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 )1مقدمه

اي��ده س��اختار اجتماعي و تأثير آن بر تصميمات اف��راد ،رفتارها و روابط آنها
يکي از ديدگاههاي نظري غالب در جامعهشناس��ي است که قدمتي به درازاي علم
جامعهشناس��ي دارد .گرچه توجه به س��اختارهاي کالن در نظريهپردازي با افت و
خيزهاي متعددي روبرو بوده اس��ت ،اما اين نوع تفکر نظري چه به عنوان جريان
اصلي و چه به عنوان تفکري حاشيهاي هميشه حامياني داشته است .پدران بنيانگذار
جامعهشناس��ي از کنت و دورکيم گرفته تا زيمل و مارکس همگي به انحاء مختلف
به جامعه از دريچه ساختاري مينگريستند؛ گاهي توجه و مرکزيت به ساختارهاي
کالن و عيني و گاهي به ساختارهاي خرد و ذهني تعلق داشته است .به هرحال ،ايده
ساختار هميشه براي جامعهشناسي مرکزيت و محوريت داشته است.
پس از افول نظريه کارکردي ـ س��اختاري تالکوت پارس��ونز بر جامعهشناسي،
يکي از برجس��تهترين نظريهپردازان س��اختاري معاصر <پيت��ر ام .بالو> و <نظريه
ساختاري کالن> 2وي ميباشد .نگاه بالو به ساختارهاي کالن اجتماعي ،به ديدگاه
توزيعي يا موقعيتي 3معروف است؛ چرا که وي ساختارهاي اجتماعي را به عنوان
موقعيتهاي مختلفي (مانند جنسيت ،نژاد ،قوميت و )...در نظر ميگيرد که افراد در
آنها توزيع شدهاند .دغدغه مرکزي اين نظريه اين است که چگونه شرايط ساختاري
در ي��ک اجتماع يا جمعيت نظير ناهمگوني و اندازه گ��روه ،بر الگوهاي تعامل يا
پيوند اجتماعي (مثل ازدواج يا دوستي) افراد تأثير ميگذارد.
پيش فرض اساسي نظريه ساختاري کالن اين است که احتمال برقراري روابط
 Macrostructural theoryـ 2

		  Peter M. Blauـ 

 Distributive or Positional Perspectiveـ 3
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چه افراد در فضايي به هم نزديکتر باشند ،احتمال بيشتري وجود دارد که همديگر
را مالقات کنند و اين تماسها ش��انس يا احتمال اينکه آنها ارتباط و دوس��تي را
آغ��از کنند افزايش ميده��د) . (cf. Blau, 2006عالوه بر اين ،وي بر اين باور اس��ت
که در جمعيتهاي ناهمگون ،گروه اقليت براي داش��تن روابط بين گروهي بيش��تر
تحت فش��ار اس��ت و در نتيجه اعضاء گروه اقليت ،اکثر اوقات بيش��تر از اعضاء
گ��روه اکثريت ،در روابط بينگروهي مش��ارکت ميکنند و در نتيجه ميانگين روابط
بينگروهي در گروه اقليت بيشتر از اين روابط در گروه اکثريت ميباشد) .(Ibidتاکيد
و تمرکز مقاله حاضر ،بر اساس نظريه بالو ،بر فرضيه ناهمگوني و تأثير آن بر روابط
اجتماعي متمرکز است.
از آنجا که يکي از انواع روابط اجتماعي که در س��الهاي اخير توجه محققان
را در جامعه ما به خود جلب کرده است ،معاشرت و دوستيهاي دختر و پسر قبل
از ازدواج ميباش��د و از طرف ديگر يک��ي از محيطهايي که به دليل همحضوري
دختران و پس��ران فرصتهاي تماس براي برقراري چنين روابطي را فراهم کرده
است ،دانش��گاه ميباشد ،مقاله حاضر ،ش��امل دو مطالعه است که در مطالعه اول
از يک س��و ،به بررس��ي رابطه ناهمگوني جنسيتي با دوستي و معاشرت دختران و
پسران در دانشگاه ميپردازد و از سوي ديگر به دليل اينکه نقش ساختارهاي خرد
و ذهني افراد از قبيل نگرشها و معاني ذهني آنها در ارتباطات اجتماعي قابل انکار
نيست ،نويسندگان مقاله در مطالعه دوم به بررسي نگرش دانشجويان و نقش آن در
چنين معاشرتهايي پرداختهاند ،اما تأکيد اساسي بر آزمون نقش ساختارهاي عيني
و جمعيتي است.
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در س��الهاي اخير با افزايش ورود دختران به دانشگاهها ،ساختار جنسيتي در
دانشگاهها تغيير کرده و ساختار ناهمگون جنسيتي به نفع دختران پديد آمده است.
آمارها نشان ميدهند که <نسبت دانشجويان زن که در سال تحصيلي  51ـ 29/7 ،1350
درصد بوده است ،به ويژه از سال  1373به بعد افزايش يافته و در سال تحصيلي 84
ـ  ،1383اين نسبت به  53/9درصد رسيده است> (رک .قانعيراد و خسروخاور،)1385 ،
همچنين در کنکور سراسري سال  64 ،1387درصد پذيرفتهشدگان دانشگاهها دختر
بودهاند .از طرف ديگر ،تحقيقات صورت گرفته در مورد معاش��رتهاي دختران و
پسران حاکي از گسترش اينگونه روابط در دانشگاهها ميباشد(براي مثال نک .اسدي،

1385؛ موحد و عباسيش��وازي1385 ،؛ موحد و هم��کاران1385 ،؛ جوکار 1383،؛ طالبي.)1380 ،
برايناساس ،اين مقاله با تکيه بر نظريه بالو مبني بر تأثير ناهمگونيهای جنسیتی بر
روابط اجتماعي ،نقطه تالقي دو پديده نوظهور مذکور در جامعه ميباشد؛ يعني از
يک طرف تغيير نسبت جنسيتي دانشگاهها در سالهاي اخير و از طرف ديگر ،رواج
و گسترش دوستيها و معاشرتهاي دختران و پسران .انتظار محققين اين است که
با توجه به اينکه دانشگاه و به طور خاص کالسهاي آن ،مکانهاي تثبيت شدهايي
براي ايجاد تماس بين دختران و پس��ران ميباش��ند و اين همحضوريهاي تثبيت
شده ،فرصتهاي تماس بينجنس��يتي را افزايش ميدهند؛ با افزايش فرصتهاي
تماس ،نه تنها احتمال ايجاد دوستيها و معاشرتهاي بين جنسيتي افزايش يابد،
بلکه ناهمگوني جنسيتي در ساختار جمعيتي کالسهاي درس بر شکلگيري چنين
دوستيها و معاشرتهايي مؤثر باشد.
اين مطالعه ضمن آنکه رويکردي بديع به موضوع روابط اجتماعي و بهخصوص
معاش��رت و دوستي دختران و پس��ران دارد ،به دنبال بررسي رابطه بين ناهمگوني و
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نیز ميباشد و نوعي تمرين جامعهشناسانه براي تبيين پديدههاي اجتماعي از ديدگاه
ساختاري کالن نيز ميباشد .از سوي ديگر این مطالعه تنها به ساختارهاي عيني توجه
نکرده ،بلکه ساختارهاي ذهني افراد را نيز مورد توجه قرار داده است.
سؤاالت اصلي و اساسي مقاله عبارتند از :رابطه ساختارهاي جمعيتي از جمله
ناهمگوني جنس��يتي موجود در کالسهاي دانش��گاه و معاشرتها و دوستيهاي
دختران و پسران چگونه است؟ نگرش دانشجويان به اين گونه معاشرتها چگونه
است و چه ارتباطي با شکلگيري آن دارد؟ آيا نقش ساختارهاي عيني(ناهمگوني
جنسيتي) در شکلگيري معاشرتها و دوستيهاي دختران و پسران مؤثرتر است يا
ساختارهاي خرد و ذهني افراد(نگرشها)؟
 )2پيشينه تحقيق

مطالعات مختلفي به بررس��ي و آزمون تأثير س��اختار و ناهمگوني جمعيتي
بر رواب��ط اجتماعي نظي��ر ازدواج بين گروهي و بين مذهب��ي

& ( Cf.Davidson

) Widman,2002 Blau & et al, 1982,1994,1997,2006و رواب��ط بينجنس��يتي دختر و
پس��ر )  ( Cf.Sager & Schofield, 1980پرداختهان��د .نتايج اين مطالعات تأييد تجربي
براي نظريه س��اختاري کالن پيتر بالو ميباشد .براي مثال ،بالو( )2006در مقالهاي
با عنوان <نظريه ساختاري کالن> به شرح آزمون تجربي نظريه خود پرداخت .متغير
مس��تقل در اين مطالعه ،تنوع قومي در مناطق مادرش��هري اياالت متحده امريکا و
متغير وابس��ته ،ازدواج برون گروهي بوده اس��ت که براي بيشتر افراد صميميترين
رابطه اجتماعيشان است .در اين تحقيق انواع ناهمگوني از جنبههاي مختلفي نظير
نژاد ،منشأ ملي ،منطقه تولد ،صنعت ،شغل اصلي و تخصصي و نژاد مورد سنجش
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قرار گرفت .در اين ميان ،تنها تأثير ناهمگوني نژادي با ازدواج برونگروهي معنادار
نبوده و دليل اين مس��أله اين بود که نژاد به ش��دت با پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي
همبستگي داشت .از اينرو ،با کنترل متغير پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي ،ناهمگوني
نژادي و ازدواج برونگروهي به طور معناداري همبستگي پيدا کردند.
در همين راستا ،داويدسون و ويدمن ) (Cf. Davidson & Widman, 2002در مطالعه
خ��ود با عنوان <تأثير اندازه گروه ب��ر ازدواجهاي بينمذهبي در ميان کاتوليکها> به
بررسي رابطه بين ترکيب جمعيتي (به لحاظ ديني) با نرخ ازدواج بين فرقهاي پرداختند.
محققي��ن در اين مطالعه ،نظري��ه روابط بينگروهي پيتر ب�لاو (ناهمگوني و روابط
اجتماعي) را تأييد نموده و به اين نتيجه ميرسند که اندازه گروه به طور معکوس با
ازدواج بينمذهبي ارتباط دارد ،يعني هرچه اندازه گروه مذهبي فرد کوچکتر باشد ،به
احتمال زياد افراد با شخصي غير از فرقه مذهبي خود ازدواج ميکنند.
مطالعات ديگر ( (Cf. Hwang & et al,1997نشان دادهاند که عوامل زمينهايي نظير
اندازه گروه و نسبت جنسي ،موانع ساختاري قويايي در انتخاب همسر به ويژه در
ازدواجهاي بينقومي محسوب ميشوند.
س��اگر و ش��افيلد( (cf. Sager & Schofield,1980در مطالعهاي با عنوان <الگوهاي
تعامل کالسي ميان دختران و پسران ،سياه و سفيدپوست> به بررسي تأثير جنس و
نژاد بر تعامالت جفتي و رفتارهاي کالسي  92دانشآموز دختر و پسر سياه و سفيد
پرداختند .نتايج گروهسنجي و مشاهده رفتاري بيانگر تأثير و اهميت زياد جنسيت
به عنوان يک متغير تأثيرگذار در اين روابط و اثر کمتر نژاد ميباشد.
مطالعات صورت گرفته در زمينه روابط دوستي و معاشرت دختر و پسر در ايران،

با توجه به نوظهور بودن اين ش��کل از روابط اجتماعي ،عمدت ًا به بررسي جنبههاي
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همکاران 1385؛ اسدي 1385؛ غفاري  )1385و در اين زمينه تأثير ابعاد و عوامل ساختاري
ناديده گرفته شده است .براي مثال ،موحد و عباسيشوازي( )1385به بررسي رابطه
جامعهپذيري با نگرش دختران دانشجو نسبت به ارزشهاي سنتي و مدرن در زمينه
روابط بين شخصي دو جنس پيش از ازدواج پرداختند .نتايج اين مطالعه حاکي از آن
است که  32/5درصد از پاسخگويان داراي نگرش منفي 55/6 ،درصد نگرش ميانه يا
متوسط و  11/9درصد نگرش مثبت به اين موضوع داشتهاند ،همچنين نتايج تحليل
چندمتغيره مطالعه نيز نش��ان داد كه س��ه متغير پايبندي به ارزشهاي ديني ،نگرش
دوستان و نگرش خانواده در كل  60/5درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين كرده
و در اين ميان مؤثرترين متغير ،پايبندي به ارزشهاي ديني ميباشد.
موحد و همکاران( )1385در مطالعه ديگري نش��ان دادند که نگرش خانوادهها
نسبت به معاشرت و دوستي دختر و پسر قبل از ازدواج منفيتر از نگرش دانشجويان
بوده و دختران نيز نگرش بسيار منفيتري نسبت به پسران به اين گونه معاشرتها
داش��تهاند .همچنين بر اس��اس يافتههاي تحليلي محققين نتيجه گرفتند آن دسته از
متغيرهايي که بر اساس نظريه رونالد اينگلهارت ،مربوط به فرض جامعهپذيري بوده
اس��ت از تأثير بيش��تري بر نگرشهاي افراد برخوردار بوده است .در بعد نگرشي،
مطالعات ديگري نظير اس��دي( )1385و غفاري( )1385نش��ان دادند که تغييرات
ارزش��ي و نگرش��ي در ايران در جهت مثبت قلمداد نمودن روابط و معاشرتهاي
دختر و پسر قبل از ازدواج ميباشد و در اين زمينه ،پسران بيشتر از دختران با چنين
روابطي موافق بودهاند.
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 )3چارچوب نظري

ب��راي تبيي��ن روابط اجتماعي و به طور خاص روابط ش��خصي بين دو جنس
نظريههاي مختلفي از روانشناس��ي و روانشناس��ي اجتماعي گرفته تا رويکردهاي
مختلف جامعهشناسي را ميتوان بکار گرفت .در اين پژوهش و به طور خاص در
مطالعه اول ،نگاه محققان به پديده معاشرت و دوستي دختران و پسران در دانشگاه
متأثر از نظريه پيتر ام .بالو نگاهي ساختاري است .از اينرو ،نظريه ساختاري کالن
پيتر ام .بالو به عنوان چارچوب نظري تحقيق انتخاب شده است.
پيتر ام بالو( 2002ـ 1918م) جامعهش��ناس اتريش��ياالصل آمريکايي به طور
گس��تردهاي در نظريههاي س��ازماني ،مبادله ،تحرک اجتماعي ،قش��ربندي و نظريه
ساختاري کالن مشارکت داشته است) .(cf. Knottnerus & Guan, 1997وي به رويکرد
تفريدي در علوم اجتماعي متعهد بوده و در کارهاي اوليه خود بر روي سازمانها،
بوروکراس��ي و مبادله به تأثير افراد بر روي جامعه عالقهمند بود ،اما در اخيرترين
کارهاي خود (نظريه ساختاري کالن) به بررسي تأثير جامعه و ساختارهاي آن بر افراد
ميپردازد .وي ساختارهاي اجتماعي را همچون فضايي چندبعدي2از موقعيتهاي
اجتماعي مفهومپردازي ميکند که با تعلق گروهي مش��خص ش��دهاند(و به فضاي
بالو 3معروفند) و نش��ان ميدهند چگونه ساختارهاي اجتماعي انتخابهاي افراد
را متأثر ميکنند و بر ش��انسهاي آنها براي همبس��تگيهاي گروهي ،ازدواج درون
گروهي و دستيابي به موقعيت تأثير ميگذارند ).(Bienenstock, 2005:p55
بالو در پاس��خ به اين س��وال اساس��ي که چه خصيصههايي از جمعيت الزم
اس��ت تا افراد اجازه يابند نه تنها تحرک ش��غلي يابند بلک��ه فرصتهايي را براي
 spaceـ  Blauـ 3

 Multidimensional Spaceـ 2
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ساختاري کالن خود را بر اساس مفهوم جرج زيمل از حلقههاي اجتماعي متقاطع

مفهومپ��ردازي ک��رد .در اين زمينه ،وي واحد تحليل خ��ود را جمعيت قرار داد که
به ابعاد متفاوتي بر اس��اس قوميت ،جنسيـت ،مـوقعيت شغلي ،ديــنداري ،نـژاد و
طـبقه اجـتماعي تقس��يـمبـندي ميشود ) .(Ibid,p56در اين نظريه ،وي معتقد است
که فرآيندهاي بين فردي تحت فشار خصيصههاي ساختار کالن است .پيتر بالو در
سال  1977اين استدالل خود را در اثر معروفش <نابرابري و ناهمگوني :نظريهاي
مقدماتي از ساختار اجتماعي> به نحو مبسوطي بيان کرد ،سپس در سال  1994در
اثر جديد خود <بستر ساختاري فرصتها> به فرمولبندي مجدد نظريه ساختاري
کالن خود پرداخت.
ديدگاه بالو به س��اختارهاي کالن ،به ديدگاهي توزيع��ي يا موقعيتي معروف
است ) .(L& & Fararo,2007:p78از نقطهنظر توزيعي ،ساختار اجتماعي يک مجموعه
سلسله مراتبي و نظميافته از موقعيتهاست.
ب��راي مثال ،طبق نظر ب�لاو)< (1976b, 1977a, 1977b, 1980, 1994,2006س��اختار
اجتماعي به توزيع جمعيت در موقعيتهاي اجتماعي به موازات خطوط گوناگون
اطالق ميشود ،موقعيتهايي که بر روابط نقشي و تعامالت اجتماعي تأثير ميگذارد>.
مجموعهاي از پارامترهايي چون س��ن ،جنس ،نژاد و پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي،
س��اختار اجتماعي را تعريف ميکنند که ترکيبي از موقعيتهاي اجتماعي و روابط
 Crosscutting Social Circlesـ 
 Inequality & Heterogeneity: A Primitive Theory of Social Structureـ 
 Structural Context of Opportunitiesـ 
 Distributive or Positional Perspectiveـ 
 Positionsـ 
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اجتماعي ميباشند .از نظر بالو ،افراد يک جمعيت در تعدادي از موقعيتها توزيع
ش��دهاند که ش��انس و فرصت آنها را براي پيوند اجتماعي تعيين ميکند .بنابراين
ساختارها ،هم فرصتها را براي پيوندهاي اجتماعي عرضه ميکنند و هم بر اينکه
چه کسي با چه کسي ارتباط برقرار کند ،فشار وارد ميکنند.
نظريه بالو به طور اساسي به دو محور ميپردازد :الف) تعيين شرايط ساختاري
کمي س��اختارهاي اجتماعي(تعداد
جامعه خاص؛ براي مثال تعريف خصيصههاي ّ
افرادي که موقعيتهاي اجتماعي گوناگون را اشغال کردهاند ،اندازه گروهها و قشرهاي
اجتماعي گوناگون) ب) تحليل اينکه چگونه ش��رايط ساختاري جامعه ،بر الگوهاي
تعامل يا پيوند اجتماعي (مثل ازدواج يا دوس��تي) افرادي که موقعيتهاي اجتماعي
گوناگون را اش��غال کردهاند ،تأثير ميگ��ذارد ) .(L& & Fararo,2007:p79به بياني ديگر
هدف نظريه بالو هم مفهومپردازي خصيصههاي س��اختاري کالن است و هم طرح
قوانين بنيادين پوياييهاي 2ساختاري کالن ميباشد ).(Turner, 1998:p532
اولي��ن مفهوم کليدي ،پس از تعريف س��اختار ،در اين نظري��ه ايده پارامتر 3يا
پارامتر ساختاري است .ساختار اجتماعي به کمک پارامترهاي آن توصيف ميشود
و اي��ن پارامترها معيارهاي ضمني تماي��زات اجتماعياند که افراد در کنش متقابل
اجتماع��ي آنها را به کار ميبرند (كوزر و روزنب��رگ:1385 ،ص .)519هدف بالو از اين
اصطالح (پارامتر) آن خصيصههايي است که افراد براي ايجاد تمايز بين خودشان
استفاده ميکنند .از ديدگاه وي دو نوع پارامتر وجود دارد:
 1ـ پارامتر اسمي :4اعضاء جمعيت را بر اساس مقولههاي مشخص و دقيق مثل
جنسيت ،قوميت ،نژاد ،دين و ...متمايز ميکند.
		 Dynamicsـ 2
 Nominalـ 4
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همچون درآمد ،ثروت ،طبقه اجتماعي ،پرس��تيژ ،قدرت ،س��ن و ديگر مقياسهاي
درجهاي که افراد را رتبهبندي ميکنند ،قرار ميدهد.
بايد توجه داشت که افراد هر جمعيتي در هر دوي اين پارامترها توزيع شدهاند.
ب��راي مثال ،تعداد مش��خصي از افراد در گروههاي قوميتي و جنس��يتي خاص قرار
دارند ،يا اينکه درآمدهاي آنها با هم متفاوت است .بنابراين در يک سطح بسيار کلي
و عام ،ساختار کالن را ميتوان به عنوان توزيع افراد در راستاي پارامترهاي اسمي و
درجهاي مفهومپردازي کرد که افراد را متمايز و مشخص ميکنند).(Turner, 1998:p532
پارامترهاي اس��مي ،توزيع جمعيت در بين مقولههاي مشخص است که بالو از آنها
بهعنوان <گروهها> ياد ميکند .درجه تمايز و تفکيک بين پارامترهاي اس��مي <سطح
ناهمگوني >2را مشخص ميکند .بالو در تعريف ناهمگوني بيان ميدارد که ناهمگوني
به <ش��انس تعلق دو فرد بطور تصادفي انتخاب ش��ده در يک جمعيت ،به گروههاي
متف��اوت> اطالق ميش��ود 14).ـ  (Blau, 1994:pp13بنابراين هرچه تعداد گروههايي که
افراد به آنها تعلق دارند بيش��تر باش��د و تعداد افراد قرارگرفته در اين گروهها نامنظم
باشد ،ناهمگوني نيز در جمعيت بيشتر ميشود).(Blau,2006:p347
پارامترهاي درجهاي توزيع افراد بر اساس مقياسهاي فاصلهاي يا رتبهبندي شده
است .تفکيک و تمايز جمعيت بر اساس اين پارامترهاي درجهاي< ،سطح نابرابري>3
را در جمعيت نشان ميدهند .بالو در تعريف نابرابري بيان ميدارد که نابرابري <شانس
مورد انتظار تفاوت مطلق منابع متعلق به دو فرد (که به طور تصادفي انتخاب شدهاند)
نس��بت به ميانگين تفاوت همان مناب��ع در جمعيت اس��ت>) .(Ibid,p14به بيان ديگر
 Inequality Levelـ 3

 Heterogeneity Levelـ 2
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هرچه منابع دو فرد تصادفي انتخاب ش��ده از ميانگين جمعيت در برخي پارامترهاي
درجهاي(مثل درآمد) فاصله بيشتري داشته باشد ،نابرابري در توزيع اين منبع در بين
جمعيت افزايش مييابد و هرچه منابع بيش��تري در دس��ت افراد کمتري باشد توزيع
نابرابرتر است .بنابراين تعداد پارامترها و توزيع نسبي افراد در رتبهها و خصوص ًا در
مقوالت متفاوت به ترتيب ميزان نابرابري و ناهمگوني در جمعيت را نشان ميدهند.
بالو در طرح اوليه نظريه خود در اثر <نابرابري و ناهمگوني :نظريهاي مقدماتي
از س��اختار اجتماع��ي> مفروضات يا ب��ه زعم خودش آگزيومه��ا 2و تئورمهاي3

بس��ياري را طرح کرد؛ اما در اثر بعدي خود <بستر ساختاري فرصتها> به يکباره
پيشفرضهاي خود را به س��ه فرض اساسي تقليل داده که در چارچوب زير آمده
است و همچنين چهارده تئورم نهايي از آنها استخراج کرده است که در اينجا تنها
به دو تئورم مرتبط با پژوهش حاضر اشاره ميشود:
مفروضات بنيادين تظريه ساختاري بالو

الف ـ احتمال پيوند اجتماعي بين افراد تابعي است از فرصتهاي آنها براي تماس با يکديگر.
ب ـ مجاورت افراد در يک فضاي چندبعدي احتمال پيوند اجتماعي را بين آنها افزايش ميدهد.
ب ،1نرخ پيوندهاي افراد در موقعيتهاي اسمي يکسان بيشتر از اين نرخ با ديگران خارج از گروه است.
ب ،2فاصله اجتماعي متوسط در موقعيتهاي درجهاي بين پيونديافتگان کمتر از کل جمعيت است.
ج ـ پيوندها در ديگر گروهها يا قشرها تحرک را در اين گروهها تسهيل ميکند.
دو تئورم استخراج شده از مفروضات فوق
4
الف ـ احتمال روابط درونگروهي با افزايش نسبت اندازه گروه کاهش مييابد(برآمده از يک امر بديهي رياضي )
ب ـ هرچه ناهمگوني بيشتر باشد مواجهه اعضاء از گروههاي متفاوت نيز بيشتر ميشود (برآمده از فرض الف)
) 9ـ Source: (Turner, 1998:pp535
 Axiomـ 2
4 - Mathematical Truism
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روابط اجتماعي به فرصتهايي براي تماس بس��تگي دارد .بالو انتقادي را به اين
مسأله مطرح و خود پاسخ ميگويد:
<اين مسأله ممکن است شبيه اين همانگوئي به نظر برسد ،چرا که هر دو اصطالح
تماسه��اي اجتماعي و روابط اجتماعي گاهي اوقات براي پيوندها و روابط واقعي2

بين اش��خاص استفاده ميشود .در اينجا فرصت براي تماس به کشش متقابل واقعي
بين اشخاص اطالق نميشود ،بلکه در يک محل ،يکسان بودن اطالق ميشود ،نه تنها
زندگي در يک مکان يکسان ،بلکه همچنين کار کردن در اداره يا مغازه يکسان ،تعلق به
باشگاه يکسان ،خريد به طورمنظم از سوپر مارکت يکسان ) 8ـ .(Blau,2006:pp347

پيش فرض مورد نظر ،اساس ًا انعکاسي از قانون رياضي احتمال است< :هر چه

افراد در فضايي به هم نزديکتر باش��ند ،احتمال بيش��تري وجود دارد که همديگر
را مالقات کنند> و اين ش��انس يا احتمال اينکه آنه��ا ارتباط را آغاز کنند افزايش
ميده��د .در مقابل ،افراد تمايل ندارند که با فردي که در خيابان يا اتوبوس مواجه
ميش��وند دوست شوند يا روابط دوستانه برقرار کنند .در نظريه بالو ،مواجهههاي
تثبيت شده و شانسي از همديگر متمايز شدهاند؛ اين مواجهههاي تثبيت شده هستند
که فرصتهاي تماس را افزايش داده و احتمال شکلگيري پيوندهاي اجتماعي را
تسهيل ميکنند؛ اما اين بدان معنا نيست که مواجهههاي شانسي هيچگاه به روابط
و پيوندهاي اجتماعي تبديل نميش��وند .به زعم وي مواجهههاي شانسي گاهي به
آشناييهايي منجر ميشود و اين آشناييها گاهي به روابط شخصي توسعه مييابد.
روابط ش��خصي کمي به دوستيهاي با دوام و صميمي بين اعضاي جنس مخالف
 Actual Associationsـ 2
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ميرسند که اغلب روابط عاشقانه ميشوند) .(Ibidبنابراين انتظار اين است که اکثر
پيوندها و دوستيهاي اجتماعي در مواجهههاي تثبيت شده مانند کالسهاي درس
و دانشگاه ،شبکههاي خويشاوندي و  ...شکل بگيرند و توسعه يابند.
مقاله حاضر بر فرضيه ناهمگوني و تأثير آن بر روابط اجتماعي متمرکز اس��ت.
فرضي که بالو آن را اولين انگاره نظريه خود ميداند:
<اص��ل موضوعه ناهمگوني اولين تصوير نظريه من اس��ت .اگر ناهمگوني به
وسيله احتمالي که هر دو عضو يک جمعيت به گروههاي متفاوت تعلق داشته باشند
تعريف شود و اگر روابط اجتماعي فرض ميشود که به فرصتهاي تماس بستگي
دارند ،پيآمد آن اين اس��ت که شانس مواجهههاي دو عضو از گروههاي متفاوت با
ناهمگوني جمعيت افزايش مييابد>).(Blau,2006:pp349
بالو بر اين باور است که در جمعيتهاي ناهمگون ،به طور خاص ،گروه اقليت
براي داشتن روابط بين گروهي بيشتر از گروه اکثريت تحت فشار است و در نتيجه،
اعضاء گروه اقليت اکثر اوقات بيشتر از اعضاء گروه اکثريت در روابط بين گروهي
مش��ارکت ميکنند .از اين رو ،ميانگين روابط بين گروهي در گروه اقليت بايس��تي
بيشتر از اين روابط در گروه اکثريت باشد .اين موضوع به اين نکته اشاره ميکند که
اعضاء گروه اقليت ،نرخهاي خيلي باالتري از تماسهاي بين گروهي دارند.
با گسترش يا به کار بردن اين نظريه در مورد روابط دوستي و معاشرت دختران و
پسران در کالسهاي درس دانشگاه اين طور ميتوان بيان کرد که دانشگاه و به طور
خ��اص کالسهاي آن ،مکانهاي تثبيتش��دهايي براي ايجاد تماس بين دختران و
پسران ميباشند .اين هم حضوريهاي تثبيت شده ،فرصتهاي تماس بين جنسيتي
را افزاي��ش ميدهند .بنابراين انتظار ميرود با افزايش فرصتهاي تماس ،احتمال
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اس��ت که آنچه عموميت دارد روابط درونگروهي يا درون جنسيتي است ،اما بايد
توجه داش��ت که نرخهاي تماسها و پيونده��اي اجتماعي بين دو جنس تابعي از
ساختارهاي جمعيتي و بهخصوص ناهمگوني جنسيتي در کالسهاي درس است.
بر طبق نظريه بالو هرچه ناهمگوني جنسيتي در کالسهاي درس افزايش يابد ،با
افزاي��ش فرصتهاي تماس و کنش متقابل ،نرخ برقراري ارتباطات بين جنس��يتي
نيز افزايش مييابد .به بيان ديگر ،نس��بت دوس��تيها و معاشرتهاي بين جنسيتي
در کالسهاي درس تابعي معکوس از اندازه گروه جنس��يتي است .در اصل  ،اين
اعضاء  ،گروه جنس��يتي اقليت در کالسهاي درس هس��تند که براي ايجاد ارتباط
با گروه اکثريت تحت فش��ار ساختاري قرار ميگيرند ،چراکه گروه اقليت به لحاظ
تعداد کمش��ان فرصتهاي کمتري نيز براي برقراري تماس با گروه همجنس خود
دارند و درنتيجه خواستار برقراري تماس با اعضاء گروه ديگر ميشوند.
بدين ترتيب ،بر اس��اس نظريه ساختاري کالن بالو ميتوان انتظار داشت که)1 :
در کالسهايي که ناهمگوني جنسيتي بيش��تر است ،نرخ دوستيها و معاشرتهاي
بين جنسيتي نيز افزايش يابد )2 .در کالسهاي ناهمگن جنسيتي ،اعضاء گروه اقليت
بيش��ترين رابطه و معاشرت با جنس مخالف را دارند )3 .در اکثر موارد فرد پيشنهاد
دهنده براي برقراري دوستي و معاشرت از اعضاء گروه جنسيتي اقليت ميباشد.
 )4روششناسي تحقیق

روش تحقيق مورد اس��تفاده در اين پژوهش ،روش پيمايش بوده است ،جامعه
آماري شامل تعداد  9945نفر دانشجوي دختر و پسر شاغل به تحصيل در سالهاي
دوم ،س��وم ،و چهارم رش��تههاي مختلف در مقطع کارشناسي دانشگاه شيراز بوده
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ايجاد دوستيها و معاشرتهاي بين جنسيتي افزايش يابد .اين مسأله پذيرفته شده
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سال یازدهم  /شماره  / 44تابستان 1388

است٭.تعداد نمونه نيز بر اساس فرمول کوکران و جدول لين  425نفر تعيين شده
اس��ت که به شيوه نمونهگيري طبقهبندي شده سهميهاي متناسب 1و به طور اتفاقي

انتخاب شدهاند .ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامه خود ايفا بوده است٭٭.

در پرسشنامه براي ايجاد درک و فهم مشترک پاسخ گويان درباره منظور محققين
از دوستي و معاشرت دختر و پسر و پرهيز از هرگونه بدفهمي اين تعريف گنجانده
شد< :منظور از معاشرت و دوستي دختر و پسر در سؤاالت اين پرسشنامه آن دسته
از دوستيهايي است كه قدري صميميتر از روابط با ديگران ميشود و تا اندازهاي
ت��داوم مييابد و از نظر درجه صميميت و زمان ماندگاري با دوس��تيهاي معمول
متفاوت است> .از اينرو ،از آنها درخواست شد تا تمامي سؤاالت را با اين تعريف
از دوستي و معاشرت پاسخ دهند.
در مطالعه حاضر ،براي سنجش ناهمگوني جنسيتي در کالسها از پاسخ گويان
خواسته شد تا تعداد دختران و پسران ورودي کالس خود را بگويند .برايناساس،
ابتدا شاخص نسبت جنسي 2کالس را براي هر فرد از نمونه مشخص کرده و سپس
بر مبناي آن ،ناهمگوني جنسيتي کالسها را به دو صورت ذيل طبقهبندي نموديم:
 1ـ کالسهايي که تعداد دختران و پسران مساوي است <همگون> ،کالسهايي
که تعداد دختران بيشتر از تعداد پسران است <ناهمگون دخترانه> و کالسهايي که
٭ از آنجايي که به نظر ميرسد تأثير ساختارهاي جمعيتي مانند ناهمگوني جنسيتي بر روابط بينجنسيتي
يک شبه اتفاق نميافتد و نيازمند زمان است در اين مطالعه دانشجويان سال اول رشتههاي مختلف به دليل
مدت زمان کوتاه تجربه محيط مختلط کالسها از جامعه آماري مطالعه کنار گذاشته شدند.
1. Proportionate Stratified R&om Sampling

٭٭ شايان ذکر است که براي فراهم آوردن احساس امنيت براي پاسخ صحيح و به دور از هرگونه پنهان
کاري توسط پاسخ گويان صندوقهايي تعبيه شد و در محيط دانشکدهها قرار گرفت ،سپس از پاسخگويان
درخواست شد تا پرسشنامهها را پس از پر کردن به داخل آن بيندازند .تاهيچگونه تماسي با مصاحبهگر
نداشته و با اطمينان از ناشناس ماندنشان به سواالت پاسخ دهند.
 Sex Ratioـ 
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 2ـ در ش��يوه ديگر ،ميزان ناهمگوني کالسها را به مقوالت < 65ـ  50درصد
ناهمگون��ی> 80< ،ـ  65درصد ناهمگون��ی> و < 80درصد به باال ناهمگونی> براي
دختران و پسران به طور جداگانه درجهبندي شد(رک .جدول شماره .)6
در بعد س��اختار ذهني (در اين مطالعه نگرش افراد به اين گونه معاش��رتها)
از ش��اخص مورد اس��تفاده در مطالعات قبلي محققين (موحد و عباسيشوازي1385 ،؛

موحد و همکاران 1385؛ موحد و همکاران )1386 ،براي سنجش نگرش کمک گرفته شده
است .اين شاخص حاوي  10گويه ميباشد که تمامي ابعاد نگرش (بعد احساسي،
شناختي و تمايل به عمل) به دوستي و معاشرت دختر و پسر را دربرميگيرد .براي
حصول اطمينان از پايايي س��ؤاالت پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ 2استفاده
ش��ده که نتايج بيانگر مقدار ضري��ب  ./879يعني اعتبار و پايايي باال بوده اس��ت.
گويههاي اين شاخص در قسمت ارائه نتايج مطالعه دوم آمده است.
نتايج اين مطالعه به صورت توصيفي و استنباطي در دو قسمت يافتههاي مطالعه
اول و مطالعه دوم به طور مجزا آورده شده است.
 )5نتايج و يافتههاي مطالعه اول

در اين بخش از مقاله ضمن معرفي مشخصههاي جمعيتي نمونه مورد مطالعه،
به بررس��ي تجربه و ارتباط دوس��تي و معاشرت با جنس مخالف پرداخته و سپس
تأثير ساختار جمعيتي را در قالب ناهمگوني جنسيتي بر تجربه دوستي و معاشرت
با جنس مخالف مورد بررسي و کندوکاو قرار ميدهيم.
 Cronbach’s Coefficient Alphaـ 2
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تعداد پسران بيشتر از تعداد دختران است <ناهمگون پسرانه>(ر ک .جدول شماره .)2
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سال یازدهم  /شماره  / 44تابستان 1388

 1ـ  )5مشخصههاي جمعيتي نمونه

از تعداد  425نفر نمونه مورد بررسي در اين مطالعه ،حدود نيمي از آنها پسران و

نيمي ديگر دختران بودهاند .ميانگين سني پسران  23/3سال و دختران  21/5سال بوده
است .به لحاظ رشته تحصيلي بيشتر افراد نمونه از رشتههاي مهندسي ،علوم پايه و

کشاورزي بودهاند .محل اقامت  67درصد پسران و  63درصد دختران مورد بررسي
خوابگاه دانشجويي 29 ،درصد پسران و  37درصد دختران منزل والدين و  3/7درصد
پسران نيز در خانه مجردي زندگي ميکردهاند .به لحاظ طبقه اجتماعي ،بيشترين افراد

نمونه داراي طبقه و پايگاه اجتماعي متوسط و متوسط رو به باال بودهاند 83/4 .درصد
دختران و  61/7درصد پس��ران ،فارس زبان و بقيه از س��اير گروههاي قومي ـ زباني

بودهاند .جدول شماره  1اين آمارها را به خوبي نشان ميدهد.

جدول شماره ( :)1مشخصههاي جمعيتي نمونه به تفکيک جنسيت (درصد)
مشخصه

جنسيت
پسر

دختر

ميانگينسني (سال)

23/3

21/5

علوم انساني
علوم تربيتي
حقوق وعلوم سياسي
علوم اجتماعي واقتصاد
مهندسي
هنر و معماري
علوم پايه
کشاورزي

10/3
7/0
7/0
10/3
24/8
2/3
19/2
19/2

10/0
8/5
5/2
7/1
25/1
3/3
19/0
21/8

خوابگاه دانشجويي
خانه مجردي
منزل والدين

66/8
3/7
29/0

رشتهتحصيلي

محل اقامت

62/6
ـ
37/4

مشخصه

پسر

8/9

6/6

طبقه اجتماعي

باال
متوسط به باال
متوسط
متوسط به پايين
پايين

48/3
38/4
4/3
1/4

27/6
45/3
11/2
4/7

قوميت

فارس
لر
ترک
کرد
عرب
بلوچ
ساير

تعداد نمونه

54

جنسيت
دختر

83/4
5/2
5/2
0/5
0/9

61/7
18/7
7/9
5/1
0/5

ـ
3/3

0/5
3/7
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همانطور که جدول ش��ماره  2نش��ان ميدهد  4/2درصد پس��ران و  5/7درصد
دختران نمونه در کالسهاي همگون به لحاظ جنسيتي (نسبت جنسي برابر با )100
قرار داش��تهاند 34/1 ،درصد پسران و  27/5درصد دختران در کالسهاي ناهمگون
جنسيتي پسرانه (نسبت جنسي بيشتر از  )100بودهاند و  61/7درصد پسران و 66/8
درصد دختران پاسخگو در کالسهايي با ساختار ناهمگون جنسيتي دخترانه (نسبت
جنسي کمتر از  )100مشغول به تحصيل بودهاند .از اينرو ،حدود دو سوم پاسخگويان
در کالسهايي حضور داشتهاند که در آن تعداد دختران بيشتر از پسران بوده است.
جدول شماره ( :)2توزيع درصدي ناهمگوني جنسيتي در ساختار کالسي پاسخگويان
جنسيت

وضعيت ناهمگوني جنسيتي کالس
همگوني جنسيتي(تعداد دخترو پسر برابر)
ناهمگوني جنسيتي پسرانه (برتري با پسران)
ناهمگونيجنسيتي دخترانه (برتري با دختران)

S.R= 100
S.R <100
S.R >100

تعداد نمونه

پسر

دختر

4/2
34/1
61/7

5/7
27/5
66/8

214

211

 3ـ  )5تجربه دوستي با جنس مخالف

در خصوص رفتار و يا به عبارتي تجربه دوستي با جنس مخالف ،نتايج بررسي
بيانگر آن اس��ت که  44/4درصد پسران در مقايس��ه با  16/1درصد دختران داراي
رابطه دوس��تي و معاش��رت با حداقل يکي از افراد جنس مخالف همکالس خود
بودهاند .از اين رو ،تفاوت جنس��يتي محس��وس و معناداري در تجربه دوس��تي و
معاشرت با جنس مخالف وجود دارد ،بدين معني که پسران حدود سه برابر بيشتر
از دختران تجربه دوستي و معاشرت با جنس مخالف در کالس داشتهاند.
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 2ـ  )5ساختار جنسيتي کالسهاي پاسخگويان
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جدول شماره ( :)3توزيع درصدي تجربه دوستي و معاشرت با جنس مخالف
جنسيت
تجربه دوستي با جنس مخالف

پسر

دختر

ندارد

44/4
55/6

16/1

تعداد نمونه

214

211

دارد

83/9

x2= 40/191                        Sig = 0/0001

دختراني که داراي دوستي و معاشرت با جنس مخالف همکالسي خود بودهاند،
 10درصدشان طرف پيشنهاد دهنده را خود و  90درصد طرف مقابل (يعني پسران)
معرفي کردهاند .در مورد پسران 48 ،درصد طرف پيشنهاددهنده خودشان بوده و 52
درصد طرف مقابل (يعني دختران) بوده است.
جدول شماره ( :)4توزيع درصدي طرف پيشنهاددهنده در معاشرت با جنس مخالف
جنسيت
طرف پيشنهاد دهنده

پسر

دختر

خودم

طرف مقابل

48/3
51/7

9/7

تعداد نمونه

87

31

90/3

x2=14/433                         Sig = 0/0001
 4ـ )5بررسي ناهمگوني جنسيتي و تجربه دوستي و معاشرت با جنس مخالف

در اين بخش از مقاله به بررس��ي رابطه ناهمگوني جنسيتي کالسها با الگوي
دوستي و معاشرت دختران و پسران دانشجو پرداخته شده است .براي اين منظور
تأثير اين نوع ساختار را بر تجربه دوستي و معاشرت با جنس مخالف مورد آزمون
قرار ميدهيم .بررسي رابطه ناهمگوني جنسيتي در ساختار کالسها با تجربه دوستي
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بيانگر آن است که هم راستا با نظريه و تحقيقات بالو ،هر چه از طرف کالسهاي
همگون به طرف کالسهاي ناهمگون پسرانه و سپس دخترانه پيش ميرويم ،تعداد
پسراني که داراي چنين معاشرتها و دوستيهايي بودهاند بيشتر ميشود ،به نحوي
که فراواني اين دس��ته از پس��ران به ترتيب از  22/2درصد به  30/ 1و سپس 53/8
درصد افزايش مييابد .همان طور که در جدول زير مش��هود است اين همبستگي
براي پس��ران معنادار بوده ،اما در مورد دخت��ران اين وضعيت تا حدودي متفاوت
است؛ به نحوي که بيشترين آمار دوستيها و معاشرتهاي دختران در کالسهاي به
لحاظ جنسيتي همگون مشاهده شده است؛ اما نکته جالب و همراستا با نظريه بالو
اين اس��ت که دختران در کالسهاي ناهمگون پسرانه ( 20/7درصد) در مقايسه با
دخترانه( 12/8درصد) بيشترين تجربه معاشرت با جنس مخالف را داشتهاند .با اين
اوصاف اين رابطه براي دختران در سطح  %5خطا معنادار نبوده است ،اما درسطح
 %10خطا معنادار بوده است.
جدول شماره ( :)5ارتباط ناهمگوني جنسيتي در ساختار کالسي با تجربه دوستي با جنس مخالف
وضعيت ناهمگوني کالس

همگوني جنسيتي(تعداد دخترو پسر برابر)
ناهمگوني جنسيتي پسرانه (برتري با پسران)

ناهمگونيجنسيتيدخترانه(برتريبادختران)

آزمون آماري

پسران

دختران

تجربه دوستي با جنس مخالف ()%

تجربه دوستي با جنس مخالف ()%

دارد

ندارد

تعدادنمونه

دارد

ندارد

تعدادنمونه

22/2
30/1
53/8

77/8
69/9
46/2

9
73
132

33/3
20/7
12/8

66/7
79/3
87/2

12
58
141

214

                    x2=12/522
Sig = 0/002
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و معاش��رت با جنس مخالف که نتايج آن در جدول ش��ماره  5نش��ان داده شده،
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براي بررس��ي دقيقتر اي��ن وضعيت ،به درجهبندي ميزان و ش��دت ناهمگوني
جنسيتي در کالسهاي درس و تأثيرگذاري آن بر دوستي و معاشرت با جنس مخالف
پرداختيم .همان طور که نتايج جدول ش��ماره  6نشان ميدهد ،اول اينکه ،پسران در
کالسهاي ناهمگون دخترانه و دختران در کالسهاي ناهمگون پس��رانه بيش��ترين
دوس��تي و معاش��رت را با جنس مخالف را داش��تهاند .دوم اينکه ،در مورد پس��ران
بيش��ترين ميزان دوستي در کالسهايي بوده اس��ت که  80ـ  65درصد آن را دختران
تشکيل ميدادهاند و در مورد دختران نيز هر چه ميزان حضور پسران در کالس بيشتر
باشد يا به عبارتي در اقليت بودن دختران محسوستر شود ،ميزان رابطه دوستي بيشتر
ميشود .به طوريکه دختران در کالسهايي که  80درصد و بيشتر آن را پسران تشکيل
ميدهد ،بيشترين تجربه دوستي و معاشرت با جنس مخالف را داشتهاند.
جدول شماره ( :)6ساختار ناهمگون جنسيتي کالس و دوستي دختر و پسران با جنس مخالف
پسران

دختران

تجربه دوستي با جنس مخالف ()%

تجربه دوستي با جنس مخالف ()%

دارد

ندارد

تعداد نمونه

دارد

ندارد

تعداد نمونه

 65ـ  50درصد دختر
 80ـ  65درصد دختر
 80درصدوباالتردختر

38/2
63/8
52/5

61/8
36/2
47/5

34
58
40

26/4
6/6
10/3

73/6
93/4
89/7

22
61
58

 65ـ  50درصد پسر
 80ـ  65درصد پسر
 80درصد و باالتر پسر

30/8
38/9
18/8

69/2
61/1
81/3

39
18
16

19/0
21/4
22/2

81/0
78/6
77/8

21
28
9

ساختار ناهمگون جنسيتي کالس

ناهمگون دخترانه
ناهمگون پسرانه

آزمون آماري

         x2=17/695
Sig = 0/003
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پيش��نهاددهنده در روابط دوستي و معاش��رت ميپردازد .بالو معتقد است که گروه
اقليت براي داش��تن رابطه با گروه اکثريت تحت فشار متغيرهاي ساختاري است.
در همين راستا ،همان طور که نتايج جدول شماره  7نشان ميدهد ،در تغيير کالس
از ناهمگون پس��رانه به دخترانه ،درصد پيش��نهاددهندگان پسر افزايش و در مقابل
براي دختران کاهش مييابد .به بياني ديگر بيشتر پيشنهاداتي که از طرف پسران به
دختران براي داشتن معاشرت و دوستي داده شده است در کالسهايي بوده است
که پسران در اقليت بودهاند .همچنين بيشترين پيشنهادات رابطه دوستي و معاشرت
دختران به پسران نيز در کالسهايي بوده است که آنها در اقليت قرار داشتهاند.
جدول شماره ( :)7ارتباط ناهمگوني جنسيتي در ساختار کالسي با طرف پيشنهاددهنده
طرف پيشنهاد دهنده ()%

وضعيت ناهمگوني کالس

تعداد نمونه

پسر

دختر

همگونيجنسيتي(تعداددختروپسر برابر)

80/0

20/0

5

ناهمگوني جنسيتي (برتري با دختران)

59/8

40/2

82

54/8

ناهمگوني جنسيتي (برتري با پسران)

45/2

31

 )6نتايج و يافتههاي مطالعه دوم

پس از بررسي عميق و تحليلي ساختار عيني (ناهمگوني جنسيتي کالسها) در
مطالعه اول که تاکيد اصلي مقاله نيز بوده اس��ت ،در اين بخش ساختار خرد و ذهني
افراد يعني نگرش افراد و رابطه آن با اين گونه دوستيها و معاشرتها مورد تدقيق
قرار گرفته است .در اين خصوص ،شاخص نگرش به صورت گويه به گويه توصيف
شده و سپس به بررسي رابطه اين متغير با متغير وابسته پرداخته شده است.
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جدول شماره  7به بررسي رابطه اندازه گروه (اقليت يا اکثريت بودن) با طرف
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سال یازدهم  /شماره  / 44تابستان 1388

 1ـ  )6نگرش به دوستي و معاشرت با جنس مخالف

جدول ش��ماره  8بيانگر نگرش دانش��جويان دختر و پس��ر پيرامون دوستي و
معاش��رت با جنس مخالف ميباشد .در اين جدول ،گويههاي شماره  1تا  7بيانگر
نگ��رش مثبت و گويههاي ش��ماره  8تا  10بيانگر نگرش منف��ي با جنس مخالف
ميباش��ند .برايناساس 46،درصد پس��ران در مقايسه با  10درصد دختران گفتهاند
که تمايل به رابطه دوس��تي با جنس مخالف دارند 65 ،درصد پس��ران در مقايسه با
 25درصد دختران بر اين باوراند که اگر پيش��نهاد يا فرصت خوبي براي دوس��تي
با جنس مخالف داش��ته باش��ند ،آن را ميپذيرند 48 .درصد پس��ران و  21درصد
جدي
دختران گفتهاند بارها به موضوع داش��تن دوس��تي از جنس مخالف به طور ّ

فکر کردهاند .همچنين  33درصد پسران و  25درصد دختران گفتهاند که براي انجام
بهتر تکاليف درس��ي مجبور به ارتباط و معاشرت با جنس مخالف کالس بودهاند،
در همين زمينه 39 ،درصد پسران و  28درصد دختران ،ارتباط و معاشرت با جنس
مخالف در زمينههاي علمي و آموزشي را موجب پيشرفت درسي خود بيان کردهاند.
ب��ا اين گويه ک��ه <ارتباط صحيح با جنس مخالف نه تنها مش��کلي ندارد ،بلکه در
موفقيت انسان هم مهم است>  70درصد پسران و  57درصد دختران موافق بودهاند.
همچنين  58درصد پسران و  20درصد دختران دوستي و معاشرت با جنس مخالف
را زمينهايي براي شناخت بيشتر جنس مخالف عنوان کردهاند.
همان طور که در نظرات پاس��خگويان مشهود اس��ت ،پسران موافقت بيشتر و
نگرش مثبتتري در خصوص معاش��رت و دوس��تي با جنس مخال��ف دارند .در
مقابل ،نگرشهاي منفي در دختران مشهودتر است .براي مثال 70 ،درصد دختران
در مقايس��ه با  50درصد پس��ران ترجيح ميدهند که با افراد همجنس خود رابطه
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اگر موقعيتاش هم فراهم ش��ود بازهم دوس��ت ندارند با جنس مخالف دوس��تي
و معاش��رت داشته باش��ند .همچنين  35درصد دختران و  12درصد پسران اظهار
کردهان��د که تاکنون حتي به خود اجازه فکر کردن به داش��تن چنين معاش��رتها و
دوس��تيهايي ندادهاند .از اين رو ،تفاوتهاي جنس��يتي محسوس و معناداري در
اين نگرشها (به غير از گويه ش��ماره  )4وجود دارد .بدين معني که پس��ران نسبت
به دختران داراي نگرشهاي موافقتري در خصوص معاشرت و دوستي با جنس
مخالف هستند .در اين زمينه بيشترين تفاوت جنسيتي به گويه شماره  1يعني تمايل
به رابطه دوستي با جنس مخالف برميگردد.
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داش��ته باش��ند و  45درصد دختران در مقايسه با  16درصد پس��ران گفتهاند حتي

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

پسر
مخالف

تعداد نمونه

بي نظر

 .9حتي اگر موقعيت مناسبي فراهم
شود دوست ندارم معاشرت با جنس
مخالف داشته باشم
 .10تا به حال به خودم اجازه ندادهام
به داشتن چنين معاشرتهايي حتي
فکر کنم

موافق

 .2اگرفرصت يا پيشنهاد خوبي براي
دوستي با جنس مخالف برايم فراهم
شود آن را ميپذيرم
 .3بارها در انديشه و تفکراتم به داشتن
دوستي از جنس مخالف بطور جدي
فکر کردهام
 .4من براي انجام بهتر تکاليف
درسيام مجبورم با جنس مخالف
کالس رابطه داشته باشم
 .5ارتباط ومعاشرت با جنس مخالف
به ويژه در مسائل درسي به پيشرفت
درسي کمک ميکند
 ..6ارتباط صحيح با جنس مخالف
نه تنها مشکلي ندارد بلکه در موفقيت
انسان هم مهم است
 .7من تمايل دارم براي شناخت
بيشتر جنس مخالف با آنها دوستي
ومعاشرت داشته باشم
 .8رابطه با همجنسان خودم را بر رابطه
با جنس مخالف ترجيح ميدهم

مخالف

 .1تمايل دارم دروهله اول دوستي
ازجنس مخالف داشته باشم

بي نظر

گويه

دختر

آزمون آماري
موافق

سال یازدهم  /شماره  / 44تابستان 1388

جدول شماره( :)8توزيع درصديگويههاي نگرش نسبت به دوستي و معاشرت با جنس مخالف

x2

Sig

28/5

25/7

45/8

63/5

26/5

9/9

86/72

/000

21/0

14/0

65/0

58/8

16/1

25/1

19/74

/000

27/1

24/8

48/1

61/6

17/1

21/3

59/76

/000

45/3

22/0

32/7

57/8

17/1

25/1

8/32

/080

32/7

28/5

38/7

42/7

29/4

28/0

11/08

/026

11/7

18/7

69/7

23/2

19/4

57/3

17/83

/001

21/0

20/6

58/4

55/0

25/1

19/9

86/94

/000

23/8

26/6

49/6

11/8

18/5

69/6

22/71

/000

63/1

21/0

15/9

36/0

19/4

44/6

54/97

/000

73/8

14/0

12/1

50/7

14/2

35/1

40/82

/000

211

214

ـ

براي فهم و درک مش��خص تر نگرش افراد به دوس��تي و معاش��رت با جنس
مخالف و بررس��ي تفاوتهاي جنسيتي در اين زمينه ،گويههاي شاخص نگرش با
هم ترکيـب شدهاند و سپس بر اساس يک انحراف معيار باال و پايينتر از ميانگين،
اين شاخص را در سه گروه نگرش مثبت ،منفي و متوسط تقسيمبندي شده است.
در ادامه به بررس��ي رابطه نگرش با تجربه دوس��تي و معاش��رت با جنس مخالف
پرداخته شده است که نتايج آن در جدول شماره  9مشهود است.
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تجربه دوستي با جنس مخالف هم براي پسران و هم دختران ميباشد .بدين معني
که ،افرادي که از نگرش مثبتي نسبت به رابطه دوستي و معاشرت با جنس مخالف
برخوردارند بيش��ترين تجربه دوستي و معاش��رت را با جنس مخالف داشتهاند به
نحوي که  57/3درصد از پسران و  37/5درصد از دختراني که داراي نگرش مثبت
به اينگونه معاش��رتها بودهاند داراي تجربه چنين معاشرتهايي نيز بودهاند .اين
درحالي است  20درصد از پسران و تنها  5/5درصد از دختراني که داراي نگرش
منفي به اينگونه معاشـرتها بـودهاند ،چنين دوستيهايي را تجربه کردهاند .با توجه
به نتايج آزمون کاي اس��کوئر که در ذيل جدول شماره  9آمده است ،متغير نگرش
داراي رابطهاي قوي و معنادار با تجربه چنين دوس��تيهايي هم براي پسران و هم
دختران ميباشد .اين در حاليست که در مطالعه اول ناهمگوني کمتر براي دختران
کارايي داشت تا پسران .در نتيجه ميتوان گفت که اثر متغير نگرش بيواسـطهتر و
قويتر ميباشد ،در عيـن حال که ساختارهـاي عيـني نيز بيتاثير نيستند.

جدول شماره ( :)9رابطه نگرش با تجربه دوستي و معاشرت با جنس مخالف

نگرش به رابطه با
جنس مخالف

منفي
متوسط
مثبت

پسران

دختران

تجربه دوستي با جنس مخالف ()%

تجربه دوستي با جنس مخالف ()%

دارد

ندارد

تعداد
نمونه

دارد

ندارد

تعداد
نمونه

20/0
38/1
57/3

80/0
61/9
42/7

20
105
89

5/5
20/8
37/5

94/5
79/2
62/5

91
96
24

214
آزمون آماري

                   x2=12/517
Sig = 0/002
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همان طور که در جدول ذيل آمده است ،نتايج بيانگر ارتباط معنادار نگرش با

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال یازدهم  /شماره  / 44تابستان 1388

در نهايت ،با طراحي ش��اخصي چهار گويهاي به بررسي نظرات و ديدگاههاي
خود پاسخگويان در زمينه تأثيرگذاري ساختار ناهمگون جنسيتي کالس بر دوستي
و معاش��رت با جنس مخالف پرداختيم که نتايج آن در جدول ش��ماره  10منعکس
گرديده اس��ت .بر اين اس��اس 50 ،درصد پسران در مقايس��ه با  24درصد دختران
معتقدن��د وقتي که تعداد جنس مخالف در محيط کالس زيادتر باش��د ،خودبهخود
انسان مجبور ميشود که با آنها ارتباط دوستي و معاشرت برقرار کند .همچنين58 ،
درصد پس��ران و  48درصد دختران موافق اين نظر بودهاند که وجود تعداد زيادتر
دختران يا پس��ران درکالس يا دانش��کده در برقراري ارتباط باجنس مخالف مؤثر
اس��ت .عالوه بر اينها 34 ،درصد پس��ران و  17درصد دختران گفتهاند در محيط و
فضايي که درس ميخوانند به خاطر وجود تعداد زيادتر جنس مخالف مجبورند با
آنها ارتباط بيشتري(درسي ،دوستي و )...داشته باشند .از اين رو ،پاسخگويان نيز در
نظرات خود به نوعي معتقد به تأثيرگذاري ساختار ناهمگون جنسيتي بر دوستي و
معاشرت با جنس مخالف هستند ،البته در اين زمينه درصد موافقت پسران به طور
محسوس و معناداري به مراتب بيشتر از دختران بوده است.
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پسر

دختر

مخالف

بي نظر

موافق

مخالف

بي نظر

موافق

گويه

آزمون آماري

x2

Sig

وقتي تعدادجنس مخالف در

محيطکالس زيادتر باشد ،خود
بهخود انسان مجبور ميشودکه

با آنها ارتباط دوستي و معاشرت

32/7

17/3

50/0

57/8

18/0

24/2

0/000

49/76

برقرارکند

وجود تعداد زيادتر دختران يا پسران
درکالس يا دانشکده در برقراري
ارتباط باجنس مخالف مؤثراست

24/3

18/2

57/5

30/8

21/3

47/8

0/008

13/66

در محيط و فضايي که من درس

ميخوانم بخاطر وجود تعداد زيادتر
جنس مخالف مجبورم با آنها

ارتباط بيشتري(درسي ،دوستي و)...

43/5

22/9

33/6

61/1

21/8

17/1

0/001

19/03

داشته باشم

تعداد نمونه

211

214

ـ

 )7بحث و نتيجهگيري

در اين مقاله س��عي شده است تا پديده معاش��رت و دوستي دختران و پسران
در دانشگاه با توجه به ساختارهاي عينياي چون ناهمگوني جنسيتي و نیز مطالعه
ساختارهاي خرد و ذهني مانند نگرش افراد ،مورد بررسي و آزمون قرار گيرد .با توجه
به حجم زياد تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه ،بر اساس ساختارهاي نگرشي
و هنجاري توس��ط محققين داخلي (که ش��رح آن در قسمتهاي قبلي آمده است)
تمرکز اصلي مقاله ،با بهرهگيري از نظريه س��اختاري کالن پيتر بالو بر ساختارهاي
عينياي چون ناهمگوني جنسيتي و اندازه گروه ميباشد .هدف کلي اين مطالعه از
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يک سو توصيف شرايط ساختاري کالسهاي درس (به لحاظ ناهمگوني جنسيتي)
و تحليل چگونگي تأثيرگذاري ناهمگوني جنسيتي کالسها ،بر الگوهاي تعامل يا
دوستي و معاشرت دختران و پسران بوده است و از سوي ديگر نقش ساختارهاي
ذهنياي چون نگرشهاي افراد نسبت به اينگونه معاشرتها.
نتاي��ج مطالعه اول حاکي از آنس��ت که در حالي که درص��د کمي از دختران و
پسران در کالسهاي همگون حضور داشتهاند (بين  4تا  5درصد) ،بيشترين درصد
آنها در کالسهايي ناهمگون دخترانه بودهاند ،اين درصد به ترتيب براي پسران و
دختران  61/7و  66/8درصد بوده اس��ت؛ اين آمارها نشاندهنده ساختار ناهمگون
جنسيتي به نفع دختران است که در سالهاي اخير در اثر افزايش ورود دختران به
دانش��گاهها حاصل شده اس��ت .در خصوص ،داشتن تجربه دوستي و معاشرت با
جنس مخالف در کالسهاي درس 16/1 ،درصد دختران در مقايسه با  44/4درصد
پسران داراي چنين تجربهاي در نمونه مورد بررسی بودهاند.
نتايج بررسي رابطه ناهمگوني جنسيتي و معاشرت و دوستي دختران و پسران
نشان داد که مطابق با نظريه بالو ،رابطهاي منفي بين اندازه گروه جنسيتي و روابط
بين جنس��يتي وجود داشته اس��ت؛ به طوري که با حرکت از کالسهاي همگون به
س��مت ناهمگون ،اينگونه معاشرتها افزايش يافته اس��ت .چنين افزايشي براي
پس��ران ،در کالسهاي ناهمگون جنس��يتي دخترانه و براي دختران در کالسهاي
ناهمگون پس��رانه بوده اس��ت .از اين رو ،ميزان دوس��تيهاي بين جنسيتي تابعي
معکوس از اندازه گروه جنس��يتي در کالس بوده اس��ت ،يعن��ي هرچه اندازه گروه
جنس��يتي خاص(دختران يا پسران) در يک کالس کوچکتر باشد ،به احتمال زياد
روابط بين جنسيتي براي گروه مذکور نيز افزايش خواهد يافت.
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در تعداد جمعيت دختر و پسر در کالسها به عنوان يك ويژگي جمعيتي و پارامتر
اسمي باعث ايجاد فرصت بيشتر براي تماس و در نتيجه تعامل بين جنسيتي شده
است .بالو بر اين باور بود که در جمعيتهاي ناهمگون ،گروه اقليت براي داشتن
روابط بين گروهي بيشتر از گروه اکثريت تحت فشار است و در نتيجه ،اعضاء گروه
اقليت اکثر اوقات بيش��تر از اعضاء گروه اکثريت در روابط بين گروهي مش��ارکت
ميکنند .اين فرضيه در نتايج ما نيز مش��اهده ش��د ،به طوريکه در تغيير کالس از
ناهمگون پسرانه به دخترانه ،درصد پيشنهاددهندگان پسر افزايش و در مقابل براي
دختران کاهش يافته اس��ت .به بياني ديگر بيشتر پيشنهاداتي که از طرف پسران به
دختران براي داشتن معاشرت و دوستي داده شده است در کالسهايي بوده است
که پسران در اقليت بودهاند و بر عکس.
بدين ترتيب ،نتايج اين پژوهش بهعنوان تأييدي تجربي از نظريه ساختاري کالن
پيتر بالو محس��وب ميشود .چرا که نسبت دوستيها و معاشرتهاي بين جنسيتي
در کالسهاي درس تابعي معکوس از اندازه گروه جنسيتي بوده و همچنين همراه
با تغيير اندازه گروه و ناهمگوني جنس��يتي ميزان اين دوستيها نيز تغيير پيدا کرده
اس��ت .البته اين يافته براي دختران را بايس��تي با اندکي احتياط بيان کرد  ،زيرا در
مورد دختران يافتهها به ما اين مسأله را گوشزد ميکند که گرچه متغيرهاي ساختاري
مطرح ش��ده در نظريه ب�لاو در تبيين روابط اجتماعي مؤثرن��د ،اما نميتوان نقش
س��اختارهاي ذهني و نگرشي را در اين خصوص ناديده گرفت .چرا که هنجارها ،
ارزشها ،نگرشها و اعتقادات افراد در اينکه با چه کسي بايد دوستي و معاشرت
داش��ت و با چه کس��ي نبايد داشت و همچنين در نوع و ميزان اين دوستيها نقش
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مهم��ي دارند .خصوص ًا در جامعه ايران که هنجارهاي ديني و عرفي بهخوبي نحوه
تعامل دختران و پسران را بيان کردهاند .قدرت نفوذ و تاثيرگذاري ارزشهاي ديني
و نگرشهاي افراد بر تجربه چنين معاشرتهايي در مطالعات قبلي به خوبي نمايان
ش��ده اس��ت ،به طوري که در دو مطالعه قبلي محققين درباره اينگونه دوستيها و
معاش��رتها ،ارزشهاي ديني ،باالترين قدرت تبيينکنندگي را داشته است(موحد و

عباسيش��وازي 1385؛ موحد و همکاران  .)1385از اين رو ،به نظر ميرس��د دو عامل در
کمرنگ بودن رابطه بين ناهمگوني جنس��يتي و تجربه دوستي براي دختران دخيل
هستند؛ يکي ساختارهاي خرد و ذهني افراد از قبيل نگرشها ،ارزشها و کليشههاي
فرهنگي اس��ت که دختران را بيش از پس��ران از داشتن چنين معاشرتهايي نهي
ميکند(به بيان ديگر اس��تانداردهاي چندگانه براي کنترل دختران) ،از سوي ديگر،
نوع نمونهگيري تصادفي اين مطالعه اس��ت که باعث شده دختران کمتري با تجربه
چنين معاشرتهايي در نمونه قرار بگيرند و اين تعداد کم ،صراحت اين همبستگي
را ضعيف نشان داده است .مضاف ًا اينکه کليشهها و معيارهاي پيش گفته تا اندازهاي
مانع از بيان تجربه چنين معاشرتهايي توسط دختران بوده است.
بر اساس استدالل فوق ،در مطالعه دوم سعي شد تا به بررسي نقش ساختارهاي
خرد و ذهني افراد پرداخته شود تا چگونگي نگرش دانشجويان به اين گونه معاشرت
ها و همچنين نقش آن در تجربه چنين دوستيهايي مشخص شود .نتايج مطالعه دوم
نيز مطابق با مطالعه اول تفاوت جنسيتي در اقبال به اينگونه معاشرتها را نشان داد؛
به طوري که دختران داراي نگرش منفيتري به نسبت پسران بودند .در همين راستا
 45درصد دختران در مقايسه با  16درصد پسران گفتهاند حتي اگر موقعيتاش هم
فراهم شود باز هم دوست ندارند با جنس مخالف دوستي و معاشرت داشته باشند.
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حاکي از آن بود که متغير نگرش رابطهاي قوي و معنادار را با متغیر داش��تن تجربه
چنين دوستيهايي هم براي پسران و هم دختران نشان میدهد .اين در حاليست که
در مطالعه اول ،متغير ناهمگوني جنسيتي براي تبيين تجربه دختران و پسران به نحو
متفاوتي عمل ميکرد ،به طوري که وجود اين رابطه را بايستي با احتياط بيشتر طرح
کرد .در نتيجه ميتوان گفت که اثر متغير نگرش بيواسطهتر و قويتر ميباشد ،در
عين حال که ساختارهاي عيني نيز بيتاثير نيستند.
به طور کلي آنچه از دو مطالعه فوق در اين مقاله ميتوان نتيجه گرفت اين است
که محققان در تبيين پديدههاي اجتماعي هم بايد نقش ساختارهاي عيني جامعه را
مد نظر قرار دهند و هم ساختارهاي خرد و ذهني .در اين مطالعه نشان داده شد که
دانش��جويان صرفا عروسکهاي خيمه شب بازي براي ساختار ناهمگون جنسيتي
نميباش��ند ،تا صرفا براساس فرصتهاي ساختاري فراهم شده توسط ناهمگوني
جنسيتي عمل کنند(اين مسأله براي دختران به خوبي نشان داده شده است) بلکه در
اين ميان متغيرهايي هستند که اثر ساختار را فيلتر کرده به فرد اجازه ميدهند حتي
بر خالف فش��ار ساختاري عمل کنند .اين متغيرها در اين مطالعه نگرشهاي افراد
به اين گونه معاش��رتها بوده اس��ت که بر آمده از بستر فرهنگي و ارزشي جامعه
ديني ايران اس��ت .بنابراين ساختارهاي ذهني اثري بيواسطهتر و قويتر داشته و
نفوذ بيش��تري بر کنشهاي اجتماعي افراد دارند تا ساختارهاي عيني .در اين ميان
آنچه برجس��ته است نقش فرهنگ اس��ت .بر همين اساس ميتوان گفت که گرچه
ساختار ناهمگون جنسيتي در دانشگاهها موجد فرصتهاي ساختاري براي تعامل
دو جنس با هم در قالب دوس��تيها و معاش��رتهاي بين جنس��يتي قبل از ازدواج

69

سال یازدهم  /شماره  /44تابستان 1388

نتايج آزمون کاي اس��کوئر براي بررسي رابطه نگرش با تجربه چنين دوستيهايي

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال یازدهم  /شماره  / 44تابستان 1388

هس��تند و ميتوانند اينگونه معاشرتها را تشديد کنند ،اما همان گونه که بررسي
نگرش و نقش آن در تجربه چنين دوس��تيهايي نش��ان داد ،ساختارهاي ذهنياي
چ��ون نگرشها ،ارزشها و هنجارهاي فرهنگي جامعه و افراد ،ميتواند در مقابل
اين فشار ساختاری مقاومت کرده و حتي آن را ناديده بگيرد.
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