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 چکیده
واهد بیشماری حاکی از تغییرات رفتاری اساسی در نوجوانان ایرانی است. به احتمرال زیراد بتروان ایرن     : شمقدمه

تغییرات را به مسائل هویتی آنان نسبت داد. پژوهش حاضر با هدب شناسایی و اعتباریابی الگوی روانری اجتمراعی   
 نان انجام شد. هویت نوجوانان ایرانی و تعیین رابطه احتمالی آن با تغییرات رفتاری آ

: این پژوهش از لحاظ رویکرد آمیخته بود. در مرحله کیفی از روش روایت پژوهی و در مرحله روش
تا  70کمّی از روش همبستگی استفاده شد. در بخش کیفی، جامعه آماری پژوهش نوجوانان پسر 

فر از نوجوانان با ن 76بود.  7366سال  شناسان شهر تهران درشناسان و جامعهساله بعالوه روان 99
گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمری،  نفر از متخصصان با نمونه 9گیری داوطلبانه و نمونه

ها بود که از بین آن 7366ساله شهر تهران در سال  99تا  70جامعه آماری پژوهش نوجوانان پسر 
خش کیفی از طریق مصاحبه ها در بگیری داوطلبانه انتخاب شدند. گردآوری دادهنفر با نمونه 971

سراخته صرورت   ( و در بخش کمی به وسیله پرسشنامه محقرق 7660داستان زندگی مک آدامز )
ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و در بخرش کمری از تحلیرل    پذیرفت. جهت تحلیل داده
 عاملی تأییدی استفاده شد. 

داد که مدل کالن روایت نوجوانران شرامل   بعالوه تحلیل عاملی نشان  : نتایج تحلیل محتواهایافته
های دینی و اطاعت از والدین است و مدل ضد هایی چون تعلق به خانواده، پایبندی به ارزشمؤلفه

هایی چون سبک زندگی اختیاری، حس منحصر به فرد بودن، استقالل خرواهی و  روایت نیز مؤلفه
 رقابت جویی را در بردارد. 

 -7رات رفتاری نوجوانان پسر ایرانی را به دو عامرل عمرده نسربت داد:    توان تغیی: میگیرینتیجه
-برخی مؤلفه وضعیت نسبتاً افراطی -9ها های ضد روایت و کالن روایت آنتضاد میان برخی مؤلفه

 ها.های آنهای روایت
 : روایت پژوهی، ضد روایت، کالن روایت، نوجوان، هویت روایتیکلمات کلیدی
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Abstract  
Introduction: There is numerous evidence showing the 
fundamental behavioral changes in Iranian adolescents. These 
changes can probably be attributed to their identity issues. The 
aim of this study was to identify and validate the psychosocial 
model of Iranian adolescents' identity and determine its 
probable relationship with their behavioral changes.  
Method: The approach of this study was mixed. The narrative 
research was used in the qualitative phase and the correlation 
method was used in the quantitative phase. In the qualitative 
phase, the population consisted of male adolescents aged 15-20 
years old, as well as psychologists and sociologists in Tehran in 
2020. Nineteen adolescents were selected by volunteer sampling 
and six specialists by purposive sampling. In the quantitative 
phase, the population consisted of adolescents aged 15-20 years 
old in Tehran in 2020, from which 218 people were selected by 
volunteer sampling. In the qualitative phase, data were 
collected through the life story interview (McAdams, 1995) and 
in the quantitative phase by a researcher-made questionnaire. 
In the qualitative phase, data were analyzed through the 
content analysis method and in the quantitative phase through 
the confirmatory factor analysis. 
Findings: The results of content analysis as well as factor 
analysis indicated the master-narrative model of adolescents 
includes components such as family belonging, adherence to 
religious values and obedience to parents, and the counter-
narrative model includes the voluntary lifestyle, sense of 
uniqueness, independence-seeking and competitiveness.  
Conclusion: behavioral changes of Iranian male adolescents 
can be attributed to two main factors: 1- Conflict between some 
components of their counter-narrative and master-narrative 2- 
The relatively extreme status of some components of their 
narratives. 
Keywords: narrative research, counter-narrative, master-
narrative, adolescent, narrative identity 
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 مقدمه

زه یک سابه اعتقاد اریکسون یافتن هویوت، تکلیوف اصولي دوره نوجوواني اسوت و منظوور از آن،       
یافت ان دریگردجانب از هایي که از ارزشد، خود از شت فردابراز ست که اجتماعي ا -نيروا

(. از نظر وی، برای نوجوانان 1131شود )اریکسون، زی با دیگران تشکی، ميهمانندساو از ميکند 
یک احساس یکپارچه و پایدار از هویت اغلب با اعتماد به نفس بواال و اهوداف روشون در زنودگي     

بوا احسواس اضوطراب، آشوفتگي،      همراه است و از سوی دیگور یوک احسواس ناپایودار از هویوت     
(. 2111سردرگمي و رفتارهای بزهکارانه همراه است )لویکس، شوارتز، گوسنس، بیرز و میسووتن،  

؛ کالنتوری، نشواط   1315های داخلي نیز )ازجملوه کواظمي خوبوان،    در همین راستا، نتایج پژوهش
اداری بر مسوئولیت  دهد که شکلگیری هویت ت ثیر معنمين ( نشا1313دوست، عریضي و باپیری، 

 پذیری و وجود معنا در زندگي نوجوانان دارد.
شواهد بسیاری حاکي از تغییرات رفتاری اساسي در نوجوانان ایراني بعالوه میزان قابو، توجوه   

( حواکي از شویوع   1313ها است. مثالً، نتایج پژوهش مرزبوان ) های رواني و اجتماعي در آنآسیب
درگیری فیزیکي در داخ، و خار  از مدرسه، حم، سالح سورد بوه   رفتارهای پرخطر ازجمله باالی 

نوجوانوان شوهر   مدرسه، مصرف سیگار در مدرسه، مصرف قلیان، مشروبات الکلي و مواد مخدر در 
( نشوان دهنوده شویوع    1316الحسیني، ساکي، حامدی و همکواران ) قم است. نتایج پژوهش صفي

های پژوهش حیودری زاده، فور    بجنورد است. یافته نوجوانان دختر شهردر نسبتاً باالی افسردگي 
نوجوانوان  در  درصدی اختالل اضطراب اجتمواعي  3/13( حاکي از شیوع 1316اللهي و اسماعیلي )

( نیز در پژوهشوي بور روی نوجوانوان    1313فر و محمدی )شهر کرمانشاه است. عطادخت، حمیدی
درصد بورآورد کردنود. بوا     33در آنان بیش از  زا از تلفن همراه راشهر خلخال، میزان استفاده آسیب

توجه به اهمیت باالی مسئله هویت در دوره نوجواني، به احتمال زیاد بتوان این تغییرات اساسي در 
های رواني و اجتماعي در آنان را بوه مسوائ، هوویتي    رفتار نوجوانان ایراني و شیوع چشمگیر آسیب

گونه دانش فعلي نوجوانان ایراني و ماهیت آن هیچ نسبت داد. با این حال، در خصوص هویت نس،
علمي و مستندی وجود ندارد و دستیابي به درک و بینش در این زمینوه نیازمنود تحقیقوات ژرف و    

ای برد موجوروش بهترین  1د برخووي پژوهشووگران، روایووت پژوهووي  عتقاابه جانبووه اسووت.  همووه
-(. روان2111، تياپاسیوپو مک لین اسوت ) شد هویت ریند افراالت مربووط بوه   به سؤسخگویي پا

که خود اقتباسي از نظریه هویت اریکسون است، بر  3به تبعیت از نظریه مک آدامز 2شناسان روایتي
رشدِ خودساخته افراد؛ و اینکه هویت خود این باورند که هویت مترادف است با داستان زندگي روبه

مایوه  شخصویت، تنظیموات، صوحنه و درون   های زندگي و در قالب پیکربندی طورح،  را در داستان
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گوینود، حقوایق مهموي در موورد     هایي که افراد موي داستان 1بندیسازد. به عبارتي، قالبآشکار مي
توان ادعوا کورد کوه هویوت     (. بر این اساس، مي2115، 2سازد )سیدآنان آشکار مي هویت شخصي

شوده و  را داستان زندگي درونوي  3تي( هویت روای2113ماهیتي روایتي دارد. مک آدامز و مک لین )
دانند که گذشته بازسازی شده و آینده متصور فرد را ادغام و یکپارچه نموده تا در حال رشد فرد مي

(. از طریوق هویوت روایتوي، افوراد بوه      2115به زندگي مقداری وحدت و هدفمندی ببخشد )سید، 
انود و  د، چگونه به اینجوا رسویده  خودشان و دیگران مي فهمانند که در حال حاضر چه کسي هستن

(. نکتوه ای کوه حوائز    2113شان در آینده رهسپار کجا خواهد بود )مک آدامز و موک لوین،   زندگي
سازند. بوه ایون معنوا کوه موا دائمواً       ها را در انزوا نمياهمیت فراوان است آن است که افراد روایت

 "4خود فهمي"گیری در واقع، اگرچه شک،گذاریم. های زندگي خود را با دیگران در میان ميداستان
از طریق داستان زندگي، تحت ت ثیر شرایط رواني مانند صفات شخصیتي قرار دارد، اما تحت تو ثیر  

(. بوا بوه اشوتراک    2116گیرد )وانوگ،  دنیای اجتماعي و فرهنگي که فرد در آن هست نیز قرار مي
توانند از طریق رای هویت دارد، افراد ميهای شخصي با دیگران که تلویحاتي نیز بگذاشتن روایت
های (. به عبارتي، روایت2121ها را امتحان کنند )ثورن، های دیگران، انواع هویتسنجش واکنش

-کنند، از اجتماع و فرهنگي که در آن زندگي موي سازند و بازسازی ميمان را که ما را ميخودگفته

، از زندگي اجتماعي وجود داشته باشد و قابلیت انسان تواند مستقگیریم. چراکه معنا نميکنیم، مي
برای ایجاد معنا و نسبت دادن آن به وقایع و تجارب اجتمواعي بوه تعامو، اجتمواعي نیواز دارد. در      
همین راستا، وایت معتقد است هیچ داستاني وجود نودارد کوه از دنیوای اجتمواعي، مسوتق، باشود.       

زندگي فرد یا به عبارتي هویت روایتي او از سواختاری روانوي   توان ادعا کرد که روایت بنابراین، مي
اجتماعي برخوردار است. یعني در عین حال که ساختن هویت مسلماً یک تالش شخصي محسوب 

شود، همچنین فعالیتي است که به پاسخ دیگران نیز وابسته است یا به عبارتي متناسب با پاسخ مي
 (.2113دیگران است )براون و آگوستاو اسکات، 

یابد. به عبارتي، دهي هویت ابتدا در دوره نوجواني ظهور ميها برای شک،قابلیت ساخت روایت
(. 2111شود )هابرماس و بالک، این قابلیت در طول تقالهای نوجوان برای تشکی، هویت آغاز مي

کوه   رسود نمایود اموا چنوین بوه نظور موي      ای فردی ميعالوه بر این، هرچند داستان زندگي پدیده
هوا و موضووعات بورای    مایوه هوا، درون های متفاوتي از تصاویر، طرحهای مختلف فهرستفرهنگ

هوای روایتوي را   ها این شوک، دارند و افرادِ هر یک از این فرهنگساخت هویت روایتي عرضه مي
ان دهند. روایتگران حتوي از دور کنند و تغییر ميند، حفظ ميگزینهای خود برميگویيبرای داستان

-های داستاني را که به خوبي تجربه شخصي آنان را در برموي کودکي از میان این فهرست، شک،
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 1(. پژوهشگران این فهرست را کوالن روایوت  2113کنند )مک آدامز و مک لین، مي گزینشگیرد، 

-نقشوه "ها به عنوان (. کالن روایت2116؛ مک لین و سید، 2111نامند )مثالً، همک و کوهلر، مي

توصویف   "6یا متون فرهنگوي  5، خطوط داستاني4های غالب، گفتمان3، راهنماهای کلي2اصلي های
های مشترک فرهنگوي هسوتند کوه در    ها داستان(. در واقع، کالن روایت2121شوند )بامبر ، مي

انود کوه افوراد را در مسویر     ها بخشي از ساختار جامعهدهند. آنباب فرهنگ یک جامعه توضی  مي
روایوت  تووان گفوت   کنند. بر این اساس، ميو خوب زندگي کردن در جامعه هدایت ميخوب بودن 

های مختلف زندگي به گیرد؛ یعني آنچه افراد در دورهافراد از خود، در یک بافت فرهنگي شک، مي
ها و انتظارات فرهنگ فرد دهند، تحت ت ثیر ارزشآورند یا تعریفي که از خویشتن ارائه ميخاطر مي

گرا با های جمعشخصي افراد در فرهنگهای روایترسد ، به نظر ميدوره زندگي است. مثالً از آن
بیشوتر بور فردیوت،    هوا  روایوت های فردگرا، عملکرد های فردگرا متفاوت است. در فرهنگفرهنگ

گورا، بیشوتر بیوانگر همرنگوي،     های جموع یگانگي، استقالل و ابراز خود متمرکز است و در فرهنگ
 .(2116)موک لوین، شووکارد و سوید،     های جمعي است تعلقات گروهي و پاسداشت ارزشاطاعت، 

شود، ضد روایت های هویت روایتي مطرح ميمفهوم مهم دیگری که به عنوان یکي دیگر از مؤلفه
انود کوه بورهم زننوده گفتموان      های شخصي مهميها، روایتاست. ضد روایت 3روایت جایگزینیا 

(. بوه طوور گسوترده،    2116؛ الیو،،  2115ها( هسوتند )دنوزین،   الن روایتمسلط یا متون غالب )ک

به روایتي اشاره دارد که به واسطه ارتباط با یک یا چند روایوت دیگور معنوا     "ضد روایت"اصطالح 
گیری نسوبت  یابد. در عین حال که این رابطه لزوماً یک رابطه متضاد نیست، شام، یک موضعمي

ضود  "انود،  ( توضوی  داده 2114گر است. همانطور که بامبر  و انودروز ) های دیبه برخي از روایت

 "گیرنود کنند، چیزی که در تقاب، با آن قرار موي ها فقط در رابطه با چیز دیگری معنا پیدا ميروایت
هوا، بوه عنووان ابوزاری جهوت      دار بودن ضد روایت(. به طور کلي، موضع2114)بامبر  و اندروز، 

های کالن فرهنگي و اجتماعي )مثالً درباره جنسویت، تموایالت   ر برابر روایتمخالفت یا مقاومت د
ها جنسي، قومیت، حرفه و ...( قلمداد شده است که غالباً هنجاری یا سرکوبگرانه هستند و یا دیدگاه

گذارنود. در ایون معنوا، ضود     شود را کنار ميو تجارب متفاوت با آنچه از طریق خودشان منتق، مي
های کوالن و یوا   های روایتگیری راویان داستان در برابر مضامین و ایدئولوژیدر موضعها روایت

هوایي  به داسوتان  "هاضد روایت"کنند. در همین راستا، ها، ایفای نقش ميمورد انتقاد قرار دادن آن
رابر کنند و شام، مقاومت )خواه علني خواه ضمني( در بگویند و زندگي مياشاره دارند که مردم مي

                                                           
1. Master-narrative 

2. plotlines 

3. master-plots 

4. dominant discourses 

5. story lines 

6. cultural texts 

7. counter-narrative 
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؛ الندهولت، ماگارد و پیکووت،  2114باشند )اندروز، ها( ميهای فرهنگي غالب )کالن روایتروایت
سوازند کوه   ها آن دسته تجارب فردی یا جمعوي را آشوکار موي   (. به عبارت دیگر، ضد روایت2113
ا نیواز بوه   هو گذارند. آننمایند و یا کنار ميکنند، خاموش ميها را سرکوب ميهای کالن، آنروایت
کنند، به ویژه هایي را که با تجارب شخصي فرد از خویش مطابقت داشته باشد، برآورده ميداستان
)النودهولت و   هوای تحمیو، شوده اجتمواعي، همخووان نباشوند      هایي که با کوالن روایوت  داستان

 (.2113همکاران، 
سائ، هوویتي دخیو، در   با توجه به مفهوم کالن روایت و ضد روایت، احتماالً بتوان زیربنای م

اجتماعي چشمگیر جامعه ایران منسووب   -نوجوانان ایراني را به تحوالت فرهنگيتغییرات رفتاری 
ها شوده  هایي جایگزین برای کالن روایتها یا روایتضد روایتکرد. تحوالتي که موجب پدیدآیي 

زشي در جامعه ایرانوي  دهد که نوسازی فرهنگي و آمواند. در همین راستا شواهد بسیاری نشان مي
صورت گرفته است. میزان افراد باسواد در مقایسه با گذشته بیشتر شده است. مؤسسات آموزشوي و  

اند. به عبارتي، جامعه تحقیقاتي جدید دایر شده و افراد بسیاری در آن مؤسسات مشغول به کار شده
یاسي و فرهنگوي قورار دارد و   ایراني در جریان تجربه نمودن تغییرات متعدد اجتماعي، اقتصادی، س

شده است. این دوگوانگي در سوطوح    -بین ساختار سنتي و مدرن-دچار نوعي دوگانگي ساختاری 
(. در واقوع،  1311اقتصادی، سیاسي، فرهنگي و سازماني نمودار شده است )آزاد ارمکوي و اکبوری،   

الوت مودرن و از کواراکتر    شواهد و قرائن روزافزون حاکي از گذار جامعه ایران از حالت سنتي بوه ح 
( بور روی  1311های پوژوهش آزاد ارمکوي و اکبوری )   ، یافتهمثالً گرا به کاراکتر فردگرا است.جمع
هوا بوه طورز    های مدرن در بین آندهد که ترجیحات و گرایشجوانان ایراني نشان ميای از نمونه

غییور بسویاری از اصوول،    طبعاً این گوذار توو م بوا ت   گیری و تثبیت است. چشمگیری در حال شک،
آورد که عوادات،  ها و هنجارها است. به عبارتي، این تغییرات بنیادین شرایطي را به وجود ميارزش
ها، هنجارها و به طور کلي قواعد عمومي زندگي اجتماعي که از قدیم در جامعه وجود داشوته  سنت

و اندیشمندانه به بازاندیشي  شود که افراد، خودخواستهاست، به چالش کشیده شود و موجب آن مي
هایي چشمگیر و بازسازی قواعد و اصول زندگي خود در شرایط جدیدی که با دوران گذشته تفاوت

توان اینگونه ترجمه کرد کوه گوذار از   (. گزاره اخیر را مي1311دارد، بپردازند )آزاد ارمکي و اکبری، 
ها ا به عبارتي، به چالش کشیدن کالن روایتها یجامعه سنتي به جامعه مدرن، تو م با تغییر روایت

ها در افراد جامعه است. با توجه به اهمیتي که کوالن روایوت و ضود روایوت در     و ظهور ضد روایت
کنود، واکواوی آن در نوجوانوان    ساختار هویتي، تغییرات رفتاری و آسیب شناسي نوجوانان ایفا موي 

مر به بهبود درک و شناخت نسوبت بوه رفتارهوای    ایراني ضرورتي اجتناب ناپذیر است. چراکه این ا
های مناسب برای آنان کمک شوایاني  ها و سیاستنوجوانان، تعام، مؤثرتر با آنان و طراحي برنامه

خواهد نمود. بر این اساس، پژوهش حاضر در پي پاسخگویي به این سؤال بود کوه الگووی روانوي    
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هویت آنان چگونوه  روایت گوی کالن روایت و ضد اجتماعي هویت نوجوانان ایراني یا به عبارتي ال
 است؟ 

 

 روش
های کیفي پژوهش حاضر ازلحاظ هدف بنیادی و ازلحاظ رویکرد آمیخته است که ترکیبي از روش

بورد کوه رویکوردی اسوتقرایي و     باشد. در مرحله کیفي از روش روایت پژوهي بهره موي و کمّي مي
همبستگي چندمتغیری از نوع تحلی، عواملي ت ییودی    اکتشافي است و در مرحله کمّي نیز از روش

ساله بعوالوه متخصصوان    21تا  15 پسرکند. در بخش کیفي، جامعه آماری را نوجوانان استفاده مي
گیری داوطلبانه انتخاب دادند که نوجوانان با استفاده از نمونهتشکی، مي 1311شهر تهران در سال 

نمونه گیری نیز از نفر( ادامه یافت.  11رسیدن به اشباع نظری )گیری از آنان تا زمان شدند و نمونه
های اجتماعي چون اینستاگرام، تلگرام، شاد، بله، لینکدین، واتسواپ  طریق انتشار فراخوان در شبکه

گیوری هدفمنود انتخواب    نفر با اسوتفاده از نمونوه   6از میان متخصصان نیز و غیره صورت گرفت. 
شناسوي  هوای روان فراد دارای حداق، مدرک دکترا در یکي از گورایش شدند. منظور از متخصصان ا

های شهر تهران بود. در بخش کمّوي  بعالوه جامعه شناسان دارای حداق، مدرک دکترا در دانشگاه
دادند کوه از بوین   تشکی، مي 1311ساله شهر تهران در سال  21تا  15نیز جامعه آماری را پسران 

گیری داوطلبانه انتخاب شدند. در مرحلوه کیفوي، ابوزار پوژوهش     ز نمونهنفر با استفاده ا 213ها آن
مصاحبه بود. مصاحبه با هر شرکت کننده نیز طي یک الي دو جلسه صورت گرفت و زمان مصاحبه 

دقیقه طول کشید. در مرحله کمّي پژوهش نیز بر اساس نتایج مصواحبه و   61تا  45با هر فرد بین 
نفور   213مه ای ساخته شد که با اجرای آن بر روی نمونه ای شام، الگوی مستخر  از آن پرسشنا

به اعتبارسنجي الگوی مزبور پرداخته شد. به بیان دیگر، بعد از استخرا  الگوی کالن روایت و ضد 
-روان 3نفور )  6ها، از گروه کانوني شوام،  روایت شرکت کنندگان از طریق تحلی، محتوای روایت

فاده شد تا اعتبار دروني الگو سنجیده شوود. سوپس بورای سونجش     جامعه شناس( است 3شناس و 
نفر اجورا گردیود. در    213ای ساخته شد و بر روی نمونه ای به حجم اعتبار بیروني الگو پرسشنامه

های تجزیه و تحلی، کیفوي و کمّوي بور    کارگیری طرح آمیخته، از روشپژوهش حاضر به دلی، به
زنودگي   هایدر بخش کیفي از طریق تحلی، محتوای روایت حسب نیازهای پژوهشي استفاده شد.

ها و ایجاد مضامین، الگو و محتوای کوالن روایوت و   شرکت کنندگان با استفاده از بازگویي داستان
و بررسوي روایوي    ها استخرا  گردید. در بخش کمّي نیز بعود از سواختن پرسشونامه   آن ضد روایت

نفر( و نهایتاً اجرای پرسشونامه مزبوور، بوه     5ان مربوطه )محتوای آن با استناد به نظرات متخصص
بررسي برازش الگوهای مستخر  از طریق روش تحلی، عاملي ت ییدی پرداخته شد. الزم بوه ذکور   

 نرم افزار لیزرل صورت گرفت. 31/3ها با استفاده از نسخه است که تجزیه و تحلی، داده
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  ابزارهای پژوهش

( به منظور دستیابي به تفواوت افوراد و   1115مک آدامز ) دامز:مصاحبه داستان زندگی مک آ

شوود کوه   شان مصاحبه ای تدوین نمود. در این مصاحبه از افراد خواسوته موي  ها از زندگيدرک آن
گوید. مصواحبه بوه چنود بخوش     نقش داستان گویي را بازی کنند که داستان زندگي خودش را مي

پوردازد و بوه   های کلي زنودگي افوراد موي   تجوی فص،های مقدماتي به جسشود. بخشتقسیم مي
هوای مختلوف مصواحبه عبارتنود از:     شود. بخشهای بعدی به جزئیات پرداخته ميتدریج در بخش

های زندگي، اتفاقات مهم، مهمترین چالش زندگي، عوام، مؤثر بر داستان زنودگي )مثبوت و   فص،
استان زندگي، طرز فکور شخصوي، موضووع    های مهم، آینده پیشنهادی فرد برای دمنفي(، داستان

 زندگي و موارد باقیمانده.
 

 هایافته
های پژوهش حاضر به مصاحبه با شرکت کنندگان اختصواص داشوت.   قسمت اول جمع آوری داده

سال مصاحبه شد که از این تعداد نهایتاً داده  21تا  15نوجوان پسر در دامنه سني  31در مجموع با 
نفور از شورکت    3هوای  ورد تجزیه و تحلی، نهایي قرار گرفت. چراکه پاسوخ نفر از آنان م 11های 

نفور از   4کنندگان به شدت کوتاه و ناقص بود و روایت مشخصي در بر نداشت. نتایج مصواحبه بوا   
های جدیدی به دست نداد. بنابراین، پس نیز تکراری بود و داده 23و  22، 21، 1ها یعني نفرات آن

اده تکراری مصاحبه متوقف شد و به عبارت دیگر، نمونه به اشباع نظری رسید. مورد د 3از مشاهده 
شرکت کننده باقیمانده به استخرا  مجموعوه ای از   11نتایج حاص، از تحلی، محتوای مصاحبه با 

مضامین نسبتاً شایع منتهي گردید. حد نصاب الزم برای تعیین شایع بودن یک مضمون نیز تکورار  
 نفر( بود.  6مصاحبه حداق، یک سوم از شرکت کنندگان )بیش از آن مضمون در متن 

های نوجوانوان نشوان داد کوه الگووی روانوي      گزارشنتایج حاص، از استخرا  مضامین غالب 
های شخصي پیگیری و ابراز عالیق یا گرایشها غالباً مبتني بر مضامیني چون اجتماعي هویت آن

، احتورام بوه   دینوي هوای  ارزشپایبندی بوه  اعتمادی، بي، تعلق به خانواده)سبک زندگي اختیاری(، 
تمکوین از  اولیای الهي، استقالل خواهي، رقابت جویي، لذت جویي، حس منحصر بوه فورد بوودن،    

با این حال، پس از مشورت با متخصصان ذیربط )سه روانشوناس و  ها است. والدین و اطاعت از آن
مستخر  به چند مؤلفوه اساسوي تقلیو، داده و در     سه جامعه شناس( و نظرخواهي از آنان مضامین

 و 1کوالن روایوت در شوک،    مدل مفهوومي   قالب دو مدل کالن روایت و ضد روایت خالصه شد.
 نمایش داده شده است. 2در شک،  ضد روایتمدل مفهومي 
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  کالن روایت نوجوانان پسر ایرانی. مدل مفروض 0شکل 

 

مدل مفروض کالن روایت نوجوانان پسور ایرانوي از   شود، مشاهده مي 1همانطور که در شک، 
و اطاعوت از   2هوای دینوي  ، پایبنودی بوه ارزش  1سه مؤلفه اصلي تحت عناوین تعلق بوه خوانواده  

 تشکی، شده است.  3والدین

 
 ضد روایت نوجوانان پسر ایرانی . مدل مفروض ۲شکل 

                                                           
1. family belonging 

2. adherence to religious values 

3. obedience to parents 



 پیکربندی و اعتباریابی الگوی روانی اجتماعی هویت نوجوانان پسر ایرانی: یک مطالعه روایتی

88 

 
 

نوان پسور ایرانوي از    شود، مدل مفروض ضد روایوت نوجوا مشاهده مي 2همانطور که در شک، 
، اسوتقالل  2، سبک زنودگي اختیواری  1چهار مؤلفه اصلي تحت عناوین حس منحصر به فرد بودن

 تشکی، شده است.  4و رقابت جویي 3خواهي
پس از تعیین اعتبار دروني الگوها از طریق نظرخواهي از متخصصان و مطالعه منابع مربوطوه،  

ها پرسشونامه ای طراحوي گردیود.    تعاریف نظری آنهای مستخر  و در مرحله بعد بر اساس مؤلفه
 5گویه بود، اما پس از ارسال بوه متخصصوان ذیوربط )    111این پرسشنامه در وهله نخست حاوی 

گویه کاسته شود. در   56ها جهت تعیین روایي محتوا، تعداد آن به روانشناس( و دریافت نظرات آن
 213زیع شد و پس از گذشت حدود یوک مواه   های اجتماعي تووهله بعد پرسشنامه از طریق شبکه

نفر از افراد واجد شرایط آن را تکمی، نمودند که با توجه به حدنصاب نمونه برای تحلی، داده ها در 
گویه باقیمانده نیز  56ها، از مجموع رسید. پس از جمع آوری دادهنرم افزار لیزرل، موجه به نظر مي

هوا حوذف گردیود. بوه گونوه      رونباخ و بارهای عاملي آنگویه از طریق بررسي ضرایب آلفای ک 13
هایي شد بعالوه گویهها ميهایي که حذفشان باعث افزایش آلفای سازه مربوط به آنتر، گویهدقیق

بود، از تحلی، نهایي کنار گذاشته شدند. الزم به ذکور اسوت کوه بوه      31/1ها زیر که بار عاملي آن
ائه نتایج و نظر به اینکه نمایش اشکال و جداول مربووط بوه   منظور رعایت اص، صرفه جویي در ار

های حذف شده از حوصله پژوهش حاضر خار  بود، از ضرایب آلفای کرونباخ و بارهای عاملي گویه
های حاص، نظر گردید. در بخش بعدی یعني بخش کمّي پژوهش یافتهنمایش نتایج مذکور صرف

های استنباطي ارائه خواهد شد. در بخش نخست، یافتهاز اجرای پرسشنامه در دو بخش توصیفي و 
هوای  مربوط به میانگین، انحراف معیار، کجي و کشیدگي متغیرهای آشوکار پوژوهش یعنوي گویوه    

قاب، مشاهده اند. الزم به یادآوری است  1ها در جدول پرسشنامه نمایش داده شده است. این یافته
نفر بود، ستون مربوط به حجم نمونوه   213ها تمامي گویهکه از آنجایي که تعداد افراد نمونه برای 
 5های پرسشنامه بوه وسویله مقیواس لیکورت     گذاری گویهاز جدول مزبور حذف گردید. ضمناً نمره

 ها یا متغیرها است.درجه ای انجام شده که در آن درجات باالتر به معنای نمرات باالتر در گویه
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. sense of uniqueness 

2. voluntary lifestyle  

3. independence-seeking  

4. competitiveness 
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 ها عیار، کجی و کشیدگی گویه. میانگین، انحراف م0جدول 

انحراف  میانگین گویه متغیر
 معیار

 کشیدگی کجی

 -35/1 -63/1 13/1 11/3 خودم را جزء مهمي از خانواده ام مي دانم .1 

 -33/1 -33/1 26/1 41/3 . احساس میکنم در خانواده ام درک مي شوم2 

تعلق باه  
 خانواده

 -61/1 -62/1 13/1 35/3 با خانواده ام احساس یکي بودن میکنم. 3

احساس میکنم مورد حمایت و پشتیباني خانواده . 4 
 ام قرار دارم

11/4 12/1 11/1- 16/1 

 13/1 -15/1 13/1 15/3 احساس میکنم مورد پذیرش خانواده ام هستم. 5 

 33/1 -16/1 11/1 16/4 از بودن کنار خانواده ام لذت مي برم. 6 

 -21/1 -31/1 16/1 11/3 خانواده ام هستماحساس میکنم مورد توجه . 3 

 -51/1 -35/1 11/1 13/4 به خانواده ام دلبستگي و تعلق خاطر دارم. 3 

 -25/1 -11/1 31/1 34/2 خودم را یک آدم مذهبي و متدین میدانم. 1 

 -14/1 -41/1 45/1 41/3 به اصول دین اسالم اعتقاد دارم. 2 

پایبندی 
 به  

 16/6 -64/2 13/1 61/4 عتقاد دارمبه وجود خداوند ا. 3

-ارزش

هااااای 
 دینی

 44/1 -41/1 33/1 13/4 به روز قیامت اعتقاد دارم. 4

 43/1 -41/1 41/1 15/4 به بهشت و جهنم اعتقاد دارم. 5 

 31/1 -44/1 23/1 13/4 به امامان و پیامبران اعتقاد دارم. 6 

 -51/1 -13/1 55/1 13/3 نماز مي خوانم. 3 

 -51/1 -14/1 53/1 11/3 روزه مي گیرمماه رمضان  . در3 

اطاعاات 
 از 

 -16/1 -63/1 13/1 34/3 در مقاب، دستورات والدینم سرپیچي نمي کنم. 1

هر کاری والدینم از من بخواهند، انجام خوواهم  . 2 والدین
 داد

31/3 11/1 63/1- 33/1- 

به قوانین تعیین شده توسوط والودینم تون موي     . 3 
 دهم

65/3 13/1 51/1- 34/1- 

.  خودم را متفاوت از دیگوران میبیونم بوي آنکوه     1 
 احساس تنهایي، بیگانگي و درک نشدن بکنم

33/3 33/1 11/1- 13/1- 

. ویژگي هایي دارم که خاص خودم اسوت و ایون   2 
 باعث مي شود احساس ارزشمند بودن بکنم

14/4 11/1 15/1- 13/1 

حااااس 
منحصاار 
بااه فاارد 

 بودن

 ویژگوي  شوند، مي آشنا من با بیشتر مردم . وقتي3
 دهند مي تشخیص را من خاص های

31/3 11/1 63/1- 11/1 

 41/1 -31/1 11/1 16/4 خصوصویاتم کوامالً   از برخوي  کنم مي . احساس4 
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انحراف  میانگین گویه متغیر
 معیار

 کشیدگی کجی

 است خودم مختص
. در انتخاب ها و تصمیم گیری هوای زنودگي در   1 

درجه اول به عالیق و نیازهای شخصي خود توجه 
 میکنم

13/3 14/1 31/1- 25/1 

سااابک 
زناادگی 

 اختیاری

نباید عالیق خود را قربواني نظورات و خواسوته    . 2
 های دیگران کرد

36/4 16/1 31/1- 61/3 

به طور جدی اهداف و رویاهوای خوود را دنبوال    . 3 
 میکنم حتي اگر دیگران آنها را مسخره بدانند

23/4 11/1 33/1- 46//1 

ه راحتي بیوان  . عالیق و اهداف شخصي خود را ب4 
 میکنم

36/3 22/1 31/1- 56/1- 

. دلم نمي خواهد والدینم بوه جوای مون تصومیم     1 
 گیری کنند

31/3 25/1 35/1- 33/1- 

استقالل 
 خواهی

میخواهم در انجام امور روزمره ام فقط به خودم . 2
 متکي باشم

32/3 12/1 53/1- 41/1- 

نمیخواهم از لحاظ موالي بوه خوانواده ام متکوي     . 3 
 باشم

34/3 21/1 36/1- 36/1- 

نمیخواهم بورای رفوع نیازهوایم بوه خوانواده ام      . 4 
 وابسته باشم

64/3 21/1 61/1- 43/1- 

 43/1 -13/1 11/1 13/4 رقابت با دیگران را خیلي دوست دارم. 1 

نمیتوانم غلبه یا برتری دیگران را بر خود تحم، . 2 
 کنم

51/3 31/1 31/1- 11/1- 

وز شوودن بور دیگووران خیلووي انگیووزه  بورای پیوور . 3 
 میگیرم

15/4 13/1 14/1- 31/1 

رقابااات 
 جویی

غلبه کردن بر دیگران موجوب احسواس بسویار    . 4
 شودخوشایندی در من مي

33/3 22/1 61/1- 61/1- 

در موقعیت های رقابتي بهتور از موقعیوت هوای    . 5 
 انفرادی عم، مي کنم

54/3 13/1 44/1- 51/1- 

یک جمع یا گروه قرار میگیرم دلم زماني که در . 6 
 میخواهد بهترین باشم

13/4 13/1 16/1- 15/1- 

تووالش زیووادی میکوونم تووا کارهووایم را بهتوور از . 3 
 دیگران انجام دهم

26/4 33/1 36/1- 31/1- 

 
 تموامي متغیرهوای پوژوهش    میوانگین  دهد،نشان مي 1موجود در جدول  نتایج گونه کههمان

بوه وجوود خداونود اعتقواد     »( مربوط به گویوه  61/4آنکه بیشترین میانگین )نسبتاً باال است. ضمن 
« دانوم خودم را یک آدم مذهبي و متودین موي  »  ( مربوط به گویه34/2و کمترین میانگین )« دارم

هوای  از نرمال بوودن توزیوع داده   مي باشد. عالوه بر این، نتایج مربوط به کجي و کشیدگي حاکي
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های دینوي اسوت. بوا توجوه بوه حجوم       متغیر پایبندی به ارزش 3نای گویه تمامي متغیرها به استث
نفر( و نظر به اینکه انحراف متغیر مذکور از حالت بهنجار چندان شودید   211مناسب نمونه )باالی 

 ها را پذیرفت.توان با اندکي تساه، مفروضه بهنجار بودن توزیع دادهنیست، مي
گیرد. در مدل کالن روایت، سه مورد آزمون قرار ميهای مفهومي پژوهش در این قسمت مدل

های دیني و اطاعت از والدین و در مدل ضود روایوت نیوز    متغیر تعلق به خانواده، پایبندی به ارزش
چهار متغیر حس منحصر به فرد بودن، سبک زندگي اختیاری، استقالل خواهي و رقابت جویي بوه  

های پیشونهادی از روش تحلیو،   اند. برای آزمون مدلشده  های اصلي در نظر گرفتهعنوان مؤلفه
استفاده شد. نتایج حاص، از آزمون مدل کالن روایت در حالت ضرایب اسوتاندارد در   عاملي ت ییدی

 است. نمایش داده شده 3شک، 

 
 . تحلیل عاملی تأییدی مدل کالن روایت در حالت تخمین ضرایب استاندارد۳شکل 

 

باالیي را نسبتاً همبستگي  ها(ی آشکار )گویه، همه متغیرها3 شک،در  نتایج موجودبا توجه به 
کنم مورد توجه احساس مي»متغیر در سازه تعلق به خانواده، دهند. با سازه مربوط به خود نشان مي
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 از درصود  35 حودود  دهود است که نشان مي 12/1 با بار عامليبیشترین دارای  «خانواده ام هستم
از بودن کنوار خوانواده ام لوذت موي     »متغیر  .شودیین ميبت سازه مزبوراز سوی  واریانس این متغیر

بوه  »متغیور  ، های دینيپایبندی به ارزش. در سازه است 63/1 با بار عامليکمترین دارای  نیز« برم
 36 حودود  دهود است که نشان مي 13/1 با بار عامليبیشترین دارای  «بهشت و جهنم اعتقاد دارم

روزه موي  در مواه رمضوان   »د. متغیر شویین ميبت سازه مزبورانس این متغیر از سوی واری از درصد
هور کواری   »متغیور ، اطاعوت از والودین  . در سازه است 51/1 با بار عامليکمترین دارای  نیز« گیرم

اسوت کوه نشوان     35/1 بوا  بوار عواملي  بیشترین دارای  «والدینم از من بخواهند، انجام خواهم داد
به قوانین »متغیر  .شودیین ميتب سازه مزبورواریانس این متغیر از سوی  از درصد 32 حدود دهدمي

. در مرحلوه بعود   است 66/1 با بار عامليکمترین دارای  نیز« دهمتعیین شده توسط والدینم تن مي
شدند  tبه منظور بررسي معناداری ضرایب استاندارد موجود در مدل، ضرایب مزبور تبدی، به مقادیر 

 نمایش داده شده است. 4نتایج حاص، از آن در شک، که 

 
 . تحلیل عاملی تأییدی مدل کالن روایت در حالت معناداری4شکل 
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در موجود در مودل  متغیرهای آشکار  يارهای عاملي تمامب، 4نتایج موجود در شک، با توجه به 
همه بارهای عاملي  t ر، مقداشودنیز مشاهده مي و همانگونه که در شک، استدار امعن 15/1سط  

مقادیر به دست آمده توا چوه حود بوا      مشخص شودبرای آنکه است. در مرحله بعد  16/1بزرگتر از 
کوه   گرفتقرار  بررسيمورد مدل های برازش شاخص، دندار همخوانيهای موجود در مدل واقعیت

 .شده است نمایش داده 2نتایج آن در جدول 
 

 

 ن روایتهای برازش مدل کال. شاخص۲جدول 

 نتیجه حد مجاز برآوردهای مدل شاخص
 RMSEA 15/1  خوب 13/1کمتر از 
 CFI 12/1  خوب 1/1باالتر از 

NFI 11/1  خوب 1/1باالتر از 

 IFI 12/1  خوب 1/1باالتر از 

 
 حاضور  پژوهشتجربي های دهد، دادهنشان مي 2جدول  موجود درهای طور که شاخصهمان

. در دارددر خصوص کالن روایت هویوت نوجوانوان پسور     مفروض پژوهشمدل برازش مناسبي با 
است. این نتوایج   ادامه، نتایج حاص، از آزمون مدل ضد روایت در حالت ضرایب استاندارد ارائه شده

 قاب، مشاهده است. 5در شک، 
 



 پیکربندی و اعتباریابی الگوی روانی اجتماعی هویت نوجوانان پسر ایرانی: یک مطالعه روایتی

94 

 
 

 
 . تحلیل عاملی تأییدی مدل ضد روایت در حالت تخمین ضرایب استاندارد5شکل 

 

متوسوط توا   همبسوتگي   هوا( ی آشکار )گویوه ، همه متغیرها5 شک،نتایج موجود در  با توجه به
متغیور  در سازه حس منحصر به فورد بوودن،   دهند. باالیي را با سازه مربوط به خود نشان مينسبتاً 

دارای  «هایي دارم که خاص خودم است و این باعث مي شود احساس ارزشمند بودن بکنمویژگي»
واریانس این متغیر از سووی   از درصد 34 حدود دهداست که نشان مي 36/1 با بار عامليبیشترین 

 مون  خاص های ویژگي شوند، مي آشنا من با بیشتر مردم وقتي»متغیر  .شودیین ميبت سازه مزبور
. در سازه سبک زندگي اختیاری، است 43/1 با بار عامليکمترین دارای  نیز« دهند مي تشخیص را

هوا را مسوخره   کنم حتي اگور دیگوران آن  اهداف و رویاهای خود را دنبال مي به طور جدی»متغیر 
واریانس این متغیور   از درصد 41 دهداست که نشان مي 31/1 با بار عامليبیشترین دارای  «بدانند

های زندگي در درجوه اول  ها و تصمیم گیریدر انتخاب»متغیر  .شودیین ميبت سازه مزبوراز سوی 
. در اسوت  45/1 بوا  بار عامليکمترین دارای  نیز« کنمزهای شخصي خود توجه ميبه عالیق و نیا

دارای  «خواهم برای رفع نیازهایم به خوانواده ام وابسوته باشوم   نمي»متغیر سازه استقالل خواهي، 
واریانس این متغیر از سووی   از درصد 51 حدود دهداست که نشان مي 31/1 با بار عامليبیشترین 

 نیوز « دلم نمي خواهد والدینم به جای من تصمیم گیوری کننود  »متغیر  .شودیین ميبت سازه مزبور
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برای پیروز شدن بر دیگوران  »متغیر . در سازه رقابت جویي، است 33/1 با بار عامليکمترین دارای 
 درصود  63 حدود دهداست که نشان مي 32/1 با بار عامليبیشترین دارای  «گیرمخیلي انگیزه مي

غلبه کوردن بور دیگوران موجوب     »متغیر  .شودیین ميبت سازه مزبوراین متغیر از سوی  واریانس از
. در مرحلوه  اسوت  51/1 با بار عامليکمترین دارای  نیز« شوداحساس بسیار خوشایندی در من مي

 tبعد به منظور بررسي معناداری ضرایب استاندارد موجود در مدل، ضرایب مزبور تبدی، به مقوادیر  
 نمایش داده شده است. 6تایج حاص، از آن در شک، شدند که ن

 

 
 . تحلیل عاملی تأییدی مدل ضد روایت در حالت معناداری6شکل 

 
بارهای عاملي تمامي متغیرهای آشکار موجود در مودل در  ، 6نتایج موجود در شک، با توجه به 

همه بارهای عاملي  tشود، مقدار دار است و همانگونه که در شک، نیز مشاهده ميمعنا 15/1سط  
نموایش   3های برازش مدل مفروض ضد روایت در جدول است. در ادامه، شاخص 16/1بزرگتر از 

 داده شده است.
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 های برازش مدل ضد روایت. شاخص۳جدول 

 نتیجه حد مجاز برآوردهای مدل شاخص

(/df2χ) 36/2=146÷61/413  ت یید 3کمتر از 
 CFI 11/1  خوب 1/1باالتر از 

NFI 11/1  خوب 1/1باالتر از 

 IFI 11/1  خوب 1/1باالتر از 

 
های تجربي پژوهش حاضور  دهد، دادهنشان مي 3های موجود در جدول طور که شاخصهمان

 برازش مناسبي با مدل مفروض پژوهش در خصوص ضد روایت هویت نوجوانان پسر دارد. 
 

 گیریبحث و نتیجه
ریابي الگوی روانوي اجتمواعي هویوت نوجوانوان ایرانوي و      پژوهش حاضر با هدف شناسایي و اعتبا

تعیین رابطه احتمالي آن با تغییرات رفتاری آنان بر اساس رویکرد روایت پژوهي انجام شود. سوؤال   
اساسي پژوهش این بود که الگوی کالن روایت و ضدروایت هویت نوجوانان ایراني چگونه اسوت؟  

وی رواني اجتماعي هویت نوجوانان پسر ایراني بوه طوور   های پژوهش حاکي از آن بود که الگیافته
ها در پواره ای از مووارد در   شود که این مدلو ضدروایت تشکی، مي عمده از دو مدل کالن روایت

هوای  گیرند. با توجه ماهیت اکتشافي پژوهش حاضر و عدم وجود پژوهشتقاب، با یکدیگر قرار مي
ق و بررسي همسویي نتایج وجود ندارد. عالوه بور ایون، از   مشابه در داخ، کشور امکان مقایسه دقی

های خارجي آنجایي که پژوهش حاضر به شدت ماهیت بومي دارد، امکان مقایسه نتایج با پژوهش
های پوژوهش حاضور را بوه طوور کلوي در      توان یافتهپذیر نیست. با این وجود، ميمشابه نیز امکان

( دانسوت.  1333( و کریمیوان ) 1316سوفیری )  و يکالنهای داخلي ازجمله راستای برخي پژوهش
نتایج تحقیقات پژوهشگران مذکور نیز عموماً حاکي از وجود تناقض و ناهمساني در ساختار هویتي 

 فرایند هویت یابي آنان است.  در مدرن و سنتي بافت نوجوانان ایراني و تقاب،
جوود حرکوت جامعوه بوه سووی      دهد کوه بوا و  نگاهي به مدل کالن روایت نوجوانان نشان مي

های سونتي و جموع گرایانوه ای چوون تعلوق بوه       های فردگرایانه، هنوز هم ارزشمدرنیته و ارزش
های دیني عناصر اصلي کالن روایت آنان را تشکی، خانواده، اطاعت از والدین و پایبندی به ارزش

روز که ویژگوي شواخص آن   توان ادعا کرد که در شرایط کنوني دنیای امدهد. در این رابطه ميمي
های دیرینوه  ها و ارزشبي ثباتي هویتي افراد و تغییر مستمر معاني زندگي است، بازگشت به سنت

شوود، نفووذ بسویار    چندان دور از انتظار نیست. نکته دیگری که در کالن روایت نوجوانان دیده مي
ایت نیز حس منحصر به فورد  ها است. در مدل ضد روباالی اطاعت از والدین نسبت به سایر مؤلفه

دهد و به عبارتي، دغدغوه بیشوتری در ذهون    ها نشان ميبودن نفوذ باالتری نسبت به سایر ارزش
نوجوانان ایجاد کرده است که این نکتوه جوای بحوث فوراوان دارد. از نقطوه نظور محقوق دالیو،         
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بحث دالیو، خوانوادگي   خانوادگي و فرهنگي اجتماعي در این قضیه حائز اهمیت فراوانند. مثالً در 
های فرزندپروری، کم شدن تعوداد فرزنودان، کواهش میوزان     توان به مواردی چون تغییر سبکمي

ها اشاره کورد. مسولماً   مر  و میر فرزندان و عدم وابستگي ارزش فرزندان به قابلیت کار کردن آن
ارتبواط عواطفي   کننود و  والدین امروزی وقت، توجه و انرژی بیشتری را صرف فرزنودان خوود موي   

ها حس مهوم  ها دارند. بدیهي است که توجه، مراقبت و محبت به فرزندان به آنتری با آننزدیک
 کند. بودن، متفاوت بودن و خاص بودن را القا مي

تووان  چنان نیرومند بوده که موي حس منحصر به فرد بودن در ساختار ضد روایت نوجوانان آن
هوا  روایت به درجاتي از آن ت ثیر پذیرفته اند. چراکه در تمامي آنهای ضد ادعا کرد که سایر مؤلفه

نوعي تالش در جهت خاص بودن و متفاوت بودن از دیگران نهفته است. در رقابوت جوویي، فورد    
ها درصدد آن است که به واسطه برتری یافتن بر دیگران، متفاوت بودن و ممتاز بودن خود را به آن

ها، افکار و اهداف خواص خوود   ختیاری با برگزیدن عالئق، سرگرمينشان دهد و در سبک زندگي ا
-درصدد متمایز نمودن خود از سایرین است. تمای، نوجوان به مستق، شدن از دیگران را نیوز موي  

توان از برخي جهات تالشي در راستای متفاوت شدن از دیگران قلمداد کرد. زیرا تا زماني که فورد  
دیگران خار  نشود، عمالً فردیت نخواهد یافت. با ایون حوال، شوواهد    از زیر سایه، سلطه و کنترل 

دهد که استقالل خواهي علیرغم آنکه گرایشي طبیعي در دوره نوجواني است، اما در ضود  نشان مي
روایت زندگي نوجوانان به قعر مدل رانده شده است. در تبیین این مسئله و البته در چارچوب نتوایج  

ادعا کرد که مؤلفه اطاعت از والدین و تعلق به خانواده در مدل کالن روایت توان به دست آمده مي
چنان نیرومند بوده اند که نَفَس استقالل خواهي را در نوجوانان گرفته انود. در بحوث اسوتقالل    آن

ها بعالوه تووان اخوذ   ت کید بر قطع وابستگي به دیگران و رها شدن از زیر سلطه، کنترل و نفوذ آن
مستق، و اداره مستقالنه زندگي خویش است. حال آنکوه در نوجوانوان ایرانوي تعلوق و     تصمیمات 

وابستگي به خانواده و اطاعت از والدین آنقدر عمیق بوده که رمق چنداني برای این گورایش بواقي   
رسود  نگذاشته است. در واقع اگر زماني مستق، شدن به معنای هویت یافتن بود، اکنون به نظر مي

بخشد. طوری که گویي تعلق به خانواده و ماندن زیر چتر آن است که به فرد هویت مي وابستگي و
هویت خواهد شد. ضمن آنکه تالش والدین جهت نزدیک نگوه داشوتن   نوجوان خار  از خانواده بي

ها به دنیای اجتماعي و محدود کردن تجوارب خوار  از خانوه    فرزندان نزد خود، ممانعت از ورود آن
کند. ها القا ميترس نسبت به دنیای خار  و هراس از مستق، شدن از خانواده را به آن ها نوعيآن

مؤلفه دیگری که از نفوذ نسبتاً باالیي در ساختار ضد روایت نوجوانان برخوردار است، سبک زندگي 

تشوکی،   "انتخواب "اختیاری است که محصول مستقیم جامعه مدرن است و جووهره آن را مفهووم   
های اساسي دنیای مدرن، نسبي بودن واقعیت است و اینکوه واقعیوت   کي از پیش فرضدهد. یمي

یک امر متکثر، ذهني و وابسته به زمینه است. بر این اساس، بر انتخاب واقعیت توسوط خوود فورد    
-هوا را موي  ها بلکه ذهنیت ها هستند که واقعیوت شود. در واقع، در دنیای مدرن نه سنتت کید مي
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های سنتي و مذهبي به واسطه این نوع نگاه تضوعیف یوا تعودی،    یعي است که ارزشسازند. لذا طب
های خود نشان دادند که در عین اهمیت خوانواده و  شوند. نوجوانان حاضر در این پژوهش با روایت

دهند. بوه عبوارتي، درصودد    ها، تمای، باالیي به سبک زندگي اختیاری نشان ميمذهب در نظر آن
ها، باورها و رفتارهایشان را شخصاً انتخواب نماینود. گرایشوي کوه همچوون      ارزشآنند که اهداف، 

هایي چون اطاعت از والدین قرار بگیورد  تواند در پاره ای موارد در مقاب، ارزشاستقالل خواهي مي
و نوعي تعارض هویتي را برای نوجوانان ایجاد کند. همچنوین ممکون اسوت در برخوي مووارد، بوا       

یز در تعارض قرار بگیرد، چراکه دین یک چوارچوب مشوخص و از پویش تعیوین     های دیني نارزش
سفیری  و يکالنتوان همسو با نتایج پژوهش دارد. بنابراین ميشده جهت زندگي به فرد عرضه مي

هوای  ( نتیجه گرفت که نس، کنوني نوجوانان ایراني از جهواتي تعوارض  1333( و کریمیان )1316)
های هویتي گوناگوني دارد که درمورد اخوذ  ند. در این وضعیت فرد مؤلفهکنهویتي را هم تجربه مي

بهترین تصمیم همسو نیستند. در وضعیت تعارض هویتي، جستجوگری و اکتشاف کمرنگ شوده و  
توان در حد چشمگیری در نسو،  شود. وضعیتي که ميفرد دچار نوعي سردرگمي و بالتصمیمي مي

های هویتي امکان اخذ د. در واقع، مي توان ادعا کرد که تعارضکنوني نوجوانان ایراني مشاهده نمو
گوری، تردیود و   تصمیمات مهم زندگي را تا حد زیادی از نوجوانان سلب نموده و خام بودن، ناشوي 

 بالتکلیفي را در آنان به بار آورده اند. 
نوي  به عنوان یک جمع بندی بایستي اذعان داشت کوه طیوف قابو، تووجهي از نوجوانوان ایرا     

ثبوات و متغیور   تر جهت زندگي در دنیای بيتر و ایمنهای سنتي را شیوه ای مطمئنکماکان ارزش
هوای آنوان   های مدرن نیوز در روایوت  دانند. با این حال، گرایش قاب، توجهي به ارزشامروزی مي
دی، شود و این امر حاکي از حضور همزمان سنت و مدرنیته در ساختار ذهني آنان و تعمشاهده مي

-های مدرن است. در نهایت، وضعیت نس، کنوني نوجوانوان را موي  های سنتي توسط ارزشارزش

دوگانگي میان برخي مباني ارزشوي موجوود در زنودگي     -1توان محصول نهایي دو عام، دانست: 
ها. به زبان پژوهش حاضر، تعوارض  های زندگي آنوضعیت نسبتاً افراطي برخي از ارزش -2ها آن

های کالن روایت و ضد روایت بعالوه وضعیت نسبتاً افراطي برخي مؤلفوه هوای   ي مؤلفهمیان برخ
 ها دنیای نس، فعلي نوجوانان ایراني را پدید آورده است.آن

های پژوهش حاضر عبوارت بودنود از: حالوت دفواعي برخوي شورکت کننودگان در        محدودیت
هوای بسویار   ها و ارائه پاسوخ آن پاسخگویي به سؤاالت مصاحبه به دلی، ماهیت خصوصي برخي از

-ها. تعداد نسبتاً زیاد سؤاالت مصاحبه که به ویژه با توجه به باز پاسخ بودن ميکوتاه و مبهم به آن

عودم امکوان نمونوه     .ها بکاهود های آنتواند موجب خستگي شرکت کنندگان شده و از دقت پاسخ
ناشي از همه گیری ویروس کرونوا   هایگیری تصادفي در مرحله کمّي پژوهش به دلی، محدودیت

 و نهایتاً محدود بودن منابع در دسترس جهت مقایسه نتایج، به دلی، نوآورانه بودن پژوهش. 
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