یافته كنار گذاشته 

مي شــوند )ذكایي،1386: ص33(. بدینسان حق انحصاري و مسلط گروه بزرگساالن در 

جامعه براي تعیین خط مشي هاي اساسي زندگي جمعي در معرض تردید و چالش 

قرار مي گیرد و آینده در راستاي پروژه خویشـتن یابي، فلسفة گونه گوني و ناهمساني 

و سیاست مبتني بر پراكندگي و تنوع، مقوله اي در اختیار همه قلمداد مي شود.

از آنچه گفته شــد مي توان جواني را مقوله اي دانســت كه واجد ابعاد مختلف 

و متعددي اســت و در همین راســتا، برداشت ها و تلقي هاي مختلفي ازآن به عمل 

مي آید. روشن است كه تأكید بر هر یك از مؤلفه ها و ابعاد جواني، متناسب با نوع 

نیاز و هدف تحلیلي و تحقیقي ما از یك سو و شرایط اجتماعي خاصي كه در آن 

موضوع جوانان محل بحث قرار مي گیرد از سوي دیگر انجام مي پذیرد. در این جا 

مي تــوان در قالب یك جدول، انواع برداشــت ها از مقوله جواني به همراه واژگان 

و اصطالحــات بــه كار رفتــه در آن ها را ارائه نمود. الزم به توضیح اســت كه این 

برداشت ها داراي همپوشاني با یكدیگر نیز هستند و تفكیك كامل آن ها براي فهم 

بهتر رویكردهاي متنوع و متكثر پدیده جواني است.
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گونه شناسي مسائل اجتماعي جوانان ايران  با  تأكيد بر وضعيت دختران

جدول شماره )1(: انواع برداشت ها از مقوله جواني و مفاهیم وابسته به آن ها1

ويژگي ها

  ابعاد مقوله جواني

موضوعات مورد تاكیدمفاهیم مورد كاربردنوع برداشت

جواني به مثابه مقوله اي جمعيت بعد سن
شناختي،گذرا و اجتناب ناپذير

گروه سني ـ دوران 
جواني

كنترل جوانانـ  آموزش 
مسائل جوانان1وهدايت جوانانـ  گذرا بودن 

بعدزيستي
جواني به مثابه پديده اي 

فيزيولوژيك كه توام با تحول در 
نيازهاي جسماني وروحي فرداست.

نيازهاي فيزيولوژيك ـ 
تغييرات روحي

پاسخگويي به نيازها ـ كنترل 
جوانان

جواني به مثابه دارابودن ويژگي هاي بعدرواني2 ـ ذهني
رفتاري و خصائص وروحيات مشخص

رفتارهاي جواني
خلقيات وروحيات

درك رفتارهاي جوانان ـ 
تالش درنزديكي به دنياي 

خاص جوانان

بعداجتماعي

جواني به مثابه عضويت در گروهي 
اجتماعي، متمايز از گروههاي 

تصميمات داراي ريسك باال3ديگر،واجد توان وشجاعت در اتخاذ 

گروه اجتماعي ـ 
تمايزيابي اجتماعي

رابطه جوانان بابزرگساالن ـ 
تاثيرگذاري وجايگاه جوانان 

درروندتحوالت اجتماعي

بعدنمادي

جواني يعني واجدنمادهاي خاص 
وتمايز بخش بودن)با استفاده از 
ابزارهاي قلمروهايي چون صدا 
متمايزكننده نمادين4ـ تصويرـ  مد(و برجستگي هاي 

سبك زندگيـ  تمايزيابي 
اجتماعي

نمادهاي مختلف به كارگرفته 
شده توسط جوانانـ  تفاوت 

وتمايزيابي درقلمروهاي 
كار،اوقات فراغت،زندگي 

خانوادگي و...

بعدفرهنگي
جواني يعني داشتن نظام ارزشي و 

هنجاري خاص در زمينه هاي مختلف 
زندگي جمعي

خرده فرهنگ جوانان
رابطه نظام ارزشي جوانان 
بانظام هنجاري رسميـ  

شكاف نسلي

1 ـ  درتلقي جواني همچون دوره اي سني، مسائل مربوط به جوانان نیز اموري موقتي وگذرا تلقي مي شود. اما با 
امتداد یافتن دوره جواني و تداوم مختصات فرهنگي، اجتماعي و نمادین مربوط به جواني به سراسر زندگي، افراد 
مي توانند همواره به سبك زندگي جوانان بازگشت نمایند و درك آنچه مسأله اجتماعي خوانده مي شود، باید در 
معرض تجدید نظرقرارگیرد.این توضیح ضمن نشان دادن ناكفایت مندي برداشت هاي جمعیت شناختي از مقوله 

جواني، همچنین مبین اهمیت درحال كاهش نقش بزرگسالي وفرهنگ مسلط وابسته به آن درجامعه است.
2ـ   برخي تحقیقات براساس تأكید بر این جنبه از جواني، به بررسي نقش شرایط روحي و رواني مناسب در رشد 
شخصیت جوانان پرداخته اند. (cf.Park,2004). مطالعات مزبور عمدتًا بر موضوعات و مسائل خرد و جزیي 
متمركز مي شوند. براي مثال در یكي از این نوع پژوهش ها، موضوع تأثیرگذاري نوع برخورد با جوانان در مدارس بر 

.(cf. Haines & case,2003 ) میزان تمایل آنها به ارتكاب رفتارهاي مجرمانه مورد بررسي قرارگرفته است
3ـ   جوانان اساسًا داراي روحیه جسورانه واقدام براي اموري هستند كه ظاهرًا دشوار و صعب به نظر مي رسند. این 

روحیه آن ها بخشي از تبلور تالش جوانان براي نشان دادن تمایز و حضور نمادین در جامعه است.
4ـ   براي درك  بعد نمادین جواني، مي توان از مفهوم ابژه هاي نسلي نیز استفاده نمود. این ابژه ها در هر نسلي ایجاد 

هویت مي كنند. نسل مجموعه كساني هستند كه ابژه هاي نسلي مشابهي دارند )بالس،1380: ص9(.
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1 ـ 4( مسائل اجتماعي جوانان ايراني

از جـنبه عیني، جوانان صرفًا به مـثابه نمود پدیـداري یك نسل جدید نیز مي توانند 

ظرفیت نگریسته شدن به عنوان یك مسأله را از دیدگاه نسل پیشین داشته باشند. در 

واقع شــكل گیري هر نسل جدید، خواه ناخواه نســل هاي قبلي را بهـت زده مي كند، 

چه، گذشـــت زمان در ما اضطراب مي آفـریند و به ما یادآور مي شــود كه دوره ما و 

دوستانمان به انقراض نزدیك تر شده است )بالس،1380: ص15(. این تمایل عمومي در 

همه جوامع به شكل كم و بیش آشكار مي تواند مورد مشاهده قرار گیرد؛ اما بدل شدن 

آن به موضوعي در كانون توجه عمومي البته اقتضائات و الزامات دیگري دارد.

به لحاظ نظري، بحث از مسائل جوانان را مي توان از دیدگاهاي مختلف مطرح 

كرد. براي مثال، با اســتفاده از رویكردي ساختيـ  كاركردي و برگزیدن وجه نظري 

ایستا، مي توان مسائلي چون آموزش اضافي، تأخیر در سن ازدواج، ناامني اجتماعي 

را از دیدگاه ارزش محورانه مورد بحث قرار داد )رك. اورعي،1374(. برخي آثار ارائه 

شده درباره جوانان نیز مبتني بر رویكردي ارشادي و تجویزي در درك مقوله جواني 

بوده اند )رك. ســازمان ملي جوانان، 1379(. به شكلي متفاوت و پراكنده، برخي دیگر از 

نویسندگان تنها كوشیده اند تا فهرستي از مسائل جوانان را بنا بر پنداشت خود و به 

گونه اي نامنسجم و آشفته عرضه كنند، بدون آن كه به درك نظام مند و روش مند این 

مســائل توجه نمایند )رك. شــكاري،1383(. بر این اساس ضروري است تا در جهت 

ارائه چارچوبي براي درك نظام مند از مســائل اجتماعي تالش شــود. در مطالعات 

مربوط به جوانان نیز مي توان گرایشات موجود را در چند دسته تقسیم بندي نمود. 

براي مثال گفته مي شــود این بررســي ها در چهار قلمرو قابل تقســیم بندي هستند: 
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تحقیقات توسعه اي، تحقیقات مبتني بر ادبیات >بحران جوانان<، تحقیقات مربوط 

به موضوعات آموزشــي و تعلیمي، و نهایتًا مطالعات مربوط به خرده فرهنگ ها و 

.(cf.Maira &Soep,2004) فرهنگ جوانان

بــه طور كلي، توجه به موضوع یا مقوله جوانان، مي تواند بخشــي از بازگشــت 

مطالعات اجتماعي و فرهنگي به قلمرو امور روزمره و قائل شــدن اهمیت براي آن 

تلقي شود. در این میان از جمله مي توان از رویكرد >روالن بارت< در جلب توجه به 

كاالهاي مصرفي روزمره و معناي فرهنگي آن ها براي تحلیل مسائل اجتماعي جوانان 

مدد گرفت، به خصوص اگر جواني را همچون روایتي نمادین مدنظر قرار دهیم. به طور 

كلي ضرورت دارد جامعه شناســي فراتر از محدوده ســنتي خود، در بطن تجربیات 

جدید انسان در زندگي روزمره خویش قدم بگذارد )الجوردي،1384: ص138( و در این 

راستا، از جمله بررسي مسائل جوانان باید به عرصه اي فراسوي دیدگاه هاي مرسوم و 

كالسیك وارد شود و قائل به معنا و جایگاهي درخور توجه براي كنش هاي عادي و 

رفتارهاي بدیهي پنداشته شده و به شكل كلیشه دریافت شده جوانان باشد.

اختالف در دیدگاه هاي جوانان با بزرگساالن را مي توان در قالب بررسي هنجارهاي 

ذهني آن ها و با اســتفاده از ادبیات پدید آمده پیرامون مفهوم >نسل< نیز مورد توجه 

قرار داد. برخي از تحقیقات بر این اساس یادآور شده اند كه آنچه در قلمرو تغییرات 

ارزشي مربوط به نسل ها در ایران رخ داده است، فراتر از مفهوم شكاف نسلي و مبتني 

بر نوعي شكاف یا گسست فرهنگي مي باشد )معیدفر،1383: ص76(.

پس از بیان نكات مهم درباره شیوه هاي درك مسائل اجتماعي از یك سو و انواع 

برداشت ها از مقوله جواني از سوي دیگر، مي توان به بحث درباره مسائل اجتماعي 

جوانان ایراني پرداخت. در واقع هدف ما در این قسمت از نوشتار، دسته بندي انواع 
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پدیده هــا و واقعیت هاي اجتماعــي مرتبط با جوانان درباره جامعه ایران اســت كه سا

متناســب با نظرگاه هاي مختلف درباره موضوع مسائل اجتماعي و نیز مقوله جواني 

مي توان آن ها را مسأله تلقي نمود. در این راستا، الزم است تا عناصر و مؤلفه هاي مورد 

اشاره در شكل شماره )1( و جدول شماره )1( را با یكدیگر مرتبط سازیم.

بر این اســاس و در قالب جدول شــماره )2(، انواع تغییرات رخ داده در قلمرو 

واقعیت اجتماعي و نیز ذهنیت ها و شناخت ها كه به نوعي با گروه جوانان مرتبط بوده 

و درحول یكي از ابعاد مقوله جواني كه در جدول شــماره )1( بدان ها پرداخته شده 

و در خالل چند دهه گذشــته بروز و ظهور یافته اند را مورد توجه قرار دهیم. بر این 

اساس، مسائلي كه مرتبط با این تحوالت مي تواند رخ دهد یا رخ داده اسـت )مـسائل 

اجتماعي بالفعل و مسائل اجتـماعي بالقـوه( را بـیان مي نماییم. در این جا الزم است 

بر یك نكته تأكید شود. در واقع شاید سخن گفتن از مسائلي كه همه جوانان ایراني 

را درگیر خود ســاخته باشد چندان دقیق نباشــد. به عبارت دیگر، با توجه به فاصله 

فرهنگيـ  اقتصادي میان تهران و سایر كالن شهرهاي ایران با بقیه شهرهاي كوچك تر 

و نقاط روســتایي، ما باید از مســائل متنوع وگوناگون مختص هریك از این مناطق 

ســخن بگوییم تا در تحلیل خود دچار همگن پنداري، تعمیم وگاه جهاني پنداشتن 

شرایط اجتماعي و روان شناختي جوانان ایراني نشویم. در واقع مي توان بحث را با 

گونه شناســي انواع جوانان )جوانان بي هدف و متمایل به بزهكاري، جوانان مذهبي، 

جوانان داراي گرایش غالب ورزشي یا هنري، جوانان سیاسي و...( پي گرفت و تنوعي 

از فعالیت هاي برجسته در هر مقوله و به تناسب آن ها طیفي از مسائل متناسب با آن ها 

را به شكلي متمایز از دیگري بازشناخت. با این حال از آن جا كه هدف این نوشتار 

ایجاد چارچوبي براي درك چگونگي درك مســأله گون از رفتارهاي جوانان است، 



13
88

ن  
تا

س
اب

  ت
/4

4 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
يا

ل 
سا

129

گونه شناسي مسائل اجتماعي جوانان ايران  با  تأكيد بر وضعيت دختران

شــاید بتوان از مســائل جوانان ایران به شكل عام ســخن گفت. در ادامه و در قالب 

جدول شماره )2(، به این مسائل پرداخته شده است.

جدول شماره )2(:دگرگوني در قلمرو واقعیت هاي اجتماعي مرتبط با جوانان1

مسائل اجتماعي مرتبطدگرگوني هاي اجتماعي مرتبطبعد مورد نظر

سن

افزايش تعداد جوانان،اهميت يافتن  نهادآموزش، 
اختصاص سالهاي بيشتري از جواني به امرآموزش 

وكسب ديگرمهارتهاي الزم براي رسيدن به 
استقالل فردي

باالرفتن سن ازدواج، تغييرسطح توقعات، افزايش درصد 
بيكاران تحصيل كرده، تالش جوانان براي برهم زدن روند 

خطي استقالل )بلوغ،اشتغال،ازدواج و...(

پايين آمدن سن بلوغ جنسي ـ افزايش طول مدت فیزيولوژيك
جواني

تغييرهنجارهاي مربوط به روابط جنسيـ  عدم رشد متوازن 
آگاهي هاي عمومي نسبت به تحوالت مربوط به اين حوزه

روانيـ  ذهني
تغيييرچشم اندازهاي مطلوب وآمال وآرزوهاي 
جوانانـ  تغييرگروههاي مرجع شكل دهنده به 

روحيات وتمايالت رفتاري جوانان

شكاف نسليـ  تاثيرپذيري جوانان از منابع هنجارگذار 
نامنطبق با سوگيري و مطلوبات نظام ارزشي حاكمـ  

بروزكنش هاي رفتاري جديد.

اجتماعي
گسترش ارتباطاتـ  پررنگ شدن خطوط تمايزبخش 

ميان جوانان و ديگرگروههاي اجتماعيـ  افزايش 
تاثيرگذاريهاي جوانان در حوزه عمومي

در نظرگرفتن جوانان به مثابه گروه حامل تغييرات مرتبط با 
جواني، همچون افراد متمايل به تخطي و تمرد از محدوده هاي 

مجاز و به رسميت شناخته شده، تمايل به نوعي سياست 
زندگي متمايز كه با خود مسائلي چون افزايش طالق، افزايش 
در ميزان تجرد قطعي، باالرفتن سن ازدواج، شيوه هاي جديد 
همسرگزيني، اشكال جديد خانواده و... را به همراه مي آورد.

نمادي

برجسته شدن واهميت يافتن سالهاي جوانيـ  
دركانون توجه قرارگرفتن جوانان وامورمربوط به 
آنهاـ  ارائه سبك جديدي از زندگي بامختصات 

متفاوت درقلمروهاي لباس،ظاهر)آرايش(،زبان،
مناسك،حالتها،حركات بدن، شيوههاي تعامل، 

موسيقي، و...

توجه به مقوالت نمادين وظاهري درجوانان،مسأله قلمداد 
كردن نوع گفتار، پوشش وديگرمقوالت ظاهري جوانانـ  
نقدسبك نوين زندگي جوانان كه توام با خوش باشي، دم 

غنيمت شماري و ديگرصفات شمرده مي شود.

فرهنگي
تغييرسالئق،جهت گيريهاي ذهني وسياستهاي 
اولويت گذاري ومشخص سازي هدف،تلقي 

متفاوت از زندگي،فرصتها ومحدوديتهاي آن1

ابداع شيوه هاي جديدكسب لذت )اعتياد، مشغول شدن به 
فضاي مجازي و...(،تعريف نقش هاي جديد براي خود و 

ديگراعضاء شبكه هاي نقش مرتبط با خود

1 ـ براي مثال، بي تفاوتي سیاسي رواج یافته در میان جوانان در سطح جهان به شكل خاص، مي تواند ناشي از 
ـ Life) جدید و متمایزاست. 2(حاكي   style) عوامل مختلفي دانسته شود: 1(این امر نمایان گرنوعي سبك زندگي
از توجه به مصرف گرایي و لذت جویي است كه به نوعي توجه به سیاست و اعتراض به آن را رقیق مي سازد. در 
این مورد باید یادآور شد كه در قلمرو تفكر پست مدرنیستي، نوعي تمایل به خود پراكنده در برابر خود اصیل 
وجود دارد كه به فرد مجال مي دهد در عین خوش باشي، از این كه دركناركساني زندگي مي كند كه وضعیت اسفباري 
دارند، احساس شرم نداشته باشد )وبستر،1384: ص370(. 3( این وضعیت ناشي از تأثیرپذیري فزاینده از جانب 
امواج جهاني سرمایه داري و بي توجهي به امور محلي(The Local) است. 4(این شرایط برآمده از ناامیدي 
جوانان از مشاركت معنادار و تأثیرگذار است كه توأم با گرایش آنان به سوي اشكال جدید مشاركت مي باشد. 
5(نمایان گر نوعي اعتراض یا راه حل یابي در برابر همه گیر شدن حضور سیاست در همه عرصه ها مي باشد. در همه 

این موارد نوعي تجدید نظر در اولویت گذاري و سیاست زندگي توسط جوانان به چشم مي خورد.
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2 ـ 4(مسائل اجتماعي دختران ايرانيسا

تاكنون مسائل اجتماعي جوانان به شكل عام آن مورد بررسي قرار گرفته است. این 

امر مي تواند بازتاب یك تمایل كلي در تحقیقات اجتماعي باشد كه بنا بر آن، زنان عمدتًا 

از قلمرو تحلیل جامعه شناختي كنار گذاشته مي شوند و یا به شكل ناكافي و ناقص به 

آن ها توجه مي گردد. به گفته >گیدنز<، هنوز این پرسش به صورت سؤالي باز در حـوزه 

نظریه جامـعه شناسي باقي است كه تا چه اندازه مي توان اختالفات مربوط به جنسیت 

را در بررسي تطبیقي موضوعات اجتماعي، به وسیله مفاهیم دیگر جامعه شناسي )طبقه، 

قومیت، زمینه فرهنگي و...( روشن نمود، و بالعكس، تا چه اندازه الزم است تقسیمات 

اجتماعي دیگر بر حسب جنسیت تبیین شوند )گیدنز، 1381: ص771(. جالب اینجاست 

كه در بسیاري از مطالعات درباره موضوعات عام و كلي همچون سبك زندگي جوانان، 

تمركز عمدتًا بر پســران بوده است  (cf.Terpstra,2006) كه در آن از چهار عامل مؤثر بر 

سبك زندگي پسران همچون رابطه آن ها با نهادهاي مستقر اجتماعي، واكنش بزرگساالن 

در برابر رفتارهاي جوانان و... نام برده مي شود( و وضعیت دختران در این رابطه مورد 

مطالعه قرار نگرفته است.

اما ضروري قلمداد شدن پرداختن و توجه به مسائل اجتماعي دختران كه خود 

حاصل دخالت عامل جنسیت و تبعات ناشي از آن در یك جامعه براي گروه خاصي 

از جوانان مي باشــد، اكنون و رفته رفته بدل به یك رویه شــده است و مطالعات رو 

به گسترش در قلمرو زنان مي تواند مؤید آن باشد. بر این اساس، باید مدل تحلیلي 

مطرح شــده در این نوشــتار را كه در قالب شكل و جدول هاي پیشین مطرح شده 

است در راستاي عامل جنسیت بسط داد تا به درك مسائل و معضالتي نائل شد كه 

به شــكل خاص، دختران را به مثابه زیرمجموعه اي از گروه جوانان، از خود متأثر 
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مي سازد. البته باید یادآور شد كه با گسترش وسایل ارتباطي و اهمیت یافتن هویت 

مجازي، عواملي چون نژاد، مذهب یا جنســیت، توأم با فراخ شدن فضاهاي تعامل 

انساني، نقش كمتري در تعیین وضعیت و شرایط گروه بندي هاي اجتماعي مبتني بر 

این شــاخص ها دارد )بهرامي تاش،1384: ص233(. با این حال از آن جا كه زمینه هاي 

بهره گیري از فضاهاي مجازي به یكســان در گستره كشور ایجاد نشده است، هنوز 

مي توان از تأثیر شــاخص هایي چون جنسیت در شرایط كلي دختران سخن گفت. 

به شــكل كلي تر، عوامل ساختاري چون طبقه، جنسیت، شــرایط زندگي و...كه به 

تجربه فرد از زندگي شكل و معنا مي دهند و مي توان آن ها را در شكل یابي >عادت 

واره <هــاي جوانان و حضور آنان در >میدان<هاي خاص )بوردیو،1380: ص35( مؤثر 

دانست، قدرت چانه زني و مقاومت آن را در برابر نهادهاي مسلط جامعه مشخص 

مي كند و موجب مي شــود در تقابل هایي كه امكان وقوع دارند، جوانان براســاس 

شاخص هاي مزبور، آسیب پذیري هاي متفاوتي را متحمل گردند.

از ســوي دیگر یكي از متغیرهاي مهم در مطالعه مسائل دختران، توجه به روند 

ایجاد خودآگاهي در میان آنان اســت. مانهایم در بحــث درباره روند تاریخي ایجاد 

خودآگاهي در میان گروه هاي اجتماعي، به بیان شرایط اجتماعي ایجاد خودآگاهي در 

میان زنان و جوانان مي پردازد. در این زمینه او یادآور مي شود كه نسل قدیمي مي كوشد 

تا اثرگذاري خود را بر نسل جوان تثبیت نماید. این نسل با آگاهي از نیاز جوانان براي 

بالغ شــدن به نسل پیشین، اغلب مایلند خود را براي انجام این وظیفه وقف نمایند. 

این در حالي است كه جوانان بر اساس اهمیتي كه براي استقالل خود قائل هستند، 

دقیقًا نسبت به این وضعیت معترض مي باشــند (Mannheim,1993:p74). آن ها تالش 

مي كنند تا با بر هم زدن نظم موجود، سازوكارهاي جدیدي براي دستیابي به تمایز 
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آن ها به لحاظ ذهني آماده رســیدن به استقالل مي باشند، به لحاظ امكانات عملي، 

مجال دستیابي به آن را ندارند.

اگر ویژگي اساسي جامعه سنتي و یا در حال گذار ایران را مناسب با اهدف مدنظر در 

این مقاله، خصلت مردمحور بودن آن بدانیم، باید گفت دامنه محدودیت ها و نقش هاي 

تحدیدكننده دختران در جامعه سنتي بسیار فراتر از نظایر آن براي پسران است. بر این 

اساس، نگرانـي هاي عمـومیت یافته در هنگامه هاي تغییر و تحول اجتماعي در ارتباط 

با مسائل اجتماعي، دختران را بسیار بیشتر از پسران در كانون توجه قرار مي دهد. از 

همین رو، جابجایي هاي ارزشي در قلمرو نقش هاي مختلف مربوط به زنان و دختران 

در جوامع ســنت محور یا در حال تحول، با عكس العمل هاي اجتماعي شــدیدتر و 

منسجم تري روبرو مي شود. براي مثال برخي تحقیقات نشان مي دهند اختالف نظر میان 

جوانان و بزرگساالن در طي دوره زماني 1379 تا 1382 نسبت به ایستار كار زنان در 

خانه افزایش یافته است )معیدفر،1383: ص73( و این خود مي تواند هزینه ها و فشارهاي 

متعددي را بر كار زنان جوان، به  خصوص دختران مجرد تحمیل نماید.

با تمركز بر مطالب جدول شــماره)2(، مي توان گفت مسائل مرتبط با بعد سن، 

تبعات مسأله آفرین متعددي براي دختران دارد. باالرفتن سن ازدواج همواره توأم 

با نوعي نگراني فزاینده از همسریابي براي دختران است، زیرا شیوه همسرگزیني در 

جامعه عمومًا مبتني بر انتخاب اولیه پسران است. باال رفتن سطح آموزش دختران1 

نیز بعضًا موجب افزایش سطح توقعات آن ها مي گردد و از آن جا كه شرایط دشوار 

1 ـ  رشد سطح آموزش كه از عوامل افزایش سرمایه فرهنگي است، به تقویت هویت هاي عام و جمعي 
منجرمي شود )دراین مورد مي توان به تحقیق آقایان شارع پور و خوش فر درباره جوانان شهرتهران اشاره نمود(. 

این امر از عوامل مؤثر بر ایفاء نقش هاي جدید توسط دختران در روند تحوالت اجتماعي خواهد بود.
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اقتصادي مانع رسیدن پسران به ثبات اجتماعي و اقتصادي در زمان مناسب است، 

بعضًا ما شاهد رشد تصاعدي تجرد قطعي در میان دختران با تحصیالت باال هستیم. 

افزایش تجرد قطعي و عدم ورود دختران به عرصه زندگي  زناشویي، مي تواند در 

شــكل تداوم زندگي با خانواده والدیني متجلي شــود و یا شرایط انتخاب اشكالي 

نســبتًا نوین از زندگي )خانواده تك نفره، زندگي مشــترك بــدون ازدواج، و...( را 

براي آنان فراهم ســازد كه خود مي تواند با بروز برخي مشــكالت توأم شــود. این 

وضعیــت مي تواند با حضور فزاینده دختران در مراكز آموزش عالي تشــدید گردد 

كه در ادامه به دالیل آن پرداخته شــده اســت. همچنین اغلب به واسطه حاكمیت 

بینش مردمحورانه در سطح مشــاغل مختلف، بیكاري فارغ التحصیالن دانشگاهي 

دختر، در ســطح باالیي اســت. عالوه بر این، شــرایط كاري آنان )میزان دســتمزد 

و...( اغلب پایین تر از شــرایط كاري پیشنهاد شده به پسران مي باشد. بدیهي است 

با افزایش تقاضا براي ورود دختران به ســطوح مختلف آموزشي، برخي از مسائل 

فوق حالت حاد به خود مي گیرد، مگر آن كه تعریف هویت بخشي كه زنان از ناحیه 

آموزش براي خود ایجاد مي كنند، دگرگون شود، براي مثال، ازدواج با همسري در 

ســطح تحصیلي مشابه با خود را از شروط اصلي ازدواج خود حذف نمایند. نكته 

مهم در این جا آن اســت كه در شــرایطي كه ازدواج به عنوان عاملي هویت بخش 

و معنادهنده به زندگي دختران، با دشــواري روبرو مي شود، نقش متغیرهایي چون 

اشــتغال براي آنان، در این رابطه پررنگ تر مي گردد. بدیهي اســت انسداد راه هاي 

منتهي به اشتغال دختران، آن ها را در شرایط بن بست مضاعف قرار مي دهد، چه در 

هر صورت دسترسي به منابع اقتصادي، بخشي از ابزار الزم جهت توانمندي زنان 

است )بهرامي تاش،1384: ص232(.
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بــه لحــاظ زیســتي، تأكیــد بــر هنجارهاي جنســي ســنتي، دختــران را در سا

وضعیت دشــوارتري نســبت به پســران قرار مي دهد. در حالي كه بي پروایي ها و 

هنجارگریزي هــاي پســران در این رابطه مي تواند با نوعي اغماض مواجه شــود، 

بــراي دختران انگ هایي را به دنبال دارد كه مي تواند زندگي آن ها را در درازمدت 

متأثر ســازد. بر همین اســاس نوعي اعمال محدودیت شدید براي دختران وجود 

دارد كه موجب بروز برخي آسیب هاي اجتماعي پنهان و یا رواج پدیده هایي چون 

فراردختران از محل زندگي مي شود.

در بعد رواني، با توجه به محدودیت هاي پیش گفته، به نظرمي رسد دختران در 

معرض اعمال كنترل هاي شدیدتري قرار دارند و بر این اساس مجال بروز و ظهور 

خواسته ها و نیازهاي متنوع خود را كمتر مي یابند. این امر مي تواند منجر  به نوعي 

شــكاف نسلي پنهان شود و دختران را در معرض آسیب هاي پراكنده، غیرمنتظره و 

غیرقابل پیش بیني قرار دهد.

در بعد اجتماعي، دختران به همراه پســران و به شكلي مشخص تر در معرض 

اتهام دگرگون ســازي روال هاي تثبیت شده و بدیهي پنداشته شده در ابعاد مختلف 

زندگي جمعــي قرار دارند. فعالیت هاي اجتماعي رو به رشــد دختــران به همراه 

حضــور فزاینده آنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي )آموزش، اقتصاد، سیاســت 

و...(، مي تواند آن ها را به شكل ملموس تر و واقعي تر در برابر موانع تحقق تغییر در 

جامعه در حال گذار قرار دهد.

در بعد نمادي، تأكید بر پوشــش و حجاب زنان، تجلیات نمادین و تشخص 

بخش از منظر برخي دختران، به شكل افراطي در حوزه هایي چون مصرف مواد 
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آرایشــي نمود مي یابد. در واقع خرده فرهـنــگ جوانان1 و به خصـوص دختـران 

مي توانــد مبتني بر نمایش بدن و اهمیت قائل شــدن بــراي جذابیت هاي فیزیكي، 

همچون عرصه اي براي نشان دادن مشاركت متمایز در حوزه عمومي باشد. به طور 

كلي، اهمیت یافتن بدن، ظاهر و تناسب به عنوان مقوله اي مهم در فرهنگ و سبك 

زندگي جوانان كه متأثر از رشــد تكنولوژي هاي تغذیه، سالمت و ورزش، فرهنگ 

عامه پسند رســانه هاي نوین و... است، موجب مي شود دختران ایراني به رغم دارا 

بودن میانگین وضعیت جسماني بر اساس شاخص هاي جهاني، به لحاظ ذهني، از 

تناسب بدني خود رضایت ذهني نداشته باشند )ذكایي،1386: ص15( كه این خود یكي 

از مظاهــر اهمیت یافتن تأثیرات برآمده از فضاي مجازي در فهم مســائل جوانان 

است. بدین سان خیابان به یك رسانه براي انتقال پیام جوانان بدل مي شود و نوعي 

فرهنگ خیاباني2 شــكل مي گیرد. دامنه این رفتارهاي نمادین همچنین جلوه هایي 

همچون شــركت در محافلي دارد كه در آن ها سبك هاي جدیدي از گذران اوقات 

فراغت عرضه مي شود، بعضًا بدون آن كه الزامًا واجد معنایي ذاتي یا توأم با لذتي 

تام براي آن ها باشــد. این امر مي تواند به نوعي ناشــي از ناهماهنگي میان شكل و 

زندگي باشــد، مطابق تعبیري كه >زیمل< آن را در مورد فرهنگ مدرن به كار مي

1  ـ این خرده فرهنگ به آن ها مجال مي دهد در عین مقاومت در برابر نظم رایج، با جنبه هایي از آن تطابق 
یابند. این وضعیت در واقع براي آنان زیست جهاني خاص مي آفریند. این زیست جهاني حاصل نوعي 
دیالكتیك میان امیدهاي ذهني و شانس ها یا فرصت هاي عیني مي باشدكه خود موجب مي گردد جوانان با 
ناسازگاري ها و تعارض هایي در انتخاب ها، هدف یابي وآینده نگري خویش مواجه گردند. نتیجه این شرایط 
آن است كه آن ها به طور همزمان هم امكان استفاده از فرصت هاي تازه براي تجربه امور تازه را مي یابند 
و هم محدودیت هاي عملي در دسترسي به افق هاي پیش رو را درك مي نمایند. بدیهي است هرچه سابقه 
این خرده فرهنگ بیشتر باشد و با زمینه هاي اجتماعي مناسبت و تطابق بیشتري بیابد،واجد سازمان یافتگي، 

تداوم و تشخص بیشتري خواهد شد.
Street culture ـ 2
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برد )رك. زیمل،1380(1 كه موجب مي گردد جوان ایراني به ســوي نوعي فرمالیســم سا

گرایش یابد. براي مثال، شــركت در هر نوع كنسرت موسیـقي، فارغ از سبك آن و 

اســتقبال از یك نظریه پرداز جهاني و مشــهور، صرف نظر از آشنایي با نظریات او، 

صرفًا بدان ســبب انجام مي پذیرد تا جوانــان واجد نمادي تمایزبخش گردند و آن 

را در پي ریــزي هویت خود دخیل نمایند. از نقطه نظري دیگر اما مي توان كل این 

گرایشات را در جوانان، متأثر از رشد >صنایع فراغتي< دانست، صنایعي كه به فرد 

امكان انتخاب هاي افزون تري براي گذران لحظات زندگي مي دهد.

در بعد فرهنگي، ورود به عرصه هاي كار و فعـالیتي كه قـباًل در انـحصار مردان 

بود، براي دختران در حكم تجربه اي جدید به شمار مي آید. با این حال و علي رغم 

تحــول در برخي وجــوه واقعیت هاي اجتماعي، بخش هایــي از نظام فرهنگي، از 

جمله نظــام حقوقي جامعه، در برابر این تحوالت مقاومت مي كند. براین اســاس 

حتــي هنگامي كه در درون قلمرو خانــواده، نقش زنان و مردان در چارچوب نظام 

جدیــدي از هنجارها و ارزش هاي اجتماعي باز تعریف مي شــود، این تحول فاقد 

پشتوانه حقوقي است و موقعیت زنان همواره در معرض تهدید است. از تبعات این 

وضعیت، رشد جنبش هاي فمینیستي و طرفدار حقوق زنان را مي توان برشمرد.

5( نتیجه گیري

جوانان به مثابه یك گروه اجتماعي و به ســبب برخورداري از روحیه نوخواهي، 

تمایل به متفاوت بودن دارند. آن ها بیشتر مخاطب ارزش ها و هنجارهاي جدید قرار 

مي گیرنــد. جوانان همچون حامالن آگاهي هاي جدید و در جامعه اي كه بزرگســاالن 

1ـ   البته این ناهماهنگي درجامعه ایراني به طور معكوس و براساس پیشي گرفتن شكل بر زندگي به وجود مي آید.
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تداوم نظم مستقر ارزشيـ  هنجاري در آن را امري بدیهي و درست  مي پندارند، مستعد 

نگریسته شــدن به عنوان عامالن ایجاد مسائل اجتماعي هستند. با این وجود گستره 

توجه به جوانان در تحقیقات علمي پیرامون مسائل اجتماعي ایران و یا در مطالعات 

انجام گرفته در قلمرو تغییرات اجتماعي در ایران، چندان درخور اعتناء نیست.

بایــد یادآوري كرد كه جوانان مانند دیگر اجزاء جامعه جدید، پدیده هایي پویا 

هســتند و در قالبي كلیشــه اي نمي توان آن ها را درك نمود یا نسبت به مسائل آن ها 

اظهارنظــر كرد. در واقع مفهــوم جواني، خود در حال تحول بوده و به موازات آن، 

تجربیات و معاني پیوسته با رفتارهاي مربوط به جوانان نیز دگرگوني پذیرفته است. 

همچنین باید بر این نكته تأكید نمود كه اگر تحوالت اجتماعي در دوران جدید تا 

حد زیادي مرهون و بازتاب تحول اجزاء و مؤلفه هاي اجتماعي )از جمله گروه ها 

و روابط میان آن ها( باشــد، تحول نقش و جایگاه جوانان در این میان باید به جد 

مورد توجه قرارگیرد.

از سوي دیگر باید خاطرنشان كرد كه هر چه جواني به عنوان یك مقوله گفتماني، 

امتداد بیشتري مي یابد و سبك زندگي و شیوه كنش جوانان از مطلوبیت افزون تري 

برخوردار مي شود، طرز تلقي هاي عمومي از جوانان نیز تحول مي پذیرد. رسانه هاي 

جمعي در این میان نقشــي دوگانه دارند. آنان از یك ســو با پوشش حوادثي كه در 
آن ها جوانان دســت به اقدامات نابهنجار مي زنند، مي توانند نوعي هراس اخالقي1 

تولید نمایند، در حالي كه با  تبلیغ فراگیر ایســتارهاي مدرن و پســت مدرن توسط 

رســانه ها، رفتارجوانان مجال توجیه پذیري بیشتري مي یابد. باید یادآوري نمود كه 

برجسته شدن یك موضوع و كلیشه اي شدن آن، كه از كاركردهاي رسانه هاي جمعي 

Moral Panic ـ 1
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به شــمار مي آید، احتمااًل داراي كاركردهــاي منفعتي براي بخش هایي از جامعه یا سا

برخي از گروه هاي اجتماعي، از جمله بزرگســاالن اســت. این رســانه ها همچنین 

تأثیراتي همچون رســانه اي شــدن، فردي شدن و خانگي شــدن اوقات فراغت را 

موجب مي گردند یا در گســترش ابراز احساســات رمانتیك تأثیرگذارند. در همین 

راستا آن ها الگوهاي مصرف جوانان را تا سر حد بدل شدن آن به یكي از مؤلفه هاي 

اساسي در فرآیند هویت یابي جوانان برجسته مي سازند.

در این جا باید یادآوري كرد كه جایگاه اوقات فراغت در روند بررسي شرایط 

جوانان در دوران جدید داراي اهمیت اساسي است. در این راستا باید یادآور شد 

كــه تــوأم با دگرگوني در رابطه كار و اوقات فراغــت، توجه به نفس مفهوم اوقات 

فراغت فارغ از كار و اشــتغال مدنظر قرارگرفته است. این امر به موازات تأكید بر 

مصرف در كسب هویت و جایگزیني آن با عامل تولید تحقق پذیرفته است )اباذري 

و چاوشیان،1381: ص12 و ص20(. 

درباره مسائل اجتماعي دختران در جامعه ایران، در مرحله نخست باید متذكر 

شد كه عواملي چون جنسیت، طبقه )تأكید بر عامل تولید(، و سبك زندگي )تأكید بر 

عامل مصرف( براي تبیین وضعیت رفتارهاي جوانان ایراني كافي و بسنده نیستند. 

در واقع روش هاي همگون ساز در غالب قلمروهاي زندگي از جمله در عرصه هاي 

كار و اشــتغال، بخش مهمي از رفتار جوانــان را صرف نظر از عوامل فوق از خود 

متأثر مي سازند. با این حال و به شكل كلي مي توان گفت اگر چه دختران در معرض 

فضاهاي در حال تحول ارزشــي و هنجاري قرار دارنــد، اما زمینه براي دگرگوني 

در نقش هاي محول به آن ها، همچنان نامناســب اســت و این خود موجب نوعي 

دوگانگي در قلمرو عینیت و ذهینیت براي آن ها مي شود.
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