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. اي اسـتفاده شـده اسـت   جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از روش نظریه زمینه
اي شامل مقوالت عمده هاي به دست آمده با استفاده از روش نظریه زمینهیافته

ایـن  . باشـد مـی "بازاندیشی در تعامالت جنسـی "عنوان باو یک مقوله هسته 
دختران مورد مطالعه، در مـورد روابـط بـین    بخشی از هد که دمطالعه نشان می

هاي اجتماعی، مذهبی و فرهنگی، اند و برخالف آموزهدو جنس بازنگري کرده
گیرد را مجاز تلقـی  میروابط جنسی که خارج از چارچوب زناشویی صورت

رتی درسـت  وصـ اند و بخش دیگري از دختران رابطه غیرمتعـارف را در کرده
بر اسـاس  .که در بستر رابطه عاشقانه معطوف به ازدواج رخ می دهدمی دانند 

نتایج پژوهش نیز پیشنهاداتی نظیر ایجاد فضـاي مناسـب همسـرگزینی، غنـی     
سازي محتواي برنامه هاي رسانه هاي داخلـی بـه منظـور پیشـگیري از تـاثیر      
رسانه هاي بیگانه در تغییر نگرش دختران نسبت به روابـط غیرمتعـارف ارائـه    

.شده است
تجربه زیسته دختران، روابط آزاد جنسـی، نظریـه مبنـایی،    :هاي کلیديواژه

.بازاندیشی

طرح مساله
بســیار متنــوع و تغییــر پذیرنــد؛ در هــاي مختلــف در فرهنــگرفتــار جنســیوضــعیت

عجیـب و بـاورنکردنی   ، ي متنـوع هـا نسبت به رفتار جنسی نگرشي مختلفهافرهنگ
در بعضی دیگـر  ، سکس به عنوان رفتاري خوشایندها، ز فرهنگدر بعضی ا.وجود دارد

به عنوان رفتاري بی ضرر و در مواردي نیـز بـه عنـوان رفتـاري بـالقوه خطرنـاك دیـده        
منـد  رفتـار اعضـایش را قاعـده   ، با توجه به شـرایط خـود  اي ههر جامع، در کل.شودمی
ر از دیرباز به هنجارمند کردن رفتار جنسی از جمله اولین رفتارهایی است که بش. کندمی

نیست که فعالیت جنسـی اعضـاي   اي هتوان گفت جامعمیآن پرداخته است و به جرات 
). 1:1382، کریمی(خود را به نظم نکشیده باشد
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ي هـا سازماندهی کردن زندگی جنسی افـراد در جوامـع مختلـف بـه صـورت     ، اما
ي موجـود در  هـا ر جنسی از تفاوتتفاوت نگرشی نسبت به رفتا. شودمیمتفاوتی انجام 

. گیـرد میي مذهبی و اجتماعی در جوامع مختلف نشات هاشاخص، ي فرهنگیهامالك
آزادي جنسی تا آنجا وجود داشـته  ، اتریش و مالزي، در برخی از کشورها به مانند آلمان

که زن و مرد حق دارند در انظار مردم دسـت بـه برقـراري سـطوحی از روابـط جنسـی       
در . بدون آن که از طرف جامعه و یا قانون مجازات شده و یـا برچسـب بخورنـد   ، دبزنن

بـدون مجـوز   (روابط جنسی بـین مـرد و زن  ، در برخی کشورها مانند عربستان، عوض
در . را در پـی دارد هـا جرم محسوب شده و شدیدترین مجـازات ، حتی در خفا) شرعی
گري ممنـوع بـوده و جـرم محسـوب     حشهروابط جنسی بین زن و مرد آزاد اما فا، کانادا

بیش از آن است که با پـول خریـداري   ) زن(شود ارزش انسانمیچرا که تلقی ، شودمی
در ساعاتی معین ، زنان تن فروش یی از ایاالت متحده آمریکاهادر فرانسه و بخش. شود

طـول  درآنهایی که از طرف دولت تعیین شده حق فعالیت داشته و حضور هاو در محله
). 2:1384، ذکایی(آیدمیساعات اداري و در مالء عام جرم به حساب 

ي ارزشی و قانونی؛ رابطه جنسی فقط در قالـب  هابراساس چارچوب، در ایران نیز
با وجود تفاوت نگرشی جوامع مختلف نسـبت بـه سـازماندهی    . باشدمیزوجیت مجاز 

ست تغییر در نوع نگـرش نسـبت بـه    مشترك اهاکه بین آناي هکردن رفتار جنسی؛ نکت
نسـبت نوجوانـانی کـه    ، معتقد است کـه در امریکـا  ) 1983(1کیلمن. رفتار جنسی است

، به خصوص در بیسـت سـال اخیـر   ، کنند به نسبت قابل توجهیمیرابطه جنسی برقرار 
از کاهش سـن برقـراري اولـین تمـاس     ) 1980(2میلر و سیمون. افزایش پیدا کرده است

.استادهجنسی خبر د

1. Kilmman

2. Miller & Simon



سازد کـه  مییی را آشکار هاوجود جریان، بانک غنی اطالعات دانشگاه شیگاگو نیز
ي هابه خصوص در میان گروه، دنکنمیبه سوي خودآیینی فزاینده بروز میل جنسی سیر 

سن اولین مقاربت قانونی کاهش یافته است و ، مثال طی چهار دهه گذشته. ترسنی جوان
دوم . اندهوانان زیر بیست سال بیش از پیش از نظر جنسی فعال بودج، به رغم خطر ایدز

که زندگی مشترك پیش از ازدواج به یک قاعده تبدیل شده است و امـري اسـتثنایی   این
جنسـی بیـرون از   میـل بـه برقـراري رابطـه    اي هبه طـور فزاینـد  ، بزرگساالن نیز. نیست

).285:1380، کاستلز(چارچوب ازدواج دارند
امـا نیـاز   ، ي نگرشی به مسائل جنسـی در ایـران روشـن نیسـت    هادگرگونیمیزان 

جنسی در ایران نیز مانند سایر کشورها وجود داشته و شاید به دلیل جوان بودن جامعـه  
. بیش از پیش نمـود یافتـه باشـد   ، سوي دیگرایرانی از یک سو و افزایش سن ازدواج از

ي جنسـی  هـا و به تبع آن ارزشهاارزش، عکه در جامعه ما نیز همسو با دیگر جواماین
ازدواج نـرخ  کاهش ، ماهوارهها، تاثیر رسانه. دستخوش تغییرات شده نکته پنهانی نیست

ـ        اي هو افزایش آمار طالق همگی موجب شده است تـا بـه ارضـاء نیـاز جنسـی بـه گون
ت در ایـران  نتایج برخی از تحقیقا). 3:1384، ذکایی(تر از گذشته نگریسته شودمتفاوت

صـبور  (درصد8روابط جنسی قبل از ازدواج در بین دانشجویان از نشان داده است که؛
درصـد تـا   8/12بـین  ، همچنین. غیر استمت) 1382، سیمبر(درصد12تا )1384، پارسا

، محمـد (انـد  هکه رابطه جنسی قبل از ازدواج داشـت اند هدرصد نوجوانان گزارش کرد28
گرچه جزئیات بیشتر در مورد روابط جنسی آنـان در  ).2007، ان؛ محمد و همکار1996

شواهد اخیر بیانگر میزان قابل شیوع روابط با جـنس  ، این مطالعات مشخص نشده است
). 452:1389، به نقل از فراهانی و مهریار(باشدمیمخالف در بین جوانان ایرانی 

ي فرهنگـی و  هـا بـا ارزش نه تنها ، بدیهی است که روابط آزاد جنسی در جامعه ما
رود بلکـه بـا توجـه بـه تجربیـات      میدینی در تضاد بوده و یک نوع ناهنجاري به شمار 

یی در آن جوامـع پدیـد   هـا غرب و روندهاي اجتماعی که از قبال رواج چنین معاشـرت 
ظهور این پدیده در جامعه ما تاثیرات ساختی را بـر بسـیاري   ، رسدمیآمده است به نظر 
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نهـاد ازدواج و خـانواده را بـا    ، توانـد بـه مـرور   مـی گـذارد و  مـی اي اجتماعی از نهاده
Feiring(یی مواجه نمایدهاچالش & Forman, 2000: ، به نقل از عباسی شـوازي  295

ي فردي و اجتماعی که از روابط آزاد جنسـی  هاعالوه بر مسائل و ناهنجاري).18:1384
ی جزئی از تعامل انسانی است و به هنجارهـاي  رفتار جنس، توان گفتمیشود میناشی 

رفتـار و نگـرش   . و فرآینـدهاي اساسـی یـادگیري مـا بسـتگی دارد     هانگرش، اجتماعی
. ي دیگر نیـز باشـد  هادر جنبههاتواند انعکاس دهنده نگرش آنمیجوانان در این زمینه 

کـه انگیـزه   در پی پاسخگویی بـه ایـن سـواالت هسـتیم     ، در پژوهش حاضر، از این رو
نسبت به این گونـه روابـط   هادختران از ورود به روابط آزاد جنسی چیست؟ نگرش آن

باشد؟میچه هابه زعم مصاحبه شونده، چگونه است و پیامدهاي چنین روابطی

پیشینه مطالعاتی-1
از جمله مطالعاتی که در رابطه با روابط آزاد جنسـی و ارتبـاط   :مطالعات داخلی-1-1

تـوان بـه مـواردي اشـاره     میا دیگر ابعاد اجتماعی در داخل کشور انجام شده است آن ب
در زمینه روابـط آزاد جنسـی جوانـان شـهر تهـران بـه       ، )1384(کرد؛ ذکایی و همکاران

میـزان  ، در این پژوهش به بررسی نگرش جوانان بـه مسـائل جنسـی   . اندهمطالعه پرداخت
، تجربـه جنسـی دگرخواهانـه   ، بک زنـدگی سـ ، آزادي در انتخاب دوستان جنس مخالف

میزان فعال بودن افراد در این روابط و تجربه روابط هم جنس خواهانه جوانان پرداختـه  
ي پژوهش حاکی از؛ تغییر نگـرش در حـال شـکل گیـري در حیطـه      هایافته. شده است

.باشدمیروابط جنسی 
امـل خـانوادگی   به بررسـی عو ، )1384-1385(هوشنگ مهریار و فریده خلج آباد

ي تهـران  هـا پیش بینی کننده روابط با جنس مخالف در بین دانشجویان دختـر دانشـگاه  
نشان داده است تجربه داشتن دوست از جنس ، نتایج به دست آمده پژوهش. اندهپرداخت

از نظـر  هامخالف و نزدیکی جنسی در بین دانشجویانی بیشتر شایع است که والدین آن



ي غیر سنتی داشته و یا نگرش سهل گیرانـه تـري   هاارزش، ري دارنداقتصادي وضع بهت
، جو نا مناسب خـانوادگی ، از سوي دیگر. نسبت به این گونه روابط قبل از ازدواج دارند

ي والـد  هـا عدم هماهنگی و یا عدم سازگاري بین ارزش، فرزندي-سطح کم ارتباط والد
ربیات بیشتر دوستی و رابطه جنسـی قبـل   با تج،فرزند و احترام کم به نظرات والدین–

.باشدمیمرتبط ، از ازدواج
ی که به بررسی روابط آزاد جنسی و عوامـل  هایپژوهش:مطالعات خارجی-2-1

ي هـا به مراتب گسترده تـر از پـژوهش  ، مرتبط با آن در خارج از کشور انجام شده است
بـه بررسـی   ) 1996-1997(انشو همکـار 1آبراهـام لینـا  ، باشد؛ به عنوان مثالمیداخلی 

که بر تجارب جنسی جوانان ازدواج نکـرده طبقـه پـایین هنـد تـاثیر      اند هپرداختیعوامل
سـن و  :ي پژوهش نشان داده است که؛ خصوصیات فردي مانندهایافته. گذار بوده است
تـاثیر متوسـطی بـر رفتارهـاي جنسـی نوجوانـان داشـته و متغیرهـاي         ، درآمد شخصـی 

ترین و قوي تـرین پـیش بینـی    مهم. چ تاثیر معناداري بر رفتار جنسی استخانوادگی هی
ــان  ــی نوجوان ــار جنس ــده رفت ــش آن، کنن ــناخت و دان ــاش ــی ه ــائل جنس ــاره مس ، درب

یشان در مورد سـکس و سـطوحی از تعـامالت اجتمـاعی و در معـرض مـواد       هانگرش
.اروتیک قرار گرفتن بوده است

خـانوادگی و  ، تاثیر عوامـل فـردي  ، )2003-2004(و همکارانش2مالیکا الکساندر
در ایـن  . اندهي همسال را بر روابط دگرجنس خواهانه قبل از ازدواج بررسی کردهاگروه

ي پورنوگرافی و داشتن تعامل بیشتر بـا  هاداروها یا فیلم، استفاده کردن از الکل، پژوهش
ر دوجـنس مـرتبط بـوده    دوستان به طور معناداري با روابط جنسی و رمانتیک بـراي هـ  

میان میزان تحصیالت و روابط رمانتیک و جنسـی بـراي زنـان ارتبـاطی مشـاهده      . است
میزان تحصیالت به طور معناداري با روابط جنسـی قبـل از   ، نشده اما براي مردان جوان

همچنین میان روابط دوستانه با والدین و روابط جنسی قبل از . ازدواج مرتبط بوده است

1. Abraham Leena

2. Mallika Alexander
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ارتباط مثبتـی بـین ایـن    ، اما براي دختران. اي پسران رابطه معکوس بوده استازدواج بر
انـد،  ههمچنین دخترانی که شاهد کتک زدن مادر توسط پدر بـود . دو عامل وجود داشت

بیشتر از دیگران به شکل دادن روابط دوستانه تمایل داشته و دخترانی که به وسیله دیگر 
گیرند بیشتر احتمال دارد که وارد روابط پرخطـر  میاعضاي خانواده مورد خشونت قرار 

.و روابط جنسی با دوست پسرشان شوند

رویکرد نظري-2
دسته اول نظریـاتی  . دو دسته نظریه قابل تفکیک هستند، در حیطه بررسی مسائل جنسی

گیرند که بـه  میهستند که رفتار و تمایالت جنسی انسان را به عنوان امري ذاتی در نظر 
وجود دارد؛ نظریات اکثر روانشناسان در این دسته قرار هایولوژیکی در همه انسانطور ب

دسته دوم نظریاتی هستند که به سـاخته شـدن اجتمـاعی رفتـار جنسـی قائـل       . گیردمی
بـه  ، در ایـن جـا  . گیردمیهستند؛ نظریات صاحبنظران علوم اجتماعی در این دسته قرار 

.شودمیاشاره اند، هه به رفتار جنسی پرداختي جامعه شناختی کهابرخی نظریه
رفتار جنسـی  ، از دیدگاه تعامل گرایان نماديدیدگاه کنش متقابل نمادین؛ -1-2

با استفاده از نمادها وارد جهـانی  ، مانند همه رفتارهاي انسان نمادین است؛ مردان و زنان
ر جنسـی بـا طیـف    رفتـا . شوند که توسط این نمادها به وجود آمـده اسـت  میاز معانی 

معـانی مـرتبط بـا    -.باشدمیمرتبط ، متنوعی از رفتارها که هر کدام معناي متفاوتی دارند
به وجود ، تواند شامل کسب لذتمیفقط مختص به فرزند آوري نیست و ، عمل جنسی

و تمـایالت  هامعانی نمادین مرتبط با فعالیت-باشد...اعمال قدرت و ، آوردن صمیمیت
چگـونگی  ، چگونگی ارتبـاط مـا بـا دیگـران    ، ی تفکر ما درباره خودمانچگونگ، جنسی

. دهـد مـی ما و چگونگی ارتباط دیگران با مـا را تحـت تـاثیر قـرار     تفکر دیگران درباره



ي جنسـی مـا   هـا امانـد هدرست است کـ ":اندهگفت) 1992(2و فراچر1همانطور که کیمل
امـا ایـن کـه مـا چگونـه      ، دنـ دهمـی تحت تاثیر بیولوژي بدن عمل تولید مثل را انجـام 

با چه کسی و یا احیانـا  ، چرا، چه وقت، شامل اینکه چگونه"موجودات جنسی هستیم"
تحت تاثیر یادگیري فرهنگی و معانی قـرار  ، دهیممیبا چه کسانی عمل جنسی را انجام 

درچـارچوب  ، در واقـع . فرهنگی به افـراد منتقـل شـده اسـت    دارد که در یک مجموعه
و تمـایالت جنسـی مـورد توجـه     هامعانی مرتبط با فعالیت، کنش متقابل نمادینمکتب 

,Longmore(گیردمیقرار  1998: 44(.
یی که در چارچوب مکتب کنش متقابل نمادین به طور خاص در حیطـه  هادیدگاه

3دیـدگاه وضـعیتی  -1؛.سـه دسـته هسـتند   ، رونـد مـی بررسی مسائل جنسـی بـه کـار    

5تاریخی-دیدگاه شرح حال نگارانه-43ريدیدگاه ساختا-2

او بـه جامعـه   .دیدگاه وضعیتی به طور خاص از آراء بلومر سرچشمه گرفته است
ي قـبال  هـا کردند و صـرفا بـر اجـراي نقـش    میي گروهی توجه هاشناسانی که به کنش

ـ  ، کردندمیتوسط افراد تاکید ) خانوادگی، شغلی، ي جنسیهانقش(ساخته شده ل بـه دلی
در مطالعـه رفتـار   .)Ibid,46(انتقـاد کـرد  ، فـردي هـا  و واقعیـت هانادیده گرفتن تفاوت

کننـد کـه   مـی تعامل گرایان نمادینی که دیدگاه وضعیتی دارند به این نکته توجه ، جنسی
کـاربرد دیـدگاه وضـعیتی در تحقیقـات     . سـازند میي جنسی را هامردم چگونه واقعیت

ي هـا هـم مـا دربـاره فراینـدهاي بـین شخصـی و اسـتراتژي       راجع به مسائل جنسی به ف
شوند و همچنین فرایندهایی که درجامعـه  میشخصی که در شکل دادن به هویت درگیر 
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,Delamater(کنـد مـی کمـک  ، ي مختلف جنسی دخیل هسـتند هاپذیري خرده فرهنگ

1987: 239(.
هادهـاي بزرگتـر مـورد    رابطه بین رفتار فرد و جایگاه او در ن، در دیدگاه ساختاري

نهادهاي اجتماعی که رفتـار  ، براي تعامل گرایان نمادي ساختارگرا. گیردمیبررسی قرار 
. قانون و پزشکی، اقتصاد، خانواده، مذهب: دهند عبارتند ازمیجنسی را تحت تاثیر قرار 

تعامـل گرایـانی کـه    ، در واقع.هر نهادي با یک ایدئولوژي یا گفتمان جنسی مرتبط است
بیشتر بـه جریـان اصـلی    ، دیدگاه ساختاري دارند به دلیل تاکید بر ساختارهاي اجتماعی

).Ibid(جامعه شناسی نزدیک هستند
مورد بحـث  ) 1995(1توسط گیسز و برك، تاریخی نیز-دیدگاه شرح حال نگارانه

و هـم  -بیـوگرافی -هـم مالحظـات سـطح شخصـی    ، دیـدگاه مزبـور  . قرار گرفته است
دهد و به متن فرهنگی گسترده میرا مورد توجه قرار -تاریخ-جتماعیمالحظات سطح ا

یـک چـارچوب   ، ایـن دیـدگاه  .گیرنـد مـی درون آن شکل پردازد که خودها درمیتري
درمطالعـات  اي هي بـین رشـت  هـا است که بر اهمیت کاربرد دیـدگاه اي هبین رشتمیمفهو

,longmore(کندمیرفتار جنسی نیز تاکید  1998: 47(.
تـاثیر  1960نظریات گاگنون و سـایمون در دهـه   آراء گاگنون و سایمون؛ -2-2

. ي زیستی و روانکاوانـه بـه رفتـار جنسـی داشـت     هاقابل توجهی بر کمرنگ کردن نگاه
از نظـر  . باشـد مـی یا مـتن  2مفهوم کلیدي مورد توجه گاگنون و سایمون مفهوم دستخط

رفتارهاي انسان بـه کـار بـرد و    راي توصیف همهتوان عمال بمیمفهوم دستخط را هاآن
را محصـول غلبـه نگـاه زیسـتی در     هاناتوانی در شناسایی و فهم و تعریف این دستخط

دانندمیمطالعه رفتارجنسی 
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براي قابل فهم کـردن و توصـیف رفتارهـاي انسـان در     1ییهااستعارهها، دستخط"
تحـت  ، مـاعی در بیشـتر اوقـات   قسـمت اعظـم زنـدگی اجت   . زندگی اجتمـاعی هسـتند  

-ي مختلف زندگی هستندهاکه نوعی دستورالعمل براي جنبه-هاراهنمایی این دستخط
راهنماي عمل کنشگران هسـتند و بـدون عناصـر    هااین دستخط، در واقع. شودمیانجام 

کنشگران را مشخص کند و چـارچوب  ، صحیح یک دستخط که وضعیت را تعریف کند
Gagnon(هیچ رفتار جنسی اتفاق نخواهد افتـاد ، ین کندرفتار را تعی & simon, 1973:

19(.
ـ در سـه سـطح مختلـف وجـود دار    هـا این دسـتخط  ، 2سـناریوهاي فرهنگـی  : دن

4.ي بین روانیهاو دستخط3ي بین شخصیهادستخط

هـا،  آن. باشـند مـی رفتـار جنسـی   ي مسلط دربـاره هاقرائت، ي فرهنگیهادستخط
بـه  هاآن. کنندمیي جمعی هستند که اهداف و روابط مناسب جنسی را مشخص الگوها

چـه  ، کجا، در مورد این که عمل جنسی چگونه، طور تاریخی و فرهنگی خطوط راهنما
Gagnon(کننـد مـی چرا و با چه کسانی باید انجام شود را مشـخص  ، وقت & Simon,

2003: 490(.
بخشـند  مـی رفتار جنسی عمومیت را دربارهادراکاتی، ي فرهنگی صرفاًهادستخط

بـه دو  هـا،  براي تفسـیر ایـن دسـتخط   . که باید به وسیله اشخاص پذیرفته و تفسیر شود
هـا اولـین آن . کـه بیشـتر بـه شـخص نزدیکنـد نیـاز اسـت       هـا سطح دیگـر از دسـتخط  

شـامل ادراکـاتی دربـاره رفتـار جنسـی      ها، ي بین شخصی است؛ این دستخطهادستخط
افـراد بـه   ، در ایـن سـطح  . شـود میست که بین دو یا چندین نفر در طول زمان ساخته ا

معـانی  . کننـد مـی تفسیر و بازنگري ، تعدیل، ي فرهنگی را ایفاهادستخط، عنوان کنشگر

1. Metaphor

2. Cultural Scenarios

3. Interpersonal scripts

4. Intrapsychic Scripts



207...    شناسی روابط خارج از عرف   آسیب

، ي جنسیهابه وسیله نزدیکترین سطح دستخط، کنش متقابل بین فردي نیز به نوبه خود
در بردارنـده  ، ي بـین روانـی  هادستخط. شودمیدرك یعنی دستخط بین روانی تفسیر و

افراد بـه  ، در سطح بین روانی. باشدمیفهم شخصی و فردي از رابطه جنسی و معانی آن 
هـا شـود آن مـی این امـر باعـث   . کنندمیصورت نقادانه و خالقانه نقش حضار را بازي 

,Holtby(دستخط آرمانی شان را براي رفتار جنسی تصویر کنند 2010: 3-5(.
البته دیدگاه سـازه گرایـی گـاگنون و سـایمون یکسـره منکـر نقـش بـدن و ذات         

را بـري توضـیح رفتـار جنسـی ناکـافی      هابا این حال این جنبه، بیولوژیک انسان نیست
اگرچه رفتار جنسی جنبه بیولوژیکی دارد اما قـدرت عوامـل   ":معتقدندکههاآن. دانندمی

دن رفتار اجتماعی در این مورد به طور قطع کمتر از رفتارهـاي  بیولوژیکی براي شکل دا
اصل سکس بیولوژي ، در واقع. دیگري است که ریشه در سیستم بیولوژیک انسان دارند

از مـذاکرات و تعـاریف   اي هپیچیـد تنهـا از طریـق مجموعـه   ، بلکه امـر جنسـی  ، نیست
در رفتـار  میجنسی نقش مهما معتقدیم اگر مسائل . کندمیاجتماعی است که ظهور پیدا 

به این دلیل است که جامعه به این مسائل تاکید داشته و در واقـع  ، کنندمیبازي هاانسان
بـه  ، انتساب کـردن ایـن اهمیـت   . تبدیل کرده استمیجامعه مسائل جنسی را به امر مه

"سـت اشـتباه ا ،ي بیولـوژیکی هاغیرقابل مقاومت زیر الیهي تقریباًهابرخی از ضرورت

)Gagnon&Simon, 1986: 285(.
بر مبادله منـابع میـان مـردم    ، مبادله اجتماعینظریهمبادله اجتماعی؛ نظریه-3-2
ي هـا تئـوري همـه . رودمـی در مطالعه روابط به کـار  اي هکند و به طور گستردمیتاکید 
ندهی سـاما 3و روابـط متقابـل  2هـا پـاداش ، 1هـا اجتماعی حول سه مفهـوم هزینـه  مبادله

د کـه لـذت بخـش و    نشـو مـی تعریف اي هبه عنوان منابع مبادله شدها، پاداش. شوندمی
اشاره دارد که منجـر بـه از دسـت    اي هبه منابع مبادله شدهاهزینه. رضایت بخش هستند
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ي از دست رفته در هافرصتهزینه همچنین شامل هزینه، دنشومیرفتن منابع و یا تنبیه 
عمـل تعریـف   1به عنوان نتیجه، هزینه منهاي پاداش نیز. باشدمینیز مبادالت بین فردي

بـه تناسـب عمـل    ، نکته اشاره دارد کـه افـراد  به این، مفهوم عمل متقابل نیز. شده است
,Sprecher(دهندمیپاداش هادیگران به آن 1998: 32(.

رفتـار  -1:ي مبادله اجتماعی بر سه فرض اساسی اسـتوارند هاتئوري، به طور کلی
، کننـد مـی افـراد در مبـادالت خـود سـعی     -2.از مبادالت اسـت اي همجموع، اجتماعی

وقتـی کـه افـراد از دیگـران پـاداش      -3.را کم کنندهارا افزایش دهند و هزینههاپاداش
پـاداش دهنـد  هـا کنند که باید مقابله به مثل کننـد و بـه آن  میاحساس ، کنندمیدریافت 

)Ibid(.تواند شامل تبادل منابع جنسـی بـراي بـه    میطالعه روابط جنسی این اصول در م
دند جنسی و یا غیـر جنسـی باشـ   نتوانمیکه این منابع ، دست آوردن منابع دیگري باشد

ي بـه  هـا افراد براساس ارزیـابی کـردن پـاداش   ).موقعیت اجتماعی یا پول، تعهد ، مثل(
رابطـه را ادامـه   ، شـوند مییک رابطه جنسی ي از دست رفته واردهادست آمده و هزینه

,Delamatar(آیندمیدهند و یا از آن رابطه بیرون می 1987: 239(.
به دلیل تاکید بـر  ، چارچوب تئوري مبادله اجتماعی و اشکال مختلف آن، در واقع

قابـل  ،مبادالت بین شخصی براي بررسی موضوعات زیادي در حیطه تمـایالت جنسـی  
یک رابطه مفید است؛ ین چارچوب براي درك مسائل جنسی در محدودها. کاربرد است

کـدام  ، کننـد میاز جمله این که چرا دو نفر همدیگر را به عنوان شریک جنسی انتخاب 
میزان رضایت جنسی و این کـه  ، ي جنسی داردهایک از شرکاء نفوذ بیشتري بر فعالیت

دیدگاه مبادله . رابطه دو نفره هستندکدام یک از طرفین به دنبال فعالیت جنسی خارج از
کـه در آن تبـادل   (مشتري-تن فروشاعم از رابطه ، براي اشکال متفاوت روابط جنسی
ست ازدواج کرده و بـا هـم   هاتا زوجی که سال) استبسیار صریح و روشن و برجسته

1. Outcom
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قابـل کـاربرد اسـت   .) کـامال آشـکار و واضـح نیسـت    که در آن مبادله(کنندمیزندگی 
)Sprecher, 1998:32(.

چهارچوب مفهومی
روشن و مبین سعی شده اسـت تلفیقـی از نظریـات    جهت دستیابی به یک مدل مفهومی

ارائه شده در حوزه کـنش متقابـل نمـادین، تئـوري مبادلـه اجتمـاعی و آراء گـاگنون و        
. سایمون مورد استفاده قرار گیرد

بـر  اجتماعی در بیشـتر اوقـات،   قسمت اعظم زندگیاز دیدگاه گاگنون و سایمون
ي مختلـف زنـدگی   هـا نوعی دسـتورالعمل بـراي جنبـه   که-ها راهنمایی دستخطاساس
ي هـا و دسـتخط 2ي بین شخصیهادستخط، 1سناریوهاي فرهنگیدر سه سطح -هستند

راهنمـاي عمـل کنشـگران هسـتند و بـدون      هااین دستخط. دنشومیانجام 3.بین روانی
دستخط هیچ رفتاري از جملـه رفتـار جنسـی اتفـاق نخواهـد افتـاد      عناصر صحیح یک

)Gagnon & simon, 1973: 19(.
در واقـع  ، این سناریوهاي فرهنگی از منظر ساختاري نظریه کنش متقابـل نمـادین  

، از ایـن منظـر  . باشـند مـی رابط بین رفتار فرد و جایگاه او در نهادهـاي بزرگتـر جامعـه    
کنند و رفتـار جنسـی را   میهاي فرهنگی کمک خت دستخطنهادهاي اجتماعی که به سا

هـر  . قـانون و پزشـکی  ، اقتصـاد ، خـانواده ، مـذهب : دهند عبارتند ازمیتحت تاثیر قرار 
نهادي با یک ایدئولوژي یا گفتمان جنسی مرتبط است که به تولید سناریوهاي فرهنگـی  

ي مسـلط و الگوهـاي   هـا قرائـت ، ي فرهنگـی هابنابراین دستخط.شودمیمختلف منجر 
، کنند و خطوط راهنمـا میجمعی هستند که اهداف و روابط مناسب جنسی را مشخص 
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چرا و با چـه کسـانی بایـد انجـام     ، چه وقت، کجا، در مورد این که عمل جنسی چگونه
Gagnon(کننـد مـی شود را به طور تـاریخی و فرهنگـی مشـخص     & Simon, 2003:

490(.
شود ایـن اسـت کـه    میظریه گاگنون و سایمون تبیین از سوي دیگر آنچه که در ن

ي فرهنگی توسط ادراکاتی درباره رفتار جنسی که بین دو یا چنـدین نفـر   هااین دستخط
تفسـیر و  ، تعـدیل ، هـاي بـین شخصـی   طشود یا همـان دسـتخ  میدر طول زمان ساخته 

له نزدیکتـرین  به وسـی ، معانی کنش متقابل بین فردي نیز به نوبه خود. شوندمیبازنگري 
یعنی دستخط بین روانـی کـه در بردارنـده فهـم شخصـی و      ، ي جنسیهاسطح دستخط

، در سطح بین روانـی . شودمیباشد تفسیر و درك میفردي از رابطه جنسی و معانی آن 
دستخط آرمانی شـان  ، افراد به صورت نقادانه و خالقانه نقش حضار را بازي و در نتیجه

,Holtby(کنندمیویر را براي رفتار جنسی تص 2010: 3-5(.
شود که رفتار جنسی با طیـف متنـوعی از رفتارهـا کـه هـر      میاین وضعیت باعث 
در نتیجـه آنچـه کـه در دیـدگاه کـنش متقابـل       . مرتبط باشد، کدام معناي متفاوتی دارند

فقط مخـتص بـه   ، شود این است که معانی مرتبط با عمل جنسیمینمادین بر آن تاکید 
اعمـال  ، بـه وجـود آوردن صـمیمیت   ، تواند شامل کسب لذتمیآوري نیست و فرزند

که کدام یک از این، بر این اساس و با توجه به تئوري مبادله اجتماعی. باشد... قدرت و
، 1هـا معانی مرتبط با عمل جنسی بر یک رفتار جنسی مسلط باشد حول سه مفهوم هزینه

ي مبادله اجتماعی هاتئوري، به طور کلی. شوندمیساماندهی3و روابط متقابل2هاپاداش
-2.از مبـادالت اسـت  اي همجموعـ ، رفتار اجتمـاعی -1بر سه فرض اساسی استوارند؛
.را کـم کننـد  هـا را افزایش دهند و هزینههاپاداش، کنندمیافراد در مبادالت خود سعی 

کنند که باید مقابلـه بـه   میاس احس، کنندمیوقتی که افراد از دیگران پاداش دریافت -3

1. Costs

2. RewardS

3. Reciprocity
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توانـد  مـی در مطالعه روابط جنسی این اصـول  )Ibid(.پاداش دهندهامثل کنند و به آن
تواند میکه این منابع ، شامل تبادل منابع جنسی براي به دست آوردن منابع دیگري باشد

اس افـراد براسـ  ).موقعیـت اجتمـاعی یـا پـول    ، مثل تعهـد (جنسی و یا غیرجنسی باشد
وارد یـک رابطـه   ،ي از دسـت رفتـه  هـا ي به دست آمده و هزینههاارزیابی کردن پاداش

,Delamatar(آینـد مـی دهند و یا از آن رابطه بیرون میرابطه را ادامه ، شوندمیجنسی 

1987: 239(.

:سواالت
گیري یک رابطه آزاد جنسی قبل از ازدواج در دختران چیست؟مبانی شکل
ي این رفتار چگونه است؟گیرروند شکل

مفاهیم مورد تاکید در این گونه روابط کدامند؟

روش تحقیق-3
آیـد و افـراد   میموضوع تابویی به شمار ، از آن جایی که روابط آزاد جنسی در جامعه ما

استفاده از روشی کـه بتـوان بیشـترین    ، کنندمیمورد تجارب خود صحبت به سختی در
ضـروري بـه نظـر    ، ورد تا بـه اطالعـات معتبـري دسـت یافـت     میزان اعتماد را فراهم آ

با استفاده از روش کیفی که امکان درونگـري همدالنـه را فـراهم    ، این مهم نیز. رسیدمی
روش کیفی بوده است ، از این رو روش مورد استفاده این پژوهش. شدمیکند محقق می

.شده استانتخابهاجهت تجزیه و تحلیل دادهاي هو روش نظریه زمین

گیري مشارکت کنندگان و نمونه-1-3
کـه روابـط   نـد انفر از دخترانی تشـکیل داده 21مشارکت کنندگان این پژوهش را 

همـه مشـارکت کننـدگان در    . اندهآزاد جنسی را تجربه کرده و در شهر تهران ساکن بود



1گلوله برفـی از نمونه گیري، در مرحله نمونه گیري. سال قرار داشتند18-29رده سنی 

از نمونه گیري گلوله برفـی بـراي   . به صورت همزمان استفاده شد2گیري نظريو نمونه
تعیـین  ، گزینش افراد مورد مصاحبه و از نمونه گیري نظري براي تشخیص تعـداد افـراد  

.ي مورد نیاز و یافتن مسیر پژوهش استفاده شده استهامحل داده
هاگردآوري داده-2-3

ي مختلـف در  هـا از شـیوه ، کنـد کـه محقـق   مـی این امکان را فراهم تحقیق کیفی
مـورد  هـا گردآوري اطالعات استفاده کند و ابعاد پدیده مورد بررسی را با اسـتفاده از آن 

از تکنیـک مصـاحبه بـراي گـردآوري     ، در این پژوهش. مطالعه قرار داده و روشن نماید
3"گـو یـا گفـت و شـنود هدفمنـد     گفـت و  "مصـاحبه را  . اطالعات استفاده شده است

موضـوعی خـاص بـا    ؛ بدین معنی که محقق با هدف کسب اطالعـات دربـاره  اندهنامید
، در یـک سـنخ شناسـی رایـج    ). 80: 1387، محمـدي (کنـد میمصاحبه شونده صحبت 

کـه در پـژوهش   انـد  هغیر منتظم و نیمه منتظم تقسیم کرد، مصاحبه را به سه نوع؛ منتظم
احبه نیمه منتظم استفاده شده است؛ به این صورت که با در دسـت  حاضر از تکنیک مص

ایـن  . ارتباط خود را با افراد مورد مطالعـه آغـاز کـردیم   ، داشتن یک سري سواالت کلی
راهنمـاي  "سواالت اولیه را که معموال کلـی و یـا بـه اصـطالح نیمـه اسـتاندارد اسـت        

فقط براي باز کـردن سـر صـحبت    زیرا این سواالت در مراحل اولیه ، نامندمی"مصاحبه
).82، همان(است

هاتجزیه و تحلیل داده-3-3
. شـود میانجام هاهمزمان با جمع آوري دادههاتحلیل داده، در روش نظریه مبنایی

هـا تواند مستقل از گـردآوري یـا نمونـه گیـري از آن    مینهاتفسیر داده، در این رویکرد

1. Snowball Sampling

2. Theoretical sampling

3. Conversation With Purpose
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گیـریم کـه   میتصمیم هامان مرجعی است که براساس آنه، تحلیل و تفسیر. انجام شود
).329: 1388، فلیک(کدام داده یا مورد را در مرحله بعد بگنجانیم

ي گردآوري شده به مفاهیم کدگذاري شـده  هاداده، در فرآیند ساخت نظریه مبنایی
ریـه  نظ، بـراي انجـام ایـن کـار    .شوندمیتبدیل و در یک پیوستار فرآیندي به هم متصل 

، 1ها، شامل کدبندي بـاز این رویه. بردمیي تحلیلی را به کار هایک سري رویه، زمینه اي
ي عملیـاتی  دهنـده نشان، گذاري در روش نظریه مبناییکُد.هستند3و گزینشی2محوري

، هـاي تـازه  شوند و آن گـاه بـا روش  پردازي میمفهوم، ها خرد شدهاست که در آن داده
کُدگـذاري  ، در واقـع ). 57:1387، استراس و کـوربین (شوندوند زده میدوباره به هم پی

.سازدها را فراهم میها بر اساس دادهفرایندي محوري است که امکان رسیدن به نظریه

هایافته-4
هـا، تجزیـه و تفکیـک شـدند و در     هاي گردآوري شـده از مصـاحبه  در پژوهش حاضر، داده

در مرحلـه دوم و در کدگـذاري محـوري،    . ت مفاهیم درآمدندمرحله کدگذاري باز، به صور
مفاهیم با هم ترکیب شده و مقوالت در سطح باالتري از انتـزاع تشـکیل شـدند و در نهایـت     

در . به دسـت آمـد  "بازاندیشی در تعامل جنسی"در مرحله کدگذاري گزینشی، مقوله هسته 
شـود و  ه مقولـه هسـته پرداختـه مـی    ادامه به اختصار به هر کدام از مقوالت عمده و سپس ب

.گیرنددر ارتباط با هم قرار میمقوالت به دست آمده در چارچوب مدل پارادایمی 
مقولــه خــود مرجعــی از ترکیــب مفــاهیم لــزوم تعیــین ؛ 4خــود مرجعــی-1-4

بـه دسـت   ... نفی عمل به دستورات جامعه و، نفی مرجعیت دین، چارچوب توسط افراد
.آمده است

1. Open Coding

2. Axial Coding

3. Selective Coding

4. Self-Refrence



کرد که براي او حالت بیرونی مییی عمل هافرد در چارچوب مرجعیت،درگذشته
ي دینی و سیاسـی اي بودنـد کـه جهـت کلـی      هانظامها، مهمترین این مرجعیت. داشتند

کسانی که موظف به تفسیر احکـام  . کردندمیزندگی فرد را در یک دوره طوالنی تعیین 
وظیفه فـرد را  ، عد سیاسی به عهده داشتنددینی بودند و نیز کسانی که تولیت فرد را در ب

امـا در دوران  . دانسـتند مـی و دسـتورات بـرون مرجـع    هاپیروي و اطاعت از این حکم
ساختارها و تابلوهاي راهنمایی که طرز کار و جهت حرکـت فـرد را در جوامـع    ، مدرن

یی هـا کردند در جوامع امروزین وجود ندارند و عالمات و دستور العملمیسنتی تعیین 
مراجـع مطمـئن و ثـابتی وجـود     ، در دوران مـدرن بنابراین. نقش نبسته استهاروي آن

). 124:1387، وثوقی و میرزایی(فقط تا اطالع بعدي قابل اعتماد هستندهاندارد و آن
ي سـنتی و تاکیـد   هانشان دهنده کمرنگ شدن اهمیت مرجعیتهاتحلیل مصاحبه

ي هـا در نتیجه کمرنگ شدن نقش مرجعیت. ورد مطالعه استنزد افراد م، بر خودمرجعی
هر چه بیشتر بر توانـایی و ابتکـار عمـل خـود     ، افراد در تعیین خط مشی زندگی، سنتی

توسط خود تاکید کـرده  هاپاسخگویان به لزوم تعیین چارچوببیشتر. تکیه خواهند کرد
چـرا و بـا   ، رابطه جنسی چه وقتکنندمیهستند که تعیین هاخود آناند، هو اظهار داشت

: گویدمیپریسا در این رابطه . چه کسانی درست یا غلط است
مـن خـودم   . کنه چـه رفتـاري درسـته   میاین خود آدمه که تعیین «
سـکس داشـته   ) چـه کسـی  (و با کـی ) چه وقت(کنم که کیمیتعیین 
نه ،هنه جامع،کنن نه دینمیرو خود آدمان که تعیین هاچارچوب. باشم
».و نه هیچ چیز دیگه اي،عرف

اند که امروزه، تمایل افراد به عمل کردن بـر اسـاس   پاسخگویان به این امر اذعان داشته
:کندشیرین اظهار می. اند، بیشتر شده استها تعیین کردههایی که خود آنچارچوب

هـیچ ربطـی بـه    ، که این روابـط اینقـدر عـادي شـده    به نظرم این«
س؟ اگه این مسـائل زیـاد   هامگه سکس فقط مال غربی. دارهغربزدگی ن

خواد زنـدگی  میخوان هر طور که دلشون میشده به خاطر اینه که همه 
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به نظر منم آدم باید به دلش نگاه کنـه  . هر کی هر چی دلش بخواد، کنن
».ببینه دلش چی میخواد همونو انجام بده

گیري در تصمیم، افراد مورد مطالعههمه این موارد گویاي این قضیه است که براي
انتخـابی و فـردي   ، مورد روابط با جنس مخالف و روابط جنسی به موضوعی گزینشـی 

.تبدیل شده است
، ابراز عالقـه ، از ترکیب مفاهیم پرستیدن، ؛ مقوله فوقغوطه وري در عشق-2-4

اي هعد. تبه دست آمده اس... عشق واقعی و ، اوج دوست داشتن، از جون مایه گذاشتن
عالقمنـدي و عشـق بـه    ، انگیزه خود را از درگیر شدن در رابطه جنسـی ، از پاسخگویان

:گویدمیآرزو . اندهطرف مقابل ذکر کرد
من خیلی دوست پسر داشتم ولی به محض اینکه بهم پیشنهاد سـکس  «

امـا واقعـا   . کردم چون عمیقـا دوستشـون نداشـتم   دادن باهاشون کات میمی
داشتم واقعا عاشقش بودم؛ عشق مـن ایـن بـود کـه همـه      حمید رو دوست 

هـا  البتـه خیلـی  . به نظرم الزمه این روابـط دوسـت داشـتنه   . وجودم اون بود
» .کنن اما به نظرم اونا مشکل دارنبدون دوست داشتن این کار رو می

براي این افراد، رابطه عاشقانه، مجوز ورود به رابطه جنسی بوده و رابطـه جنسـی را   
از نظر آنان، کسـانی کـه بـدون    . اندی ابراز عالقه و راهی براي اثبات عشق خود دانستهنوع

شوند با دختران همه جایی و هـرزه فرقـی   عشق با طرف مقابل خود وارد رابطه جنسی می
در واقع نزد این افراد، روابطی که با عشق همراه اسـت مجـاز و بـی بنـد و بـاري      . ندارند

:گویدسحر می. شوند مطرود استهر کسی وارد رابطه میجنسی که در آن افراد با
مردم بـرام مهـم نبـود    میحتی اگه بخاطرش ، خیلی دوسش داشتم«
اونو دوس داشتم و خـودم رو دوس  . خواستم اون ناراحت نشهمیفقط 

صرفا به خاطر دوس داشتنم بود که اینقدر به هم نزدیک شـدیم  . نداشتم
اگه اینجـوري  . بشههاکسی وارد این رابطهتونه با هر میوگرنه آدم که ن

».بود که فرقی با دختراي هرزه نداشتم



به برقراري رابطه ، یکی از نکات برجسته در میان کسانی که تحت تاثیر عالقمندي
به ایده آل سـازي معشـوق خـود دسـت زده و     ها، این است که آناند هجنسی دست زد

متجلـی  هـا و متفاوت از سـایرین در ذهـن آن  دست نیافتنی، تصویر یک موجود آرمانی
راحت تر پذیراي رابطه جنسـی  ، تحت تاثیر ایده آل سازي معشوق، شده است؛ در واقع

:گویدمیمهسا . اندهشدمی
».همون که آرزو داشتم، کردم مرد رویاهامهمیفکر «

به خاصیت غیر منطقی عشـق نیـز اشـاره کـرده و خـود را مقهـور       ، همچنینهاآن
با وجود منفی ارزیابی کردن این گونـه  ها، طوري که برخی از آن. اندهنیروي عشق دانست

بـاز هـم در رابطـه بـاقی     ،تحت تاثیر عالقمندي و عشق به طـرف مقابـل خـود   ، روابط
: گویدمیسیما . اندهماند

وقتـی عاشـق   . ولی بدي عشق همینه، میدونم که ارزشش رو نداره«
کنی میش هم سعی هابینی براي بديمیرو نشهایکی باشی دیگه بدي

».دلیل بیاري
دم ، مانند خوش بـودن می مقوله لذت گرایی از ترکیب مفاهیلذت گرایی؛ -3-4

، از پاسـخگویان اي هبراي عد. به دست آمده است... جوانی کردن و ، را غنیمت شمردن
کشف و پیگیري لذات زندگی و از جمله لـذت جنسـی مرکزیـت داشـته و بـر همـین       

تـوان  مـی . انـد هلذت بـردن دانسـت  ،انگیزه خود را از برقراري روابط آزاد جنسی، اساس
با گسترش خود مرجعی و تاکید هر چه بیشتر بر تعیین خط مشی زندگی توسـط  ، گفت

. براساس تمایالت شخصی خود عمل کننـد بیشتر مستعد آن هستند که هاآن، خود افراد
:گویدمیپریسا 

کنه باید از میمن میگم آدم یه بار دنیا میاد و یه بارم زندگی ، ببینید«
».زندگی اش لذت ببره
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به تعویق انداختن ارضاء نیـاز  اند، هدخترانی که انگیزه خود را لذت طلبی ذکر کرد
. به ارضاء آنی نیاز جنسی اعتقـاد دارنـد  جنسی تا هنگام ازدواج را مسخره تلقی کرده و

:کندمیسمیرا در این رابطه اظهار 
آدم بایـد  ، به نظرم معنی نداره آدم ارضاء نیازش رو به تاخیر بندازه«

».جوونی کنه و خوش باشه
و روحـی  مییکـی از قطعـی تـرین نیازهـاي جسـ     ، رابطه جنسـی ، از دیدگاه آنان

.با چیز دیگري پر کردتوان جاي آن را میاست که نمیآد
ي هـا دختـران در ارزش ، نشـان داد هـا تحلیل مصـاحبه تابو زدایی از بدن؛ -4-4

ي دیگـري  هامشخصه، و نظام ارزشی جدید براي آناناند همعطوف به بدن بازنگري کرد
هنجارهایی مثل باکره بودن و زیر سوال بردن آن که در گذشـته و حتـی هـم    ، مثال. دارد

اهمیت خـود را  ، شودمیگفتن از آن براي بسیاري ازجوانان تابو محسوب سخن ، اکنون
:گویدمیپریسا . براي برخی از دختران مورد مطالعه از دست داده است

و اصـال هـم   ، من شخصا هیچوقت قضیه بکارت برام مهـم نبـوده  «
» .پشیمون نیستم که بکارتم رو از دست دادم

:گویدمیراحله نیز 
مسخره اس که اینقد تو جامعه ما به قضـیه بکـارت   ه نظرم خیلی ب«

مگه انسان بودن دختر به باکره بودنش؟ انگـار شـرافت و   ، اهمیت میدن
».انسانیت فقط منوط به باکره بودن آدمه

ذهنیت جدید به این دختران اجازه داده آن تقدسـی را کـه پـیش از ایـن     ، در واقع
نان تعـاریف جدیـدي از بـدن و رابطـه     آ. نفی کنندرا در یک رابطه جنسی داشت ، بدن

با دگرگونی این ذهنیت . اندهجنسی دارند و قواعد جدیدي را براي خود باز تعریف کرد
، را زیر سـوال نبـرده و تنهـا یـک گـذار     هامعصومیت آن، و این که دیگر تجربه جنسی

.کندمیي آنان تغییر هابسیاري از رفتار، باشدمیشناخت و تجربه 



زمانی که یـک الگـوي رفتـاري بـین گـروه      ر هنجاري گروه دوستان؛ فشا-5-4
نشـان داد  هـا تحلیـل یافتـه  . شوندمیاعضاي گروه ناچار به تبعیت ، شودمیمعینی رایج 

در بستر گروه دوستان براي درگیـر شـدن در روابـط دوسـتانه بـا      ، دختران مورد مطالعه
روابط دوستانه در میان دوستانشان به همه گیر شدنهاآن. اندهجنس مخالف تشویق شد

ي دوسـتانه دوسـت پسـر    هـا اگر در جمـع اند، هبرخی از آنان اذعان داشت. اندهاشاره کرد
در . کننـد مـی ... جـذاب نبـودن و  ، عقب ماندن از دیگران، نداشته باشند احساس کهتري
ته در ایـن  فرشـ . کننـد میبه ارتباط با جنس مخالف اقدام ، نتیجه تحت تاثیر این فشارها

:گویدمیرابطه 
بینـی  ، میشینیمیاین روابط اینقدر زیاد شده که وقتی با دوستات «

همه رابطه دارن و این حس بهت دست میده که اگه درگیر ایـن روابـط   
کنـی  مـی این جاست که پیش خودت فـک  ، نشی از زمونه عقب موندي

».من چرا نداشته باشم
نش متقابـل بـا دوسـتانی کـه درگیـر رابطـه       در کـ ، دختران مورد مطالعـه ، در واقع

. انـد هاقـدام کـرد  هـا به همنوایی بـا آن اند، هدوستانه و رابطه جنسی با جنس مخالف شد
تـوان آن را تسـلیم   مـی از نفوذ و قدرت اجتماع است کـه  اي هجلو، همنوایی یا همرنگی

همرنـگ  از سوي گروه در مـورد میوقتی که تقاضاي مستقی، شدن به فشارهاي گروهی
، بـه نقـل از کریمـی   ، 1984، رایتسـمن (شدن فرد با گروه ابراز نشده باشد تعریف کـرد 

:گویدمیساناز در این باره ). 87: 1384
بینــه همــه دارن از ، مـی شــینهمـی آدم کـه تــوي جمـع دوســتاش   «
شـینی بـا خـودت فکـر     مـی زنن بعد میري خونه میشون حرف هارابطه

نـدارن بـا   اي هکسایی هم که قیاف!داشته باشممن چرا ن، کنی همه دارنمی
من که خودمم زیبـایی دارم چـرا دوسـت پسـر نداشـته      ، چن نفر هستن

».باشم؟چرا رابطه نداشته باشم
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نشـان داد؛ راهبـرد   ها؛ تحلیل مفاهیم مصاحبهراهبردهاي مدیریتی خانواده-6-4
زاد جنسی توسط دختران عامل مداخله گر موثري در برقراري روابط آ، مدیریتی خانواده

نحــوه اعمــال کنتــرل خــانواده بــر ، مقصــود از راهبــرد مــدیریتی خــانواده. بــوده اســت
برخـی از  . باشـد مـی ... میزان و چگونگی تعامل والـدین بـا فرزندانشـان و   ، فرزندانشان

، که با شاغل بودن والدین و کاهش حضور والـدین در خانـه  اند هپاسخگویان اذعان کرد
، ي تعامـل هـا شود و با کـم شـدن فرصـت   مییان والدین و فرزندان کم فرصت تعامل م

:گویدمیسمیه . فضاي صمیمانه و عاطفی الزم در خانواده به وجود نخواهد آمد
فقـط سرشـون   ، سرکارن، پدر و مادرا خیلی مقصران همش بیرونن«

خب وقتی که مدام بیـرونن بـه نظـرت    . به قسط و وام دادن و اینا گرمه
»شد ؟میهاشون صمیمیشه با

ي خـانواده در رابطـه بـا    هـا و سهل گیريهاپاسخگویان همچنین به سخت گیري
در زمینـه  هـا و خواسـتار تغییـر نگـرش خـانواده    اند هارتباط با جنس مخالف اشاره کرد

رابطـه دوسـتانه بـدون رابطـه     (ارتباط دوستانه سادهها، آن. اندهارتباط بین دو جنس بود
جدیـد زنـدگی   نس مخالف را ضروري پنداشته و آن را به عنوان یک شیوهبا ج) جنسی

با ورود به عرصه جهانی وگسـترش  ، و معتقدنداند هدر عصر مدرن تفسیر و ارزیابی کرد
دنیا در حـال تغییـر   ، ي دیگرهاروز افزون استفاده از وسایل ارتباطی و آشنایی با فرهنگ

. خود بازنگري کرده و با تغییـرات همگـام شـوند   ي هااست و والدین نیز باید در ارزش
:گویدمینرگس 

هـم بایـد   هااالن با ورود تکنولوژي همه چی تغییر کرده؛ خونواده«
ي دختر و پسر و این هاخودشون رو با شرایط جدید وفق بدن و دوستی

» .کنندمیاینجور جوونا کمتر خطا ، مسائل رو بپذیرن
اهی خانواده با جوانان و پذیرش روابط دوستانه با همگ، به زعم مصاحبه شوندگان

مانعی در برقـراري روابـط   ، جنس مخالف و مدیریت کردن روابط دوستی فرزندان شان



نظارت سخت گیرانه والدین بر فرزندان را عـاملی  ، جنسی توسط افراد است و در مقابل
.اندهدر جهت ایجاد روابط پنهانی ذکر کرد

ي هـا رسـانه ، ؛ با ورود به عصر اطالعاتي ماهوارههاامهالگوپذیري از برن-7-4
از کـارکرد  هـا رسـانه . کننـد میدر شکل دادن به ذهنیات افراد بازي میمختلف نقش مه

فیزیکـی و  -ادراك آنان از محیط اجتمـاعی ، در تفسیر مردم از بایدها و نبایدهااي هعمد
اسـی و معیارهـاي اجتمـاعی بـا     احس، ي اخالقـی هابه طور کلی نگرش جامعه به ارزش

، بـورن (و مقررات رفتاري برخوردارنـد ) سن و موقعیت، شامل جنس(ها توجه به نقش
ي تصـویري  هـا از آن جایی که رسانه). 189:1388، به نقل از دهشیري115:1379-107

عالوه بر تصویر از روایتی داستان گونه نیز برخوردارند بـه مراتـب نقـش    ، مانند ماهواره
ي حاصـل از  هـا یافتـه . کننـد مـی م تري در برداشـت افـراد از دنیـاي پیرامـون بـازي      مه

نشان دهنده تاثیر ماهواره بر نگرش و رفتار افراد در حیطه مسائل جنسی ، نیزهامصاحبه
ي رمانتیـک و عاشـقانه فضـایی را فـراهم     هـا ماهواره با نمایش فـیلم ، در واقع. باشدمی
:گویدمیمهناز . کنندمیبازیگران همذات پنداري باهاآورد که بینندهمی

تـوي همـه فیلمـا    ، ي ماهواره روي آدم خیلی تـاثیر میـذاره  هافیلم«
بـرو  -عاشـق هـر کـس   -میخواد اینو نشون بده که هر زمون عاشق شدي

. در هر موقعیتی که هستی حتی اگه زن و شـوهر داري  ، دنبال عشق ات
کنم کار خوبیه و همش دلم میکر طوري هم نشون میدن که من بیینده ف

».حتی با وجود خانواده داشتن، میخواد طرف به عشق اش برسه
ي هـا ي ماهواره و دیـدن فـیلم  هابرخی از دختران مورد مطالعه نیز به گزینش فیلم

:گویدمیسهیال . اندهمحرك جنسی اشاره کرد
ده که اینقدر همه چی رو عادي جلوه می، بینممیمن خیلی ماهواره «

طـرف خیلـی   .کنم کار درست همونه که اونـا انجـام میـدن   میواقعا فکر 
کنه و کـم کـم بـرات    میحامله میشه و این ادامه پیدا ، راحت رابطه داره

».افتهمیجا 
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این فرصـت را بـراي بیینـده فـراهم     ، ي مختلفهاماهواره با نمایش سبک زندگی
.شیده و در رویه زندگی خود بازنگري کندي دیگر زندگی نیز اندیهاآورد که به گونهمی

کـه  اجتماعی نوینی استعرصه، اوقات فراغت؛ بسترهاي محدود فراغت-8-4
اجتماعی معاصر و رشد فرهنگ مصرف گرایی معنـا  -تغییرات فرهنگی، در بستر مدرنیته

موجـب  ، فراگیر شدن عناصر نوسازي به ویژه فرآیند صنعتی شدن. و اهمیت یافته است
م گسیختگی و پاره پاره گی فزاینده زندگی روزانه افراد شـده و در نتیجـه تفکیـک    از ه

، محمـدپور و همکـاران  (بین ساعات کاري و غیر کاري به وجود آمده اسـت اي هفزایند
امروزه افراد بیش از گذشته به نحـوه گـذران اوقـات    ، در نتیجه این فرآیند). 358:1388

اهمیت بیش از پـیش بـه حفـظ و    ، قابل ذکر استآن چه . دهندمیفراغت خود اهمیت 
فضـاهاي اجتمـاعی و   ، مااما در جامعه. ایجاد تنوع در اوقات فراغت براي جوانان است

هـاي فراغتـی بپردازنـد بـا     بـه فعالیـت  فیزیکی که در آن جوانان به ویژه دختران بتوانند 
ملی که به زعـم  یکی از عوا. هاي فراغتی آنان محدود استمحدودیت روبروست وگزینه

امکانات فراغتی ، بخشدمیورود افراد به روابط آزاد جنسی را تسریع ها، مصاحبه شونده
کنند خالء موجود را میافراد در فقدان بسترهاي فراغتی مناسب تالش . باشدمیمحدود 

:گویدمیمریم . با وارد شدن به بسترهاي دیگر جبران کنند
، خونه که میري بیکـاري ، نداریممیتفریح و سرگر، ما جوونا واقعا«

میگی حداقل یکی باشه که باهاش بگـی  . براي ما دخترام که اوضاع بدتر
سـکس در  ، جوونـامون شـده  میو بخندي به خاطر همینه که االن سرگر

».جاهاي خلوت
یکی از شرایطی کـه ورود افـراد بـه    ، به زعم پاسخگویانتفکیک جنسیتی؛ -9-4

به ایـن  . تفکیک جنسیتی موجود در جامعه است، بخشدمییع روابط آزاد جنسی را تسر
موجب بـروز التهـاب و نیازمنـدي در    ، صورت که عدم برقراري ارتباط با جنس مخالف

کند و در نتیجـه  میافزایش نیاز را ایجاد ، درون افراد شده و سرکوب این نوع احساسات



بـالقوه  ، مهیـا شـد  هـا آنوقتی که فرصت برقراري ارتباط دوستانه با جنس مخـالف بـرا  
دختـران بـه ایـن امـر اذعـان      . پتانسیل قوي تري براي ورود به روابط آزاد جنسی دارند

که عدم شناخت جنس مخالف که به دلیل تفکیـک جنسـیتی بـه وجـود آمـده      اند هداشت
شـوند در رابطـه   مـی شود وقتی که وارد رابطه دوستانه با جنس مخالف میباعث ، است

:گویدمیزهره در این رابطه . کنندخود زیاده روي
جامعه تفکیک جنسیتیه با یـه جـور تشـنگی میـریم     متن اینقدر که «
باعـث روابـط زود   ، ایـن عطـش  . هر دو طرف هم دختر هم پسـر ، جلو

س کـه  هـا دختر و پسر سـال ) کشورهاي غربی(اون طرف.هنگام میشه
حسـاس و  ایـن ا هـا بعـد از مـدت  شناسن و با هم دوستن تازهمیهمو 

».کنیممیزیاده روي بشن ماهامیاجازه رو دارن که یه کم صمی
ي اجتمـاعی و  هـا با گسـترش حضـور زنـان در عرصـه    : افزایش عاملیت-10-4
ي مختلف زندگی و از جمله رابطه با جـنس  هابه مرور عاملیت آنان در عرصه، فرهنگی

نقـش فعـالی در   ، از دختراني اهدهد عدمینشان هایافته. مخالف در حال افزایش است
برقراري رابطه با جنس مخالف خود دارنـد و منفعـل بـودن در رابطـه را منفـی قلمـداد       

آنان بر لزوم انتخاب کردن و نه انتخاب شدن تاکیـد کـرده و آن را حـق مسـلم     . کنندمی
:گویدمیپریسا در این رابطه . دانندمیخود 

اد سـکس دادم و اونـم   من خودم اولین بار به دوست پسرم پیشـنه «
بلکه خودش ، دختر که نباید همیشه به درخواست جواب بده، قبول کرد

» .باید درخواست کننده باشه
:گویدمیماندانا نیز در این رابطه 

تـونیم خودمـون   مـی مـیگن مـا ن  ، اعتماد به نفـس نـدارن  هابعضی«
و انتخاب کنیم؛ اما من به خودم اعتمـاد دارم و خـودم دوسـت پسـرم ر    

».شم کسی بهم پیشنهاد بدهمیکنم و منتظر نمیرانتخاب 
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بـه عنـوان   ، رابطه دوستانه طـوالنی مـدت  رابطه دوستانه طوالنی مدت؛ -11-4
هـا،  براي اکثریت مصاحبه شونده، به عبارتی. بستري براي رابطه جنسی عمل کرده است

رابطـه بـا روابـط    ، رادبراي این اف. رابطه جنسی در طی یک فرآیند به وقوع پیوسته است
شـود و بـا   میدست در دور کمر هم انداختن و بوسیدن آغاز ، نظیر دست گرفتنمیجس

:گویدمیسمیرا . طوالنی شدن رابطه به سکس رسیده است
حتـی االن کـه ایـن کلمـه     ، سالگی دوست پسر نداشـتم 22من تا «

ا بعـد  ام. براي همه عادي شده بین خونواده یما معنی نداره، دوست پسر
دو سال تلفنی صحبت کردن و اس ام اس دادن کم کم همه چـی پـیش   

دونیـد  مـی . کـردم مـی چیزي که من حتی فکرش رو ن. اومد و عادي شد
کسـی بایـد بگـه مـن بـا      .شـه میخود به خود به این جور جاها کشیده 

سکس قبل از ازدواج و این مسائل مخالفم که حتی دنبال دوسـتی سـاده   
» .م نباشهدر حد صحبت کردن ه

:گویدمیسحر نیز 
رفتـیم  مـی اوایل که بیرون .همه چی کم کم شروع میشه نه یکدفعه«

ولـی بعـدش همـه چـی عـادي      . گـرفتیم مـی حتی دست همـدیگر رو ن 
قلـب  ، کنهمیکم کم چشم آدم عادت .اصوال براي همه عادي میشه...شد

».کنهمیآدم عادت 
:گویدمیسیما نیز 
امـا بعـدش   ، خب اوائل هیچی نبود.م دوستیمما چهار ساله که با ه«

کم کم همه چی عادي شد تـا اینکـه بـه    ، با بوس و این چیزا شروع شد
».سکس رسید

حـاکی از آن اسـت کـه    هـا تحلیل مصاحبهدگرگونی معیارهاي ازدواج؛ -12-4
خواهنـد بـه   مـی آنان دیگر ن. معیارهاي ازدواج نزد دختران مورد مطالعه تغییرکرده است



مصـاحبه شـوندگان بـه    . ازدواج کننـد هاکار والدین یا خویشان و در چارچوب سنتابت
عشق چیزي نیسـت کـه   ، ضرورت و اهمیت عشق قبل از ازدواج تاکید داشته و معتقدند
قبـل از  رابطـه دوسـتانه  ، با خانه نشینی حاصل شود بلکه الزمه به وجـود آمـدن عشـق   

:گویدمیزهرا . ازدواج است
این که . کنهمیاز ازدواج نباشه آدم احساس آرامش ناگه عشق قبل«

میگن عشق بعد ازدواج به وجود میاد به نظر من به وجود نمیاد بلکه بـه  
».کننمیهم عادت 

ي سنتی را از این جهت که نمایانگر نگاه کاال گونه به جنس مونث هاازدواج، آنان
:گویدمیلیال . کنندمیاست منفی قلمداد 

باید دوطرف همـدیگرو بشناسـن و   ، لف ازدواج سنتی امکامال مخا«
».نهخوان ازدواج کنن یا میخودشون تصمیم بگیرن که 

:گویدمیسمیه نیز
که بدون این، من روابط متعدد رو قبول ندارم ولی اینم قبول ندارم«

» .که با یکی دوست باشم باهاش ازدواج کنم
در میروحـی و جسـ  ، ي عـاطفی هـا نیازاطمینان از ارضاء، براي برخی از دختران

ي هـا در جسـتجوي رابطـه  ، توان گفت دختران مذکورمیزندگی آینده مورد تاکید است 
ي ناب و اطمینان از حفظ رابطه هادر جستجوي رابطه، عاطفی صمیمانه و به زعم گیدنز

آن چـه  نفـس رابطـه و   دلیـل است که فقط به اي هناب رابطرابطه. ناب در آینده هستند
رابطـه نـاب بـرخالف    . آورد مورد جستجو اسـت میرابطه براي هر دو طرف به ارمغان 

وابسـته بـه عوامـل بـرون از زنـدگی      ، پیوندهاي شخصی یا خصوصی در جامعه سـنتی 
، در جوامـع مـدرن  . نماید که گویی در فضایی شـناور اسـت  میاجتماعی نیست و چنان 

ازدواج حاکم بود در حال ریشه کن شدن استي بیرونی و از پیش ساخته که برهاالزام
ي رمانتیک و تخیل آفرین به عنـوان  هاکه در اصل همراه با ظهور عشق و عالقهاي هپدید

ازدواج بـیش از پـیش بـه    ، بدین ترتیـب . شکل گرفته است، اساسی ازدواج استانگیزه
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عـاطفی  درآمده است که دلیل پیـدایش و ادامـه آن احسـاس رضـایت     اي هصورت رابط
).132:1385، گیدنز(است

روابـط آزاد جنسـی بـه طـور     ، معتقدندهامصاحبه شوندهاپیدمیک شدن؛ -13-4
سـیما  . به امري همه گیر تبدیل شده اسـت ، اپیدمیک در حال گسترش است و این قضیه

:گویدمی
که وقتی به یـه پسـر میگـی چـرا     ، سکس داشتن اینقدر عادي شده«

وقتی نیازم برطرف میشه و بدون ، ا ازدواج کنمکنی میگه چرمیازدواج ن
».چرا خودمو پاگیر کنم، کنممیتعهد دارم جوونی ام رو 

احکام ارزشـی  ، توان گفت با گسترش این روابط در میان اقشار مختلف جامعهمی
قـدرت هنجـاري خـود را نـزد افـراد از دسـت       ، که حاوي منع روابط آزاد جنسی است

خـود را مقصـر   ، افـراد هنگـام ارتکـاب چنـین اعمـالی     ، شودیمدهد واین امر باعث می
مهنـاز  .خود را محق بدانند اند، هندانسته و با قیاس با کسانی که درگیر چنین روابطی شد

:گویدمی
حتـی دختـرا بـا همدیگـه از     ، قبال این روابـط اصـال عـادي نبـود    «
، بلکـه حاال این مسائل نه تنها عـادي شـده   ، زدنمیشون حرف نهارابطه

خـب وقتـی دور و بـرآدم یـه     . همصداق بافرهنگ بودن و با کالس بودن
بینیم عیب نیست پس نه می. ریممیچیز عادي باشه راحت تره سراغش 

ترسـیم کـه   مـی دیگـه ازایـن ن  . کشی نه عذاب وجدان داريمیخجالت 
».بهمون انگ بزنن و بگن فالنی دختر بدیه
تلقی کردن آن به عنـوان بسـتري عمـل    گسترش چنین روابطی در جامعه و عادي 

.پذیرندمیروابط آزاد جنسی را ، راحت تر، کند که افراد در آنمی
نفـی چنـد پـر    ، مقوله فوق از ترکیب مفاهیم تک پربودنرابطه متعهدانه؛ -14-4

یکی از نکات جالب به دست آمـده از  . به دست آمده است... چارچوب داشتن و ، بودن
که صرفا به لـذت بـردن   هاچه آن، است که همه دختران مورد مطالعهاینهاتحلیل داده



و چه کسانی که به اند هاز زندگی فکرکرده و با هدف لذت طلبی وارد روابط جنسی شد
به برقراري رابطه جنسی بـا طـرف مقابـل راضـی     ، خاطر عشق و تحت تاثیر عالقمندي

به نوعی چـارچوب  هاهمه آن. داشتمعتقدند در هر زمان باید با یک نفررابطهاند، هشد
داشـتن  (مساله تک پر بودن یـا چنـدپر بـودن   ، در واقع. اندهداشتن در رابطه اعتقاد داشت

اي هدر ایـن جـا مسـال   ) رابطه جنسی تنها با یک نفر یا داشتن بیش از یک جفت جنسی
خـود را بـه شـخص    ، کند که طرفین رابطـه میاخالق دوستی حکم . حائز اهمیت است

:گویدمیساناز . خاصی محدود کنند و با بیش از یک نفر رابطه نداشته باشند
بخاطرش هـر کـاري کـردم بهـش خیانـت      ، سه سال با هم بودیم تک پرش بودم«
دوست ندارم هر کسی میاد و میره یه فیضی ببره و بره آدم بایـد ارزش خـودش   . نکردم

» .رو بدونه
:کندمیسیما نیز اذعان 

اي هبا هیچ کس دیگ، تک پرش بودم، هم دوست بودیموقتی که با «
نبودم ولی بعدا فهمیدم بوي فرندم خودش همزمان بـا چنـد نفـر رابطـه     

، فقط با مـن باشـه  ، من میگم طرف وقتی با من. خیلی بهم برخورد، داره
» .نه همزمان با صد نفر، منو که گذاشت کنار بره با یکی دیگه

از نوعی به قهقـرا رفـتن و عـدم    ، زندگی اعتقاد داردپریسا نیز که به لذت بردن از
:گویدمیسخن هاوجود چارچوب در روابط انسان

تونـه همـه   مـی کنم که یـه آدم اول و آخـر دنیـاس و    میمن فکر ن«
اینجـور  . باشماي هنیازاي آدم رو برآورده کنه و جز این نباید با کس دیگ

رابطـه جنسـی داشـته باشـه     بگم اصال با این قضیه که یه نفر هـزار بـار  
ولی نه این که دیگه هیچ حد و مرزي هم بـراي خـودش   ، مشکل ندارم

وقتی کـه کـات   .حداقل اگه امروز با یه نفري با همون باش. قائل نباشه
».کردي برو با یکی دیگه نه اینکه همزمان با چن صد نفر
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ط آزاد جنسی به کار یی که دختران در مواجهه با روابهایکی از استراتژي، در واقع
متقـابال از طـرف مقابـل خـود نیـز      هـا آن. روابط متعهدانه و تک شریکی است، برندمی

بـه اتمـام   ، انتظار دارند که به رابطه پایبند باشد و در صورت زیر پاگذاشـتن ایـن قاعـده   
.کنندمیرابطه اقدام 

صرفا بـه  برخی از دختران مورد مطالعه،هدایت رابطه به سمت ازدواج؛-15-5
در . انـد هبراي هدایت رابطه به سمت ازدواج تالش کرداز دست دادن بکارت خود دلیل
سرمایه گذاري باال دلیلي به دست آمده بلکه به هااین افراد؛ نه تحت تاثیر پاداش، واقع

:گویدمیفرشته . اندهبراي هدایت شدن رابطه به سمت ازدواج تالش کرد، در رابطه
به خاطر اینکـه  . بودم ما به قصد ازدواج با هم دوستیمبه همه گفته«

بـراش چـه کارهـایی کـه     ، منو ول نکنه و دیگران منـو سـرزنش نکـنن   
وقتی اونو از دست دادم ..مهمترین سرمایه یه دختر بکارت دیگه...نکردم

براي اینکه رابطه مون به ازدواج برسه خیلی تالش کردم با وجود اینکـه  
بـردم ولـی هـر بـار کـه اون      مـی ش داشـتم ضـجر   کـه باهـا  اي هاز رابط

».دادممیخواست به رابطه باهاش تن می
تحت تاثیر عالقمندي به طرف مقابـل خـود بـراي    ، برخی از افراد مورد مطالعه نیز

.اندهکردن رابطه تالش کردمیهدایت کردن رابطه به سمت ازدواج و دائ



بازاندیشی "وابط آزاد جنسی دختران به مثابه اي درك رنظریه زمینه/مدل پژوهش-1شکل 
"در تعامالت جنسی

:شرایط علی
غوطه وري در عشق-خود مرجعی                  -فشار هنجاري گروه دوستان -
لذت گرایی                                       - تابوزدایی از بدن              -

:شرایط زمینه
رابطه دوستانه -

طوالنی مدت
افزایش عاملیت-
اپیدمیک شدن-
دگرگونی -

معیارهاي ازدواج

:شرایط مداخله گر
تفکیک جنسیتی-
الگوپذیري از -

برنامه هاي ماهواره
راهبردهاي -

خانوادهمدیریتی
بسترهاي محدود  -

فراغت

:پدیده
روابط آزاد جنسی

:راهبردها
هدایت رابطه به -

سمت ازدواج
رابطه متعهدانه-

پیامدها
احساس شکست/ کسب لذت متقابال/بیم و امید درباره آینده
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گیريبحث و نتیجه-5
به مثابـه  »بازاندیشی در تعامالت جنسی«توان گفت مقوله، میبا توجه به مقوالت عمده

نیز جنبه تحلیلـی  مقوالت را پوشش داده و تمامتواند میاست که می مفهو، مقوله هسته
بـا  ، درك روابط آزاد جنسی دختران به مثابه بازاندیشی در تعامالت جنسـی . داشته باشد

، پدیـده ، در قالب یک مـدل پارادایمیـک شـامل شـرایط    ، تکیه بر درك و تفسیر دختران
.راهبردها و پیامدها ارائه شده است

شـرایط خاصـی   دهد که پیدایش روابط آزاد جنسی تحت تاثیرمینشان فوقمدل 
ـ    انـد  هاین شرایط در سه دسته طبقه بندي شد. دهدمیرخ  ، یکـه عبارتنـد از؛ شـرایط علّ

ـ  . ايگر و شرایط زمینـه شرایط مداخله فشـار هنجـاري گـروه    :ی عبارتنـد از شـرایط علّ
ــتان ــودمرجعی، دوس ــق ، خ ــه وري در عش ــابوزدایی از  ، غوط ــرا و ت ــذت گ ــرش ل نگ

بسـترهاي محـدود   ، ي مـاهواره هـا پذیري از برنامـه الگو، همچنین؛ تفکیک جنسیتی.بدن
رابطـه  . اندهدر قالب شرایط مداخله گر قرار گرفت، فراغت و راهبردهاي مدیریتی خانوده

اپیدمیک شدن و دگرگونی معیارهاي ازدواج نیز ، افزایش عاملیت، دوستانه طوالنی مدت
ه دختـران بـه برقـراري    شرایط مذکور باعث شده است ک. باشنداي میهجزء شرایط زمین

دو نـوع  انـد  هدخترانـی کـه درگیـر چنـین روابطـی شـد      . روابط آزاد جنسی دست بزنند
پیامـدهاي  . اندهاستراتژي؛ هدایت رابطه به سمت ازدواج و روابط متعهدانه را به کار برد

از آن جـایی کـه   ، روابط آزاد جنسی براي افـراد مـورد مطالعـه متفـاوت بـود؛ در واقـع      
هاو دالیل ورود افراد به روابط آزاد جنسی و معانی مرتبط با این عمل براي آناهانگیزه

.ي رابطه نیز متفاوت استهااز پیامدهاارزیابی آن، یکسان نبوده است
لـذت طلبـی وارد ایـن روابـط     دلیـل پیامد روابط آزاد جنسی براي کسانی که بـه  

ابی مثبتی نسبت به ایـن گونـه روابـط    کسب لذت متقابل بوده است و کال ارزیاند، هشد
اما پیامدهاي رابطه جنسی براي دخترانی که تحت تاثیر عالقمنـدي وارد روابـط   . داشتند

بـه  انـد،  هو بـراي هـدایت کـردن رابطـه بـه سـمت ازدواج تـالش کـرد        اند هجنسی شد



در ، آنـان . گـر شـده اسـت   دوصورت احساس شکست و بیم و امید درباره آینده جلـوه 
همانطور کـه  . شان به ازدواج ختم نشود احساس شکست خواهند کردکه رابطهصورتی

ي بـه دسـت آمـده و    هـا افراد براساس پـاداش ، در چارچوب دیدگاه مبادله نیز گفته شد
این دسته از دختران نیـز کـه بـه    ، کنندمییک رابطه را ارزیابی ،ي از دست رفتههاهزینه
تـاثیر تصـویر ایـده آلـی کـه از معشـوق خـود        عشق به طرف مقابل خود و تحت دلیل
کنـد و  میوقتی که طرف مقابل اقدام به ترك رابطه اند، هوارد رابطه جنسی شداند هساخت

احساس بیم و .خود را شکست خورده تلقی خواهند کرد، شودمیرابطه به ازدواج ختم ن
دختـران  ، بطـه دهد کـه بـا طـوالنی شـدن را    میامید درباره آینده نیز به این صورت رخ 

را اي هبه ازدواج ختم شود و بتوانند زنـدگی عاشـقان  هاامیدوار خواهند شد که رابطه آن
اما در کنار این احساس امید همواره ترس از برهم خـوردن رابطـه نیـز    . پایه ریزي کنند

اطمینـانی وجـود نـدارد کـه     ، در این گونه روابطها، به زعم مصاحبه شونده. وجود دارد
.تا یک لحظه بعد دوام داشته باشد یا نه رابطه 

که جایگـاه محـوري در پـژوهش حاضـر     ، مفهوم بازاندیشی به عنوان مقوله هسته
فرآینـد تعریـف و بـاتعریف خـود از طریـق      ، گیـدنز . دارد از گیدنز اقتباس شده اسـت 

مشاهده و بازتاب اطالعات روانشناختی و اجتماعی درباره مسیرهاي ممکـن زنـدگی را   
خصلت اساسی جهان مـدرن  ، گیدنز معتقد است).26: 1384، گیدنز(نامدمیاندیشی باز

ي حیـات  هاعرصهتمام بازاندیشی در ، کندمیو خصیصه فردي که در این جهان زندگی 
و در هـا دانشها، ي پیموده شده کنشهابازاندیشی در مورد راه. اجتماعی و فردي است

امري است که دنیاي مدرن را از عصر پیشـا  ، اجتماعیو در دیگر مقررات جهان "خود"
هر چند که در دوره پیشامدرن نیز بازاندیشی وجود داشـته اسـت   . سازدمیمدرن متمایز 
بازاندیشی تا اندازه زیادي محـدود بـه بازتفسـیر و توضـیح سـنت بـوده       ، اما در این جا

ـ    بازاندیشـی وارد مبنـاي بازتولیـد نظـام     ، اما در مدرنیتـه . است اي هشـده اسـت بـه گون
عملکردهـاي  ، در پرتو بازاندیشی. یابندمییشه و کنش پیوسته در یکدیگر انعکاس اندهک
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درباره خـود  هاکه انساناي هشوند و در پرتو اطالعات تازمیاجتماعی پیوسته بازسنجی 
).46:1378، گیدنز(پردازندمیکنند به اصالح و دگرگونی در هویت خود میکسب 

دختـران مـورد مطالعـه در    ، »بازاندیشی در تعامالت جنسـی «س مقوله نهایی براسا
ي پیشـین خـود اندیشـیده و عمـل     هـا متفاوت از نسـل اي هبه شیو، مورد روابط جنسی

فرهنگی و اعتقـادي نسـبت بـه    ، ي اجتماعیهاو آموزههابرخالف ارزشهاآن. اندهکرد
روابـط آزاد  . ز روابـط جنسـی داشـتند   رابطه آزاد جنسی عمل کـرده و تلقـی جدیـدي ا   

اکنون توسـط افـراد مـورد بـازنگري قـرار      ، امر تابویی بود، جنسی که براي نسل گذشته
و بـه وسـیله   هـا بینند کـه کماکـان در چـارچوب سـنت    مینمی لزوهاگرفته است و آن

ور کـه  همـانط . راهکارهایی که سنت ارائه داده است به ارزیابی این گونه روابط بپردازند
ي کلـی  هـا ي فرهنگـی و دسـتورالعمل  هـا دسـتخط ، گاگنون و سایمون نیز اظهار کردند

. کننـد مـی را پـیش بینـی ن  هـا همیشه رفتار جنسی انسان، جامعه در مورد مسائل جنسی
امـا افـراد   ، باشدمیدر جامعه ایران روابط جنسی فقط در قالب زوجیت مشروع ، اگرچه

ي هـا و دسـتخط انـد  هگی موجود را مورد بازنگري قرار دادفرهنهامورد مطالعه دستخط
رابطـه آزاد جنسـی   ، ي جدیـد ها؛ براساس این دستخطاندهجدیدي براي خود خلق کرد

.تواند به عنوان راهی براي لذت بردن یا عشق ورزي در نظر گرفته شودمی
وهش تـوان دو سـنخ از افـراد را در ایـن پـژ     میبراساس بازاندیشی صورت گرفته 

کسانی هستند که در مورد روابط بین دو جنس بـه بازاندیشـی   دسته اول: تشخیص داد
عاشـقانه  دانند که در بسـتر رابطـه  میو رابطه جنسی را در صورتی صحیح اند هدست زد

در بستر رابطه ، در صورتی که روابط جنسی، از دیدگاه آنان. معطوف به ازدواج رخ دهد
ین از منتهی شدن رابطه به ازدواج مطمئن باشند رابطـه مجـاز   عاشقانه اتفاق بیفتد و طرف

این نوع رابطه جنسی را مترادف رابطه آزاد ، گیرندمیکسانی که در این دسته قرار . است
که ، برچسب آزاد بودن زداي هتوان به رابطمیوقتی ، بلکه از دیدگاه آنان. کنندمیتلقی ن

داشـتن و انگیـزه ازدواج بـه ایـن کـار      طرفین رابطه صرف خوش بودن و بدون دوست
.مبادرت کنند



کسانی هستند که در مورد روابط بین دو جـنس بـه بازاندیشـی دسـت     دسته دوم
اما رابطه جنسی در بستر رابطه دوستانه را تایید ، و موافق آزادي جنسی زنان بودهاند هزد
بـه ایـن امـر اقـدام     هدف این دسته لذت طلبی صرف بوده و با انگیـزه ازدواج  . کنندمی

الزمه برقراري رابطه جنسی صرفا وجود یک رابطـه دوسـتانه   ها، از دیدگاه آن. کنندمین
.باشدمیساده 

و قواعد و مقـرارت مربـوط بـه    هادر ارزش، همه افراد مورد مطالعه، به طور کلی
نتی ي سـ هـا ي متفاوتی را جـایگزین ارزش هاو ارزشاند هروابط جنسی بازاندیشی کرد

.اندهمعطوف به روابط بین دو جنس ساخت

پیشنهادات 
توان در راستاي کـاهش  میهاهحي به دست آمده از تحلیل مصاهابا توجه به یافته

.اداتی را مطرح کردخارج از عرف پیشنهروابط 
یکـی از  هاگسترش دادن فضاهاي فراغتی براي دختران؛ به زعم مصاحبه شونده-

.بسترهاي فراغتی محدود است، غیرمتعارفاد به روابط عوامل ورود افر
به وجود آوردن فضاهاي مناسب همسر گزینی؛ همانطور که ذکر شد معیارهـاي  -

هر چه بیشتر خواهان این هستند که هاازدواج نزد دختران مورد مطالعه تغییر کرده و آن
.دانندمیتحقق این امر با عشق ازدواج کنند و ساختارهاي سنتی ازدواج را مانعی راي 

ي بیگانـه  هـا ي داخلی؛ ماهواره و رسـانه هاي رسانههاغنی سازي محتواي برنامه-
ي تحقیـق نیـز   هـا همانطور که در یافتـه . تاثیر بسزایی در تغییر نگرش افراد جامعه دارند

، توسـط دختـران  غیرمتعـارف مشاهده شد یکی از عوامل مداخله گر در برقراري روابـط  
ي هـا ي رسـانه هـا توان با غنی سـازي برنامـه  میي ماهواره بود و هاوپذیري از برنامهالگ

.ي بیگانه را کاهش دادهادخلی میزان استفاده و به تبع آن تاثیر پذیري افراد از رسانه
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