
 بازسازي معنائي جهت گيري
جنسيتي پسران نسبت به دختران

)ارائه يک نظريه زمینه اي(

    داريوش بوستاني٭ �               احمد محمد پور٭٭  �    
چكیده

این پژوهش درصدد است از رویکرد تفسیرگرائي اجتماعي به بررسي بخشي از 
کنش هاي اوقات فراغت یعني جهت گیري جنسیتي پسران نسبت به دختران، به عنوان بستري 
براي شکل گیري هویت دانش آموزان دبیرستاني شهر شیراز بپردازد. روش شناسي پژوهش، 
کیفي است و از روش قوم نگاري براي انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. داده هاي 
کیفي در این مطالعه با استفاده از روش هاي مشاهده مشارکتي و تکنیک مصاحبه عمیق 
گردآوري شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه نظریه نهایي از روش نـــظریــه 
زمینه اي استفاده شده است. بر اساس روش نمونه گیري کیفيـ  هدفمند و نیز معیار اشباع 
نظري بیست نفر از دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان از مدارس مختلف شهر شیراز در 
این مطالعه شرکت کردند و جهت گیري جنسیتي آنها نسبت به دختران مورد بررسي و تجزیه 
و تحلیل قرار گرفت؛ یافته هاي بدست آمده با استفاده از روش >نظریه زمینه اي< شامل پنج 
مقوله عمده به شرح زیر مي باشند: بازاندیشي،  درگیري فضاي ذهني، فشار هنجاري گروه 
دوستي، ارتباط ابزارمند و روابط ناپایدار. >مقوله هسته< این بررسي >جهت گیري جنسیتي 
بازاندیشانه< است که سایر مقوالت عمده را دربرمي گیرد. نظریه زمینه اي حاصله، در قالب 

یک مدل پارادایمي شامل سه بعد شرایط، تعامالت و پیامدها ارائه شده است. 
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بازسازي معنائي جهت گيري جنسيتي پسران نسب به  دختران

�( مقدمه 

طــي دهه هــاي اخیر تغییــر و تحوالت ژرفي در ســاختار عمومــي، فرهنگي 

و اجتماعــي کشــور رخ داده اســت که تغییــر در روابـــط بیـــــن دو جنـــس و 

جهت گیري جنســیتي آنها تنها بخشــي از این تحوالت است. تحوالت ایجاد شده 

مي توانــد داراي منابع متعدد داخلي و خارجي باشــد کــه طیفي از دالیل از جمله 

ضعف نظام فرهنگي کشــور در تنظیم  روابط بین جوانان )اعم از دختر یا پســر( 

تا پیدایش تکنولوژي هاي رســانه اي جـــدید را شــامل مي شود. بر همین اساس، 

بررسي جهت گیري جنسیتي جوانان یکي از حوزه هاي مطالعاتي گسترده در کشور، 

به ویژه در حوزه جامعه شناســي جنســیت و جامعه شناســي اوقات فراغت است. 

لذا، ادبیات نظري و پژوهشــي غني و گســترده اي در این خصوص در دســترس 

اســت. از آنجا که بخش عمده این مطالعات با رویکرد هاي نظري و رهیافت هاي 

روش شــناختي اثبات گرایانه انجام شده است که در نهایت به آزمون نظریه و تأیید 

یا ابطال برخي فرضیات متعارف منتهي شــده است، لذا این مطالعه درصدد است 

با اســتفاده از رویكرد تفســیري و روش شناســي نوین نظریه  زمینه اي به بررسي و 

بازســازي معنایي جهت گیري جنســیتي در میان دانش آموزان پســر مدارس شهر 

شیراز نسبت به دختران پرداخته و به تفاسیري بنیاني و مبتني بر رویکرد امیک1 از 

موضوع تحت مطالعه در میان افراد جامعه مذکور دســت یابد. رویکرد امیک یکي 

از مفاهیم بنیادي در پارادایم تفســیري و روش شناسي کیفي بوده و به معناي درک، 

تفســیر و بازنمائي پدیده یا موضوع مورد بررسي از >نقطه نظر افراد درگیر< است. 

مفهوم امیک در نقطه مقابل مفهوم اتیک2 اســت که اساســًا یک رویه اثباتي بوده و 

Etic ـ Emic     2 ـ 1
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بر ویژگي ناظر بودن محقق بر امر مورد تحقیق و نگاه به آن از موضعي خارجي و سا

.(Neuman, 2006: P 449) واسطه مند تاکید دارد

با اتخاذ روش شناســي نظریه زمینه اي، این مطالعه همچنین درصدد دســتیابي 

بــه نظریه و مدل نظري داده محور بوده و بنابراین هدف آن نه نظریه آزمائي، بلکه 

نظریه سازي در سطح خرد است. 

�( طرح مسأله

مسأله مـورد بررســي این مـطالعه آن است كه دانش آموزان پسر مورد بررسي 

چه درک و فـهمي از ارتـباط با جنـس مـخالف خود دارند و چگـونه نســـبت به 

آنها جهت گیري مي کنند. با توجه به مباني فلســفي ـ پارادایمي روش شناسي کیفي 

و روش مورد اســتفاده، درک و تفســیر مذکور بر خالف رویکــرد اثبات گرایانه و 

روش شناسي کّمي مبتني بر آن، ایدئوگرافیک1، بسترـ  حساس و داراي تعمیم پذیري 

تحلیلي و استنباطي است. تبیین ایدئوگرافیک نوعي از تبیین مورد استفاده در علوم 

اجتماعي تفســیري است که در آن تبـیین عبارت است از یک توصـیف ضخـیم یا 

تـصویري با جزئـیات خاص، اما، با درجه انـتزاعي مـحدود دربـاره یک موقـعیت 

یا مـیــدان اجتماعي؛ در مـقابل، تبـیین نوموتتیک2 نوعي تبیین مورد اســـتفاده در 

عـلوم اجتـماعي اثـباتي اسـت که در آن تبـیین عـمدتًا بر قـوانین عّلـي و گـزاره ها 

و روابـط متقابل شبه قانون متکي اســت(cf. Neuman, 2006: Blaikie, 2007). پرسش 

عمده این مطالعه حول این محور اســت كه افراد مــورد مطالعه )دانش آموزان( 

جهت گیري جنســیتي خود را نسبت به دختران پیرامون خود چگونه درک، معنا 

Nomothetic ـ Ideographic    2 ـ 1
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بازسازي معنائي جهت گيري جنسيتي پسران نسب به  دختران

و بازنمائي مي کنند. مسلمًا، توصیف عمیق ادراكات و تفاسیر این افراد نسبت به 

مقوله جهت گیري جنسیتي مستلزم آشكارسازي الیه هاي زیرین تجارب زیسته و 

معناي ذهني آنها با استفاده از رویكردي متفاوت و اساسًا غیرپوزیتیویستي نسبت 

به امر تجربه است؛ یعني تجربه به مثابه امري معنادار، تفسیرپذیر و زنده.

(cf. Crotty, 1998; Patton, 2002; Denzin & Lincoln, 2005; Silverman, 2005)

�( اهداف بررسي

هــدف اصلــي این مطالعه ـ  با اتخاذ رویكرد تفســیريـ  آن اســت كه با نگاه 

از درون )رویکرد امیک( به موضوع جهت گیري جنســیتي در جامعه مورد مطالعه 

بپردازد. بدین معنا که بدون رویکرد یا رویکردهاي نظري پیشین و فرضیات ساخته 

شــده مبتني بر آن یا آنهــا و ارائه تبیین یا تبیین هائي عّلي از بیرون نســبت به این 

تغییرات )رویكرد اتیك(، مسأله جهت گیري جنسیتي نسبت به دختران را در حوزه  

ادراك و تفســیر دانش آموزان پسر مورد مطالعه قرار داده و از نقطه نظر آنها به این 

موضوع بپردازد. به عالوه، شــرایط یا بسترها، تعامالت و فرآیندها و نیز پیامدهاي 

این جهت گیري جنسیتي را در نظام معنایي آنها به تصویر کشد. با چنین رویكردي 

هدف اصلي این تحقیق بازســازي معنایي جهت گیري جنســیتي پسران دبیرستاني 

شهر شیراز نسبت به دختران است. 

4( ادبیات تحقیق

مطالعــات داخلي متعددي در خصوص جنســیت و ارتبــاط آن با دیگر ابعاد 

اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در کشور انجام شده است. با این وجود درخصوص 

موضوع تحت بررسي در این مقاله تنها به چند مورد زیر اشاره مي شود:
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اســدي )1385( در زمینه روابط دانشــجویان دختر و پســر دانشگاه هاي شهر سا

اردبیل به تحقیق پرداخته است. نمونة آماري پژوهش فوق را 800 نفر از دانشجویان 

تشکیل داده اند. محقق در پایان مطالعة توصیفي ـ مقطعي خود به این نتیجه رسیده 

است که 56 درصد دانشجویان با گزینة >ارتباط میان دختر و پسر در مسائل آموزشي 

اجتناب ناپذیر اســت< کامال مخالف بودند. در مجموع 84/4 درصد از دانشجویان 

نســبت به ارتباط بین دختر و پســر از دیدگاه اســالم، نگرش مثبت داشتند. میزان 

نگرش مثبت در دختران بیش از پســران بود و همچنین 100 درصد دانشــجویان 

رشته آموزش ابتدایي، روانشناسي و مدیریت اداري، داراي نگرش مثبت بودند، در 

حالي که این نسبت در دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهي 56/5 درصد بود.

یوسفي و دیگران )1386( نگرش والدین اصفهاني را نسبت به روابط دوستانه 

دختران و پسران بررسي کرده اند. یافته هاي این پژوهش پیمایشي نشان مي دهد که 

نگرش والدین نسبت به دختراني که دوست پسر دارند و پسراني که دوست دختر 

دارند، منفي است. همچنین یافته ها نشان داد که بین نگرش مادران و پدران تفاوت 

معنــي داري وجود نــدارد و متغیر مهمي که باعث تفاوت نگرش والدین مي شــود 

گرایش مذهبي آنهاســت به این ترتیب که هرچه والدین مذهبي تر باشند نسبت به 

روابط دوستانه پسران و دختران نگرش منفي تري دارند.

بخشي از یافته هاي یک پیمایش ملي )غفاري، 1386( نیز به بررسي نگرش جوانان 

15 تا 29 ساله پیرامون دوستي با جنس مخالف پرداخته است. نتایج نشان مي دهد 

که میانگین موافقت مردان با دوستي دختر و پسر بیشتر از زنان است. غفاري معتقد 

است نظام مردساالر، فرصت ها و شرایط مناسب تري براي مردان فراهم مي آورد و 

نگرش مردان نســبت به این پدیده، در جهت تأیید و بازتولید وضع موجود است. 
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بازسازي معنائي جهت گيري جنسيتي پسران نسب به  دختران

همچنین افزایش سطح تحصیالت و سطح اقتصادي پاسخ گویان با افزایش موافقت 

آن ها پیرامون دوســتي دختر و پســر همراه بود. دالیلي که پاسخ گویان براي توجیه 

دوســتي دختر و پســر ارائه کرده اند عـبارتند از: پاسخ به یک نیـاز عاطفي، ضعف 

اعتقادات، سهل انگاري و بي مباالتي خانواده ها، فشار دوستان و همساالن، رفع نیاز 

جنسي، آشنایي به قصد ازدواج و مشکالت مربوط به ازدواج و تنظیم خانواده.

موحد و دیگران )1386( نیز به بررســي نگرش دانشجویان نسبت به معاشرت 

دختر و پســر قبــل از ازدواج پرداخته اند. یافته هاي این پژوهش پیمایشــي که در 

دانشگاه هاي شیراز و علوم پزشکي شیراز انجام شده نشان مي دهد که خانواده هاي 

دانشجویان نسبت به دانشجویان نگرش منفي تري به این گونه معاشرت ها داشته اند. 

متغیرهاي تأثیرگذار بر نگرش دانشجویان عبارتند از: نگرش خانواده، طبقة  اجتماعي 

خانواده، تحصیالت پدر و مادر، شغل پدر، اولویـت هاي ارزشي مادي و فرامادي و 

جنسیت. محققان نهایتًا پدیدة  معاشرت و دوستي دختر و پسر را واقعیت اجتماعي 

نوظهوري مي دانند که در پي تغییرات نگرشي و ارزشي به وجود آمده است.

به طور کلي وجه مشترک مطالعات فوق و سایر پژوهش هاي داخلي که در این 

حوزه انجام شــده این اســت که غالبا با روش شناسي کّمي،  تکنیک پیمایش و به 

طور مقطعي به بررسي روابط بین دو جنس پرداخته و عمدتًا ماهیت نگرش سنجي 

داشــته اند. چنین مطالعاتي اگرچه تحوالت ارزشي و جنسیتي را نشان داده اند، اما 

به عّلت کّمي بودن، قادر به کشــف و تفســیر فرآیندهاي بازاندیشــي و پیامدهاي 

آن نبوده انــد. از آن جــا که این پژوهش به کندوکاو بســترها، فرآیندها و پیامدهاي 

شــکل گیري ارتباط بین دو جنس، البته با تکیه بر تفسیر پسران مي پردازد، مي تواند 

تکمیل کنندة کارهاي پیشین باشد.     
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بــا این وجــود به نظر مي رســد که مطالعــات خارجي بیشــتري درخصوص سا

روابط جنســیتي با استفاده از روش شناســي کیفي انجام شده اند. در این خصوص 

مي توان به پژوهش اکینز1 )1996( تحت عنوان >زنانه شدن مردان: رهیافت نظریه 

زمینه اي در خصوص میان پوشــي و دگرگوني جنســي<، تحقیق الفرتي2 )2007( 

تحــت عنوان >به خاطر پســران: مطالعه کیفي راهبردهاي جنســیتي و کار عاطفي 

زنان در بوکس حرفه اي<، مطالعه هاســول3 )2002( با عنوان >تفاوت هاي مردـ  زن 

و مصرف رســانه ها در انتخابات اســترالیا در ســال 2001<، مطالعه کار4 )2001(، 

تحت عنوان >رفتار تعطیالتي جنسیتي: مطالعه موردي دانشجویان دانشگاه<، مطالعه 

الي و کیرک5 )2004( تحت عنوان >جنســیت و پتانسیل شهروندي در دانشجویان 

نوجوان<، مطالعه هویت، وســترن و باکســتر6 درباره )2006( >چه کســي تصمیم 

مي گیرد؟ مشــخصه هاي اجتماعي کســاني که آغازگر جدائي ازدواجي هستند<، و 

بررسي لي و تروست7 با عنوان >الگوهاي فعالیت جسماني نوجوانان سنگاپوري< 

اشاره نمود. این مطالعات که عمدتًا با استفاده از روش شناسي کیفي انجام شده اند، 

به تداخل نقش هاي جنســیتي، شباهت هاي جنســیتي، و روابط بین دو جنس زن 

و مــرد در جامعه معاصر پرداخته و ســعي کرده اند وارد الیه هاي معنائي ســاختار 

جنسیتي زنان و مردان شوند.

 مطالعه حاضر با اتخاذ روش شناسي کیفي و ورود به بستر نظام معنائي پسران 

جهت دســتیابي به درک آنها از جنس دختر و فهم فرآیند بازاندیشــانه چنین درکي 

 S&ra Haswell  ـ Yvonne Lafferty    3 ـ Richard Ekins   2 ـ 1
 Dianne. Eley & David. Kirk ـ N. S. Carr  5  ـ 4
  Belinda. Hewitt; Mark. Western; Janenn Baxter ـ 6
K. S. Lee &  S. G. Trost ـ 7
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به جنس مـخالف قرابـت هاي نظري و روشــي خاصي با مطالعات خارجي دارد، 

در حین حال مي تواند با توجه به ابعاد کیفي و معنائي روابط جنسیتي براي برخي 

مطالعات داخلي جنبه تکمیلي داشته باشد.

 5( چارچوب مفهومي

با توجه به تفاوت هاي فلسفيـ  پارادایمي دو روش كّمي و كیفي، در بررسي هاي 

كیفــي به جاي اســتفاده از چارچوب نظري جهت تدویــن و آزمون فرضیات، از 

چهارچوب مفهومي جهت اســتخراج سؤال یا ســؤاالت تحقیق استفاده مي شود. 

چارچــوب مفهومي مجموعه مفاهیم به هم مرتبطي اســت كه بر مفاهیم و تم هاي 

عمده مورد مطالعه تمركز دارد و آنها را در قالب یك نظام منسجم و مرتبط معنایي 

 .(cf.Maxwell,2004; Schutt, 2004; Ritchie & Lewis, 2005)بــه همدیگر پیوند مي دهــد

در تحقیق حاضر از رویكرد جامعه شناســي تفسیري یا تفسیرگرایي اجتماعي براي 

تدوین چارچوب مفهومي استفاده شده است.

رویكرد تفســیرگرایي اجتماعي به عنوان رویكرد اصلي در این بررسي معتقد 

است كه با توجه به خالق بودن ماهیت انسان و نیز سّیال بودن واقعیت اجتماعي، 

نمي توان مسیر و روش خاص براي درك واقعیات و یا ایجاد تغییر در آنها پیشنهاد 

كــرد (cf.Neuman,2006, 2007; Blaikie,2007). از آنجا كه منبع و مرجع نهائي هرگونه 

ساخت و ساز و تغییر در واقعیات اجتماعي همان انسان است، پس، درك انسان ها 

از واقعیات، تغییر در واقعیات و چگونگي معنادار كردن آنها بســیار مهم است. از 

این گذشته، با توجه به اینكه واقعیات اجتماعي به مثابه امور برساخته انساني فاقد 

قوانین از پیش تعیین  شده بوده و دائمًا در حال شدن هستند، لذا نمي توان الگوئي 

جهان شــمول و عـام براي واقـعیات اجتمـاعي و نیز تغـییر و دســـتكاري در آنها 
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وضع كرد. این واقـعیات نه تنها قابل كشــف و كنترل نیستند، بلكه صرفًا مي توانند سا

درك و تفســیر شــوند(cf. Glaser,1967, 1978,1998, 2001). این رویکرد که بر اصالت 

انســان در برابر اصالت محیط تأكید دارد بر این باور اســت كه واقعیات در فرآیند 

درك و تفســیر انســان ها و در خالل زندگي روزمره، ســاخته و معنادار مي شوند. 

لذا، نه تنها نحوه درك و فهم انســـان ها از واقعیات اهمیت دارد، بلـكه داراي اشـــكال 

متعددي نیز هست. از این نظر، ما نه با یك واقعیت واحد و مشخص، بلكه با واقعیات 

 (cf. Lincoln & Guba, 1985; Guba, 1991; Guba & Lincoln,متعدد و گوناگون روبرو هستیم

(2005. همچنین بر اساس این رویكرد، از آنجا كه تفسیر و درك مردم از دنیاي پیرامون 

خود در بستر اجتماعي زندگي روزمره شكل مي گیرد، معاني تولید شده وابسته به بستر 

بوده و در درون آن معنادار مي شــونــد. در این پژوهش سعي شده است با رویكردي 

تفسیرگرایانه به بازسازي معنائي جهت گیري جنسیتي دانش آموزان پسر سوم دبیرستان 

شهر شیراز پرداخته و نشان دهد که این مشارکت کنندگان چه دركي از پیامدهاي این 

تغییرات دارند، آنها را چطور درك و ارزیابي مي كنند.

6( روش شناسي تحقیق

با توجه به اینكه هدف این تحقیق بازسازي معنائي جهت گیري جنسیتي است، 

لذا روش شناســي كیفي به عنوان روش شناسي غالب و روش تحقیق مردم نگاري1 

بــراي انجام عملیات تحقیق و روش نظریه زمینه اي جهت تجزیه و تحلیل داده ها 

انتخاب شده است. 

مردم نــگاري عبارت اســت از مطالعــه مردم در یك محیــط اجتماعي طبیعي 

 Ethnography ـ 1
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بــه وســیله ابزارها و روش هایي كه بتــوان به معاني اجتماعــي و فعالیت افراد در 

محیط هاي طبیعي دســت پیدا كرد. در این روش تحقیق، محقق به طور مستقیم در 

محیط و میدان مورد مطالعه مشاركت مي كند.

(cf. Brewer, 1998; Fetterman, 1998; Schutt, 2004; Berg, 2006)

1 ـ 6( مشاركت كنندگان و نمونه گيري

مشــاركت كنندگان این مطالعه را بیســت نفر از دانش آموزان پسر كالس سوم 

دبیرســتان شهر شیراز تشــكیل داده اند. انتخاب و مطالعه دانش آموزان پسر كالس 

ســوم دبیرســتان به چند دلیل صورت گرفته اســت: آنها از لحاظ رشــد در دورة 

حساســي قرار دارند و نظریه پردازاني از قبیل اریكسون معتقدند هویت اولیة فرد 

در این دوران شكل مي گیرد (Erikson, 1968:P 128). فرآیند هویت یابي در این دوره، 

جوان را به ســوي تصمیــم و گزینـش هایي هـدایت مـي كند كــه مـنجر به ایجـاد 

تعهداتي براي زندگي مي شود (Ibid,P 155). دیگر اینكه این گروه از دانش آموزان از 

لحاظ تحصیلي در یك مرحله انتقالي قرار دارند. انتقال از یك محیط آموزشــي به 

محیط آموزشــي دیگر )پیش دانشــگاهي و دانشگاه( یا به بازار كار و خدمت نظام 

وظیفه یا گروه بیكاران.

براي انتخاب مشــاركت كنندگان از روش نمونه گیري هدفمند1 اســتفاده شده 

اســت. در میان راهبردهاي ده گانه اي كه پاتن(cf. Patton, 2002) مطرح كرده اســت، 

دو راهبرد به كار گرفته شــد که عبارتنــد از: 1 ـ نمونه گیري با حداكثر تنوع2 كه در 

این شــیوه از دبیرستان هاي نواحي چهارگانه آموزش و پرورش و دانش آموزاني با 

 Maximum Variation Sampling  ـ Purposive Sampling  2  ـ 1
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ویژگي هــاي متفاوت )از لحاظ وضعیت تحصیلــي و پایگاه اقتصاديـ  اجتماعي( سا

نمونه گیري شد تا حداكثر تنوع را داشته باشد.2ـ  نمونه گیري گلوله برفي1 كه در این 

شیوه از دانش آموزان پرسیده شد كـه مـشاركت كننده بـعدي كه پـیرامون مــقوله یا 

مـفـهوم خاصي اطـالع دارد چـه كـسي است. در نـهایت با استـفاده از مـعیار اشـباع 

نـظري در مـورد تـعداد نـمونـه ها تـصمیم گـیري شد. بر اساس این مـعیار، زماني كه 

مـحقق به این نتـیجه برسـد كه انجام بیشـتر مصـاحبه  و مشاهده، اطالعات بیشتري 

در اختیار وي نمي گذارد و صرفًا تكرار اطالعات قبلي است، در این حالت محقق 

گردآوري اطالعات را متوقف مي كند.

   (cf.Gubrium & Holstein,1997, 2001; Kval & Brinkman, 2009)

2 ـ 6( فنون گردآوري، و تجزيه و تحليل  اطالعات 

در پژوهش هــاي مــردم نگارانه، جهت ارائــه نظریه زمینــه اي از طیفي از 

روش ها جهت گردآوري داده ها و اطالعات اســتفاده  مي شــود كه عبارتند از: 

مشــاهده مشاركتي، مصاحبه هاي ساخت نیافته و باز و  بررســي هاي اســنادي.

 (cf. Esterberg, 2002; Schutt, 2004; Punch, 2005; Hammersly & Atkinson, 2007)

داده هاي موجود در تحقیق حاضر با اســتفاده از روش هاي مشاهده آزاد، مشاهده 

مشاركتي و مصاحبه باز گردآوري شده اند.

در پژوهــش حاضــر از روش نظریه زمینه اي2ـ  كه یكــي از روش هاي تحلیل 

داده هاي كیفي اســت ـ جهت تحلیل داده ها اســتفاده شده اســت. نظریه زمینه اي 

Grounded theory  ـSnowball Sampling          2  ـ 1
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در ســال 1967 توسط گلیزر و اشــتروس1، با انتشار كتاب كشف نظریه زمینه اي2 به 

جامعه علمي معرفي شد و مورد استقبال فراوان قرار گرفت. گلیزر و اشتروس معتقدند، 

نظریه زمینه اي یك روش اسـتقرایي است كه از داده هایي كه به طور منظم از پژوهش 

  (cf.Glaser & Strauss, 1967, 1998, 2001).اجتماعي بدســـت مي آید، نظریه تولید مي كند

در روش نظریه زمینه اي، جمــع آوري، تحلیل داده هـا و نظریه اي كه احتمااًل به دست 

مي آید، با یكدیگر ارتباط نزدیكي دارند. محقــق با نظــریه اي پیش انگاشتــه، شروع 

نمي كند، ترجیحًا با حوزه اي از مطالعه شروع مي كند و اجازه مي دهد كه نظریه به وسیله 

  .(cf. Strauss & Corbin, 1998; Corbin & Strauss, 2008) داده ها ظهور کرده و خلق شــود

نظریه زمینه اي داراي مشخصه هاي عمده اي به شرح زیر است:

1ـ  مبتني بر داده هاي متني اســت، اما از داده هاي مشاهده اي نیز جهت تدوین 

و توضیح مفاهیم استفاده مي كند.

2 ـ روشي استقرائي است.

3 ـ روشي براي نظریه سازي است و نه نظریه آزمائي.

4ـ  مبتنـي بر یك ســري مـراحل كدبـندي داده هـاســت كه به ارائه یك مقـوله 

هسـته مي انجامد.

5 ـ نظریه بدست آمده داراي سه بعد شرایط، تعامالت و پیامدهاست.

6 ـ نظریه حاصله ایدئوگرافیك و موقعیتي است.

7 ـ معیار ارزیابي نظریه، شــاخص قابلیت اعتماد یا تأیید توســط افراد مورد 

مطالعه است. 

Discovery of Grounded Theory  ـ Glaser & Strauss.                                2 ـ 1
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در مطـالعات كیـفي مبـتني بر نظـریه زمـینه اي، جمـع آوري و تحـلـیل داده هـا سا

به طور هـمزمان انجـام مـي شـود تا به پـیدایـش نـظـریة مـسـتقر در داده هـا كمـك 

كنـند(cf. Glaser & Strauss, 1967; 2001; Corbin & Strauss, 2008) . تكنیك عمده مورد 

اســتفاده براي جمــع آوري داده ها، مصاحبه عمیق1 اســت. مصاحبه كیفي عمیق با 

شــیوه هـــاي نظریه زمینه اي، بسیار تناســب دارد. در مصاحبه عمیق، محقق كنترل 

بیشتري روي ساخت داده ها دارد. در واقع مصاحبه، یك گفتگوي جهت داده شده 

اســت. ماهیت روش نظریة زمینه اي چنین انعطاف پذیري و كنترل ابزار تحلیلي و 

داده هــا را ایجاب مي كند (cf. Charmaz, 2006). به منظور جمع آوري داده ها از ســه 

تكنیك مصاحبه عمیق پیشنهادي پاتن(cf.Patton, 2002) به ترتیب زیر استفاده به عمل 

آمد. در آغاز كار براي دست یابي به مفاهیم و مقوله ها از رویكرد مصاحبه گفتگویي 

غیررســمي2 اســتفاده شــد. بعد از اینكه مفاهیم و مقوله هاي اولیه آشكار شدند با 

استفاده از رویكرد راهنماي عمومي مصاحبه3، مقوله ها و مفاهیم در فرآیند مصاحبه 

پیگیري گردید. این امر در راستاي نمونه گیري نظري نیز انجام مي شود و با ماهیت 

روش نظریه زمینه اي ســازگاري زیادي دارد. پس از اینكه خطوط كلي مصاحبه ها 

به وســیله مفاهیم و مقوله ها شــكل گرفت، ســؤاالت باز  طراحي و این فرآیند تا 

مرحلة اشباع نظري4 ادامه یافت. در این مرحله، از مصاحبة باز استاندارد5 استفاده 

به عمل آمد. فعالیت اساســي در رویكرد نظریه زمینه اي در حوزة تجزیه و تحلیل 

داده ها انجام مي شــود. تكنیك هاي مورد استفاده در این رویكرد باعث تمایز آن از 

سایر رویكردها مي شــود. ساختار اصلي تحلیل داده ها در نظریه زمینه اي بر مبناي 

 Informal Conversation Interview  ـ depth Interview   2 ـ In  ـ 1
 Theoretical Saturation  ـ General Interview Guide  4  ـ 3
Ended Interview  ـ  St&ardized Open  ـ 5
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سه شیوة كدگذاري است: 1 ـ كدگذاري باز،1 2 ـ كدگذاري محوري2 3 ـ كدگذاري 

.(cf.Corbin & Strauss, 2008) 3انتخابي

اولین مرحله، كدگذاري باز اســت و به فرآیند تحلیلي اطالق مي شود كه طي آن، 

مفاهیم اولیه و سپس مقوالت عمده مبتني بر آنها، شناسایي  شده، خصیصه ها و ابعادشان 

در داده ها كشف مي شود. دومین مرحله، كدگذاري محوري است. در واقع فرآیند اتصال 

مقوله ها به یکدیگر بر اساس خواص آنها )زیر مقوله ها(،  کدگذاري >محوري<  نامیده 

مي شود، زیرا كدگذاري در حول محور مقوله اي صورت مي گیرد كه مقوله ها را در سطح 

خصیصه ها و ابعاد به هم مرتبط مي ســازد(cf.Strauss & Corbin, 1998: 123). ســومین 

مرحله كدگذاري، كدگذاري انتخابي است. این نوع كدگذاري فرآیند یكپارچه سازي 

و پاالیش مقوله ها در جهت خلق نظریه  است. یكپارچگي مورد نظر در نتیجه تعامل 

تحلیل گر با داده بوجود مي آید و یكي از دشوارترین مراحل كار است. محقق باید 

در داده ها غرق شود و به تعمق بپردازد تا بتواند پیوند بین مقوله ها را یافته، آنها را 

پاالیش کرده، باهم یكپارچه نماید و نهایتًا نظریه را استخراج كند. در جدول شماره 

یك در بخش یافته ها این فرآیند مشخص شده است.

3 ـ 6(قابليت اعتماد

براي رسیدن به معیار قابلیت اعتماد4 )معادل اعتبار و روائي در تحقیقات کمي(، 

از سه تكنیك متعارف و بسیار مرسوم استفاده به عمل آمد که عبارتند از: 

 (cf. Patton, 2002; Silverman, 2005; Kval 5 اول: کنترل یا اعتباریابي توسط اعضاء

(Brinckman, 2009 &: در این روش، از مشــاركت كنندگان خواســته شد تا یافته هاي 

   Axial Coding  ـ Open Coding    2  ـ 1
   Trustworthiness  ـ Selective Coding    4  ـ 3
Member Check  ـ 5
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كلي را ارزیابي كرده و در مورد صحت آن نظر دهند. سا

دوم: مقایســه هاي تحلیلــي1: در این روش، به داده هاي خــام رجوع گردید تا 

ساخت  بندي نظریه با داده هاي خام مقایسه و ارزیابي گردد.  

سوم: استفاده از تكنیك ممیزي2: در این زمینه، چند متخصص در كار نظریه زمینه اي، 

بر مراحل مختلف كدگذاري، مفهوم سازي و استخراج مقوالت نظارت داشتند.

7(يافته ها

سؤال اصلي این تحقیق این است كه مشارکت کنندگان نسبت به جنس مخالف 

یا به زبان خودشان >دوست )از جنس مخالف(< چگونه جهت گیري مي کنند، معاني 

ذهني، کنش ها و پیامد این کنش ها براي آن ها چگونه است؟ به طور کلي در مرحله 

كدبندي باز، 27 مفهوم )یا زیر مقوله( استخراج شدند که در قالب 5 مقوله عمده قرار 

گرفتنــد. این مقوالت عمده عبارت بودند از: بازاندیشــي، ارتباط ابزارمند، درگیري 

فضاي ذهني، روابط سیال و فشارهاي هنجاري گروه دوستان. این مقوالت پنج گانه 

عمده در مرحله كدبندي گزینشــي به استخراج یك مقوله هسته منجر شد كه مقوله 

محوري و اساسي تحقیق را شامل مي شود. مقوله هسته ـ  محوري نهائي این بررسي 

>جهت گیري جنسیتي بازاندیشانه< است. الزم به ذکر است که تشابه لغوي بین برخي 

مفاهیم و مقوله هاي به دسـت آمده از نقطه نظر روش شناسي نظریه زمینـه اي ایرادي 

ندارد. کوربیـن و اشـــتروس )2008( و چارماز )2006( خاطرنشـان کـرده اند که در 

بـسیاري موارد برخي مفاهیم مـمکن است در تولید مقوله عمده به کار رفته و یا در 

ســطحي باالتر مـقوله هـسته و محـوري مـمکن است با یک یا چند مـقوله عـمده 

Auditing  ـ Analytical Comparison        2  ـ 1
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داراي تـشــابه لـغوي باشــد(cf. Charmaz, 2006; Corbin & Strauss, 2008). در جدول 

شــماره )1( مفاهیم اولیه، مقوالت عمده و مقوله هسته که در خالل خرد ـ تحلیل1 

مصاحبه ها استخراج شــده اند، ارائه شده است. الزم به ذکر است که واحد تحلیل 

در نظریه زمینــه اي، برخالف روش هاي متعارف تحقیق، فرد نیســت؛ بلکه واحد 

تحلیل در نظریه زمینه اي مفاهیمي هستند که در جریان نمونه گیري نظري مبتني بر 

نمونه گیري هدفمند از افراد مورد مصاحبه به اشباع نظري رسیده اند. 

جدول شماره )1(: مفاهیم اولیه، مقوالت، و مقوله هسته

مقوله هستهمقوله عمدهمفاهیم اولیه

اهميت تجربه شخصي، عادي شدن ارتباط، نقد چارچوبهاي 
رفتاري جامعه، کاهش تعصبات خانوادگي، گذشته نگري انتقادي، 

ضرورت ارتباط متعادل با جنس مخالف، ضرورت ارتباط و ...
بازانديشي

ي
سیت

جن
ي 

یر
ت گ

جه
ر  

 د
ي

يش
ند

زا
با

موبايل تسهيلگر ارتباط، ارتباط با بلوتوث، ارتباط واسطه مند، 
ارتباط ابزارمندارتباط حاضر با غايب و ...

مشغوليت ذهني، صحبتهاي گروهي جنسيت محور، همنشينيهاي 
درگيري فضاي ذهني جنسيت محور

وقت گذراني، لذات آني، ناپايداري تعاملي، نگاه كاالگونگي به 
روابط سيالدوست از جنس مخالف

فشار گروهي براي داشتن دوست )جنس مخالف(، همه گيري 
فشار هنجاري گروه دوستيهمكالسيها، همه گيري گروه دوستان

در زیر به اختصار به هر یك از مقوالت پنج گانه و سپس مقوله هسته پرداخته مي شود.

1 ـ 7(بازانديشي 

بازاندیشــي یكي از مفاهیم كلیدي در این پژوهش اســت كه از گیدنز اقتباس 

شــده است. وي بازاندیشـــي را معرف هرگونه كنش انـساني مي  داند و به دو نوع 

Microanalysis  ـ 1
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آن اشاره مي  كند. در تمدن هاي ساده و ماقبل مدرن كه سنت حاكمیت دارد بازاندیشي سا

تا اندازة زیادي محدود به بازتفسیر و توضیح سنت است، اما در دورة جدید، ماهیت 

بازاندیشي تغییر مي كند. در این دوره اندیشه و كنش در یكدیگر منعكس مي شوند، تأیید 

و تصویب عملكردها دیگر با ضمانت سنت كارایي نخواهد داشت )گیدنز، 1377: ص44(. 

در خــالل مصاحبه هاي عمیق انجام شــده و نیز مراحــل مختلف تجزیه و تحلیل 

داده ها، اکثر مشــارکت کنندگان در مورد پدیده >دوســتـ  دختر1< و میزان درگیري 

خــود با این پدیده خیلي راحت صحبت مي كردنــد، آن را پذیرفته و الزمة زندگي 

مي  دانند. از این رو، آنها تا حد زیادي در جهت گیري جنسیتي خود بازاندیشي كرده 

و از آن به مثابه یک عنصر اساســي زندگي روزمره خود یاد مي کردند. نادر یكي از 

این مشاركت كنندگان است که در این خصوص چنین مي گوید:

>من خودم یك ســري اعتقادات خاص خودم را دارم. اگر كسي بهم بگه االن 

روز اســت، تا خودم یقین پیدا نكنم نمي تونم باور كنم. مي گن دوســت )از جنس 

مخالف( َبده، این را اعتقاد دارم، ولي خب مي تونه كاماًل خوب هم باشــه و كاماًل 

هم باعث پیشرفته بشه<. 

نادر به تجربه و رســیدن به یقین توسط خود اهمیت مي دهد و در مورد پدیده 

مورد بحث در حال یك بازاندیشي كلي است، این بازاندیشي حتي در خانواده نادر 

و دوستش هم صورت گرفته است. براي مثال، وي مي گوید: 

>مي رویــم اونجا با هم درس مي خونیم. اگر او از من كمك بخواد من كمكش 

مي كنم یا برعكس. پدر و مادر اونها هم مي دونند و خیلي عادیه<. 

1ـ  این واژه دقیقًا توسط دانش آموزان مورد مصاحبه به کار می رفت و تلفظ می شد، لیکن دراین مقاله با عنوان 
>دوست از جنس مخالف< جایگزین می شود.
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پیامد این بازاندیشــي، عادي شــدن رابطه دو جنس است كه مشاركت كننده به 

آن اشاره مي كند. نادر، همچنین با كمك گرفتن از علم روانشناسي، چارچوب ها و 

روایت هاي حاكم بر ارتباط دو جنس را به چالش مي كشد:

>چارچوب ها را یه ســري آدم هاي به ما قبوالنده اند و كاماًل هم اشــتباهه. مگه 

خفاش شب تهران كي بود. فردي بود كه نظریة فروید را اثبات كرد. این قدر عقدة 

روحي داشت كه این كار را كرد<. 

تأکید بر ضرورت ارتباط با جنس مخالف یكي از خصیصه هاي این گروه است. 

حمید در این باره مي گوید: 

>من سعي مي كنم هر چیزي را در حد تعادلش ]انجام بدهم[، دوست )از جنس 

مخالف( هم به نظر من دلیلي نداره كه نداشته باشم ولي اون هم در حد تعادلش<. 

مشــاركت كنندة دیگري نیز عنوان كرده اســت: >اصاًل دوست )جنس مخالف( 

نداشته باشي، نمي توني درس بخوني!!<. 

2 ـ 7( درگيري فضاي ذهني 

به طور كلي، مشاركت كنندگاني كه با جنس مخالف ارتباط دارند، درگیري ذهني 

زیادي نیز دارند و گفتمان جنسیتي یكي از مشغله هاي عمدة آنها محسوب مي شود. 

این وضعیت از لحاظ تحصیلي مسائلي براي مشاركت كنندگان ایجاد مي كند؛ یكي 

از این مشاركت كنندگان درگیري ذهني خود را چنین شرح مي دهد:

 >فكر آدم رو واقعًا مشــغول مي كنه، من خودم كه تجربه كردم. ســعي كردم براي 

امتحانات واقعًا این كارها را بگذارم كنار، چون تو امتحانات واقعًا فكر آدم رو مشغول 

مي كنه، كه بخواهي فكر كني، فردا چه برنامه اي مي خواهي بریزي، باهاش بري بیرون، 

دربارة حرف هایي كه با هم زدیم فكر كني، واقعًا فكر آدم رو مشغول مي  كنه<. 
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مشــاركت كنندة دیگــري نیــز درگیري ذهني خــود را در كالس چنین شــرح سا

مي دهد: 

>ســرت تو ُدرِســت نیســت. مي ري ســر كالس، یه جاي دیگه اي. امروز برم 

سِرقرار، فردا برم سِرقرار<. 

مشــاركت كنندگاِن درگیر با این مســائل، عالوه بر اینكــه از لحاظ ذهني درگیر 

هســتند، در یك بافت و بستري قرار دارند كه صحبت هاي گروهي جنسیت محور 

رواج دارد. به عبارت دیگر بافت كالس و گروه دوستاِن هم سن و سال آنها به مثابه 

شــرایطي عمل مي كند كه بر كنش و كنش متقابل آنها اثرگذارند. در این خصوص 

یکي از مشارکت کنندگان چنین مي گوید: 

>صحبت هاي من و دوستانم بیشتر روي همین هاست، دختر و این چیزها<. یا: 

>جّو فكري بچه ها، بیشــتر در مورد دختره، براي همدیگه كالس بگذارند، ما فالن 

كردیم ... دور هم جمع مي شن بحث شون همینه<. 

3 ـ 7( فشار هنجاري گروه دوستي

زمانــي كه یــك الگوي رفتاري خاصــي بین گروه معیني رایج شــود، اعضاي 

گروه ناچار به تبعیت مي شــوند. تحلیل مصاحبه هاي مشــاركت كنندگاني كه درگیر 

پدیده دوســت )جنس مخالف( هستند نشــان مي دهد كه در بستر گروه دوستان و 

همكالســي ها، براي درگیر شدن با پدیده دوســت )جنس مخالف( تشویق شده و 

احیانًا تحت فشــار قرار مي گیرند. برخي از مشــاركت كنندگان به همه گیر شدن این 

پدیده در میان دوستانشان اشاره مي كنند: 

>بین بچه هایي كه من با آنها مي گردم، از 100 درصد، 100درصدشــون ]داشتن 

دوست از جنس مخالف[ رایج است<؛ یا، >پنجاه درصد بچه هاي این مدرسه دنبال 
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چنین كارهایي هستند، ولي توي این سن، یعني بچه هاي كالس سوم، خیلي بیشتر 

دنبال این كار هستند<. 

قرار گرفتن مشاركت كنندگان در چنین بسترهایي براي آنها نوعي فشار هنجاري 

جهت تبعیت از گروه به همراه دارد. یكي از مشــاركت كنندگان وضعیت رقابتي و 

فشارآور دوستان و هم كالسي هایـش را این گونه توضیح مي دهد: 

>بچه ها ]روي داشــتن دوســت )جنس مخالف([ خیلي مانور مي دهند. یعني 

خیلي قبول دارند و این را به عنوان كار واجب مي دانند. مي  گه من دوست )جنس 

مخالف ( دارم، تو نداري<. 

مشاركت كننده دیگري چنین تفسیر مي كند: 

>من و تو پیش هم نشســته ایم تعریف مي كنیم. من مي گم یكي رو زدم تو تور، 

خاك تو سر تو یكي، نداري؟ او هم مي گه منم مي زنم تو تور<. 

4 ـ 7( ارتباط ابزارمند

مقولــه ارتباط ابزارمند به آن نوع ارتباطي اطالق مي شــود كه از طریق یكي از 

فناوري هاي روز یعني تلفن و اینترنت و به طور خاص تلفن همراه یا موبایل حاصل 

مي شــود. چهل درصد مشــاركت كنندگان تلفن همراه داشتند، البته ده درصد آنها با 

برادران شــان مالكیت اشتراكي داشتند. تمامي موبایل هاي مشاركت كنندگان از نوع 

پیشــرفته و داراي امكانات جانبي مثل فیلم برداري، عكاسي و بلوتوث بود. اگرچه 

از طرف سازمان آموزش و پرورش آوردن تلفن همراه به مدرسه ممنوع شده، ولي 

همه مشاركت كنندگان مصاحبه تلفن همراه داشتند و بدون توجه به ممنوعیت اعمال 

شده آن را با خود به مدرسه مي آوردند. مشاركت كنندگان صراحتًا بیان مي كردند كه 

كاركردهاي جانبي از قبیل فیلم، عكس و بلوتوث بیشــتر مورد نظرشان بوده است. 
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یكي از كاركردهاي اساسي این ابزار نوین ارتباطي براي مشاركت كنندگان، >شماره سا

دادن< و برقراري ارتباط با دوستشان )جنس مخالف( بود: 

>اكثر بچه هاي كالس ما موبایل دارند. همه مدرســه همین طوره، بیشتر باهاش 

شماره مي دن<؛ یا، >بچه ها براي برقراري ارتباط از موبایل استفاده مي  كنند<. 

این وســیله مسلمًا باعث تسریع و تسهیل در برقراري ارتباط گردیده و آزادي 

عمل بیشتري به همراه دارد: 

>موبایل براي شــماره دادن به دوســته )از جنس مخالف(، موبایل داشته باشي 

دیگه راحت تره<. 

عالوه بر كاركرد ارتباطي، این وسیله شاخص پایگاه اجتماعي فرد نیز مي باشد، 

چنان كه یكي از مشاركت كنندگان مي گوید: 

>مثاًل طرف مي خواد به دختره شــماره بده، شــماره موبایلش رو مي ده، خیلي 

كالس داره<. 

برخـــي از مشاركت كنندگان از طریق بلوتوث كه یكي از امكانات جانبي تلفن 

همراه محســوب مي شــود و هزینه اي هم در برندارد، اســتفاده مي كنند. این روش 

بیشتر در جاهاي شلوغ كاربرد دارد. حمید در این مورد این گونه توضیح مي دهد: 

>بــراي مكان هاي شــلوغ كه مي رن، یــه حالتي داره مثل چــت، هیچ هزینه اي 

هــم نداره، یه پیغامي با بـــــلوتوث به موبایل دیگه اي مي فرســتند و اون ]دختر[ 

مي خونه، اگه قبول كرد، پیغام رو كه بهش مي رسه، جواب مي  ده<.

تلفن همراه به عنوان یكي از پیامدهاي جهاني شدن، تحوالت قابل مالحظه اي 

در جهت گیري جنسیتي مشاركت كنندگان ایجاد كرده است. قبل از ورود و استفاده 

گســترده از این ابــزار ارتباطي، برقراري ارتباط بــا جنس مخالف محدودیت هاي 
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زماني و مكاني خاصي داشــت. اســتفاده از این فن آوري از محدودیت هاي زماني 

و مكاني كاســته، اســتقالل و فردیت قابل مالحظه اي به فرد داده و الگوي زندگي 

جدیدي را بازتولید كرده است و به نظر مي رسد اقدامات آموزش و پرورش نیز در 

جهت محدودیت استفاده از این ابزار چندان راهگشا نبوده است. مشاهده فیلم ها 

و عكس هاي محرك جنسي از طریق تلفن همراه، خصوصي شده و منجر به تشدید 

جهت گیري هاي جنســیتي مي شــود. این امر فضاي جدیــدي را در روابط بین دو 

جنس خلق مي كند. 

5 ـ 7( روابط ناپايدار

تحلیل مصاحبه ها نشان داد كه روابط بین مشاركت كنندگان با دوستانشان )جنس 

مخالف(، عمدتًا موقتي و گذراست. تنها یكي از مشاركت كنندگان به طور جدي درصدد 

تداوم ارتباط جهت ازدواج بود. نقل قول هاي زیر مؤید ناپایداري روابط است.

>]این روابط[ خیلي دوام نمي یاره. خیلي ها هستند که سعي مي كنند این روابط 

را تا آخر عمر نگه دارند من هم همین فكر را داشتم ولي پشیمون شدم<.

>یكیش دوسال با من بود، بعد رفت با یكي دیگه دوست شد<.

ســیروس یكي از مشــاركت كنندگاني اســت كه ارتباط با دوســتش )از جنس 

مخالــف( را موقتي مي داند. این مشــاركت كننده در مورد موقتــي بودن این روابط 

چنین استدالل مي كند: 

>مي گم االن مشخص نیست من چكاره بشم، اگر االن همین رو ]براي ازدواج[ 

انتخاب كنم فردا ممكنه از این كمتر بشــم یا شاید هم بتونم بخونم و از این باالتر 

بشم<. 

سیروس مشــخص نبودن هویت شغلي و موقعیت اجتماعي آینده اش را یكي 
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از دالیلــي مي داند كه مانع از تداوم ارتباط یا ازدواج با دوســتش )جنس مخالف( سا

مي شــود. سیروس و ســایر مشــاركت كنندگان از قرار گرفتن خود در دوران گذار 

آگاهــي دارنــد و مي دانند كه بخش عمده اي از تحوالت هویتي آینده شــان در گرو 

تالش هاي امروز آنهاست. در چنین شرایطي تجربه زیسته مشاركت كنندگان حكم 

مي كند كه به نوعي بازاندیشي آینده محور دست  زنند و كنش هاي فعلي خود را با 

توجه به تحوالت آینده تاریخ زندگي شان انجام دهند. 

عـــــالوه بــر عوامل فوق، پیمان شــكني یكي از طرفین، نقش به ســزایي در 

ناپایداري روابط دارد. یكي از مشاركت كنندگان در این باره مي گوید: 

>یكیش دوسال با من بود، بعد رفت با یكي دیگه دوست شد<. 

پیامد عمده این وضعیت براي مشاركت كننده، تغییر استراتژي است. پس از این 

اتفاق وي به دوستانش توصیه مي  كند كه مقابله به مثل كنند: 

>از این به بعد به هر كي ]از دوســتانم[ كه مي رســم بهشون مي گم سركارشون 

بگذاره، چون مي  دونم كه دختره اونهارو سركار مي گذاره<. 

یكــي از مشــاركت كنندگان به پدیده اي به نام >كاال گونگي دوســت )از جنس 

مخالف(< اشاره مي كند: 

>جمع دوســتان اگه خیلي صمیمي باشــند، مثل یك كاال به دوستشون )منظور 

جنــس مخالف( نگاه مي كنند. همیشــه عوض مي كنند. مي گه ایــن مال من و اون 

مال تو. من یادمه یكي از رفیقام دوســتش )از جنس مخالف( را با پیراهن یكي از 

رفیقاش عوض كرد<. 
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8( بحث و نتیجه گیري

 در این بررسي، مقوله هسته »جهت گیري جنسیتي بازاندیشانه1« حاصل ادغام 

و تركیب پنج مقوله عمده فوق اســت. جهت تعیین این مقوله هســته به معیارهاي 

خاص گزینش مقوله هسته به شرح زیر توجه شده است:

الف: انتزاعي و کلي باشــد و بتواند هر یک از مقوالت را تا حد امکان از نظر 

معنائي پوشش دهد.

ب: قدرت تحلیلي داشته باشد و تنها یک مقوله توصیفي و ساده نباشد.

ج: به فراواني در داده هاي اولیه از ســوي مشارکت کنندگان تکرار شده و مورد 

تاکید قرار گرفته باشد.

د: جریان طبیعي مصاحبه ها عمدتًا به سمت آن معطوف شده باشد.

بر اســاس این مقوله، اکثریت پاســخ گویان دانش آموز شیرازي در مورد پدیدة 

»دوســت )جنس مخالف(« به شــیوه اي متفاوت از نســل هاي پیشین اندیشیده و 

عمل كرده اند. تعداد زیادي از مشــاركت كنندگان برخــالف ارزش ها و آموزه هاي 

اجتماعي، فرهنگي و حتي اعتقادي سنتي نسبت به جنس مخالف خود عمل کرده 

و تلقي جدیدي از آن داشته اند. به طرزي بسیار جالب و برخالف آموزه هاي سنتي 

موجود که صحبت و برخورد با جنس مخالف را به شکلي تابو گونه و داراي برخي 

ممنوعیت هــاي اخالقي و عرفي تلقي مي  کند، آنها در مورد دوستشــان )منظور از 

جنس مخالف( بــه راحتي صحبت کرده و به دنبال تجربه جدید در این خصوص 

بودند. همان طور که در متون مصاحبه اي نیز به صراحت عنوان شده است، مشارکت 

1ـ گرچه واژه بازاندیشی، هم به مثابه یک مقوله عمده، و هم در ترکیب مقوله هسته مدنظر قرار گرفته است، 
از نظر چارماز )2006(، کوربین و اشتروس)2008( از لحاظ روشی ایرادی ندارد که یک مفهوم بتواند نقش 

یک مقوله عمده را نیز ایفا کرده، و یا یک مقوله عمده در ترکیب مقوله هسته نیز به کار رود. 
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کنندگان تجربیات شخصي خود را تشریح و بازنمائي کرده و در بسیاري موارد آن سا

را ارزیابي نیز نموده اند. تجربیات جنســیتي جدید این افراد داراي چنان وسعت و 

شــدتي بوده است که حتي گاه خانواده هاي برخي از مشاركت كنندگان، خواسته یا 

ناخواسته، نیز با این پدیده كنار آمده اند. تعدادي از پاسخ گویان به نقد چارچوب هاي 

اجتماعي و فرهنگي سنتي حاکم بر جامعه پرداخته اند و مهم تر این كه داشتن ارتباط 

با جنس مخالف را به شــیوه هاي مختلف ضروري پنداشــته و آن را به عنوان یك 

شیوه جدید زندگي در عصر مدرن تفسیر و ارزیابي کرده و پذیرفته اند. 

همـان گونه که مدل زمینه اي شــمارة یک نشــان مي دهد فشــار هنجاري گروه 

دوســتي یکي از شــرایط عّلي زمینه ســاز براي ایجاد ارتباط بین دو جنس است. 

این فشــار هنجاري در بین گروه دوســتي چه درون و چه بیرون از فضاي مدرسه 

دامنه وســیعي داشــته و دانش جنســي و جنسیتي جدیدي در دســترس آنها قرار 

مي  دهد. در این میان، رســانه ها و به طور خــاص، وجود ماهواره نیز بر این پدیده 

دامــن مي  زنند. در امتداد با چنین منابع جدید دانش و کنش، ابزار ارتباطي جدید، 

نه تنها روابط را ســاده تر و راحت مي ســازد، بلکه فشــارها، نظارت ها، کنترل ها و 

تمهیدات ساختاري عیني جامعه در خصوص مقابله با این پدیده را نیز به حداقل 

مي رساند. ابزار ارتباطي جدید، یعني تلفن همراه، به عنوان یكي از تكنولوژي هاي 

اطالعاتي و ارتباطي كه به علت اهمیت آن در مقایســه با تكنولوژي هاي ارتباطي 

دیگر، برخي آن را »تكنولوژي كاریزما1« نامیده اند، تحول شــگرفي در روابط بین 

انسان ها و در این جا بین مشاركت كنندگان و جنس مخالف به وجود آورده است. 

1ـ تکنولوژی کاریزما )Charisma Technology( اصطالحی است که برای ارجاع به تکنولوژی موبایل 
به کار می رود که دارای طیف متنوعی از امکانات تکنولوژیکی شامل تلفن، بلوتوث، پیام کوتاه، امکانات 

صوتی و تصویری است. 
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اکثر مشارکت کنندگان از این تکنولوژي برخوردار بودند و تمامي دستگاه هاي مورد 

استفاده آنها مجهز به تکنولوژي هایي چون بلوتوث، دوربین، و پخش موسیقي بود. 

آنها از این ابزار نه تنها براي برقراري ارتباط و بستري براي تجربیات جدید، بلکه 

براي کسب پایگاه اجتماعي و هویت خود نیز استفاده مي کردند. این ابزار ارتباطي 

جدید زمینه ورود به مکاني که در اندیشه مدرن تحت عنوان فضاي روابط جنسي 

مجازي، تجربیات واسطه مند، حضور همیشه غایب و فرا واقعیت است را فراهم 

مي سازد. فضاي ذهني مشــاركت كنندگاِن درگیر با پدیده دوست از جنس مخالف، 

آكنده از مشغله هاي جنسي و جنسیتي است و در بین این دسته از مشاركت كنندگان، 

صحبت هــاي گروهي جنســیت محور رواج دارد. رواج ایــن تفكرات و تعامالت 

ناشي از آن باعث شكل گیري فشار هنجاري گروه دوستان و هم كالسي ها مي  شود 

كه به نوبه خود اعضاي گروه را وادار به تبعیت از رفتار و انتظارات گروه مي كند.

پیامد عمده شــرایط و فرآیندهاي بحث شده، منتج به بازاندیشي در جهت گیري 

جنسیتي مشارکت کنندگان گردید. بازاندیشي اي که دیگر معطوف به گذشته و سنت ها 

نیســت، بلکه معطوف به فرهنگ هاي جهاني و ماوراي مرزهاست که خود محصول 

جهاني شدن و اشاعه فرهنگي است. این بازاندیشي در آموزه هاي دیني و اجتماعي 

صورت گرفته و براي گروه مورد مطالعه تبدیل به نوعي خرده فرهنگ و در بسیاري 

موارد ضدفرهنگ شده است. بازاندیشي در جهت گیري جنسیتي خود مجددًا شرایط 

و فرآیندهــاي جهت گیري جنســیتي را بازتولید کرده و پدیده مورد بحث به شــکل 

غیررسمي در پشت و روي صحنه هاي جامعه به حیات خود ادامه مي دهد.  

در نتیجه تعامالت مذکور، یعني درگیري فضاي ذهني مشارکت کنندگان، ابزارمند 

شدن و سهولت تعیین و تغییر روابط، جهت گیري جنسیتي مشارکت کنندگان، عمومًا 
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ســیال، ناپایدار، و متزلزل بوده و در خالل زندگي روزمره به دالیل متفاوت مکررًا سا

بازاندیشي مي شود. پیامد شرایط و تعامالت مذکور، پیدایش نوعي روابط سیال و 

بي ثبات در بین دو جنس دختر و پســر است. شرایط، تعامالت و پیامدهاي مورد 

بحث حول محور مقوله هسته در قالب یك مدل پارادایمي )مدل شماره 1( ترسیم 

شده اند كه منطق این نوع جهت گیري جنسیتي بازاندیشانه، از رویکرد بومي و امیک 

افراد مورد مطالعه، به تصویر کشیده شده است. 

مدل زمینه اي شماره )1(: جهت گیري جنسیتي بازاندیشانه پسران نسبت به دختران

مطالعه حاضر با به كارگیري رویكرد تفســیر گرایي اجتماعي سعي داشته است 

كه از رویكرد دانش آموزان پســر درگیر به شــرایط، فرآیند / تعامالت و پیامدهاي 

جهت گیري جنســیتي پسران نســبت به دختران بپردازد. در این راستا با استفاده از 

روش شناســي كیفي و ابزار نظریه زمینه اي، نظریه اي موقعیتي، خاص، استقرایي و 

ایدئوگرافیك از درك مشارکت کننـــدگان نسبت به جنس مخالــف بدست داده شد. 

)1:(

-
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این نظریه در واقع بازتاب ارزیابي و فهم مشارکت کنندگان از جهت گیري جنسیتي 

خود آنها بوده است. در اینجا، محقق بر اساس منطق روش شناسي كیفي تنها ابزاري 

براي استخراج، دسته بندي، و انعكاس )تاویل دوگانه گیدنزي( آن چیزي است كه 

در میدان مطالعه در حال رخ دادن بوده است. 
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