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ط��ي دههه��اي اخير تغيي��ر و تحوالت ژرفي در س��اختار عموم��ي ،فرهنگي
و اجتماع��ي کش��ور رخ داده اس��ت که تغيي��ر در روابـــط بيـــ��ن دو جنـــس و
جهتگيري جنس��يتي آنها تنها بخش��ي از اين تحوالت است .تحوالت ايجاد شده
ميتوان��د داراي منابع متعدد داخلي و خارجي باش��د ک��ه طيفي از داليل از جمله
ضعف نظام فرهنگي کش��ور در تنظيم روابط بين جوانان (اعم از دختر يا پس��ر)
تا پيدايش تکنولوژيهاي رس��انهاي جـــديد را ش��امل ميشود .بر همين اساس،
بررسي جهتگيري جنسيتي جوانان يکي از حوزههاي مطالعاتي گسترده در کشور،
به ويژه در حوزه جامعهشناس��ي جنس��يت و جامعهشناس��ي اوقات فراغت است.
لذا ،ادبيات نظري و پژوهش��ي غني و گس��تردهاي در اين خصوص در دس��ترس
اس��ت .از آنجا که بخش عمده اين مطالعات با رويکردهاي نظري و رهيافتهاي
روشش��ناختي اثباتگرايانه انجام شده است که در نهايت به آزمون نظريه و تأييد
يا ابطال برخي فرضيات متعارف منتهي ش��ده است ،لذا اين مطالعه درصدد است
با اس��تفاده از رويكرد تفس��يري و روششناس��ي نوين نظري ه زمينهاي به بررسي و
بازس��ازي معنايي جهتگيري جنس��يتي در ميان دانش آموزان پس��ر مدارس شهر
شيراز نسبت به دختران پرداخته و به تفاسيري بنياني و مبتني بر رويکرد اميک از
موضوع تحت مطالعه در ميان افراد جامعه مذکور دس��ت يابد .رويکرد اميک يکي
از مفاهيم بنيادي در پارادايم تفس��يري و روششناسي کيفي بوده و به معناي درک،
تفس��ير و بازنمائي پديده يا موضوع مورد بررسي از <نقطه نظر افراد درگير> است.
مفهوم اميک در نقطه مقابل مفهوم اتيک 2اس��ت که اساس�� ًا يک رويه اثباتي بوده و
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بر ويژگي ناظر بودن محقق بر امر مورد تحقيق و نگاه به آن از موضعي خارجي و
واسطهمند تاکيد دارد ).(Neuman, 2006: P 449
با اتخاذ روششناس��ي نظريه زمينهاي ،اين مطالعه همچنين درصدد دس��تيابي
ب��ه نظريه و مدل نظري داده محور بوده و بنابراين هدف آن نه نظريه آزمائي ،بلکه
نظريهسازي در سطح خرد است.
 )2طرح مسأله

مسأله مـورد بررس��ي اين مـطالعه آن است كه دانشآموزان پسر مورد بررسي
چه درک و فـهمي از ارتـباط با جنـس مـخالف خود دارند و چگـونه نس��ـبت به
آنها جهتگيري ميکنند .با توجه به مباني فلس��في ـ پارادايمي روششناسي کيفي
و روش مورد اس��تفاده ،درک و تفس��ير مذکور بر خالف رويک��رد اثباتگرايانه و
کمي مبتني بر آن ،ايدئوگرافيک ،بستر ـ حساس و داراي تعميمپذيري
روششناسي ّ
تحليلي و استنباطي است .تبيين ايدئوگرافيک نوعي از تبيين مورد استفاده در علوم

اجتماعي تفس��يري است که در آن تبـيين عبارت است از يک توصـيف ضخـيم يا
تـصويري با جزئـيات خاص ،اما ،با درجه انـتزاعي مـحدود دربـاره يک موقـعيت
يا مـي��دان اجتماعي؛ در مـقابل ،تبـيين نوموتتيک 2نوعي تبيين مورد اس��ـتفاده در
عـلوم اجتـماعي اثـباتي اسـت که در آن تبـيين عـمدت ًا بر قـوانين علّـي و گـزارهها

و روابـط متقابل شبه قانون متکي اس��ت) .(cf. Neuman, 2006: Blaikie, 2007پرسش
عمده اين مطالعه حول اين محور اس��ت كه افراد م��ورد مطالعه (دانشآموزان)
جهتگيري جنس��يتي خود را نسبت به دختران پيرامون خود چگونه درک ،معنا
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مقوله جهتگيري جنسيتي مستلزم آشكارسازي اليههاي زيرين تجارب زيسته و
معناي ذهني آنها با استفاده از رويكردي متفاوت و اساس ًا غيرپوزيتيويستي نسبت

به امر تجربه است؛ يعني تجربه به مثابه امري معنادار ،تفسيرپذير و زنده.
)(cf. Crotty, 1998; Patton, 2002; Denzin & Lincoln, 2005; Silverman, 2005

 )3اهداف بررسي

ه��دف اصل��ي اين مطالعه ـ با اتخاذ رويكرد تفس��يري ـ آن اس��ت كه با نگاه
از درون (رويکرد اميک) به موضوع جهتگيري جنس��يتي در جامعه مورد مطالعه
بپردازد .بدينمعنا که بدون رويکرد يا رويکردهاي نظري پيشين و فرضيات ساخته
ش��ده مبتني بر آن يا آنه��ا و ارائه تبيين يا تبيينهائي علّي از بيرون نس��بت به اين
تغييرات (رويكرد اتيك) ،مسأله جهتگيري جنسيتي نسبت به دختران را در حوزه
ادراك و تفس��ير دانشآموزان پسر مورد مطالعه قرار داده و از نقطه نظر آنها به اين
موضوع بپردازد .به عالوه ،ش��رايط يا بسترها ،تعامالت و فرآيندها و نيز پيامدهاي
اين جهتگيري جنسيتي را در نظام معنايي آنها به تصوير کشد .با چنين رويكردي
هدف اصلي اين تحقيق بازس��ازي معنايي جهتگيري جنس��يتي پسران دبيرستاني
شهر شيراز نسبت به دختران است.
 )4ادبيات تحقيق

مطالع��ات داخلي متعددي در خصوص جنس��يت و ارتب��اط آن با ديگر ابعاد
اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي در کشور انجام شده است .با اين وجود درخصوص
موضوع تحت بررسي در اين مقاله تنها به چند مورد زير اشاره ميشود:
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اس��دي ( )1385در زمينه روابط دانش��جويان دختر و پس��ر دانشگاههاي شهر
اردبيل به تحقيق پرداخته است .نمونة آماري پژوهش فوق را  800نفر از دانشجويان
تشکيل دادهاند .محقق در پايان مطالعة توصيفي ـ مقطعي خود به اين نتيجه رسيده
است که  56درصد دانشجويان با گزينة <ارتباط ميان دختر و پسر در مسائل آموزشي
اجتنابناپذير اس��ت> کامال مخالف بودند .در مجموع  84/4درصد از دانشجويان
نس��بت به ارتباط بين دختر و پس��ر از ديدگاه اس�لام ،نگرش مثبت داشتند .ميزان
نگرش مثبت در دختران بيش از پس��ران بود و همچنين  100درصد دانش��جويان
رشته آموزش ابتدايي ،روانشناسي و مديريت اداري ،داراي نگرش مثبت بودند ،در
حالي که اين نسبت در دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي  56/5درصد بود.
يوسفي و ديگران ( )1386نگرش والدين اصفهاني را نسبت به روابط دوستانه
دختران و پسران بررسي کردهاند .يافتههاي اين پژوهش پيمايشي نشان ميدهد که
نگرش والدين نسبت به دختراني که دوست پسر دارند و پسراني که دوست دختر
دارند ،منفي است .همچنين يافتهها نشان داد که بين نگرش مادران و پدران تفاوت
معن��يداري وجود ن��دارد و متغير مهمي که باعث تفاوت نگرش والدين ميش��ود
گرايش مذهبي آنهاس��ت به اين ترتيب که هرچه والدين مذهبيتر باشند نسبت به
روابط دوستانه پسران و دختران نگرش منفيتري دارند.
بخشي از يافتههاي يک پيمايش ملي (غفاري )1386 ،نيز به بررسي نگرش جوانان
 15تا  29ساله پيرامون دوستي با جنس مخالف پرداخته است .نتايج نشان ميدهد
که ميانگين موافقت مردان با دوستي دختر و پسر بيشتر از زنان است .غفاري معتقد
است نظام مردساالر ،فرصتها و شرايط مناسبتري براي مردان فراهم ميآورد و
نگرش مردان نس��بت به اين پديده ،در جهت تأييد و بازتوليد وضع موجود است.
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آنها پيرامون دوس��تي دختر و پس��ر همراه بود .داليلي که پاسخگويان براي توجيه
دوس��تي دختر و پس��ر ارائه کردهاند عـبارتند از :پاسخ به يک نيـاز عاطفي ،ضعف
اعتقادات ،سهلانگاري و بيمباالتي خانوادهها ،فشار دوستان و همساالن ،رفع نياز
جنسي ،آشنايي به قصد ازدواج و مشکالت مربوط به ازدواج و تنظيم خانواده.
موحد و ديگران ( )1386نيز به بررس��ي نگرش دانشجويان نسبت به معاشرت
دختر و پس��ر قب��ل از ازدواج پرداختهاند .يافتههاي اين پژوهش پيمايش��ي که در
دانشگاههاي شيراز و علوم پزشکي شيراز انجام شده نشان ميدهد که خانوادههاي
دانشجويان نسبت به دانشجويان نگرش منفيتري به اينگونه معاشرتها داشتهاند.
متغيرهاي تأثيرگذار بر نگرش دانشجويان عبارتند از :نگرش خانواده ،طبق ة اجتماعي
خانواده ،تحصيالت پدر و مادر ،شغل پدر ،اولويـتهاي ارزشي مادي و فرامادي و

جنسيت .محققان نهايت ًا پديد ة معاشرت و دوستي دختر و پسر را واقعيت اجتماعي
نوظهوري ميدانند که در پي تغييرات نگرشي و ارزشي به وجود آمده است.
به طور کلي وجه مشترک مطالعات فوق و ساير پژوهشهاي داخلي که در اين
کمي ،تکنيک پيمايش و به
حوزه انجام ش��ده اين اس��ت که غالبا با روش شناسي ّ
طور مقطعي به بررسي روابط بين دو جنس پرداخته و عمدت ًا ماهيت نگرش سنجي

داش��تهاند .چنين مطالعاتي اگرچه تحوالت ارزشي و جنسيتي را نشان دادهاند ،اما
کمي بودن ،قادر به کش��ف و تفس��ير فرآيندهاي بازانديش��ي و پيامدهاي
به علّت ّ

آن نبودهان��د .از آن ج��ا که اين پژوهش به کندوکاو بس��ترها ،فرآيندها و پيامدهاي
ش��کلگيري ارتباط بين دو جنس ،البته با تکيه بر تفسير پسران ميپردازد ،ميتواند
تکميل کنندة کارهاي پيشين باشد.
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ب��ا اين وج��ود به نظر ميرس��د که مطالع��ات خارجي بيش��تري درخصوص
روابط جنس��يتي با استفاده از روششناس��ي کيفي انجام شدهاند .در اين خصوص
ميتوان به پژوهش اکينز ( )1996تحت عنوان <زنانه شدن مردان :رهيافت نظريه
زمينهاي در خصوص ميان پوش��ي و دگرگوني جنس��ي> ،تحقيق الفرتي)2007( 2
تح��ت عنوان <به خاطر پس��ران :مطالعه کيفي راهبردهاي جنس��يتي و کار عاطفي
زنان در بوکس حرفهاي> ،مطالعههاس��ول )2002( 3با عنوان <تفاوتهاي مرد ـ زن
و مصرف رس��انهها در انتخابات اس��تراليا در س��ال  ،>2001مطالعه کار،)2001( 4
تحت عنوان <رفتار تعطيالتي جنسيتي :مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه> ،مطالعه
الي و کيرک )2004( 5تحت عنوان <جنس��يت و پتانسيل شهروندي در دانشجويان
نوجوان> ،مطالعه هويت ،وس��ترن و باکس��تر 6درباره (< )2006چه کس��ي تصميم
ميگيرد؟ مش��خصههاي اجتماعي کس��اني که آغازگر جدائي ازدواجي هستند> ،و
بررسي لي و تروست 7با عنوان <الگوهاي فعاليت جسماني نوجوانان سنگاپوري>

اشاره نمود .اين مطالعات که عمدت ًا با استفاده از روششناسي کيفي انجام شدهاند،
به تداخل نقشهاي جنس��يتي ،شباهتهاي جنس��يتي ،و روابط بين دو جنس زن
و م��رد در جامعه معاصر پرداخته و س��عي کردهاند وارد اليههاي معنائي س��اختار
جنسيتي زنان و مردان شوند.
مطالعه حاضر با اتخاذ روششناسي کيفي و ورود به بستر نظام معنائي پسران
جهت دس��تيابي به درک آنها از جنس دختر و فهم فرآيند بازانديش��انه چنين درکي
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در حين حال ميتواند با توجه به ابعاد کيفي و معنائي روابط جنسيتي براي برخي
مطالعات داخلي جنبه تکميلي داشته باشد.
 )5چارچوب مفهومي

كمي و كيفي ،در بررسيهاي
با توجه به تفاوتهاي فلسفي ـ پارادايمي دو روش ّ

كيف��ي به جاي اس��تفاده از چارچوب نظري جهت تدوي��ن و آزمون فرضيات ،از
چهارچوب مفهومي جهت اس��تخراج سؤال يا س��ؤاالت تحقيق استفاده ميشود.
چارچ��وب مفهومي مجموعه مفاهيم به هم مرتبطي اس��ت كه بر مفاهيم و تمهاي
عمده مورد مطالعه تمركز دارد و آنها را در قالب يك نظام منسجم و مرتبط معنايي
ب��ه همديگر پيوند ميده��د).(cf.Maxwell,2004; Schutt, 2004; Ritchie & Lewis, 2005
در تحقيق حاضر از رويكرد جامعهشناس��ي تفسيري يا تفسيرگرايي اجتماعي براي
تدوين چارچوب مفهومي استفاده شده است.
رويكرد تفس��يرگرايي اجتماعي به عنوان رويكرد اصلي در اين بررسي معتقد
است كه با توجه به خالق بودن ماهيت انسان و نيز سيّال بودن واقعيت اجتماعي،

نميتوان مسير و روش خاص براي درك واقعيات و يا ايجاد تغيير در آنها پيشنهاد
ك��رد ) .(cf.Neuman,2006, 2007; Blaikie,2007از آنجا كه منبع و مرجع نهائي هرگونه
ساخت و ساز و تغيير در واقعيات اجتماعي همان انسان است ،پس ،درك انسانها
از واقعيات ،تغيير در واقعيات و چگونگي معنادار كردن آنها بس��يار مهم است .از
اين گذشته ،با توجه به اينكه واقعيات اجتماعي به مثابه امور برساخته انساني فاقد
قوانين از پيش تعيينشده بوده و دائم ًا در حال شدن هستند ،لذا نميتوان الگوئي
جهان ش��مول و عـام براي واقـعيات اجتمـاعي و نيز تغـيير و دس��ـتكاري در آنها
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به جنس مـخالف قرابـتهاي نظري و روش��ي خاصي با مطالعات خارجي دارد،
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وضع كرد .اين واقـعيات نه تنها قابل كش��ف و كنترل نيستند ،بلكه صرف ًا ميتوانند
درك و تفس��ير ش��وند) .(cf. Glaser,1967, 1978,1998, 2001اين رويکرد که بر اصالت
انس��ان در برابر اصالت محيط تأكيد دارد بر اين باور اس��ت كه واقعيات در فرآيند
درك و تفس��ير انس��انها و در خالل زندگي روزمره ،س��اخته و معنادار ميشوند.
لذا ،نه تنها نحوه درك و فهم انس��ـانها از واقعيات اهميت دارد ،بلـكه داراي اش��ـكال
متعددي نيز هست .از اين نظر ،ما نه با يك واقعيت واحد و مشخص ،بلكه با واقعيات
متعدد و گوناگون روبرو هستيم(cf. Lincoln & Guba, 1985; Guba, 1991; Guba & Lincoln,

) .2005همچنين بر اساس اين رويكرد ،از آنجا كه تفسير و درك مردم از دنياي پيرامون
خود در بستر اجتماعي زندگي روزمره شكل ميگيرد ،معاني توليد شده وابسته به بستر
بوده و در درون آن معنادار ميش��ونــد .در اين پژوهش سعي شده است با رويكردي
تفسيرگرايانه به بازسازي معنائي جهتگيري جنسيتي دانشآموزان پسر سوم دبيرستان
شهر شيراز پرداخته و نشان دهد که اين مشارکت کنندگان چه دركي از پيامدهاي اين
تغييرات دارند ،آنها را چطور درك و ارزيابي ميكنند.
 )6روششناسي تحقيق

با توجه به اينكه هدف اين تحقيق بازسازي معنائي جهتگيري جنسيتي است،
لذا روششناس��ي كيفي به عنوان روششناسي غالب و روش تحقيق

مردمنگاري

ب��راي انجام عمليات تحقيق و روش نظريه زمينهاي جهت تجزيه و تحليل دادهها
انتخاب شده است.
مردمن��گاري عبارت اس��ت از مطالع��ه مردم در يك محي��ط اجتماعي طبيعي
 Ethnographyـ 
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محيطهاي طبيعي دس��ت پيدا كرد .در اين روش تحقيق ،محقق به طور مستقيم در
محيط و ميدان مورد مطالعه مشاركت ميكند.
)(cf. Brewer, 1998; Fetterman, 1998; Schutt, 2004; Berg, 2006

 1ـ  )6مشاركتكنندگان و نمونهگيري

مش��اركتكنندگان اين مطالعه را بيس��ت نفر از دانشآموزان پسر كالس سوم
دبيرس��تان شهر شيراز تش��كيل دادهاند .انتخاب و مطالعه دانشآموزان پسر كالس
س��وم دبيرس��تان به چند دليل صورت گرفته اس��ت :آنها از لحاظ رش��د در دورة
حساس��ي قرار دارند و نظريه پردازاني از قبيل اريكسون معتقدند هويت اولية فرد
در اين دوران شكل ميگيرد ) .(Erikson, 1968:P 128فرآيند هويتيابي در اين دوره،
جوان را به س��وي تصمي��م و گزينـشهايي هـدايت مـيكند ك��ه مـنجر به ايجـاد
تعهداتي براي زندگي ميشود ) .(Ibid,P 155ديگر اينكه اين گروه از دانشآموزان از
لحاظ تحصيلي در يك مرحله انتقالي قرار دارند .انتقال از يك محيط آموزش��ي به
محيط آموزش��ي ديگر (پيش دانش��گاهي و دانشگاه) يا به بازار كار و خدمت نظام
وظيفه يا گروه بيكاران.
براي انتخاب مش��اركتكنندگان از روش نمونه گيري هدفمند اس��تفاده شده
اس��ت .در ميان راهبردهاي دهگانهاي كه پاتن) (cf. Patton, 2002مطرح كرده اس��ت،
دو راهبرد به كار گرفته ش��د که عبارتن��د از 1 :ـ نمونهگيري با حداكثر تنوع 2كه در
اين ش��يوه از دبيرستانهاي نواحي چهارگانه آموزش و پرورش و دانشآموزاني با
 Maximum Variation Samplingـ 2
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ويژگيه��اي متفاوت (از لحاظ وضعيت تحصيل��ي و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي)
نمونهگيري شد تا حداكثر تنوع را داشته باشد 2.ـ نمونهگيري گلوله برفي كه در اين
شيوه از دانشآموزان پرسيده شد كـه مـشاركتكننده بـعدي كه پـيرامون مــقوله يا
مـفـهوم خاصي اطـالع دارد چـه كـسي است .در نـهايت با استـفاده از مـعيار اشـباع
نـظري در مـورد تـعداد نـمونـهها تـصميمگـيري شد .بر اساس اين مـعيار ،زماني كه
مـحقق به اين نتـيجه برسـد كه انجام بيشـتر مصـاحب ه و مشاهده ،اطالعات بيشتري

در اختيار وي نميگذارد و صرف ًا تكرار اطالعات قبلي است ،در اين حالت محقق
گردآوري اطالعات را متوقف ميكند.
)(cf.Gubrium & Holstein,1997, 2001; Kval & Brinkman, 2009

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

در پژوهشه��اي م��ردم نگارانه ،جهت ارائ��ه نظريه زمين��هاي از طيفي از
روشها جهت گردآوري دادهها و اطالعات اس��تفاده ميش��ود كه عبارتند از:
مش��اهده مشاركتي ،مصاحبههاي ساخت نيافته و باز و بررس��يهاي اس��نادي.
)(cf. Esterberg, 2002; Schutt, 2004; Punch, 2005; Hammersly & Atkinson, 2007

دادههاي موجود در تحقيق حاضر با اس��تفاده از روشهاي مشاهده آزاد ،مشاهده
مشاركتي و مصاحبه باز گردآوري شدهاند.
در پژوه��ش حاض��ر از روش نظريه زمينهاي ـ كه يك��ي از روشهاي تحليل
دادههاي كيفي اس��ت ـ جهت تحليل دادهها اس��تفاده شده اس��ت .نظريه زمينهاي

		 Snowball Samplingـ 

 Grounded theoryـ2
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جامعه علمي معرفي شد و مورد استقبال فراوان قرار گرفت .گليزر و اشتروس معتقدند،
نظريه زمينهاي يك روش اسـتقرايي است كه از دادههايي كه به طور منظم از پژوهش
اجتماعي بدس��ـت ميآيد ،نظريه توليد ميكند(cf.Glaser & Strauss, 1967, 1998, 2001).

در روش نظريه زمينهاي ،جمــعآوري ،تحليل دادههـا و نظريهاي كه احتما ًال به دست
ميآيد ،با يكديگر ارتباط نزديكي دارند .محقــق با نظــريهاي پيش انگاشتــه ،شروع
نميكند ،ترجيح ًا با حوزهاي از مطالعه شروع ميكند و اجازه ميدهد كه نظريه به وسيله
دادهها ظهور کرده و خلق ش��ود ).(cf. Strauss & Corbin, 1998; Corbin & Strauss, 2008
نظريه زمينهاي داراي مشخصههاي عمدهاي به شرح زير است:
 1ـ مبتني بر دادههاي متني اس��ت ،اما از دادههاي مشاهدهاي نيز جهت تدوين
و توضيح مفاهيم استفاده ميكند.
 2ـ روشي استقرائي است.
 3ـ روشي براي نظريهسازي است و نه نظريه آزمائي.
 4ـ مبتنـي بر يك س��ري مـراحل كدبـندي دادههـاس��ت كه به ارائه يك مقـوله
هسـته ميانجامد.
 5ـ نظريه بدست آمده داراي سه بعد شرايط ،تعامالت و پيامدهاست.
 6ـ نظريه حاصله ايدئوگرافيك و موقعيتي است.
 7ـ معيار ارزيابي نظريه ،ش��اخص قابليت اعتماد يا تأييد توس��ط افراد مورد
مطالعه است.
 Discovery of Grounded Theoryـ 2
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در مطـالعات كيـفي مبـتني بر نظـريه زمـينهاي ،جمـعآوري و تحـلـيل دادههـا
بهطور هـمزمان انجـام مـيشـود تا به پـيدايـش نـظـرية مـسـتقر در دادههـا كمـك
كنـند) . (cf. Glaser & Strauss, 1967; 2001; Corbin & Strauss, 2008تكنيك عمده مورد
اس��تفاده براي جم��عآوري دادهها ،مصاحبه عميق اس��ت .مصاحبه كيفي عميق با
ش��يوههـــاي نظريه زمينهاي ،بسيار تناس��ب دارد .در مصاحبه عميق ،محقق كنترل
بيشتري روي ساخت دادهها دارد .در واقع مصاحبه ،يك گفتگوي جهت داده شده
اس��ت .ماهيت روش نظرية زمينهاي چنين انعطاف پذيري و كنترل ابزار تحليلي و
دادهه��ا را ايجاب ميكند ) .(cf. Charmaz, 2006به منظور جمعآوري دادهها از س��ه
تكنيك مصاحبه عميق پيشنهادي پاتن) (cf.Patton, 2002به ترتيب زير استفاده به عمل
آمد .در آغاز كار براي دستيابي به مفاهيم و مقولهها از رويكرد مصاحبه گفتگويي
غيررس��مي 2اس��تفاده ش��د .بعد از اينكه مفاهيم و مقولههاي اوليه آشكار شدند با
استفاده از رويكرد راهنماي عمومي مصاحبه ،3مقولهها و مفاهيم در فرآيند مصاحبه
پيگيري گرديد .اين امر در راستاي نمونهگيري نظري نيز انجام ميشود و با ماهيت
روش نظريه زمينهاي س��ازگاري زيادي دارد .پس از اينكه خطوط كلي مصاحبهها
به وس��يله مفاهيم و مقولهها ش��كل گرفت ،س��ؤاالت باز طراحي و اين فرآيند تا
مرحلة اشباع نظري 4ادامه يافت .در اين مرحله ،از مصاحبة باز استاندارد 5استفاده
به عمل آمد .فعاليت اساس��ي در رويكرد نظريه زمينهاي در حوزة تجزيه و تحليل
دادهها انجام ميش��ود .تكنيكهاي مورد استفاده در اين رويكرد باعث تمايز آن از
ساير رويكردها ميش��ود .ساختار اصلي تحليل دادهها در نظريه زمينهاي بر مبناي
 Informal Conversation Interviewـ 2
 Theoretical Saturationـ 4
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انتخابي.(cf.Corbin & Strauss, 2008) 3
اولين مرحله ،كدگذاري باز اس��ت و به فرآيند تحليلي اطالق ميشود كه طي آن،
مفاهيم اوليه و سپس مقوالت عمده مبتني بر آنها ،شناساييشده ،خصيصهها و ابعادشان
در دادهها كشف ميشود .دومين مرحله ،كدگذاري محوري است .در واقع فرآيند اتصال
مقولهها به يکديگر بر اساس خواص آنها (زير مقولهها) ،کدگذاري <محوري> ناميده
ميشود ،زيرا كدگذاري در حول محور مقولهاي صورت ميگيرد كه مقولهها را در سطح
خصيصهها و ابعاد به هم مرتبط ميس��ازد) .(cf.Strauss & Corbin, 1998: 123س��ومين
مرحله كدگذاري ،كدگذاري انتخابي است .اين نوع كدگذاري فرآيند يكپارچهسازي
و پااليش مقولهها در جهت خلق نظريهاست .يكپارچگي مورد نظر در نتيجه تعامل
تحليلگر با داده بوجود ميآيد و يكي از دشوارترين مراحل كار است .محقق بايد
در دادهها غرق شود و به تعمق بپردازد تا بتواند پيوند بين مقولهها را يافته ،آنها را

پااليش کرده ،باهم يكپارچه نمايد و نهايت ًا نظريه را استخراج كند .در جدول شماره
يك در بخش يافتهها اين فرآيند مشخص شده است.
 3ـ )6قابليت اعتماد

براي رسيدن به معيار قابليت اعتماد( 4معادل اعتبار و روائي در تحقيقات کمي)،
از سه تكنيك متعارف و بسيار مرسوم استفاده به عمل آمد که عبارتند از:
اول :کنترل يا اعتباريابي توسط اعضاء (cf. Patton, 2002; Silverman, 2005; Kval 5

) :& Brinckman, 2009در اين روش ،از مش��اركتكنندگان خواس��ته شد تا يافتههاي
			 Axial Codingـ 2
			 Trustworthinessـ 4
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كلي را ارزيابي كرده و در مورد صحت آن نظر دهند.
دوم :مقايس��ههاي تحليل��ي :در اين روش ،به دادههاي خ��ام رجوع گرديد تا
ت بندي نظريه با دادههاي خام مقايسه و ارزيابي گردد.
ساخ 
سوم :استفاده از تكنيك مميزي :در اين زمينه ،چند متخصص در كار نظريه زمينهاي،
بر مراحل مختلف كدگذاري ،مفهومسازي و استخراج مقوالت نظارت داشتند.
)7يافتهها

سؤال اصلي اين تحقيق اين است كه مشارکتکنندگان نسبت به جنس مخالف
يا به زبان خودشان <دوست (از جنس مخالف)> چگونه جهتگيري ميکنند ،معاني
ذهني ،کنشها و پيامد اين کنشها براي آنها چگونه است؟ به طور کلي در مرحله
كدبندي باز 27 ،مفهوم (يا زير مقوله) استخراج شدند که در قالب  5مقوله عمده قرار
گرفتن��د .اين مقوالت عمده عبارت بودند از :بازانديش��ي ،ارتباط ابزارمند ،درگيري
فضاي ذهني ،روابط سيال و فشارهاي هنجاري گروه دوستان .اين مقوالت پنج گانه
عمده در مرحله كدبندي گزينش��ي به استخراج يك مقوله هسته منجر شد كه مقوله
محوري و اساسي تحقيق را شامل ميشود .مقوله هسته ـ محوري نهائي اين بررسي
<جهتگيري جنسيتي بازانديشانه> است .الزم به ذکر است که تشابه لغوي بين برخي
مفاهيم و مقولههاي به دسـت آمده از نقطه نظر روششناسي نظريه زمينـهاي ايرادي
ندارد .کوربيـن و اش��ـتروس ( )2008و چارماز ( )2006خاطرنشـان کـردهاند که در
بـسياري موارد برخي مفاهيم مـمکن است در توليد مقوله عمده به کار رفته و يا در
س��طحي باالتر مـقوله هـسته و محـوري مـمکن است با يک يا چند مـقوله عـمده
		 Analytical Comparisonـ 

 Auditingـ 2
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ش��ماره ( )1مفاهيم اوليه ،مقوالت عمده و مقوله هسته که در خالل خرد ـ تحليل

مصاحبهها استخراج ش��دهاند ،ارائه شده است .الزم به ذکر است که واحد تحليل
در نظريه زمين��هاي ،برخالف روشهاي متعارف تحقيق ،فرد نيس��ت؛ بلکه واحد
تحليل در نظريه زمينهاي مفاهيمي هستند که در جريان نمونهگيري نظري مبتني بر
نمونهگيري هدفمند از افراد مورد مصاحبه به اشباع نظري رسيدهاند.
جدول شماره ( :)1مفاهيم اوليه ،مقوالت ،و مقوله هسته
مقوله هسته

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

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

ارتباط ابزارمند

مشغوليت ذهني ،صحبتهاي گروهي جنسيت محور ،همنشينيهاي
جنسيت محور

درگيري فضاي ذهني

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

روابط سيال

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

فشار هنجاري گروه دوستي

بازانديشي در جهت گيري جنسيتي

مفاهيم اوليه

مقوله عمده

در زير به اختصار به هر يك از مقوالت پنج گانه و سپس مقوله هسته پرداخته ميشود.
 1ـ )7بازانديشي

بازانديش��ي يكي از مفاهيم كليدي در اين پژوهش اس��ت كه از گيدنز اقتباس
ش��ده است .وي بازانديش��ـي را معرف هرگونه كنش انـساني ميداند و به دو نوع
 Microanalysisـ 
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آن اشاره ميكند .در تمدنهاي ساده و ماقبل مدرن كه سنت حاكميت دارد بازانديشي
تا اندازة زيادي محدود به بازتفسير و توضيح سنت است ،اما در دورة جديد ،ماهيت
بازانديشي تغيير ميكند .در اين دوره انديشه و كنش در يكديگر منعكس ميشوند ،تأييد
و تصويب عملكردها ديگر با ضمانت سنت كارايي نخواهد داشت (گيدنز :1377 ،ص.)44
در خ�لال مصاحبههاي عميق انجام ش��ده و نيز مراح��ل مختلف تجزيه و تحليل
دادهها ،اکثر مش��ارکتکنندگان در مورد پديده <دوس��ت ـ دختر> و ميزان درگيري
خ��ود با اين پديده خيلي راحت صحبت ميكردن��د ،آن را پذيرفته و الزمة زندگي
ميدانند .از اينرو ،آنها تا حد زيادي در جهتگيري جنسيتي خود بازانديشي كرده
و از آن به مثابه يک عنصر اساس��ي زندگي روزمره خود ياد ميکردند .نادر يكي از
اين مشاركتكنندگان است که در اين خصوص چنين ميگويد:
<من خودم يك س��ري اعتقادات خاص خودم را دارم .اگر كسي بهم بگه االن
روز اس��ت ،تا خودم يقين پيدا نكنم نميتونم باور كنم .ميگن دوس��ت (از جنس

ال خوب هم باش��ه و كام ً
مخالف) بَده ،اين را اعتقاد دارم ،ولي خب ميتونه كام ً
ال
هم باعث پيشرفته بشه>.

نادر به تجربه و رس��يدن به يقين توسط خود اهميت ميدهد و در مورد پديده
مورد بحث در حال يك بازانديشي كلي است ،اين بازانديشي حتي در خانواده نادر
و دوستش هم صورت گرفته است .براي مثال ،وي ميگويد:
<ميروي��م اونجا با هم درس ميخونيم .اگر او از من كمك بخواد من كمكش
ميكنم يا برعكس .پدر و مادر اونها هم ميدونند و خيلي عاديه>.
 ـ این واژه دقيق ًا توسط دانشآموزان مورد مصاحبه به کار میرفت و تلفظ میشد ،ليکن دراين مقاله با عنوان
<دوست از جنس مخالف> جايگزين میشود.
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آن اشاره ميكند .نادر ،همچنين با كمك گرفتن از علم روانشناسي ،چارچوبها و
روايتهاي حاكم بر ارتباط دو جنس را به چالش ميكشد:

<چارچوبها را يه س��ري آدمهاي به ما قبوالندهاند و كام ً
ال هم اش��تباهه .مگه

خفاش شب تهران كي بود .فردي بود كه نظرية فرويد را اثبات كرد .اين قدر عقدة
روحي داشت كه اين كار را كرد>.
تأکيد بر ضرورت ارتباط با جنس مخالف يكي از خصيصههاي اين گروه است.
حميد در اينباره ميگويد:
<من سعي ميكنم هر چيزي را در حد تعادلش [انجام بدهم] ،دوست (از جنس
مخالف) هم به نظر من دليلي نداره كه نداشته باشم ولي اون هم در حد تعادلش>.

مش��اركتكنندة ديگري نيز عنوان كرده اس��ت< :اص ً
ال دوست (جنس مخالف)

نداشته باشي ،نميتوني درس بخوني!!>.
 2ـ  )7درگيري فضاي ذهني

به طور كلي ،مشاركتكنندگاني كه با جنس مخالف ارتباط دارند ،درگيري ذهني
زيادي نيز دارند و گفتمان جنسيتي يكي از مشغلههاي عمدة آنها محسوب ميشود.
اين وضعيت از لحاظ تحصيلي مسائلي براي مشاركتكنندگان ايجاد ميكند؛ يكي
از اين مشاركت كنندگان درگيري ذهني خود را چنين شرح ميدهد:

<فكر آدم رو واقع ًا مش��غول ميكنه ،من خودم كه تجربه كردم .س��عي كردم براي

امتحانات واقع ًا اين كارها را بگذارم كنار ،چون تو امتحانات واقع ًا فكر آدم رو مشغول
ميكنه ،كه بخواهي فكر كني ،فردا چه برنامهاي ميخواهي بريزي ،باهاش بري بيرون،

دربارة حرفهايي كه با هم زديم فكر كني ،واقع ًا فكر آدم رو مشغول ميكنه>.
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مش��اركتكنندة ديگ��ري ني��ز درگيري ذهني خ��ود را در كالس چنين ش��رح
ميدهد:
<س��رت تو ُد ِ
رس��ت نيس��ت .ميري س��ر كالس ،يه جاي ديگهاي .امروز برم

س ِرقرار ،فردا برم س ِرقرار>.

ِ
كنندگان درگير با اين مس��ائل ،عالوه بر اينك��ه از لحاظ ذهني درگير
مش��اركت

هس��تند ،در يك بافت و بستري قرار دارند كه صحبتهاي گروهي جنسيت محور
ِ
دوستان هم سن و سال آنها به مثابه
رواج دارد .به عبارت ديگر بافت كالس و گروه
ش��رايطي عمل ميكند كه بر كنش و كنش متقابل آنها اثرگذارند .در اين خصوص
يکي از مشارکت کنندگان چنين ميگويد:
<صحبتهاي من و دوستانم بيشتر روي همينهاست ،دختر و اين چيزها> .يا:
<جو فكري بچهها ،بيش��تر در مورد دختره ،براي همديگه كالس بگذارند ،ما فالن
ّ

كرديم  ...دور هم جمع ميشن بحث شون همينه>.
 3ـ  )7فشار هنجاري گروه دوستي

زمان��ي كه ي��ك الگوي رفتاري خاص��ي بين گروه معيني رايج ش��ود ،اعضاي
گروه ناچار به تبعيت ميش��وند .تحليل مصاحبههاي مش��اركتكنندگاني كه درگير
پديده دوس��ت (جنس مخالف) هستند نش��ان ميدهد كه در بستر گروه دوستان و
همكالس��يها ،براي درگير شدن با پديده دوس��ت (جنس مخالف) تشويق شده و
احيان ًا تحت فش��ار قرار ميگيرند .برخي از مش��اركتكنندگان به همهگير شدن اين

پديده در ميان دوستانشان اشاره ميكنند:
<بين بچههايي كه من با آنها ميگردم ،از  100درصد100 ،درصدش��ون [داشتن
دوست از جنس مخالف] رايج است>؛ يا< ،پنجاه درصد بچههاي اين مدرسه دنبال
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دنبال اين كار هستند>.
قرار گرفتن مشاركتكنندگان در چنين بسترهايي براي آنها نوعي فشار هنجاري
جهت تبعيت از گروه به همراه دارد .يكي از مش��اركتكنندگان وضعيت رقابتي و
فشارآور دوستان و هم كالسيهايـش را اين گونه توضيح ميدهد:
<بچهها [روي داش��تن دوس��ت (جنس مخالف)] خيلي مانور ميدهند .يعني
خيلي قبول دارند و اين را به عنوان كار واجب ميدانند .ميگه من دوست (جنس
مخالف ) دارم ،تو نداري>.
مشاركتكننده ديگري چنين تفسير ميكند:
<من و تو پيش هم نشس��تهايم تعريف ميكنيم .من ميگم يكي رو زدم تو تور،
خاك تو سر تو يكي ،نداري؟ او هم ميگه منم ميزنم تو تور>.
 4ـ  )7ارتباط ابزارمند

مقول��ه ارتباط ابزارمند به آن نوع ارتباطي اطالق ميش��ود كه از طريق يكي از
فناوريهاي روز يعني تلفن و اينترنت و به طور خاص تلفن همراه يا موبايل حاصل
ميش��ود .چهل درصد مش��اركتكنندگان تلفن همراه داشتند ،البته ده درصد آنها با
برادرانش��ان مالكيت اشتراكي داشتند .تمامي موبايلهاي مشاركتكنندگان از نوع
پيش��رفته و داراي امكانات جانبي مثل فيلمبرداري ،عكاسي و بلوتوث بود .اگرچه
از طرف سازمان آموزش و پرورش آوردن تلفن همراه به مدرسه ممنوع شده ،ولي
همه مشاركتكنندگان مصاحبه تلفن همراه داشتند و بدون توجه به ممنوعيت اعمال
شده آن را با خود به مدرسه ميآوردند .مشاركتكنندگان صراحت ًا بيان ميكردند كه
كاركردهاي جانبي از قبيل فيلم ،عكس و بلوتوث بيش��تر مورد نظرشان بوده است.
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يكي از كاركردهاي اساسي اين ابزار نوين ارتباطي براي مشاركتكنندگان< ،شماره
دادن> و برقراري ارتباط با دوستشان (جنس مخالف) بود:
<اكثر بچههاي كالس ما موبايل دارند .همه مدرس��ه همين طوره ،بيشتر باهاش
شماره ميدن>؛ يا< ،بچهها براي برقراري ارتباط از موبايل استفاده ميكنند>.

اين وس��يله مسلم ًا باعث تسريع و تسهيل در برقراري ارتباط گرديده و آزادي

عمل بيشتري به همراه دارد:
<موبايل براي ش��ماره دادن به دوس��ته (از جنس مخالف) ،موبايل داشته باشي
ديگه راحتتره>.
عالوه بر كاركرد ارتباطي ،اين وسيله شاخص پايگاه اجتماعي فرد نيز ميباشد،
چنانكه يكي از مشاركتكنندگان ميگويد:

<مث ً
ال طرف ميخواد به دختره ش��ماره بده ،ش��ماره موبايلش رو ميده ،خيلي

كالس داره>.
برخـــي از مشاركتكنندگان از طريق بلوتوث كه يكي از امكانات جانبي تلفن
همراه محس��وب ميش��ود و هزينهاي هم در برندارد ،اس��تفاده ميكنند .اين روش
بيشتر در جاهاي شلوغ كاربرد دارد .حميد در اين مورد اين گونه توضيح ميدهد:
<ب��راي مكانهاي ش��لوغ كه ميرن ،ي��ه حالتي داره مثل چ��ت ،هيچ هزينهاي
ه��م نداره ،يه پيغامي با بـــــلوتوث به موبايل ديگهاي ميفرس��تند و اون [دختر]
ميخونه ،اگه قبول كرد ،پيغام رو كه بهش ميرسه ،جواب ميده>.
تلفن همراه به عنوان يكي از پيامدهاي جهاني شدن ،تحوالت قابل مالحظهاي
در جهتگيري جنسيتي مشاركتكنندگان ايجاد كرده است .قبل از ورود و استفاده
گس��ترده از اين اب��زار ارتباطي ،برقراري ارتباط ب��ا جنس مخالف محدوديتهاي
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و مكاني كاس��ته ،اس��تقالل و فرديت قابل مالحظهاي به فرد داده و الگوي زندگي
جديدي را بازتوليد كرده است و به نظر ميرسد اقدامات آموزش و پرورش نيز در
جهت محدوديت استفاده از اين ابزار چندان راهگشا نبوده است .مشاهده فيلمها
و عكسهاي محرك جنسي از طريق تلفن همراه ،خصوصي شده و منجر به تشديد
جهتگيريهاي جنس��يتي ميش��ود .اين امر فضاي جدي��دي را در روابط بين دو
جنس خلق ميكند.
 5ـ  )7روابط ناپايدار

تحليل مصاحبهها نشان داد كه روابط بين مشاركتكنندگان با دوستانشان (جنس

مخالف) ،عمدت ًا موقتي و گذراست .تنها يكي از مشاركتكنندگان به طور جدي درصدد
تداوم ارتباط جهت ازدواج بود .نقل قولهاي زير مؤيد ناپايداري روابط است.
<[اين روابط] خيلي دوام نميياره .خيليها هستند که سعي ميكنند اين روابط
را تا آخر عمر نگه دارند من هم همين فكر را داشتم ولي پشيمون شدم>.
<يكيش دوسال با من بود ،بعد رفت با يكي ديگه دوست شد>.
س��يروس يكي از مش��اركتكنندگاني اس��ت كه ارتباط با دوس��تش (از جنس
مخال��ف) را موقتي ميداند .اين مش��اركتكننده در مورد موقت��ي بودن اين روابط
چنين استدالل ميكند:
<ميگم االن مشخص نيست من چكاره بشم ،اگر االن همين رو [براي ازدواج]
انتخاب كنم فردا ممكنه از اين كمتر بش��م يا شايد هم بتونم بخونم و از اين باالتر
بشم>.
سيروس مش��خص نبودن هويت شغلي و موقعيت اجتماعي آيندهاش را يكي
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از داليل��ي ميداند كه مانع از تداوم ارتباط يا ازدواج با دوس��تش (جنس مخالف)
ميش��ود .سيروس و س��اير مش��اركتكنندگان از قرار گرفتن خود در دوران گذار
آگاه��ي دارن��د و ميدانند كه بخش عمدهاي از تحوالت هويتي آيندهش��ان در گرو
تالشهاي امروز آنهاست .در چنين شرايطي تجربه زيسته مشاركتكنندگان حكم
ميكند كه به نوعي بازانديشي آينده محور دست زنند و كنشهاي فعلي خود را با
توجه به تحوالت آينده تاريخ زندگيشان انجام دهند.
عـــ�لاوه ب��ر عوامل فوق ،پيمان ش��كني يكي از طرفين ،نقش به س��زايي در
ناپايداري روابط دارد .يكي از مشاركتكنندگان در اين باره ميگويد:
<يكيش دوسال با من بود ،بعد رفت با يكي ديگه دوست شد>.
پيامد عمده اين وضعيت براي مشاركتكننده ،تغيير استراتژي است .پس از اين
اتفاق وي به دوستانش توصيه ميكند كه مقابله به مثل كنند:
<از اين به بعد به هر كي [از دوس��تانم] كه ميرس��م بهشون ميگم سركارشون
بگذاره ،چون ميدونم كه دختره اونهارو سركار ميگذاره>.
يك��ي از مش��اركتكنندگان به پديدهاي به نام <كاال گونگي دوس��ت (از جنس
مخالف)> اشاره ميكند:
<جمع دوس��تان اگه خيلي صميمي باش��ند ،مثل يك كاال به دوستشون (منظور
جن��س مخالف) نگاه ميكنند .هميش��ه عوض ميكنند .ميگه اي��ن مال من و اون
مال تو .من يادمه يكي از رفيقام دوس��تش (از جنس مخالف) را با پيراهن يكي از
رفيقاش عوض كرد>.
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در اين بررسي ،مقوله هسته «جهت گيري جنسيتي بازانديشانه» حاصل ادغام
و تركيب پنج مقوله عمده فوق اس��ت .جهت تعيين اين مقوله هس��ته به معيارهاي
خاص گزينش مقوله هسته به شرح زير توجه شده است:
الف :انتزاعي و کلي باش��د و بتواند هر يک از مقوالت را تا حد امکان از نظر
معنائي پوشش دهد.
ب :قدرت تحليلي داشته باشد و تنها يک مقوله توصيفي و ساده نباشد.
ج :به فراواني در دادههاي اوليه از س��وي مشارکتکنندگان تکرار شده و مورد
تاکيد قرار گرفته باشد.

د :جريان طبيعي مصاحبهها عمدت ًا به سمت آن معطوف شده باشد.
بر اس��اس اين مقوله ،اکثريت پاس��خگويان دانشآموز شيرازي در مورد پديدة

«دوس��ت (جنس مخالف)» به ش��يوهاي متفاوت از نس��لهاي پيشين انديشيده و
عمل كردهاند .تعداد زيادي از مش��اركتكنندگان برخ�لاف ارزشها و آموزههاي
اجتماعي ،فرهنگي و حتي اعتقادي سنتي نسبت به جنس مخالف خود عمل کرده
و تلقي جديدي از آن داشتهاند .به طرزي بسيار جالب و برخالف آموزههاي سنتي
موجود که صحبت و برخورد با جنس مخالف را به شکلي تابو گونه و داراي برخي
ممنوعيته��اي اخالقي و عرفي تلقي ميکند ،آنها در مورد دوستش��ان (منظور از
جنس مخالف) ب��ه راحتي صحبت کرده و به دنبال تجربه جديد در اين خصوص
بودند .همانطور که در متون مصاحبهاي نيز به صراحت عنوان شده است ،مشارکت
1ـ گرچه واژه بازانديشی ،هم به مثابه يک مقوله عمده ،و هم در ترکيب مقوله هسته مدنظر قرار گرفته است،
از نظر چارماز ( ،)2006کوربين و اشتروس( )2008از لحاظ روشی ايرادی ندارد که يک مفهوم بتواند نقش
يک مقوله عمده را نيز ايفا کرده ،و يا يک مقوله عمده در ترکيب مقوله هسته نيز به کار رود.
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کنندگان تجربيات شخصي خود را تشريح و بازنمائي کرده و در بسياري موارد آن
را ارزيابي نيز نمودهاند .تجربيات جنس��يتي جديد اين افراد داراي چنان وسعت و
ش��دتي بوده است که حتي گاه خانواده هاي برخي از مشاركتكنندگان ،خواسته يا
ناخواسته ،نيز با اين پديده كنار آمدهاند .تعدادي از پاسخگويان به نقد چارچوبهاي
اجتماعي و فرهنگي سنتي حاکم بر جامعه پرداختهاند و مهمتر اين كه داشتن ارتباط
با جنس مخالف را به ش��يوههاي مختلف ضروري پنداش��ته و آن را به عنوان يك
شيوه جديد زندگي در عصر مدرن تفسير و ارزيابي کرده و پذيرفتهاند.
همـانگونه که مدل زمينهاي ش��مارة يک نش��ان ميدهد فش��ار هنجاري گروه
دوس��تي يکي از ش��رايط علّي زمينهس��از براي ايجاد ارتباط بين دو جنس است.
اين فش��ار هنجاري در بين گروه دوس��تي چه درون و چه بيرون از فضاي مدرسه
دامنه وس��يعي داش��ته و دانش جنس��ي و جنسيتي جديدي در دس��ترس آنها قرار
يدهد .در اين ميان ،رس��انهها و به طور خ��اص ،وجود ماهواره نيز بر اين پديده
م
دام��ن ميزنند .در امتداد با چنين منابع جديد دانش و کنش ،ابزار ارتباطي جديد،
نه تنها روابط را س��ادهتر و راحت ميس��ازد ،بلکه فش��ارها ،نظارتها ،کنترلها و
تمهيدات ساختاري عيني جامعه در خصوص مقابله با اين پديده را نيز به حداقل
ميرساند .ابزار ارتباطي جديد ،يعني تلفن همراه ،به عنوان يكي از تكنولوژيهاي
اطالعاتي و ارتباطي كه به علت اهميت آن در مقايس��ه با تكنولوژيهاي ارتباطي
ديگر ،برخي آن را «تكنولوژي كاريزما» ناميدهاند ،تحول ش��گرفي در روابط بين
انسانها و در اين جا بين مشاركتكنندگان و جنس مخالف به وجود آورده است.
ـ تکنولوژی کاريزما ( )Charisma Technologyاصطالحی است که برای ارجاع به تکنولوژی موبایل
به کار میرود که دارای طيف متنوعی از امکانات تکنولوژيکی شامل تلفن ،بلوتوث ،پيام کوتاه ،امکانات
صوتی و تصويری است.
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استفاده آنها مجهز به تکنولوژيهايي چون بلوتوث ،دوربين ،و پخش موسيقي بود.
آنها از اين ابزار نه تنها براي برقراري ارتباط و بستري براي تجربيات جديد ،بلکه
براي کسب پايگاه اجتماعي و هويت خود نيز استفاده ميکردند .اين ابزار ارتباطي
جديد زمينه ورود به مکاني که در انديشه مدرن تحت عنوان فضاي روابط جنسي
مجازي ،تجربيات واسطه مند ،حضور هميشه غايب و فرا واقعيت است را فراهم
ِ
كنندگان درگير با پديده دوست از جنس مخالف،
ميسازد .فضاي ذهني مش��اركت
آكنده از مشغلههاي جنسي و جنسيتي است و در بين اين دسته از مشاركتكنندگان،
صحبته��اي گروهي جنس��يت محور رواج دارد .رواج اي��ن تفكرات و تعامالت
ناشي از آن باعث شكلگيري فشار هنجاري گروه دوستان و هم كالسيها ميشود
كه به نوبه خود اعضاي گروه را وادار به تبعيت از رفتار و انتظارات گروه ميكند.
پيامد عمده ش��رايط و فرآيندهاي بحث شده ،منتج به بازانديشي در جهتگيري
جنسيتي مشارکتکنندگان گرديد .بازانديشياي که ديگر معطوف به گذشته و سنتها
نيس��ت ،بلکه معطوف به فرهنگهاي جهاني و ماوراي مرزهاست که خود محصول
جهاني شدن و اشاعه فرهنگي است .اين بازانديشي در آموزههاي ديني و اجتماعي
صورت گرفته و براي گروه مورد مطالعه تبديل به نوعي خرده فرهنگ و در بسياري

موارد ضد-فرهنگ شده است .بازانديشي در جهتگيري جنسيتي خود مجدداً شرايط
و فرآينده��اي جهتگيري جنس��يتي را بازتوليد کرده و پديده مورد بحث به ش��کل
غيررسمي در پشت و روي صحنههاي جامعه به حيات خود ادامه ميدهد.
در نتيجه تعامالت مذکور ،يعني درگيري فضاي ذهني مشارکتکنندگان ،ابزارمند

شدن و سهولت تعيين و تغيير روابط ،جهتگيري جنسيتي مشارکتکنندگان ،عموم ًا
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س��يال ،ناپايدار ،و متزلزل بوده و در خالل زندگي روزمره به داليل متفاوت مکرراً
بازانديشي ميشود .پيامد شرايط و تعامالت مذکور ،پيدايش نوعي روابط سيال و
بي ثبات در بين دو جنس دختر و پس��ر است .شرايط ،تعامالت و پيامدهاي مورد
بحث حول محور مقوله هسته در قالب يك مدل پارادايمي (مدل شماره  )1ترسيم
شدهاند كه منطق اين نوع جهتگيري جنسيتي بازانديشانه ،از رويکرد بومي و اميک
افراد مورد مطالعه ،به تصوير کشيده شده است.
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مطالعه حاضر با به كارگيري رويكرد تفس��يرگرايي اجتماعي سعي داشته است
كه از رويكرد دانش آموزان پس��ر درگير به ش��رايط ،فرآيند  /تعامالت و پيامدهاي
جهتگيري جنس��يتي پسران نس��بت به دختران بپردازد .در اين راستا با استفاده از
روششناس��ي كيفي و ابزار نظريه زمينهاي ،نظريهاي موقعيتي ،خاص ،استقرايي و
ايدئوگرافيك از درك مشارکتکننـــدگان نسبت به جنس مخالــف بدست داده شد.
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خود آنها بوده است .در اينجا ،محقق بر اساس منطق روششناسي كيفي تنها ابزاري
براي استخراج ،دسته بندي ،و انعكاس (تاويل دوگانه گيدنزي) آن چيزي است كه
در ميدان مطالعه در حال رخ دادن بوده است.
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