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 چکیده

به طور طبیعی، گذار از دورة جوانی به بزرگسالی، با اتمام تحصیالت، ورود به بازار کار، داشتن مسکن  

خیر بر اثر ا هایهر ده. این در حالی است که دگیردمستقل و ازدواج و تشکیل خانواده صورت می

ع آن در ایران، گذارهای جوانان بَ، و بازار کار در جهان و به تَخانواده، آموزش تغییرات در ساختار

پیش  های بیشتری راامکانات و گزینه از یک طرف، مسئله این تر شده است.طوالنی، ناپیوسته و پیچیده

با  مقالة حاضرآورد. می وجودبه  نااطمینانیابهام و نوعی  از سوی دیگر، دهد، ومیجوانان قرار  روی

 در و تعلیق وقفه ،«فریزشدهگذارهای » مفهوم از الهام باآمار و ارقام موجود و  تکیه بربا  تحلیلی و روش

حاکی از وقوع تغییرات اساسی در  تحقیق هاییافته .کندبررسی می را گذار جوانان به بزرگسالی

گذارها در ایران در هر چهار دهد که نشان میداشته و  های اخیردر دهه گسالیبه بزر گذارهای جوانان

اند. گذارهای شده مواجه تعلیقبا وقفه و  (اتمام تحصیالت، اشتغال، داشتن مسکن و ازدواجحوزه )

تنوع  کثرت و پذیری کمتر وبینی، قطعیت و پیشترتیب و زمانبندی از نظر ،نسبت به گذشتهجوانان 

 وضعیبه چنین  و وقوف رسد درک و شناخت مسئلة جوانان، در گرو آگاهینظر میبه  .اندیافته بیشتری

 است. 

 .مدرنیتة متأخر ؛گذار به بزرگسالی ؛ دورة زندگی؛فریزشدهگذارهای  جوانی؛ ها:کلیدواژه
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 و بیان مسأله مقدمه -۱

 مفید رویکردجوانان،  1ارگذدر مطالعة و بررسی تغییر و تحوالت اجتماعی، تحقیق در زمینة 

 ها و گذارهای زندگیبرای دوره ۲ایو تحوالت جامعه روند تغییرد. آیبه شمار می موثریو 

تحصیالت و اشتغال؛ کودکی،  ارتباطاین تحوالت  از طریق: به همراه دارد های مهمیداللت

 شوند. یبازتعریف م اقتصادی و غیره مالی، جوانی و بزرگسالی؛ وابستگی یا استقالل

سطح  1960، مسیر کار و خانواده در کشورهای غربی تا دهه شدندنیویبه دنبال روند 

مجموعه  رهگذرباالیی از یکنواختی را به دست آورد. در آن زمان، اکثریت زیادی از افراد از 

وجود انحرافات با  بوده، یبندی سندرجه که مبتنی بر مشخصی از مراحل خانوادگی و شغلی

ظاهراً در اواخر دهه شصت  ،. این حرکت به سوی استانداردسازیعبور کردند یرهامس زجزئی ا

مسیرهای شغلی و خانوادگی جایگزین شد.  گوناگونی تکثر و معکوس به سمت یتوسط گرایش

شدن به عنوان پوشش سراسری فردی نظریةتوسط  ،مسیرها روند پیچیدگی و تنوع بیشتر

ترین تغییرات جوامع در مدرنیتة متأخر دهندة یکی از عمیقنشان های شخصی وزندگی بیشتر

 ،4تعریف شدند. )وایندمر« 3استانداردزدایی»ارائه شد. تغییرات مزبور به عنوان فرایندهای 

۲009 :۲۸.)  

ین معاصر ب و پژوهشگران محققانعموم که ، طوالنی شده به حدیدورة جوانی  هم اینک

 ۵«بزرگسالی جوان» مانندی ترهای جدیدقالبقائل شده و  تمایز متأخرو جوانی  متقدمجوانی 

. اندابداع کرده ،زندگی از متفاوتای دوره جدید و تعریف عصربرای  6«بزرگسالی رو به ظهور»یا 

بزرگساالن کودک، نشانة سردرگمی میان دوره کودکی و »یا  ۷«افراد بینابین»اصطالحاتی مانند 

کند، در حالی که اشاره می« افراد واقع در آستانه و مرز»هوم اند. اپتر به مفبزرگسالی

برای توصیف « بینابینی»شناختیِ شرایط هولدزوورف و مورگان با پیروی از ترز از مفهوم انسان

اند؛ یعنی موقعیت جوانان که در آستانه میان جوانی و بزرگسالی قرار دارند، استفاده کرده

نواده خود و جهانی بیرونی که هنوز جوانان با آن انسجام سردرگمی میان جهان اجتماعی خا

به بعد و به خصوص با پژوهش 19۸0بزرگساالن جوان از دهة  (.114: 1393 اند )جونز،نیافته

پیوسته وارد صحنه شدند. هماروپایی بهتحقیقات باینر و نیز مطالعات گروه  چونهای محققانی 

 

1- transition 

2-  societal transformation 

3- de-standardization 
4- Widmer 
5- young adulthood 

6- emerging adulthood 

7- twixters 
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ری از پژوهشگران، چرخة زندگی از چهار مرحله تشکیل شده بود: تا پیش از آن، در نگاه بسیا

تشکیل )یا سالهای تحصیل(، دورة بزرگسالی )سالهای اشتغال و  دورة کودکی، دورة نوجوانی

؛ اما این مطالعات نشان دادند که )پس از بازنشستگی(خانواده( و باالخره، دورة سالخوردگی 

در حال  زرونه به نوجوانان شبیه است و نه به بزرگساالن، روزبهشان مشخصاتتعداد افرادی که 

در اشاره به این گروه در حال رشد وضع شد. « بزرگساالن جوان»اصطالح افزایش است. 

 .(9: 13۸۸ )کاظمی پور،

گذار در جامعه سنتی، این رساند. جوانی به بزرگسالی میشخص را از گذار حرکتی است که 

ای است که تغییر و تحوالت گذار آینه کند.شکل و ماهیت متفاوتی پیدا مین مدرن و پسامدر

 گذارد. و خود در عین حال، بر آن تأثیر می شودمنعکس میجامعه در آن 

ها و فرهنگ بزرگساالن را از جانب جوانان گذار سنتی در فرایندی خطی بازآفرینی نقش

گسالی، مسیری کمابیش یکنواخت و قابل انتظار دهد. در این گذار، مسیر حرکت به بزرنوید می

های آن برای جوانان گیری از این میدان و محدودهاست و میدان محدودی برای انحراف و فاصله

انگارند و غیرخطی ای اجتماعی و فرهنگی میرویکردهای جدید جوانی را سازهمتصور است. 

-های مکرر در مسیر زندگی را از ویژگیبودن، غیراستاندارد بودن، قابل بازگشت بودن و حرکت

گرایانه و مودن، ماجراجویی، افراط، مبالغه، نگرش نسبیعالقه به آز دانند.های گذار جدید می

تر از همه عالقه به حفظ استقالل عمل فردی و آزادی وجودی که امکان مانور را برای مهم

ها را بط میان نسلاکه گاه روذار است گهای فرهنگ جدید سازد از جلوهجوانان فراهم می

  (. 64: 1390 کند. )ذکائی،پرتنش می

مورد  مجموعدر  های دورة جوانی و بزرگسالی جوان،تجربه فزایندةگی ایده پیچید مروزها

گذار بین کودکی و  طوالنی جوانی مرحلة هم اکنوناست.  قرار گرفته پژوهشگران عموم پذیرش

-از منظر زیستی، روانشناختی، و جامعه حاضردر عصر  جوانی ن دورهبزرگسالی است. آغاز و پایا

 ،(4۷6: ۲00۷ ،1به نقل از آریاس ۲004آرنت ) بیان طبق شناختی به درازا کشیده است.

به طور  زمانی که جوانانیعنی ؛ یابدان میپای سالگی 1۸حدود آمریکا  فعلیدر فرهنگ نوجوانی 

-ترک می را و منزل والدین پیدا کردهقانونی ، استقالل شدهل التحصیاز مدرسه فارغ معمول

 .استکشورهای غربی  عمومدر  رایج و شایع ایهبزرگسالی، پدید آغازدر  تأخیر .ندکن

طوالنی، گسسته  گذار جوانان خانواده، آموزش و بازار کار، در ساخت رخدادهبر اثر تحوالت 

ولی در  ،دهدجوانان قرار می پیش رویبیشتری  ایهانتخاب تر شده است. این پدیدهو پیچیده

 

1- Arias 
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 ،۲)پانچ دگردمی به والدینبیشتر و وابستگی مالی  بالتکلیفی ،1نااطمینانی سبب عین حال

 یاز تالش برای تعریف جوانی در قالب ترتیبات سن شناسانجامعهعموم امروزه (. 1۲3: ۲00۲

 30، ۲0، 16، 1۲ ینکه در سنرا شاهدیم  گذارهای جوانانی مطالعة اکنوناند. هم دست کشیده

سبک  وابسته به اموربه مشاغل و  از جوانان هرگز خود را گروهی. قرار دارندو یا حتی بیشتر 

 و شونددار نمیبچهتعدادی کنند، ازدواج نمی دیگربرخی  کنند.مشغول نمی زندگی بزرگسالی

. یکی از مهم (۲9: ۲006 ،3)باری دهندادامه می عمر آخر ارا تدر خانة پدری زندگی  ای نیزعده

زندگی  ساله در کنار والدین ۲۲است که وقتی فردی  در اینجا این ترین سواالت قابل طرح

دهد: آیا این شخص نوجوانان است یا بزرگسال، یا کند، چه روی میمیکرده و همزمان تحصیل 

 این دو؟  بینچیزی 

به دلیل توسط نیروهای جهانی  ر به بزرگسالیادر گذتغییر چگونگی  صوصخنگرانی در 

بسیاری از کشورهای در حال  . دریابدمیبیشتری  شدتی، شناختمشخصات جمعیتتغییر 

 بوده است. همزمان جوانانجمعیت  تعدادبا رشد بی سابقه  ،این تغییرات جهانی سرعت ،توسعه

 رسیده استنفر میلیارد  ۵/1 طبق برآوردها به الهس ۲4-10 جمعیت تعداد کل ۲00۵در سال 

درصد از همه جوانان در  ۸6. دهدمیرا تشکیل  جمعیت این مناطقدرصد از  30 که تقریباً

درصد از جوانان کشورهای در  ۷1کنند و در حال حاضر، کشورهای در حال توسعه زندگی می

 (.1۷: 00۵۲ ،4کنند. )لویدحال توسعه نیز در آسیا زندگی می

درصد جمعیت کودک و  4/۲3 توسط مرکز آمار ایران، 1390نتایج سرشماری سال  مطابق

تا  30درصد میانساالن ) 3/39 سال(، ۲9تا  1۵درصد جوانان ) ۵/31 ،سال( 1۵نوجوان )زیر 

سال  60درصد سالمندان باالی  ۲/۸ سال و همچنین 6۵درصد سالمندان باالی  ۷/۵ سال(، 64

را بخش قابل توجهی از جمعیت کشور جوانان طبق آمارهای موجود در ایران، ت. ده اسبو

ترین این جمعیت در حد فاصل بین کودکی و بزرگسالی قرار دارند و مهم. دهندتشکیل می

 رویدادی که پیش روی این جمعیت قرار دارد گذار به بزرگسالی است.  

فراغت : عبارتند از بزرگسالی نجارمنده هایشاخصعالئم و موجود  بر اساس ادبیات نظری

برای تعریف و سن  مذکور مراحل، این . با وجودآوریبه کار، ازدواج و فرزند اشتغال، از تحصیل

و نه خطی و  است یگانهمسیرهای جوانان نه  .کندنمی تکافو کنونی برخی از واقعیات تحول

 

1- uncertainty 

2- Punch 
3- Barry 
4- Lloyd 
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 روندکه  اندمدعی برخی پژوهشگران .اندشده آلودپذیر، پیچیده و تناقض، برگشتتنوعمگذارها 

 روزافزون رشود که به طوبه مسیرهایی ختم می نمامتناقض شکلتغییر مدرنیزاسیون، به  رو به

 :کنداین گونه بیان میمورد نظر را  ( تناقض۲00۲اند. ماکادو پایس )توسط سن استاندارد شده

 به جوانان در حالی است که این و ستگذارها استانداردسازی خواهانهای جوانان سیاست

امروزه مسلماً، بخش قابل توجهی از جوانان  )همان(. ندگرایش دار آزادمستقل و  مسیرهای

ها و احساسات ذهنی نوعًا نوجوانی و یا بزرگسالی هویت ها، نگرشکنند که با پدیدهاحساس نمی

 (.4۷6 : ۲00۷)آریاس، یابندو تشخّص می

است. در حالی که نسل  کنونیمشخصة بازار کار در جهان  وجه ندهایفز 1پذیریانعطاف

رضایت  احساسامنیت باال  داشتنبه دلیل و  ندگذشته با قراردادهای دائمی مشغول کار بود

 کشند. دردوش می هپذیری فزاینده را ببار منفی پیامدهای انعطاف امروزی ناناداشتند، جو

 ایحرفهو به دوری از مشکالت نماید میممکن معقول  ، ادامة تحصیالت تا جایچنین شرایطی

و  تیره، هاکرده تحصیل و هاباسوادجوانان، حتی  در بین کار افق بازارکند. می کمکو شغلی 

و  غلی، کاهش امنیت اجتماعی کارگرانش نااطمینانیپذیری، افزایش است. انعطافناروشن 

 پذیر تبدیل کرده استآسیب قشریر، جوانان را به بازار کا روزافزونتجزیه و دو قطبی شدن 

 (.۲14: ۲01۲ ،۲)کوهار

 قیود ملزم به چندان، گذشتهجوانان، برخالف نسل  زیست شیوةامروزه در مجموع، 

احساس هنوز  و تشکیل خانواده ازدواج فشار چند هر. نیستجنسیتی، مذهبی، اخالقی و قانونی 

و  مشهودمتعارف نا؛ روابط جنسی نامشروع و دهدقی روی نمیاتفاچنین  اما عمالً، شودمی

 ی؛ و طالق بیش از پیش به امررو به گسترش است است؛ کودکان خارج از ازدواجمعمول 

 جداگانة های، حمایت اجتماعی و حوزهو دائمی است. شغل ثابت شدهتبدیل پسندیده مقبول و 

 سراشیب، در اندبودهسالی بر آن اساس استوار که مراحل اصلی زندگی بزرگ هزنانه و مردان حیات

  (.3: ۲01۲ ،3)سیلوا اندقرار گرفته و اضمحالل نابودی

ا در سراسر جهان به هم های اخیر، همه جوامع رشدن در دههنظر به اینکه فرایند جهانی

ی و جمعیتی، اقتصادی، فرهنگ ی از نظرمشابه به نسبتو الگوهای  روندها، است وصل نموده

خورد. یکی از این روند یا الگوها، تغییر در همه جوامع از جمله جامعه ایرانی به چشم میارزشی 

کشور رقم در نسل جوان  جمعیت برای در گذار به بزرگسالی است که وضعیتی خاص و ویژه

 

1- flexibilization 

2- Kuhar 
3- Silva 
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 جوانانجامعه و توقف درازمدت در اتاق انتظار جوانی، به یکی از مسائل اساسی  اینک زده است.

رویکردهای جمله جوانان، در پرتو مفهوم گذار، از « مسئلة»تبدیل شده است. بررسی و مطالعة 

وضعیت  کندکوشش میآید. تحقیق حاضر در راستای همین هدف، مفید و سودمند به شمار می

از ایرانی جامعه  دهد. سوال اصلی این است که توضیحگذار به بزرگسالی را در جامعه ایرانی 

نظر گذار به بزرگسالی چه از جوانان  ر به بزرگسالی رو به چه سمت و سویی دارد وگذا منظر

        تواند باشد؟وضعیتی دارند و آثار و پیامدهای احتمالی آن چه می

 پیشینه پژوهش -۲

 ۱دورة زندگیو رویکرد  «گذار »مفهوم  -۲-۱

 ،عوامل اجتماعی قلنقطة ث ،دورة زندگیاوالً اجتماعی است.  هپدید یک دورة زندگی

رود الگوهای دورة زندگی در طول بیوگرافی شخصی است. به همین سبب، انتظار می وتاریخی 

د. دوم، رویکردهای دورة زندگی بر پیامدهای اجتماعی نزمان، مکان و جمعیت متفاوت باش

طولی پویا و  رهیافتی. سوم، مطالعات دورة زندگی مستلزم انددست نهادهتمایز سنی گذارها 

نادر و ، بسیار باشدهای زمانی بلندمدتی دوره دربرگیرندةهای طولی که است. متاسفانه، داده

 اندپرداخته ۲مسیرهاگذارها به جای  به بررسی تحقیقات دورة زندگی لذا بیشتراست.  نایاب

 (.3۵۸: 1993 ،3)جورج

دو مفهوم فراگیر و  منظر، از این .کندمیاتخاذ رویکرد دورة زندگی نگرش درازمدتی 

 طیشود که در می اطالق معبریو یا  مراحلبلندمدت وجود دارد: مسیرها و گذارها. مسیر به 

فرد ممکن است  زیرا. مسیر یکتا و منحصر به فردی وجود ندارد؛ کندفردی بروز می حیات

، مسیر غلیش: مسیر تحصیلی، مسیر کندتجربه  نهادی فضاهایبسته به  طیفی از مسیرها را

. هرچند که مسیرهای فوق ممکن است همزمان غیرهتولیدی، مسیر مهاجرتی، مسیر سالمت و 

 سیاقبه سبک و  مسیرها اینحتمل است که مدر جوامعی  ای مسئله چنیند، ولی نباش موجود

-می بروزکه در مسیرهای مختلف  هستندویدادهایی د. گذارها رنمتوالی ایجاد شده باش نسبتاً

 د.نده خرتاریخی  یا دی، خانوادگی،فر ممکن است در قالب ی مورد نظررویدادها. کنند

تاریخی  اتبا تغییر رابطهکه در  شوندمیمحسوب اجزا و عناصری گذارهای فردی و خانوادگی 

 

1- life course 

2- trajectory 

3- George 



 ۱5............................   دورة جوانی و تغییر در الگوی گذار به بزرگسالی در ایران« فریزشدةگذارهای »

 

15 
 

 ( خاطر111۸: ۲011 ،۲اوکامونتس دو  به نقل از19۸۲ ) 1. همانطور که هارونکنندمیظهور 

 کند.متصل میرفتار جمعی و تحوالت تاریخی  بهفردی را  تاریخچةة زندگی سازد دورنشان می

مهم و  هایزندگی فردی یا بخش طی جریاناجتماعی  رایج دورة زندگی به فرایندهایپس 

های تربیتی و اشتغال و دورهآموزشی و  هایدورهآن، بویژه در رابطه با چرخة خانوادگی،  حیاتی

 (.۲۵۲: 199۷ ،3رستن)ست شودمربوط میی احرفه

 اجتماعی ةسن؛ مقول -۲-۲

و شناخت انتظارات و امتیازات نسبی هر دوره از  درک جهتپژوهشگران دورة زندگی 

مراحل زندگی  نوعاند. این زندگی، بزرگسالی را به بزرگسالی اولیه، میانی و پایانی تقسیم کرده

د، در قالب امور، نکنر هر مرحله بروز میاست و مسائلی که د مبتنی سنبر  التاًبزرگسالی اص

به  اشاره د. نخستین مرحلة بزرگسالی )که اغلبنگردمسائل و اهداف وابسته به سن تعریف می

سال  10تا ۵و ممکن است  شود آغازسالگی  30و  16 در میانةتواند دارد( می 4سازیدورة مرتب

، و انتخابثباتی، بالتکلیفی، بی» چون . این مرحله با مسائلیکشدباز پایان تحصیالت طول  پس

 ۲۲01 ،۵)واتکینز گرددمشخص می« مشاغلها و روابط، نقشمناسبات و تغییر و تبدیل در 

:196.) 

 ترینمهمیکی از  نفسهفیکنند. سن زندگی می متفاوتیشرایط  درافراد در سنین مختلف 

و  تکالیفسن، برخی از حقوق،  مبنایه بر . جامعدآیبه شمار میهای اجتماعی اکتسابی پایگاه

در  شرکتحق رانندگی، مصرف الکل، ازدواج، یا  مثالً . کندها را تعیین و تعریف میفرصت

انتخابات؛ انجام خدمت وظیفه در ارتش، احراز شغل، و تشکیل خانواده؛ امکان ورود به دانشگاه، 

سن  و فرصت ها تکالیفرخی حقوق، برای ب ریاست یک شرکت. قانون قبولحضور در کنگره، یا 

کرده تجویز  کم و بیش سنین چنین مسائلی را همةبرای  ، اما سنتمقرر کرده است خاصی را

 های سنیاست. گروه صورت گرفتهسن  اساسجامعه بر بندی یهالشناسی، . به زبان جامعهاست

 ،6اسکید و براون) اندکردهرا در نظام وظایف و امتیازات اشغال  گوناگونیهای ، الیهمختلف

۲010  :36۸.) 

 

1- Hareven 

2- Montes de Oca 
3- Settersten 
4- sorting period 

5-  Watkins 
6- Brown & Scheid 
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 ۱و گذار به بزرگسالی خرأمدرنیتة مت عصر -۲-۳

های دهه طیجوانان  که گذاراتفاق نظر عمومی وجود دارد گذار جوانان،  ةمطالع حوزةدر 

رشد  ”طالیی“است. طی سالهای  شدهتغییر  دستخوش کشورهای اروپائی همةاخیر در 

. است پیدا کردهنزولی  ، الگوی گذار رونددر اروپا جنگ و اشتغال کاملپس از  در دورة اقتصادی

در مقایسه و گذارها  هبندی کاهش یافتپذیری زمانبینیپیش، یافتهگذارها افزایش  زمان مدت

بعد  به 1990دهة  از (.۲1۲: ۲01۲ )کوهار، .ندایافتهثباتی بیشتری و بی تکثر، گذشته، تنوعبا 

دور و اطراف  بدست آمده از شواهد .شد نمایان وضوحمدرسه به کار به از  در گذار« بحران»

کم ساختاری در بازار کار و نظام فرصت ها،  ةه تغییرات عمدگویای این مطلب است ک جهان

نیروهای جهانی در عصر   متحول ساخته است. از بنیادگذار جوانان از مدرسه به کار را  وکیف

 . اندشدهجدیدی  آموزشی یهاشغلی و دوره نوین اشکال باعث پیدایش تة متاخر،مدرنی

مشاهده  روند عمده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سه نوعدر این خصوص، 

 :شودمی

  اندکیهای فرصتاست.  درآمدهبازار کار جوانان به صورت راکد و ایستا 

شوند، وجود دارد. میل شده و وارد بازار کار برای جوانانی که از مدرسه فارغ التحصی

، مهارت کمتری دارنددستمزد  ،یمشاغل موجود برای فارغ التحصیالن دبیرستان

 .گیرندمیجای  در حوزة اقتصاد رو به رشد خدمات و دطلبنمیکمتری 

 ی آموزشی هافرصت تنهااست. نه شده  فراگیر گسترده و آموزش عالی

به تحصیالت خود  شدن تعداد جوانانی که بعد از فارغ التحصیلبلکه افزایش یافته، 

تحصیالت رسمی  به است. بسیاری از جوانان رو به فزونی گذاشتهدهند، نیز ادامه می

 .دهنددر موسسات آموزش عالی ادامه می

  به ای، تحصیالت مدرسهو  دبیرستان از اتمامدانشسرا و آموزش عالی پس

و  تأسیسجهان  سراسرها در است. دولت لی بدل شدهاص ایهگزینو  یک شاهراه

 یهابازارها( به عنوان یکی از شیوه به رغم اهمیترا ) موسسات آموزشی توسعه

 ۲00۷ ،۲)فرانس انددادهدر دستور کار خود قرار  هامهارتمدیریت بیکاری و کمبود 

:۵9). 

کشورهای پساکمونیستی و کشورهای  موجود در. شواهد نداردغرب  اختصاص بهاین مسئله 

 داده رخکه در گذار جوانان از مدرسه به کار  استتغییرات ساختاری مشابهی  حاکی از آسیایی،
 

1- Late Modernity 

2- France 
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جوانان در دورة مدرنیتة  گذار؛ ای پیش کشیده استتازهسواالت تغییرات  نوعاست. تاثیر این 

ثال، در . به عنوان مداشته باشد ییممکن است چه معنا ،اجتماعی مختلف برای گروههای متاخر

جوانان به احتمال  بدین معنا که؛ بوقوع پیوسته است 1«آکادمیک جریان»عمومًا جهان غربی 

به تمامی مشخص و اثر این پدیده بر گذارهای جمعیتی هنوز  .شوندانشگاه میراهی دزیاد 

 ایتازهی مسیرهای اپدیدهکه چنین حکایت از این دارد برخی شواهد اولیه  روشن نیست، گرچه

ایجاد کرده د مستعد های شغلی برای افرافرصتسکن و های مفرصتخارج از خانواده، بهبود 

 است. 

ثبات و  یو تعریف شده بود و از نوع در گذشته کم و بیش روشن انسانگذارها و مسیرهای 

اند خود را از دست دادهی پذیربینو پیش روشنی گذارها اینک اماقطعیت نسبی برخوردار بود. 

 مبهم و دشوار ساخته است. را و همین مسئله مسیرهای زندگی نسل جدید

ها و فرهنگ بزرگساالن را از جانب جوانان نقشگذار سنتی در فرایندی خطی، بازآفرینی 

خت و قابل انتظار دهد. در این گذار، مسیر حرکت به بزرگسالی، مسیری کمابیش یکنوامینوید 

های آن برای گیری از این میدان و محدودهبه شمار آمده، میدانی محدود برای انحراف و فاصله

ای اجتماعی و فرهنگی، سازهجوانان وجود دارد. رویکردهای جدید با تلقی جوانی به عنوان 

کرر در مسیر زندگی را های محرکتغیرخطی بودن، غیراستاندارد بودن، قابل بازگشت بودن و 

دانند. عالقمندی به آزمایش و تجربه اندوزی، ماجراجویی، افراط و میهای گذار جدید ویژگیاز 

تر از همه، عالقه به حفظ استقالل عمل مهمگرایانه و نسبیها و رفتارها، نگرش نگرشمبالغه در 

های فرهنگ جلوهسازد از میبرای جوانان فراهم  فردی و آزادی وجودی که امکان مانور را

دهد. عالقه جوانان به حرکت و پویایی جدید گذار است که گاه روابط نسلها را در تنش قرار می

دائم آنچنان که برای مثال از رفتار مصرفی و گرایش آنان به مد متجلی است، خود شیفتگی 

هایی است که تمایز دهنده فرهنگ جوانان ها و زمینهرصهعارتباطی و فراغت مجازی از جمله 

 (.30:13۸۵)ذکائی، معاصر است.

. گذارهایی که کمتر پذیر بودند و برخیبینیبسیار پیش برخی گذارها ،قرن بیستم طی

 میان در اند.شده در اوایل دورة بزرگسالی متراکم برخوردارندپذیری کمتری بینییشامروزه از پ

 را شگرفیتغییرات  ،های سالمندنسل به نسبت زمانبندی ازدواج و فرزندآوری ،تروانهای جنسل

های بسیاری از نسلزیرا  ی کمتری دارند؛پذیربینید. امروزه این گذارها نیز پیشدهنشان می

 (.360:1993)جورج، شونددار نمیکنند و یا بچهیا ازدواج نمیامروزی 

 

1- academic drift 
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 مفهوم در حال تغییر جوانیآمیز و جامعة مخاطره -۲-4

ترین رایجترین و مهماز به عنوان یکی جوانی،  سیشنادر ادبیات جامعه مخاطره امروزه

 شدهبنیادی  تغییر در سالهای اخیر، خانواده، کار و جامعه دستخوش آید.میبه شمار  هاگفتمان

کم فروغ اینک شدند، تلقی مینمای رفتار قطب زمانی های سنتی کههنجارها و ارزشاست. 

 زدایی، فضایی. فرایند سنتاندداده هشدیهای فردها و بیوگرافیهویتجای خود را به  شده و

و مخاطره است. نویسندگانی که در زمینة گفتمان  نااطمینانیسرگشتگی، از ابهام،  آکنده

ند که برخالف نیم قرن ادعا دار - مفهومی عام در جامعه شناسی جوانان -زنندمخاطره قلم می

ها و . ویژگیدر اختیار ندارنددورة زندگی  از یروشنالگوی  نوع هیچ، جوانان امروزی گذشته

از آموزش تا بازار کار، از منزل والدین تا  - گذار سنتی در نیل به منزلت بزرگسالی مختصات

امفهوم شده است. مبهم و نبسیار  ندر جامعة امروزی - منزل شخصی، و از کودکی تا والدگری

، االنسهم، برگشت از بازار کار به آموزش، ترک خانة پدری و زندگی با تحصیالتکار و تلفیق 

معرض  همنهادهای آموزشی و در اواخر زندگی، و نظایر این. بازار کار، خانواده،  یداربچه

 یاد شده ه تغییراتک اندمدعیمذکور اند. هواداران نظریة قرار گرفتهو مستمر  مداومتغییرات 

 (.1،19۲:۲00۸)ناگین اندشدهس جوانان و استرنااطمینانی آشفتگی،  موجب

ریف سن تع ولیرود، میمدرن به شمار  وامعدر ج یمهم سن عددی شاخص هر چند

به های گذشته دههبه با ساختار اجتماعی نسبت  ادغام امر متفاوتی است. اجتماعی و فردی

ابهام  دلیلشود که سن به شود. گفته مینمی کامل حتی سی سالگی نیز و تا سن تعویق افتاده

 به عنوان ای تفسیر شود و سن عددیزمینه طوربه الزم است فرایندهای گذار،  در حدود و ثغور

   .کندکفایت نمیمعیار تعریف جوانی 

زیر از به موازات پیچیدگی زندگی و وقوع تحوالت بنیادین، جوانان در گذارهای خود ناگ

پروژة »و به  همراه استبیشتری  ابهام با و حیات کنونی زندگیاند. فردیعمل به شیوة 

های سبک زندگی را گزینهتبدیل شده که افراد )و بویژه جوانان( بایستی شغل و  ای«بیوگرافی

خابی اختیاری و انتهمیشه  مذکور کنند. مسئله ترسیمطراحی و  انفرادی نحوو به  شخصاً

شود که خود را بر ما تحمیل می ی دیده میراپدید مثابهکه مدرنیتة متاخر به یطورنیست، به 

 کنترل است: مستلزمکند و 

و « پذیربیوگرافی انعطاف»، «بیوگرافی انتخابی»، به هنجارمندبدین ترتیب بیوگرافی 

و نه  استانتخاب  از روی ماًالزا نه مسئله ایناست.  شدهتبدیل  ۲«ده-انجام-خود بیوگرافی»
 

1- Nugin 
2- do-it-yourself  biography 
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 بیوگرافی»یک  یعنی است،« بیوگرافی پرمخاطره»یک  ذاتاً. بیوگرافی توفیققرین با  همواره

فردگرایی به تزلزل سنت و ساختار  (60:۲00۷ ،۲)فرانس ، و حالتی از مخاطره دائمی1«آورفشار

مدرنیتة  عصر، در گانتهای جمعی گذششیوهخورده است. سنت و  گره نااطمینانیعصر  تکوّنو 

ای در اختیار ما قرار شیوهتوانند نمینیستند و  مدیریت این گونه فرایندها بهقادر  دیگر متاخر

تمایزات بنا کنیم.  آن اساس های شخصی خود را بربیوگرافی و مهارت ،که از طریق آندهند 

 ناکامیا سستی و ب اینک ولیبودند، منشأ حمایت  در گذشته ،جمعی سنتیبستگی طبقاتی و هم

 (.۲4: ۲006 ،3)اسکات اند.روبرو گشته

مدرن بر عهدة فرد بوده  ةتمام دورچه کسب هویت در  گراباومن،  تزیگمونطبق استدالل 

و  و به یک معضل پیدا کردهمتفاوتی  صورتشکل و در عصر حاضر ة مذکور است، ولی مسئل

و کسب هویت را به از هویت انجامید  زداییسنتبه است. مدرنیته  تهگشتبدیل  مسئلة بغرنج

افراد در عصر  نظرمورد  4«هایموقعیت»خالف عصر حاضر،  برمسئلة شخصی بدل کرد. 

توانست ثبات هویتی را میو  کردمیکسب ، بوضوح تعریف شده بود. فرد هویتی ۵مدرنیتة متقدم

مدرنیتة »ولی در عصر . شغلی، طبقه و جنسیت احساس کندات از طریق زندگی با انتظار

هر نوع  ۷«مبادله ای» شتنگهدا دلیلاندازهای خود به  ها و چشمافقدربارة افراد ، 6«سیال

-را بسیار دشوار می« هویت واحد و یکپارچه کسب»اند و مواجهنااطمینانی با  ،هویت انتخابی

، تعهدات عمیق، درازمدتهای داف دوردست، پروژهاه بر ضدزندگی کنونی عملکرد یابند. 

 اند که قادر. افرادی موفقکندعمل میتغییرناپذیر ثابت و های و هویت العمرمادامقراردادهای 

-به دیگران، اهداف و ارزش دلبستگیپیوندهای خود را ) سستی، ندجا شوبهجاسهولت  به باشند

 و عزیمت باشند حرکتآمادة  همیشهحفظ کنند و  ها(صها و تشخّها، نهادها، اجتماعات، ملت

 (.10-11: 13۸4باومن،  ؛9۷: ۲006 ،۸)آویسون

عضویت معاصر، بر این باور است که در عصر حاضر،  بنامشناسان از جامعه 9الریش بک

بختی با دیگران شود و آگاهی مشترک طبقاتی و همدر ذهن و آگاهی افراد تصعید میطبقاتی 

 

1- tightrope biography 

2- France 
3- scott 
4- slots 

5- earlier modern 

6- liquid modernity 

7- marketability 

8- Avison 
9- Ulrich beck 
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های موروثی نااندیشانة هویت انتخابکنند به جای گردد. چنین افرادی احساس میتضعیف می

. فاز جدید مدرنیته، طبق نظر بک، دست و پا کنندگذشته، تحت فشارند تا هویتی برای خود 

 ۲کالس ادربه تعبیر  -است« یافتهری اجتماعی فردیتبا نابراب اما، 1طبقهداری بیسرمایه»

؛ ۲006 ،3)باری است شدهای عمیقاً فردیز مدرنیته، یک جامعة طبقه(، این فاز ا1993)

جتماعی و ت پیشین ا، متضمن جدایی از مقوالتعریف طبق فردی شدن،(. ۲4: ۲006 ،4اسکات

یتی، خانواده و نظام های جنسطبقه، منزلت اجتماعی، نقش مثلاشکال انسجام اجتماعی 

شود که فردی شدن به ساختار اجتماعی میگفته  .(۷: 13۸1 )ذکائی، همسایگی است

های بیوگرافی برای تناقضات حلشده است، طوری که افراد در صدد راهبدل « جدیدی»

 (.61: ۲00۷ )فرانس، آیندسیستماتیک موجود در مدرنیتة متأخر برمی

جوانان در گذر  هایبدل شده و فعالیت اصلی ایگزینهبه  تحصیالتکار پاره وقت در کنار 

و کار و به تعویق  تحصیلتواند شامل وقفه و گسست در زمان تفاوت یافته است. این پدیده می

 به شدتد. جوانان کننظهور می دوبارهدر پایان زندگی ها که بعد باشدافتادن مسیرهای خاصی 

ز توانایی خود در ا وجهی، و آن را نه به عنوان دارنداعتقاد و التزام مقولة انتخاب و گزینش ه ب

بیوگرافی  قوام بخشداشتن استقالل و کنترل بر حیات شخصی، بلکه به عنوان یک واقعیت و 

در نحوة احراز شغل، یا چگونگی این مسئله به عنوان عامل مهمی  کنند.تلقی می خودشخصی 

خود به  یهای شخصانتخاببه شود. جوانان می تلقیهای کاری های بعدی یا فرصتآموزش

 .کنندنگاه میآینده  شغلی دهندة مسیرها و هویتعامل شکل عنوان

 روش تحقیق -۳
گذارهای »موجود و با الهام از مفهوم  داده هایمقالة حاضر با روش تحلیلی و با تکیه بر آمار و 

 .است یایران جامعه در وقفه و تعلیق در گذار جوانان به بزرگسالی به دنبال مطالعه و بررسی ،«فریزشده

گذار ، روندهای 1390تا  13۵۵از سال  داده های مقاطع مختلف زمانی تالش بر این است با بررسی

    .مطالعه شود اخیر هایدههو تغییر و تحول آن در  جوانان به بزرگسالی

 پژوهشهای یافته -4

-ها و معرفشاخص تصویرسازیه ایرانی و در اینجا جهت بررسی وضعیت گذارها در جامع

 

1- capitalism without classes 
2- Klaus Eder 
3- Barry 
4- scott 
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های توصیفی گذارهای جوانان در داده نظر بهبا  ،الگوهای گذار در حادث شدههای تغییرات 

تغییرات اجتماعی در بستر تحوالت  باالیسرعت  شکاف میانترکیب  برای کشورهای مختلف،

ها و آشوب جنگملت،  تشکیل، اضمحالل نظام)یعنی  کوتاه مدتها در نهادی و شدت تجربه

پذیری از استقالل و مسئولیت در جهتها، بحران اقتصادی( از یک سو، و رکود حرکت جوانان 

شود. گذارها می استفاده 1فریزشدةگذارهای  استعارة ( ۲01۲با الهام از متکا کوهار ) سوی دیگر،

های تحصیالت، مسکن و با ارجاع به مولفه« زدهیخ»تواند به صورت در کشورهای مختلف، می

تاخیر زیاد در اتاق انتظار شود.  ترسیم به طور کلیاستقالل، ازدواج، تشکیل خانواده و جامعه 

هر یک از  ذیلدر تحصیالت، مواجهه با بیکاری و مشاغل سطح پایین را به تعویق می اندازد. 

 .شودلیل میبررسی و تحبا وضعیت جامعة ایرانی  رابطهدر  فریزشدهگذارهای  هایشاخص

 

 گذار به اشتغال -4-۱

های از طریق گذارهایی در حوزه جوان ی دورة زندگی،ختشناجامعه رهیافت چارچوبدر 

. گذار از مدرسه به کار، یکی از سازوکارهای ارتباطی است خوردمختلف به بزرگسالی پیوند می

ی تحصیالت و بازار کار عن، یاجتماعی بازتولید جدیدنظام دو  و اتصال کیفیت پیوند نمود که

 جوانان رشد روند رو بهتبدیل شده است.  شمولای جهانپدیدهافزایش تحصیالت به  است.

به افزایش  مراجعهبر اساس نظام آموزشی و با  تنهاتواند صیل و آموزش عالی نمیمشغول به تح

سب به همین منا شغل فقدان. شوداهمیت سرمایة آموزشی تبیین  نسبت بهآگاهی جوانان 

 از بالتکلیفی نظاممند بخشی کنندتالش می. جوانان کارساز استاندازه در تبیین این پدیده 

 (.۲14:۲01۲)کوهار، دهند کاهشتحصیل  هادام از طریق را خود

ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نرخ بیکاری و برنامهطبق آمارهای دفتر معاونت 

تقریباً به دو برابر افزایش یافته  1۵-۲9ده سال اخیر در گروه سنی  عدم گذار به اشتغال در

درصد در سال  ۲3به  13۷۵درصد در سال  ۸/14ساله از  1۵-۲9نرخ بیکاری جوانان است. 

بودن فشار عرضه  تر نرخ بیکاری جوانان با توجه به باالافزایش یافته است. افزایش سریع 13۸۵

ناپذیری بازار کار، کیفیت پایین به و سابقه کار، انعطافنیروی کار جوانان، کمبود تجر

های ارایه شده به جوانان، ارتباط کم بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و نظیر اینها، آموزش

  .ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری(برنامه)دفتر معاونت  .منطقی است

ای کلیدی بازار کار به نرخ بیکاری هموضوع حایز اهمیت دیگر در خصوص شاخص

 

1- frozen transition 
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های آموزش عالی ارتباط دارد. نرخ بیکاری نیروی کار دارای ها و مؤسسهن دانشگاهالتحصیالفارغ

افزایش یافته است  13۸۵درصد در سال  1/10به  13۷۵درصد در سال  4ت عالی از تحصیال

ن دارای فزایش سهم شاغالکه دلیل اصلی آن افزایش عرضه نیروی کار است زیرا به رغم ا

برابر شده است. در دهه  ۵/۲درصد، نرخ بیکاری آنها  ۲/16درصد به  6/9ت عالی از تحصیال

به  ۷/3درصد و در مورد مردان از  ۷/16به  ۷/4ت عالی از اخیر، نرخ بیکاری زنان دارای تحصیال

یروی کار زنان دارای تر بودن فشار عرضه ندرصد افزایش یافته است که به وضوح، باال ۸/6

شدگان دختر در دهد. در این دوره، با افزایش سهم پذیرفتهت عالی را نشان میتحصیال

های شغلی برای ها و فزونی گرفتن آن از رقم مشابه برای مردان و محدود بودن فرصتدانشگاه

هستیم. ت عالی زنان، شاهد روند بسیار سریع در افزایش نرخ بیکاری زنان دارای تحصیال

ن دانشگاهی با توجه به آمارهای سرشماری التحصیالبنابراین، روند افزایشی نرخ بیکاری فارغ

های ها و مؤسسهقابل توجیه است. با توجه به افزایش شتابان پذیرش دانشجو در دانشگاه

های آتی، شاهد افزایش التحصیل شدن آنها در سالهای اخیر و فارغآموزش عالی در سال

ریزی و برنامه)دفتر معاونت  ها خواهیم بودن دانشگاهلتحصیالاری در نرخ بیکاری فارغبیشت

 .نظارت راهبردی ریاست جمهوری(

توان مورد ارزیابی قرار داد. نرخ مشارکت نیروی ت بازار کار را در بعد جنسیتی نیز میتحوال

افزایش یافته  13۸۵درصد در سال  ۸/1۲به  13۷۵سال  درصد در 1/9کار زنان در دهه اخیر از 

تر نرخ یمدرصد رسیده است که افزایش مال 6/6۵درصد به  ۸/60و ارقام مشابه برای مردان از 

تر نرخ مشارکت زنان به طور عمده به دلیل یمدهد. افزایش مالمشارکت زنان را نشان می

وزش عالی و اثر ناامید های آمها و مؤسسهافزایش سهم پذیرفته شدگان دختر در دانشگاه

از  13۷۵-13۸۵کنندگی افزایش نرخ بیکاری است. شایان ذکر است، نرخ بیکاری زنان در دوره 

 ۸/10درصد به  ۵/۸درصد افزایش یافته حال آنکه نرخ بیکاری مردان از  3/۲3درصد به  3/13

ایران، افزایش درصد افزایش یافته است. با توجه به بازار کار تفکیک شده بر حسب جنسیت در 

تر نرخ مشارکت مردان نیز به رسد. افزایش سریعتر نرخ بیکاری زنان، طبیعی به نظر میسریع

تر که نرخ مشارکت بیشتری دارند و ورود زودتر های سنی باالدلیل افزایش سهم جمعیت گروه

صد در سال در ۸/4۷آموزان دختر نیز در مقطع متوسطه از مردان به بازار کار است. سهم دانش

ت بازار کار در بعد افزایش یافته است. بنابراین تحوال 13۸۵درصد در سال  9/4۸به  13۷۵

ریزی و نظارت راهبردی ریاست برنامه)دفتر معاونت  رسدجنسیتی منطقی به نظر می

 .جمهوری(
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  ۱۳۹0 و ۱۳85 سال -. شاخص نیروی کار به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی۱جدول 

بیکاری 

جوانان 

 ۲9تا  1۵

 ساله

۱۳85 ۱۳۹0 

کل 

 کشور
 زن مرد

نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایی

کل 

 کشور
 زن مرد

نقاط 

 شهری

نقاط 

 روستایی

۸/۲0 ۲/1۸ ۵/۲9 9/۲4 0/13 9/۲3 1/۲0 3/4۲ 1/۲6 ۵/1۸ 

191361۷ 1۲۸۸9۸0 6۲4636 149۸9۷6 414641 1۷۸6۲۸3 1۲44۵63 ۵41۷۲0 13۷۲4۵۷ 413۸۲6 

 کز آمار ایرانمنبع: مر

درصد از جمعیت  ۸/۲0حاکی از آن است که  در سال ساله ۲9-1۵نرخ بیکاری جوانان 

بیکار  90در سال  ۲9-1۵درصد از جمعیت فعال  9/۲3و  13۸۵در سال ساله  ۲9-1۵فعال 

اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بوده

-ساله کل کشور نشان می 1۵-۲9ست. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان بیشتر بوده ا

 افزایش یافته است. درصد  14 ،13۸۵ سال نسبت به 1390در سال  دهد که این شاخص

 این نکته. داده استگیری افزایش دورة پس از گذار را به نحو چشم ،ورود به آموزش عالی

، در محیط شغلجوانان به جای تکمیل گذار به کار و که بسیاری از  استواقعیت  گویای این

بدیل و  به رایگان آموزشو  وجود نداردشوند: اشتغال کافی می «منجمد»فتة خود یاخو

است. مضاف بر این تحصیالت با برخی از  گشته تبدیل متعارف اجتماعی مناسب و جایگزین

در خوابگاههای دانشجویی، رایگان زل من مین اجتماعی،أامتیازات غیرمستقیم نیز ارتباط دارد: ت

 کار دانشجویی(. مثالً ، امکان کار پاره وقت )پایینبا قیمت  ژتون غذا

برای ورود به دانشگاه و گسترش مراکز  جوانان رسد افزایش تمایل و رغبتبه نظر می

به  طبق آمارهای موجود، روند وروداست.  درکآموزش عالی، از این منظر قابل فهم و قابل 

ها و آموزش عالی، به رغم بیکاری ده برابر فارغ التحصیالن آموزش عالی نسبت به دانشگاه

گزارش مرکز آمار بیانگر آن است که تعداد کل ها، همچنان در حال افزایش است. دیپلمه

نسبت به پنج سال قبل چیزی در حدود سه  90آموختگان مقطع عالی کشور در سال دانش

هم اکنون نرخ  .)منبع: مرکز آمار ایران( نفر افزایش یافته است ۵4۲ر و هزا 61۲میلیون و 

بیکاری در میان دارندگان مدرک دیپلم و زیر آن دو درصد و در فارغ التحصیالن دانشگاهی 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(. )منبع: .درصد است ۲0حدود 
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 ۱۳55-۱۳۹0تفکیک جنس:  تعداد جمعیت دارای تحصیالت عالی و حوزوی به. ۲جدول 

 سال
 زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد
1390 

13۸۵ 

13۷۵ 

136۵ 

13۵۵ 

۵4۷46۸3 

3۷69۷41 

16۵۷699 

6۲1۵۲۵ 

31063۸ 

۲/1۸ 

1/13 

4/۷ 

1/۷ 

۸/3 

۵0۲399۲ 

311639۲ 

900۸9۵ 

۲۲3436 

1۲۲۷۵3 

4/1۸ 

3/1۲ 

۷/4 

3/3 

6/۲ 

 منبع: مرکز آمار ایران

 دانش آموختگان مقطع عالی افزوده شده است.به  361۲۵4۲، 13۸۵-1390سال  ۵طی 

، تعداد جمعیت زن دارای تحصیالت 1390نکتة قابل تامل در جدول فوق این است که در سال 

است. به  پیشی گرفته(، ۲/1۸(، از تعداد جمعیت مرد دارای تحصیالت عالی )4/1۸عالی )

رصد از دانشجویان مراکز د 60عبارتی دیگر، طبق آمارهای موجود، هم اینک دختران بیش از 

 دهند. بیکاری در بین زنان تشکیل می نرخ باالیعالی را، علی رغم 

-ای چنین مسئلهعده است. برانگیخته متفاوت و بعضاً متناقضیهای ای، تبیینچنین مسئله

اند و برخی نیز آن را با عوامل فرهنگی و ای را به علل و عوامل شغلی و اقتصادی نسبت داده

طبق برخی تحلیل ها، باال بودن سهم زنان شاغل تحصیلکرده از  اند.هگذاشتی در ارتباط منزلت

کل شاغالن زن، در مقایسه با مردان، به عنوان یکی از دالیل تاثیرگذاری باالی آموزش زنان بر 

(. ولی باید 13۸3 )علمی، شودهای شغلی و کسب درآمد بیشتر آنان ارایه میگسترش فرصت

باالتری برخوردارند و بین  یسه با مردان بیکار از سطح تحصیالتن بیکار نیز در مقاگفت که زنا

میزان بیکاری زنان و نسبت زنان دارای تحصیالت عالی رابطه معناداری وجود دارد. میزان 

درصد به  4/14از  13۸۲تا  13۵۵ساله در فاصله سال های  ۲4-۲0بیکاری زنان در گروه سنی 

یافته که یکی از دالیل عمده آن افزایش سطح تحصیالت در این گروه درصد افزایش  3/43

 .(13۸4 سنی است)بالدی موسوی،

فرهنگی و  بعدها نیز در مقابل گفتمان تحلیلی رایج و جاافتادة اقتصادی، بر تحلیلبرخی 

ین نوع اند. از منظر انهاده دستوجه منزلتی افزایش داوطلبان ورود به دانشگاه در بین زنان 

های تغییر انگیزشی در ها، تعادل در ترکیب جنسیتی دانشجویان را باید به مثابه نشانهتحلیل

بین متقاضیان آموزش عالی تلقی کرد. کاهش انگیزة پسران برای ورود به دانشگاه تا حدی 

ناشی از کاهش نقش ابزاری آموزش عالی برای تحرک طبقاتی، تأمین مشاغل و درآمد مناسب 

باشد. افزایش انگیزه دختران نیز نشانة افزایش نقش فرهنگی و اهمیت نمادین دانشگاه در می
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 (133: 13۸۵ باشد. )قانعی راد،زندگی روزمره می

قابل  فریزشدةرسد که با رویکرد گذارهای میهر دو تحلیل اقتصادی و فرهنگی به نظر 

، راه و مسیر دیگری کشف و یا خلق باشدود راه و مسیر هنجاری پیشین مسد هرگاهجمع باشد. 

است،  همراه شود. وقتی که ورود به بازار کار با مشکل روبروست و تشکیل خانواده با تاخیرمی

گذارهای تعریف شدة هنجارین،  افتادنترین مسیر، ورود به دانشگاه، به تعویق بهترین و باصرفه

ز بار فشار اقتصادی بواسطة ورود به دانشگاه و رهایی موقتی از فشار روانی و اجتماعی، کاستن ا

 .استاستفاده از امکاناتی نظیر کار پاره وقت، وام دانشجویی، ژتون غذا و غیره 

 مستقل گذار به مسکن -4-۲

و  هکاهش یافتروز به روز شغل  ثابت و دائمی در بخش ساخت و تولید  19۷0بعد از دهة 

داشته تحصیالت دانشگاهی سیر نزولی  فاقدافراد یان مشغلی و درآمد خانودگی، بویژه  امنیت

. در نتیجه، جوانان طبقات پایین، با کاهش چشمگیر شغل و اشتغال، پاداش و غرامت، است

ثباتی دسترسی به حقوق ثابت و مستمر، و بیمة درمانی مرتبط با حوادث کار روبرو شدند. بی

اری و تحصیالت، ترک منزل و کسب پایگاه از جمله بیک مخاطراتبازار کار همراه با افزایش 

 (. ۲ : ۲01۲ )سیلوا، ساخت مواجهمستقل را برای کارگران بزرگسال، با دشواری زیادی 

ها به خانوادهجوانان مالی طوالنی مدت نبود درآمد حاصل از کار و اشتغال، موجب وابستگی 

با والدین است که به عنوان  النیطو اقامت، وابستگینوع این  . یکی از پیامدهایه استدیگرد

تواند والدین، نمی طوالنی با زندگی. شودمحسوب می فریزشدهدومین شاخص مهم گذارهای 

وجود چرا که عملکرد فرهنگی نیز تنها به عنوان یک راهبرد ضروری اقتصادی تفسیر شود؛ 

رات مبهم و دوگانه . وابستگی جوانان به خانوادة اصلی خود، بویژه همزیستی درازمدت، اثدارد

به تحصیالت خود ادامه دهند و مواجهه با  مدید های مدت توانند تامیای دارد. از یک سو، 

نزد را  خود از سوی دیگر، خانواده فرزندو  بیندازند تأخیرسطح پایین را به بیکاری و مشاغل 

 (.۲1۸: ۲01۲ )کوهار، ندکمیه داشته، رام کرده و تثبیت نگ یشخو

-جوانان استرالیا طی دورهکه  دادندای نشان ( در مطالعه۲00۸: ۲4) ۲و میندس 1کاشمور

درصد از افراد  60اند. نزدیک شده های خود وابستهبه خانواده ایبه طور فزاینده های طوالنی

سالی که در خانه  ۲4تا  ۲0کنند و نسبت افراد سال نزد والدین خود زندگی می ۲4تا  1۵

 افزایش یافته است. ۲001د در سال درص 40به  1996درصد در سال  3۷کنند از زندگی می

 

1-  Cashmore 

2-  Mendes 
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کنند در طول زمان افزایش می سهم مردان و زنانی که با خانواده خود زندگی نیز در ایران

کردن فرزندان  (. این مساله حاکی از آن است که علت زندگی3نگاه کنید به جدول ) است یافته

از تغییر  از تمایالت و رجحان والدین، بلکه ناشی تر نه ناشیین خود به مدت طوالنیبا والد

ساله با والدین خود  ۲۵-۲9درصد از مردان  3/44 تعداد 13۷۵شرایط اقتصادی است. در سال 

درصد رسید. برای زنان این  ۲/۵6 این تعداد به 13۸6که در سال  کردند در حالیمی زندگی

 13۸6و  13۸۵درصد است. افزایش سهم مردانی که بین سالهای  ۸/۲9 و 3/16 تیبسهم به تر

آمده است، به احتمال  3کردند، آن گونه که در جدول شماره می های خود زندگیبا خانواده

 .(1390)صالحی اصفهانی، است 13۸6از بدتر شدن شرایط اقتصادی در سال  بسیار زیاد ناشی

 کنندمی ساله( که با والدین خود زندگی ۲۹-۲5شهری ) درصد جوانان :۳جدول

 ۱۳8۶ ۱۳85 ۱۳84 ۱۳8۳ ۱۳۷5 ۱۳۶۲ جنس

 ۲/۵6 ۵/۵0 9/۵۲ ۸/۵1 3/44 9/33 مردان

 ۸/۲9 6/۲۸ 6/۲9 ۲6 3/16 ۸/11 زنان

 (1390به نقل از صالحی اصفهانی،)منبع: مرکز آمار ایران، 

 ازدواج و تشکیل خانوادهگذار به  -4-۳

فریزشده سومین و چهارمین شاخص پدیدة گذارهای  فرزندآوریدر ازدواج و تعویق تاخیر 

جا افتادة جنسیتی،  با فروپاشی سرمایه داری صنعتی، تقسیم کار (.۲۲0:۲01۲ )کوهار، است.

تعاریف سنتی از  ،اساس ترتیبات جنسیتی و خانوادگی که بر آن و اعالم شد 1و منسوخ ناموجه

نیروی کار مردان در کنار جنبش  کاهش یافت، متزلزل شد.میمرار و استبزرگسالی تداوم 

فمنیستی و هجوم توده وار زنان به بازارکار، مسیر زوال مشروعیت ازدواج را هموار کرد. بدین 

طبقات کارگر، بین ، بویژه در یمجرد زندگیسان، نرخ ازدواج رو به کاهش نهاد و آمار طالق و 

  رو به افزایش گذاشته است.اتبار فقرا و زنان آمریکائی آفریق

یابد و از سوی دیگر، تمایل تمایل به ازدواج، کاهش می از یک سو در چنین شرایطی،

 "3نهادزدایی"آید که با عنوان یا زندگی جدای از هم بوجود می ۲بیشتری برای زندگی همباشی

ی دارند. هم اینک از شود. واحدهای خارج از ازدواج، خطر انحالل بیشتراز خانواده مطرح می

کند. خانواده کمک می« 4ثباتیبی»و به  متداول استهم پاشیدگی ازدواج بواسطة طالق 

 

1- anachronistic 

2- cohabitation 

3- de-institutionalisation 
4-  destabilisation 
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 (.104: ۲01۲ ،1)کاتوسکا

تا  13۵۵، سن ازدواج طی سالهای ارطبق آمارهای اعالم شده از سوی مرکز آمدر ایران نیز 

سن ازدواج در سال به کاهش بوده است.  رو به افزایش بوده و نرخ ازدواج در مجموع رو 1390

و  ۷/۲6سن ازدواج برای مردان  1390سال و در سال  ۷/19و زنان  1/۲4برای مردان  13۵۵

نکته جالب و در عین حال مهم و قابل تأمل، افزایش بیشتر سن بوده است.  4/۲3برای زنان 

افزایش سن ازدواج طی به طوری که ازدواج زنان در قیاس با سن ازدواج مردان بوده است. 

 درصد بوده است. 1۸درصد و برای زنان  10ی مردان ، برا1390تا  13۵۵سالهای 

 ۱۳55-۱۳۹0میانگین سن در اولین ازدواج به تفکیک جنس  :4جدول 

 ۱۳۹0 ۱۳85 ۱۳۷5 ۱۳۶5 ۱۳55 جنس

 ۷/۲6 ۲/۲6 6/۲۵ ۸/۲3 1/۲4 مرد

 4/۲3 3/۲3 4/۲۲ 9/19 ۷/19 زن

 

است.  شدهخ ازدواج نسبت به سالهای قبل با کاهش چشمگیری روبرو در سالهای اخیر، نر

بیشتر بوده است.  13۸۸مورد نسبت به سال  1416تنها  13۸9تعداد ازدواج ثبت شده در سال 

، نسبت به سال قبل با رشد منفی مواجه شده 1390این در حالی است که نرخ ازدواج در سال 

مورد ازدواج ثبت شده که در  ۸۷4۷9۲، 13۸9سال  ازدواج ثبت شده در ۸916۲۷و در برابر 

 )سازمان ثبت احوال کشور(. مورد کمتر بوده است 1۵416واقع 

هم  1390-13۸۵تعداد جمعیت هرگز ازدواج نکرده نیز طبق آمارهای موجود در سالهای 

 1390-13۸۵طی سالهای  ۵در بین مردان و هم در بین زنان رو به افزایش بوده است. جدول 

سواد، به استثنای گروه بیند رو به افزایشی را در تعداد جمعیت ازدواج نکرده اعم از باسواد و رو

در سال  ۲9-۲۵هرگز ازدواج نکرده در گروه سنی دهد. جمعیت ( نشان می۲4-۲0سنی )

و  40به ترتیب  1390درصد و در سال  31و  36سواد به ترتیب بیبرای افراد باسواد و  13۸۵

و  30دهد. همین روند را در بین گروه سنی را نشان می رشدال بوده است که روند رو به س 3۵

برای افراد  13۸۵ساله هرگز ازدواج نکرده در سال  34و  30ساله نیز شاهدیم. جمعیت  34

سواد بیدرصد و برای افراد  1۵برای افراد باسواد  1390درصد و در سال  1۲سواد بیباسواد و 

 باشد.   میرصد د 19

 

 

1-  Kotowska 
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 سواد سطح و سن برحسبمردان  نکرده هرگز ازدواج و بیشتر ساله ۱0 جمعیت  :5جدول 

۱۳85 ۱۳۹0 

 درصد بی سواد درصد باسواد درصد بی سواد درصد باسواد مردان سن

%۵۲۵۸99۸%۲۸114۸۷99 %93 6۸6۲۲ %9۷ 3۲۸۵6۷۸ساله 10-14

%۷9۷۲191%31۷961۵9۷ %۸9 10۷0۲۲ %9۷ 4۲01۸۵1ساله 1۵-19

%۸4۲6964%31۵941۲۷۸ %63 ۸6۷۸9 %۸۷ 344۸169ساله ۲0-۲4

%۵16693۵%169346440 %31 4394۷ %36 1۲90۲09ساله ۲۵-۲9

%3003419%۵۲۵۲۵41۵ %1۲ ۲0۵۸۲ %1۲ 3۲6۵۲1ساله 30-34

 

جمعیت زن هرگز . شودمیدیده  روند کم و بیش مشابهی نیز در بین گروههای سنی زنان

و  13۸۵در سال  %19سواد بیو افراد  %۲4برای افراد باسواد  ۲9-۲۵ازدواج نکرده در سنین 

برآورد شده است. برای  %۲6، 1390سواد در سال بیبرای هر دو گروه جمعیت باسواد و 

ساله نیز روند رو به افزایش قابل مشاهده است به طوری که حجم  34-30گروههای سنی 

-درصد برای بی 9درصد برای باسوادها و  11از  13۸۵جمعیت هرگز ازدواج نکرده در سال 

افزایش یافته  1390سوادها در سال بیدرصد بین  16درصد برای باسوادها و  1۵سوادها به 

 .است

 سواد سطح و سن برحسب زنان  نکرده هرگز ازدواج و بیشتر ساله ۱0 جمعیت :۶جدول

۱۳85 ۱۳۹0 

 درصد بی سواد درصد باسواد درصد بی سواد درصد سوادبا زنان سن

%۵۵1۲394%۲6۷0۵۸19۸ %91 ۷۷۷39 %96 30۸0340ساله 10-14

%6۲39۲66%۲4904۵4۷۸ %6۵ 9۵4۵۷ %۸۲ 3430499ساله 1۵-19

%6490۸3۷%191۲3۷64۷ %36 ۷19۸9 %49 ۲14۲۸۵1ساله ۲0-۲4

%۵6۷36۲6%10۷0364۲6 %19 ۵04۵۵ %۲4 ۷9۸9۵9ساله ۲۵-۲9

%4۵90316%4۸61۵۸1۵ %09 3۲30۸ %11 ۲۸0304ساله 30-34

 یزان طالق در سالهای متوالی روندبررسی آمارهای مربوط به طالق حکایت از این دارد که م

شیب تند نمودار ذیل، به خوبی حکایت از رشد روزافزون نرخ طالق با است.  طی کردهصعودی 

 .رد. آمار طالق در طی سالیان گذشته با نرخ ثابتی رشد کرده استضرباهنگی ثابت دا
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 در مشابه مدت به ( نسبت1391) جاری سال اول ماهه سه در طالق میزان آمارها، براساس

 که است آن از حاکی آمار این. است رسیده مورد هزار 34 به افزایش، درصد 14 با گذشته سال

 هر در همچنین و طالق مورد 3۸۲ روز شبانه هر در و طالق واقعه ۵۸6 و هزار 11 ماه هر در

 .است رسیده ثبت به کشور در طالق واقعه 16 متوسط طور به نیز ساعت

 

 

 

                 

                 

          

                                                                                                                    

     
 

 

 

 

 روزافزون نرخ طالقنمودار رشد  :۱مودار ن

 

 (رمنبع: سازمان ثبت احوال کشو) طالق نرخ آمار رسمی :۷ول دج

 سال

۱۳۹۱ 

سه ماهه  

 اول

۱۳۹0 ۱۳8۹ ۱۳88 ۱۳8۷ ۱۳8۶ ۱۳85 ۱۳84 ۱۳8۳ 

نرخ 

 طالق
34۷۵9 14۲۸41 13۷۲00 1۲۵۷4۷ 110۵10 99۸۵۲ 94039 ۸4۲41 ۷3۸۸3 

ران زندگی مجردی تعداد زیادی از جوانان در ته، (13۸9) سازمان ملی جوانانطبق آمار 

کالنشهر تهران، شیراز، مشهد، اصفهان،  6در . آمار روی آوردن جوانان به زندگی مجردی دارند

ها خواسته یا ناخواسته زمینه را برای زندگی درصد رسیده است. خانواده 30تبریز و اهواز به 

کنند به خصوص افزایش سن ازدواج به این پدیده دامن زده و مجردی فرزندانشان فراهم می

140000 

130000 

120000 

110000 
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جالب  دهند.کیل خانواده ترجیح میحتی بسیاری از جوانان زندگی مستقل و مجردی را به تش

روز به روز دختران جوان تعداد بیشتری از این جامعه آماری را توجه است که طبق گزارشات، 

 .دهندمیتشکیل 

های ساز برای زندگیکاهش ازدواج و عدم تمایل به تشکیل خانواده، یکی از عوامل زمینه

باشد. تحقیقات در سالهای اخیر دواج سفید میبدون ازدواج تحت عنوان همباشی یا اصطالحاً از

از جمله جمهوری دنیا  های مختلفرا در همباشی بدون ازدواج در کشور قابل توجهیافزایش 

اند. در بلغارستان، رومانی و چک، استونی، مجارستان، بلغارستان، رومانی و روسیه نشان داده

اند به شدت افزایش یافته و کاهش روسیه، درصد افرادی که به زندگی همباشی روی آورده

شود. عالوه بر این، درصد کودکانی های منتهی به ازدواج دیده میدر تعداد همباشی چشمگیری

 ،1افزایش گذاشته است. )فیلیپاوبه شوند در تمام کشورها رو که از مادران مجرد متولد می

بدست شواهد  وجود ندارد اما و کم و کیف آن (. در ایران، آمار دقیقی از پدیده همباشی۲00۸

شهرهای  بویژه درسالهای اخیر ای در ، بر رواج چنین پدیدههامصاحبهاز برخی گزارشات و  آمده

 کالنشهرها داللت دارد.   بزرگ و

تأخیر در ازدواج، به تدریج پس از کاهش در نرخ ازدواج اول آغاز شد؛ کشورهایی که ابتدا 

ن تجربه ازدواج تأخیری را نیز داشتند. افزایش سریع در این تجربه را شروع کردند، نخستی

، ۲قطع ارتباط و گسست میان رابطة جنسی برمیانگین سن ازدواج اول، عالمت روشنی بود 

تواند به شروع شد، می 1960ازدواج و تولید مثل. سوئد، که تأخیر در ازدواج اول از اواخر دهة 

ادگی در نظر گرفته شود. میانگین سن ازدواج اول، در رفتار جدید خانو« پیشتاز»عنوان کشور 

باقی است. اکثر کشورهای « تقسیم شرق و غرب»ای در اروپا بویژه در هنوز به طرز گسترده

شدند، بعد از دهة ، بر اساس الگوی ازدواج زودهنگام شناخته می19۸0کمونیستی که تا دهة 

تری نسبت به ز در ازدواج سن جوانتأخیر شدیدی را تجربه کردند. این کشورها هنو 1990

سال( و شمالی )میانگین  ۲9تا  ۲۷کشورهای اروپای غربی و اروپای جنوبی )معموال سنین 

( دارند. در هر روی، اروپای مرکزی و شرقی نیز در این رابطه تنوع باالیی را 31تا  ۲9سنی 

استثنای کشورهای دهند، به طوری که کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق )به نشان می

 ۲3ترین میانگین سن ازدواج را در حول و حوش پایین، ۲004دریای بالتیک( که در سال 

دهند؛ همچنین چندین کشور اروپای سالگی داشتند، هم اینک سنین باالتری را نشان می

در  ۸/۲۷سال و اسلوونی به  ۲6مرکزی )جمهوری چک، مجارستان و اسلوونی( که به بیش از 

 

1- Philipov 

2- sexualiy 
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رسیده است. در برخی از بخشهای اروپای شرقی، هنوز هنجارهای اجتماعی ازدواج اول  ۲004

احساس »کنند. افراد حاضر در یک تحقیق گفتگوی گروهی متمرکز، در اوکراین، را تشویق می

فشار از سوی والدین و دوستان برای ازدواج و داشتن دست کم یک بچه، قبل از خطر تبدیل 

 (.9۵ : ۲00۸ )سوبوتکا،« اند.را گزارش داده« کار قدیمیخدمت»شدن به یک 

 گیرینتیجهو  بحث -5

 حساس وجمعیتی کشور، در شرایطی بسیار  ارتمرکز و تراکم جمعیت جوان در ساخت

. بر مبنای جامعة ایرانی رقم زده استای را برای سابقهده اتفاق افتاده و وضعیت تاریخی بییپیچ

-مدرنیته متاخر یا به تعبیری پستدورة ربی از دورة مدرنیته به تطورات تاریخی، جوامع غ

-بینیمدرنیته انتقال یافته است. وجه مشخصة این دوران، سیالن زندگی، عدم قطعیت، پیش

« شدنجهانی»است. چنین روندی بواسطة پدیده  سردرگمیو  ، آشفتگیناپذیری، شتاب، ابهام

 به شدتختن مرزهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، کشور ما را نیز ، و فرو ری«سازیجهانی»یا 

در دورة جوانی قرار  ای از جمعیت کشور مابخش عمدهاز یک طرف، تحت تاثیر قرار داده است. 

 و از سوی دیگر، این دوره با ثباتی و بالتکلیفی استذاته دورة بیای که خود فیدورهدارند، 

 است.نااطمینانی ثباتی و بی نظمی،نیز بی ، که ذات و جوهرة آنارن شدهمقای دورهعصری و 

عنوان  تحتاز آن  در مقالة حاضر ای شده کهپیدایش پدیده ساززمینه، این تالقی و تقارن

در عصر  بر اساس مفهوم مزبور، گذار از جوانی به بزرگسالی. شده استیاد  «فریزشدهگذارهای »

آوری است. اتمام تحصیالت، گذار به مسکن، ازدواج و فرزند شده روبرووالنی ای طوقفهبا  حاضر

-)اجتماعی ساختاری دالیلکه شرط گذار به بزرگسالی است، برای بسیاری از جوانان به 

 شدهمواجه  اساسی و بنیادیغیرممکن و یا با موانع  )ارزشی و نگرشی( و فرهنگی اقتصادی(

 است. 

شود. نیروهای اجتماعی و ساختاری تلقی می محصولسطح کالن، بروز چنین شرایطی، در 

نیروهای کالن  همین یکی ازمختلف حیات اجتماعی،  هایشدن در حوزهفرایندهای جهانی

است. جهانی شدن از  ساخته تغییرد و فرهنگ جوامع را دستخوش ساختاری است که اقتصا

ها و دانش شبکهها، گسترش روزافزون دید رقابتبازارها، تشها و سرمایه المللی شدنبینرهگذر 

های نوین، گذار به بزرگسالی را دچار تغییر کرده است. چنین تحوالتی عمدتًا از طریق فناوری

از بعد فرهنگی نیز جهانی شدن تأثیر . کندمیعمل  فراسوی رفتارها و تصمیمات کنشگراندر 

، «جهانی شدن»رن ارتباطی و جریان فرهنگیِ های مدزیادی نهاده است. به مدد تکنولوژی

-کنندة رواج مدلی از جوانی شدهگیری و مقبولیت بیشتری یافته و تسهیلارزشهای جوانی همه
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آید. جوانی همچون ارزشی طلبی از خصوصیات اصلی آن به شمار میطلبی و تنوعاند که لذت

شوند. در اشاره به آن ترغیب می مندی از آن و اشتراک درشود که همگی برای بهرهتلقی می

رومانیایی،  شناسگسترش هنجاری و ارزشی چنین نگاه مدرنی به جوانی است که مالر، جامعه

 (.3۷ :1390 )ذکائی، بردسازی جامعه را به کار میتعبیر جوان

هایی را بر جوانان های مختلف حیات اجتماعی، از یک سو الزامتغییرات جهانی در عرصه

به عنوان . دهدمیاین نسل قرار  پیش رویو از سوی دیگر، منابع و امکاناتی را  کندمیحمیل ت

جوانان را به سمت  از یک سو نظیر بیکاری و اشتغال پایین، ساختار اقتصادی مثال، فشار

و از سوی دیگر، این  دهدسوق میهای تحصیالت تکمیلی آموزش عالی و ادامه تحصیل در دوره

تولید و های زندگی و آورد تا به انتخاب و بازسازی انواع سبکبرای جوانان فراهم میامکان را 

 ۲006 گیدنز )اسکات، 1نظریة ساختاربندیدر این زمینه، بازآفرینی فرهنگی دست بزنند. 

ساختار و  میان پیوند ایجاد تالشی است برای بوده وکه معتقد به دوگانگی ساختار ( 13۲:

-. کنشهای فردی توسط ساختارهای اجتماعی شکل میرسدیکرد مفیدی به نظر می، روعاملیت

نتایج و پیامدهای همین کنشهای فردی هستند.  ،گیرند، اما در عین حال الگوهای سیستماتیک

 (.130 :۲01۲ و دیگران، ۲)فاقان

 تمایالتفردی و  عدم ورود به بازار کار و ادامة تحصیل تا جای ممکن، تماماً ناشی از انتخاب

ناتوانی در انسجام با »گیرد. می نشأتبازار کار  شرایطاز  بیشتر و عالیق شخصی نیست، بلکه

بازار کار، ناشی از مشکالت و کمبودهای خود فرد نیست، بلکه ناشی از ویژگیهای بازار کار است. 

وزی خود کنند و شوند تا سالهای بیشتری را صرفِ تحصیالت و کارآماکنون جوانان تشویق می

وقت و استقالل اقتصادی شوند تا بتوانند مهارتها و مدارج الزم را برای دیرتر وارد اشتغال تمام

های زندگی، جلوگیری از ها همانا بهبود فرصتبازار کار فعلی به دست آورند. هدف این سیاست

 1393 است )جونز،وقوع طرد اجتماعی و افزایش توان رقابت اقتصاد ملی در بازارهای جهانی 

رسد که وقتی دنبال علت تغییر در شیوة انتقال باشیم، بهتر است ابتدا به لذا به نظر می(. 1۲۲:

مدت در شناسی روانی افراد. به عنوان مثال، اقامت طوالنیساختارها توجه کنیم و نه به آسیب

عالمت وجود مشکل در بازار مسکن تواند کنار والدین و یا برگشت به خانه بعد از ترکِ خانه، می

توان مسکنی را که از هم باشد که این بازار هیچ وقت در خدمت جوانان نبوده و به سختی می

لحاظ مالی، جوان امکان تأمین آن را داشته باشد و حس امنیت و استانداردهای اولیه مورد نیاز 

      (. 1۲6 جوانان را برآورده کند، پیدا کرد. )همان،

 

1- structuration 

2- Fagan 
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وقفه دچار ، حلقة اتصال تحصیالت و بازار کار استکه  گذار از مدرسه به کار ینکهم ا

نیست، بلکه  نگرشیمعلول تحوالت ارزشی و  تنهاتاخیر در گذار به کار . شده استطوالنی 

جاد کرده در گذار به کار وقفه ایاست که  یعوامل از جملهنیز فقدان شغل و اشباع بازار کار 

نرخ بیکاری و عدم گذار به اشتغال در ده سال دهد مینشان  مارها در ایراناست. به طوری که آ

ای پیامد چنین پدیدهدو برابر افزایش یافته است.  میزان تقریباً به 1۵-۲9اخیر در گروه سنی 

به و گسترش تحصیالت تکمیلی بوده است که در سالهای اخیر طبیعتاً گرایش به آموزش عالی 

، نرخ رشد تعداد دانشجویان دوره کارشناسی ۲011تا  ۲001طی سالهای  شود.یمروشنی دیده 

شاخص در است. میزان رشد این درصد متفاوت بوده  1۲۵تا  31و باالتر در مناطق جهان از 

رشد تعداد  1391تا  13۸0درصد بوده است. طی سالهای  14۷تا  ۷1جهان و ایران به ترتیب 

 1۸۷ش عالی کشور در مقطع کارشناسی و باالتر زمراکز آمودانشجویان شاغل به تحصیل در 

درصد  19۵است. طی همین سالها، نرخ رشد تعداد دانشجویان دکتری تخصصی  بودهدرصد 

  (.۲013 دهد )سازمان یونسکو،نشان میافزایش 

باال و در همه کشورها، برای جوانان باالتر  برای کل جمعیت بیکاری نرخدر برخی کشورها، 

گیر شده و بیکاری، همه کاربین دایمی  رفت و برگشتاز دست دادن شغل، ناامنی و  است.

د، ندهمیهای جهانی مشترکی را نشان بازارهای جوانان ویژگی ۲00۸تا  19۸0است. در دهة 

آنها وجود دارد؛ اشتغال جوانان و نرخ مشارکت شکل و اندازه  ای درهای منطقههر چند تفاوت

و به طور قابل توجهی از نرخ بیکاری  نهادهافزایش  رو به بیکاری جوانان کاهش یافته است؛

 بر طبقکه « شایسته شغل»تناسبی از کمبود شده است. جوانان به طور بی بیشتر بزرگساالن

 ۲01۲ )فاقان،برند. شود، رنج میمی سنجیدههای کیفی شغلی سنجه سایرو  شرایط کارفقر 

:134.) 

، بیکاری جوانان از (۲01۵ ،1)کاروالها در استرالیا طبق یک گزارش تحقیقیل، به عنوان مثا

جوان در حال حاضر در استرالیا بیکار  300،000تقریبا دو برابر شده است. حدود  ۲00۸اواسط 

 ماه گذشته به میزان 1۲هستند، یعنی بیش از یک سوم از کل بیکارها. بیکاری جوانان در 

های اشتغال تمام وقت موقعیت ست، بیش از دو برابر نرخ بیکاری بزرگساالن.درصد بوده ا ۵/13

در ایران نیز کاهش یافته است. به شدت سال  ۲0جوانان در سن برای و هم  انهم برای نوجوان

محاسبه برابر میانگین نرخ بیکاری کل  ۵/۲ حدوداً، نرخ بیکاری جوانان طبق آمارهای موجود

کار  نظراز  ی از نابرابری فاحشی است که بین جوانان و سایر گروههای سنیشده است که حاک

 

1- Carvalho 
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 (.1390وجود دارد. )مرکز آمار ایران، و اشتغال

توان پی برد که میبا مقایسه دوره انتظار برای کار در ایران و برخی دیگر از کشورها، 

میانگین بیکاری  .آیدشمار می بهها ترین دورهوضعیت گذار به بازار کار در ایران، یکی از طوالنی

ماه و برای زنان  ۲3ماه است که این دوره برای مردان  ۲4و دوران انتظار برای شغل در ایران 

ماه، در  1/6لهستان دوره گذار به کار در این (. تعاون و رفاه اجتماعیست )وزارت کار،ماه ا ۲۷

ماه  ۲/۲4ماه، مجارستان  ۵/۲۲، فرانسه ماه ۲1ماه، در هلند  16ماه، در بین بریتانیا  ۷/۸آلمان 

 (.141: ۲01۲ )فاقان، باشد.ماه می 4/36و اسپانیا 

 13۸6تا  136۲در بازة زمانی  بوده است. روبروگذار به مسکن نیز با نوعی رکود و وقفه 

 9/33 از انبرای مردکنند، به ترتیب میدر کنار والدین زندگی ای که ساله ۲9-۲۵ افرادتعداد 

 تاخیر در ازدواج و تعویق فرزندآوریاست.  یافتهافزایش  ۸/۲9به  ۸/11و برای زنان از  ۲/۵6به 

، طبق استمطرح فریزشده سومین و چهارمین شاخص پدیدة گذارهای  به عنوان نیز که

 های اخیر، نرخ ازدواج نسبتدر سالقابل مشاهده است. اعالم شده از طرف مرکز آمار آمارهای 

، 1391به طوری که نرخ ازدواج در سال . دهدرا نشان میبه سالهای قبل کاهش چشمگیری 

ازدواج ثبت شده در سال  ۸916۲۷نسبت به سال قبل با رشد منفی مواجه شده و در برابر 

  .مورد کمتر بوده است 1۵416مورد ازدواج ثبت شده که در واقع  ۸۷4۷9۲، 13۸9

در  ای کمابیش جهانی است و توسط تحقیقات زیادیدهپدی وقفه در گذار به بزرگسالی

( در تحقیق خود در کشور اسلوونی ۲01۲کوهار ) مثالً خارج از کشور نیز مشاهده شده است. 

 دهد که گذار جوانان در سه حوزة اشتغال، مسکن و والدشدن با رکود و وقفه مواجهنشان می

پذیری بازار اشتغال در اسپانیا و تاثیر آن بر ف( با اشاره به انعطا۲003) 1کاترین گولشباشد. می

دهد که بازار کار اسپانیا به دو بخش مشاغل دائمی و مشاغل گذار به بزرگسالی، نشان می

 جوانان تقسیم شده است.  برایموقتی و فاقد امنیت شغلی بویژه 

ا چالش جوانی به عنوان یک مدل خطی را ب دوره روندهای اخیر در انتقال به بزرگسالی،

ای از اند طیف گستردههای متعدد، تالش کردهتبیین (.116: 1393 )جونز، سازدروبرو می

های . این نیروهای عّلی از تبییندر نظر بگیرندنیروهای علّی را برای تبیین این رخدادها 

امل فکری ، کاهش درآمدها و افزایش آموزش تا عوو بازار ساختاری مانند تغییر در نظام اقتصاد

های مربوط به ازدواج و کودکان ها و ارزشو تغییر نگرش هنجاریبیگانگی، بی نظیر رشد از خود

 پردازند.می

 

1- Katrin Golsch 
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نه نظم و  آن ةجوهربرد که ذات و ای به سر میبرهه و عصر در نسل جوان هم اینک

حد و بی  وات شتابان ، اغتشاش و تغییر1آشفتگیثباتی، نظمی، بیبیابهام،  که، بلهماهنگی

بیند که های روانی میبر روی شن خود را بنای زندگی امروزنسل  .تهاسدر همة زمینه حصر

نسبت  مضائفنااطمینانی با تیرگی و نسل جوان هم اکنون . استحکامی نداردو  گونه ثباتهیچ

 وزندگی خود را به روشنی  روند گذشتگان،آداب و  نسن طبق قادر نیستبه آینده روبروست و 

 ترسیم و بر آن اساس پیش رود.  خاطر طیببا 

، ترتیب و توالی گذار عدم قطعیتدر عصر موسوم به مدرنیته متأخر یا عصر ابهام و  اینک

 اجتماعی و فرهنگی آن نتایجآثار و  و مزبور مسئله فهم در نتیجهو  هم خورده راساساً ب جوانان

عدسی گذشتگان،  پساز  امروزیننسل  نگاه بهتردید بیطلبد. می ترجدید عمیق تر و نگاه

ذهنی  هایپنداشته تخیالت و و تصوراتدرک واقعیت و افتادن در دام دوری از جز چیزی 

 .نداردحاصلی 

 منابع
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