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زمینه ها و پیامدهای دوستی با جنس مخالف: 
مطالعه ای پدیدارشناسانه در بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی

مقدمه: روابط دوستانه دانشجویان با جنس مخالف و تعمیق روزافزون آن 
در سطح دانشگاههای كشور، امروزه به عنوان یك امر فرافردی بروز یافته و 
وجوه خانوادگی و جامعوی نیز یافته است. به نظر می رسد روابط دوستانه با 
جنس مخالف در میان دختران و پسران دارای معانی، ابعاد، آثار و پیامدهای 
با تأكید  گوناگونی است. مقاله حاضر با هدف كنكاش جنسیتی این پدیده 
بر ادراک و انگیزه ها، پیامدها، الگومندی و... این پدیده در میان دختران و 

پسران، به مطالعه آن در میان دانشجویان دانشگاه خوارزمی پرداخته است.
افراد  بود.  پدیدارشناسی  آن  كیفی و روش  پژوهش  این  رویكرد  روش: 
مورد مطالعه شامل 2 گروه از دانشجویان دختر و پسر بود كه با 51 نفر از 
دانشجویان دختر و 51 نفر از دانشجویان پسر مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته 
با استراتژی گلوله برفی و معیار اشباع نظری  بر اساس نمونه گیری هدفمند 
برای رسیدن به حجم نمونه انجام شد. برای تحلیل داده ها، از تكنیك تحلیل 

تماتیك )مضمونی( استفاده شد.
یافته ها: دانشجویان دختر و پسر درک و تجارب متفاوتی از رابطه با جنس 
شدند.  رابطه  این  وارد  متفاوتی  انگیزه های  با  درعین حال  و  داشته  مخالف 
فضای  دانشگاه،  فضای  خانوادگی،  جو  ازجمله  متفاوت  زمینه ساز  عوامل 
خوابگاه، فضای مجازی و گروه هماالن در تجربه دانشجویان دختر و پسر از 
رابطه با جنس مخالف نقش ماهوی داشته اند. دانشجویان دختر درِک رمانتیك 
و عاشقانه ای از رابطه با جنس مخالف داشته و درک دانشجویان پسر از این 
رابطه مبتنی بر ذائقه لذت گرایی و جنسی بود. ویژگیهای خاص دوستی در 
بین دانشجویان پسر شامل ناپایداری، تنوع طلبی و بی تعهدی در روابط و در 
مقابل در بین دانشجویان دختر شامل غوطه وری در عشق، پنهان كردن خود 

واقعی، آمادگی برای ناپایداری روابط و آگاهی از پوچی رابطه بود.
بحث: یافته ها داللت می كنند كه دانشجویاِن دختر بیشتر به دنبال روابط 
عاطفی، ازدواج محور و اقتصادی بوده و دانشجویاِن پسر بیشتر سكسوالیه خواه 

و لذت گرا بوده اند.

1.کرم حبیب پور گتابی  
دكتر جامعه شناس، دانشگاه خوارزمی، 
دانشكدة ادبیات و علوم انسانی، گروه 
)نویسنده  ایران،  تهران،  جامعه شناسی، 

مسئول(، 
<karamhabibpour@yahoo.
com>

2. صالح الدین قادری  
خوارزمی،  دانشگاه  جامعه شناس،  دكتر 
گروه  انسانی،  علوم  و  ادبیات  دانشكدة 

جامعه شناسی، تهران، ایران

 
3. زهرا امیری 

دانشگاه  جامعه شناسی،  ارشد  كارشناس 
خوارزمی، دانشكدة ادبیات و علوم انسانی، 

گروه جامعه شناسی، تهران، ایران

واژه های کلیدی: 
جنسیت، رابطه با جنس مخالف، 

رابطه رمانتیك، رابطه لذت گرا
 تاریخ دریافت: 1398/11/14

تاریخ پذیرش: 1398/1/25

https://orcid.org/0000-0002-5691-8641
https://orcid.org/0000-0001-5320-6289
https://orcid.org/0000-0002-6416-5360


      200

فصلنامة علميـ  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نوزدهم، بهار 98، شماره 72

Social Welfare Quarterly, Vol 19, Spring 2019, No 72

Abstract
Introduction: It seems that friendly relationships with 
the opposite sex among boys and girls have meanings, 
dimensions, effects, and different outcomes. This article 
aims to investigate the gender of this phenomenon with 
emphasis on perceptions and motives, consequences, 
and modeling. This phenomenon among boys and girls 
is studied on the students of Kharazmi University.
Method: The research approach of present study was qual-
itative, and research method was based on phenomenol-
ogy. The participants of the study consisted of two groups 
of male and female students at B.A. and M.A. levels from 
Kharazmi University. By applying a purposeful sampling 
method and snowballing strategy, a deep semi-structured 
interview was conducted with 15 female students and 15 
male students, having theoretical saturation criterion in 
mind for reaching a sample size. 
Findings: Male and female students have different expe-
riences and understanding of relationship with the op-
posite sex, and they enter the relationship with distinct 
motivations. 
The most noted characteristics in female students in-
clude displaying false self and immersion in romance. 
In male students, these characteristics include instability, 
and non-commitment in relationship, lack of real repre-
sentation, preparation for instability of relationships, and 
awareness of the relations of absurdity.
Discussion: The findings show that girls are more likely 
to seek emotional and long-term relationships and mar-
riage, on the other hand,  the male students are more after 
pleasurable and sexual relationships.

1- Karam Habibpour 
Gatabi  
Ph.D. in Sociology, 
Kharazmi University, 
Faculty of Literature and 
Human Scienses, Depart-
ment of Sociology, Tehran, 
Iran.
(Corresponding Author) 
<habibpour@yahoo.com>

2- Salahedin Ghaderi   
Ph.D. in Sociology, Kharaz-
mi University, Faculty 
of Literature and Human 
Scienses, Department of 
Sociology, Tehran, Iran. 

3- Zahra Amiri  
M.A. in Sociology, 
Kharazmi University, 
Faculty of Literature and 
Human Scienses, Depart-
ment of Sociology, Tehran, 
Iran.

The Fields and Consequences of Friendship with the 
Opposite Sex: A Phenomenological Study among 

Students at Kharazmi University

Keywords: Relation-
ship with the opposite 
sex, Gender, Romantic 
relationship, Pleasure 
relationship
Received: 2019-2-3
Accepted: 2019-4 -14

https://orcid.org/0000-0002-5691-8641
https://orcid.org/0000-0001-5320-6289
https://orcid.org/0000-0002-6416-5360


Expended Abstract
Introduction  :The friendship of college students with the opposite sex and its 
increasing growth at the level of the universities of the country has now emerged 
as a transpersonal phenomenon and has found a family and societal dimensions. 
It seems that friendly relationships with the opposite sex among boys and girls 
have different meanings, dimensions, effects, and outcomes. Girls and boys have 
relationships with one another with different motives - making choice for proper 
marriage, curiosity and other cognition, and temporary friendships that can be 
merely an emotional relationship or for meeting the sexual needs. Huge differ-
ence between social, religious and family norms with the values and attitudes of 
the modern world and the everyday experiences of young people have resulted in 
contradiction among them. On the one hand, instinctive pressures and tensions 
tend to turn young people toward the opposite sex, and on the other hand, socio-
cultural and moral considerations have acted as obstacles. This contradictory situ-
ation has always been a complicated issue for adolescents and young people, as 
well as families and authorities, and has created an uncertain status in terms of 
how to deal with this issue. Since the family is the first small community that 
a person experiences, his influence and support, up to the age of 15, and more 
during childhood, are direct and intense. In adolescents and young people who 
enter environments such as high school and university, they take effects beyond 
what is officially considered for these educational institutions. One of these influ-
ences is the influence of peer and friends group. These groups have a normal or 
deviance effects on the thoughts and behaviors of adolescents and young people. 
Meanwhile, these groups of friends can, if they fail to comply with social norms, 
cause various mental, physical and social harms to the individual. Encouraging the 
relationships with the opposite sex is one of the influences of friendship groups in 
the educational environment. As it has been said, when the relationship with the 
opposite sex comes from the community level into the campus as the organization 
and the center of the new sciences and the essential elements of society, it is also 
seen that at the university, the relationship between the two sexes has become a 
fundamental issue because, on the one hand, the students are mostly young and, 
until the time of entering the university, have not experienced mixed gender edu-
cational environment,they and have not received any education in relation to the 
opposite sex, and on the other hand, due to the age requirement for entering the 
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university, they have the greatest desire to communicate with the opposite sex, 
and according to the limitations before entering the university, they believe they 
can freely meet their emotional and sexual needs at the university environment. In 
addition, we should not forget that such unconscious relationships, although pos-
sible in the short term with consequences, will have many negative consequences, 
especially for girls, in a variety of fields, which, if possible, can be compensated 
for with countless consequences. This article aims to investigate this phenomenon 
with emphasis on perceptions and motives, consequences, patterning, etc. among 
boy and girl students of Kharazmi University.

Method: The approach of this research was qualitative and its methodology was 
phenomenology. The participants consisted of 2 groups of dormitory and non-dor-
mitory students at Kharazmi University that semi-structured deep interview with 
15 female students and 15 male students (30 students in total) according to satura-
tion criteria to reach the sample size. Sampling method was purposeful sampling 
with snowballing strategy. To analyze the data, thematic analysis was used. The 
age range of the students was 19 to 31 years old. Eight participants were male and 
female undergraduate students (5 dormitory and 3 non-dormitory) and 7 oarticipants 
were graduate students (4 dormitory and 3 non- dormitory students). Students from 
different disciplines and at the same time both groups of male and female students 
were selected from different terms. In extracting and displaying the results, among 
male and female students, initial codes were extracted from the interview texts for 
a deeper understanding of them. In the next stage, sub-themes were extracted from 
the initials codes. In the final stage, the formation of the main theme, the general and 
abstract concept of the sub-themes, were taken into account and labeled. The result 
of these stages was 323 initial codes, 104 sub-themes and 16 main themes.

Findings: Male and female students had different understandings and experi-
ences of the relationship with the opposite sex, and at the same time entered this 
relationship with different motivations. The motivation and, in other words, the 
rewards expected by many female students to form a relationship, was to meet the 
emotional and romantic needs, and on the contrary, this reward was on the part of 
male students in terms of meeting sexual needs and pleasure motivation. Various 
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background factors such as family atmosphere, university space, dormitory, vir-
tual space, and peer group have played a significant role in the experiences of male 
and female students in relation to the opposite sex. In addition to the differences in 
the motivations of friendship between the two sexes, girls and boys have a differ-
ent understanding of friendship, as girls have romantic and lovely understanding 
of friendship with the opposite sex because of their emotional dimension, while 
the perception of male students of this relationship was based on the pleasure and 
sexuality. Six characteristics of friendship among male and female students were 
lack of stability, diversity and non-commitment in relationships for boys, and in 
contrast to immersion in love, lack of real self-representation, readiness for the 
lack of stability of relationships, and awareness of the absurdity of the relationship 
for girls, were the main features of the relationship with opposite sex among the 
students.

Discussion: The results indicate that girls in general were more interested in emo-
tional, marital and marriage, and economic relationships, and the male students 
were more into sexual and pleasurable relationships.

Ethical Considerations
There is no ethical principle to be taken intoconsideration while doing this re-
search.
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مقدمه
و  تأثیر  می گذارد،  پا  آن  به  فرد  كه  است  كوچكی  اجتماع  اولین  خانواده  ازآنجایی كه 
حمایت آن تا سنین قبل از 15 سالگی و بیشتر در دوران كودكی، مستقیم و پُررنگ است، در 
سنین نوجوانی و جوانی كه شخص به محیط هایی مثل دبیرستان و دانشگاه وارد می شود و 
در آنها حضور پیدا می كند، تأثیراتی فراتر ازآنچه به صورت رسمی برای این نهادهای آموزشی 
در نظر گرفته شده، می پذیرند. یكی از عاملیتهای مهم در این نهادها، گروههای هماالن و 
نوجوانان و جوانان  رفتار  و  افكار  بر  یا كج روانه  بهنجار  بالقوه  تأثیرات  كه  دوستی هستند 
دارند؛ به ویژه اینكه این گروهها، در صورت منطبق نبودن با هنجارهای اجتماعی، می توانند 
آسیبهای مختلف روحی، جسمانی و اجتماعی برای فرد به بار آورند )مهرابی نیا و همكاران، 
2003(. تشویق و ترغیب به رابطه با جنس مخالف یكی از تأثیرات گروههای دوستی در 
این روابط در  بر اساس مطالعات صورت گرفته، درگیرشدن در  محیط های آموزشی است. 
بسترهای خاص اجتماعی، می تواند تحت تأثیر عوامل و پیامدهای خاصی باشد. عواملی نظیر 
بی سوادی یا كم سوادی والدین، گروههای هماالن، نداشتن آگاهی كافی از روشهای تعلیم و 
تربیت و ارتباط نامناسب والدین با فرزندان می توانند بخشی از دلیل بروز روابط ناسالم میان 
دختران و پسران باشند. دختران و پسران جوانی كه در خانواده مورد بی مهری قرار می گیرند و 
از وضعیت روانی و اجتماعی خویش ناراضی هستند و خود را سرگردان و آشفته می یابند، از 
طریق برقراری روابط پنهانی با جنس مخالف، درصدد كسب اطمینان خاطر و رضایت مندی 
اما  برای جبران كمبودهای محبتی خود هستند؛  پناهگاهی  بیشتر و همچنین در جستجوی 
دنبالش هستند هیچ گاه  به  برقراری دوستی  از طریق  اطمینان خاطری كه دختران و پسران 
حاصل نمی شود؛ زیرا این روابط پنهانی و به دوراز چشم خانواده صورت می گیرد و پس از 

چندی تنشها و اضطرابهای دیگری را دامن می زند )احمدی، 2002(.
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عالوه بر این، در فضای خانواده بسته، جامعه پذیری ضعیف است. به این صورت كه 
كودكی كه در این فضا رشد می كند، بیشتر از همه تحت تأثیر شخصیت والدین خود رشد 
بالغ منجر  بار آید و همین در سایه بودن شخصیت  بالغ  اینكه شخصی  تا  یافته  و پرورش 
به ناتوانی فرد در مدیریت روابط دوستی و اجتماعی اش می شود. این جامعه پذیری ضعیف 
خانواده در مدرسه نیز ادامه پیدا می كند. چه بسا در محیط مدرسه بازهم با تفكیك جنسیت، 
همچنان دختران و پسران نسبت به شناخت جنس مخالف خود محدود می شوند و هیچ گونه 
درک و نگرشی نسبت به جنس مخالف خود به دست نمی آورند تا زمانی كه به دانشگاه ورود 
پیدا می كنند و زمینه برای ارتباط با جنس مخالف فراهم می شود، اما از یك سو فرد هیچ گونه 
شناخت و دانشی از چگونگی ارتباط و مدیریت این ارتباط ندارد و از سوی دیگر او )دختر 
و پسر( هیچ گونه برنامه آموزشی از طرف خانواده، رسانه ها و دولت به منظور داشتن ارتباط 
سالم با جنس مخالف دریافت نكرده است. شواهد و نتایج پژوهشهایی كه در این زمینه انجام 
با جنس  از دختران دانشجو در تهران تجربه دوستی  نیمی  از  شده، نشان می دهد كه بیش 
مخالف را پیش از ازدواج داشته اند و حدود یك چهارم نیز ارتباط نزدیك تر )تماس جنسی( 
را قبل از ازدواج را تجربه كرده اند. در تهران بین 20 درصد تا 60 درصد افراد گروه سنی 14 
تا 18 سال، اغلب به طور پنهانی و بدون رضایت خانواده ارتباط پیشرفته )رابطه فیزیكی و 

جنسی( برقرار می كنند )خلج آبادی و همكاران، 2013(.
سویه جنسیتی رابطه با جنس مخالف نیز، وجوه دیگری از این رابطه را بازنمایی می كند. 
مسئله رابطه با جنس مخالف، در بین دختران و پسران دانشجو، صورت و محتوای متفاوتی دارد. 
به طوری كه دختران و پسران برخالف ارزشها و آموزه های اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی نسبت 
به رابطه آزاد جنسی كه برای نسل گذشته، امر تابویی بود، اكنون توسط افراد موردبازنگری 
قرار گرفته است و آنها لزومی نمی بینند كه در چارچوب سنتها و به وسیله راهكارهایی كه سنت 
ارائه داده، به ارزیابی این گونه روابط بپردازد )ذوالفقاری و رمضانی، 2016(. بر اساس تحقیقات 
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انجام شده، 30 تا 70 درصد دختران دبیرستانی و 20 تا 50 درصد دختران دانشجوی ساكن در 
خوابگاههای دانشگاههای دولتی مستقر در تهران تجربه دوستی و ارتباط با جنس مخالف را 
گزارش كرده اند كه دراین بین، همساالن بیشترین تأثیر را بر روی فاكتورهای رفتاری نوجوانان 
و جوانان داشته اند. نقش و اهمیت گروههای همساالن در وضعیت روحی و روانی نوجوانان 
و جوانان بر هیچ كس پوشیده نیست )گلزاری، مصاحبه فردی، 2011(. ضمن اینكه زندگی 
یكنواخت و كسالت آور خوابگاهها، چشم وهم چشمی با دوستان و عدم ارضای هیجان جویی نیز 
به سهم خود در تجربه دانشجویان از ارتباط با جنس مخالف نقش دارند. چه بسا جوانان وقت 
خود را، بیش از آنكه در كنار خانواده شان سپری كنند، با دوستان خود می گذرانند. عضویت در 
گروه دوستی همساالن همان گونه كه می تواند تأثیرات مثبتی در وضعیت روحی و روانی جوانان 

بجا بگذارد، نیز می تواند تأثیرات منفی و مشكالت عدیده ای را برای آنها ایجاد كند.
برخی از دختران و پسران كه تحت تأثیر فضای دانشگاه قرارگرفته اند، چنانچه زمینه برای 
دوستی با جنس مخالف فراهم شود، بدون تفكر آن را می پذیرند و وارد رابطه ای می شوند 
كه هیچ گونه آگاهی و آینده نگری نسبت به آن ندارند. ضمن اینكه نباید فراموش كنیم كه 
این گونه روابط به دوراز آگاهی و دوراندیشی، گرچه ممكن است در كوتاه مدت با پیامدهایی 
همراه باشد، اما پیامدهای منفی بسیاری به ویژه برای دختران در عرصه های گوناگون خواهد 
نتایج  با عواقب بی شماری همراه خواهد بود.  داشت كه جبران آن حتی اگر ممكن گردد، 
پژوهشی تحت عنوان »روابط بین دختران و پسران از دیدگاه دختران نوجوان« كه توسط 
خرمایی و زارعی )2016( انجام شد، نشان داد كه دختران پیامدهای منفی ازجمله آسیبهای 
مهم ترین  جزو  را  آینده  مشترک  زندگی  و  تحصیلی  خانوادگی،  اجتماعی،  عاطفی-روانی، 
نتایج این گونه روابط می دانند. امروزه موضوع رابطه دختر و پسر و تعمیق روزافزون آن در 
جامعه ایرانی، سطوح وسیع تری یافته و جدا از یك امر فردی، سویه خانوادگی و جامعوی 
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نیز یافته است. دختران و پسران با انگیزه های متفاوت - انتخاب فردی مناسب برای ازدواج، 
كنجكاوی و شناخت دیگری و دوستیهای موقت كه می تواند صرفًا یك رابطه عاطفی باشد یا 
برآورده كردن نیازهای جنسی - باهم رابطه برقرار می كنند )امیری طلب و اعتمادی، 2016(. 
در همین زمینه، نتایج مطالعه نیازی و پرنیان )2015( در رابطه با الگوهای گوناگون رابطه 
دختران با جنس مخالف در شهر كرمانشاه نشان داد كه كنشگران با توجه به معنای ذهنی و 

انگیزه ای مختلف، گونه های مختلفی از رابطه با جنس مخالف را تجربه می كنند.
 وجود تفاوت بسیار بین هنجارهای اجتماعی، مذهبی و خانوادگی با ارزشها و نگرشهای 
دنیای مدرن و تجربه های روزمره جوانان باعث ایجاد تعارض در آنها شده است. ازیك طرف، 
از طرف  به سمت جنس مخالف شده و  باعث هدایت جوانان  تنشهای غریزی  فشارها و 
دیگر مالحظات اجتماعی-فرهنگی و اخالقی به عنوان موانعی سر راه آنان عمل كرده اند. این 
وضعیت متناقض همواره برای نوجوانان و جوانان و همچنین خانواده و مسئوالن مسئله ساز 
و بغرنج بوده و وضعیت نامعلومی را ازلحاظ نحوه مواجهه با این مسئله ایجاد كرده است 

)رفاهی و گودرزی، 2012(.
 با توجه به واقعیت انكارناپذیر روابط دوستانه با جنس مخالف در محیط های دانشگاهی 
حاضر  مقاله  دارند،  دانشجویان  اجتماعی  و  شخصی  زندگی  بر  روابط  این  كه  تأثیراتی  و 
درصدد كاوش در این مسئله از دو زاویه در میان دانشجویان دانشگاه خوارزمی است: 1( 
درک هستی شناسان دانشجویان دختر و پسر از رابطه با جنس مخالف مبتنی بر انگیزه های 
متفاوتی كه هر یك از درگیری در این رابطه دارند، 2( پیامدهای مترتب بر چنین رابطه ای 
در  امر  متولیان  بهتر  زمینه درک  پدیده، می تواند  از  این وجه  در  برای دو جنسیت. كاوش 
دانشگاه را نسبت به فرایند شكل گیری و تعمیق این گونه روابط در محیط دانشگاهی ارتقاء 
بنابراین سؤاالت اصلی  این پدیده را فراهم كند؛  آثار منفی  پیامدها و  داده و زمینه كاهش 
مطالعه آن است كه دانشجویان دختر و پسر چه درک و تجربه ای درزمینه رابطه با جنس 
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مخالف دارند و دانشگاه و خوابگاه چه جایگاهی در شكل دهی و سامان دهی این تجارب 
دارند؟ سویه های تفاوت تجربه آنها از رابطه با جنس مخالف چیست و ریشه های این تفاوت 

در كجاست؟ پیامدهای این روابط بر زندگی شخصی و اجتماعی آنها چیست؟

پیشینه تجربی
قابل  كلی  دودسته  در  مخالف،  با جنس  دانشجویان  رابطه  درزمینه  انجام شده  مطالعات 
اشاره اند: دسته اول مطالعاتی اند كه به طور مستقل به بررسی رابطه دانشجویان دختر و پسران 
با جنس مخالف پرداخته اند كه البته حجم ادبیات در این حوزه بسیار كم، اما رو به افزایش 
است. به طور مثال، رفاهی و همكاران، )2012(  به بررسی »شكل گیری رابطه دوستی پیش از 
ازدواج بین دختران و پسران از دیدگاه دانشجویان« پرداختند و دریافتند كه این رابطه تفاوتی 
برحسب جنسیت، وضعیت اشتغال و وضعیت تأهل دانشجویان نمی كند. نجفی نژاد )2012( 
در مطالعه »بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دختران نسبت به روابط با جنس مخالف«، دریافتند 
كه متغیرهای نگرش خانواده و دوستان، اعتقادات، ارزشها و پایبندی دینی، سبك زندگی و 

پایگاه اقتصادی اجتماعی دختران با نگرش آنها به رابطه با جنس مخالف رابطه دارد.
بین  در  مخالف  با جنس  دوستی  به  »نگرش  بررسی  در   )2014( همكاران  و  اسدیان   
دانشجویان دختر و پسر« نشان دادند كه 47/3 درصد از دانشجویان سابقه دوستی با جنس 
نگرش  پسران  بود. همچنین،  دختران  از  بیشتر  پسران  بین  در  مورد  این  و  داشتند  مخالف 
مثبت تر و دختران نگرش منفی تری نسبت به دوستی با جنس مخالف داشتند و درعین حال 
افرادی كه خود را ازنظر باورهای مذهبی در حد كم ارزیابی كرده بودند نسبت به دوستی 
عنوان  با  مطالعه ای   )2016( زارعی  و  خرمایی  داشتند.  مثبت تری  نگرش  مخالف  با جنس 
»روابط بین دختران و پسران از دیدگاه دختران نوجوان« انجام داده و دریافتند كه دختران 
نوجوان، رابطه دختر و پسر را در سه طبقه اصلی علل )ویژگیهای شخصیتی، عوامل تربیتی و 
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عوامل اجتماعی(، پیامدها )آسیبهای عاطفی-روانی، اجتماعی، خانوادگی، مشكالت تحصیلی 
اجتماعی(  و حمایت  به خانواده  مربوط  )مدرسه ای،  راهكارها  و  آینده(  مشترک  زندگی  و 

مطرح كردند.
دسته دوم مطالعاتی اند كه به بررسی كم وكیف آسیبهای اجتماعی در دانشگاه و خوابگاه 
البته با نگاهی به نقش دانشگاه و خوابگاه در این زمینه پرداخته و موضوع رابطه با جنس 
این  نظری  رویكردهای  و  مباحث  از  اما  است،  نداشته  مطالعات  این  در  مخالف جایگاهی 
مطالعات برای تدوین چارچوب مفهومی و مفاهیم حساس از یك سو و جمع آوری و تحلیل 

داده ها از سوی دیگر در مطالعه حاضر استفاده شده است.
برای مثال، مثنوی و همكاران )2005( پژوهشی با عنوان »نگرش دانشجویان خوابگاهی 
دانشگاه علوم پزشكی ایران در مورد رفتارهای انحرافی در خوابگاهها« را مورد مطالعه قرار 
داده و نتایج پژوهش آنها نشان داد كه بین شرایط خوابگاهی، خانوادگی و جامعه و رفتارهای 

انحرافی در خوابگاههای دانشجویی رابطه وجود دارد.
در  خودگردان  خوابگاههای  در  دانشجویی  زندگی  »چالشهای  مطالعه  با   )2016( ستار 
شهر تهران )با تأكید بر آسیبهای اجتماعی(« دریافت كه خوابگاههای خودگردان با مسائل و 
چالشهایی مانند نداشتن حریم خصوصی ساكنین به دلیل ازدحام و تراكم جمعیت، شلوغی و 
سروصدا، نزاع و درگیری دانشجویان بر سر مسائل مختلف، سكونت افراد غیردانشجو، عدم 
تعلق به خوابگاه، بیگانگی از محیط خوابگاه، درگیری با همسایگان و گرایش به رفتارهای 

پُرخطر و آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و مصرف انواع مواد مخدر و ... مواجه اند.
نیز  از كشور  آن، در خارج  با  مرتبط  رابطه دختر و پسر و عوامل  پیرامون  پژوهشهای 
انجام شده و ادبیاتی در این حوزه تولید شده است كه البته به دلیل ماهیت مسئله در ایران 
و جهان، حجم مطالعات خارجی كمتر از مطالعات داخلی است. به عنوان مثال، آرجنتینو و 
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همكاران1 )1977( پژوهشی تحت عنوان »تأثیر جنس آزمایشگر و آزمودنی بر نگرش ساكنان 
خوابگاههای  در  كه  مرد  و  زن  آزمودنی   100 روی  بر  مختلط«  و  غیرمختلط  خوابگاههای 
بیشتری  تعامل  مختلط  خوابگاههای  در  دادند.  انجام  می كردند،  زندگی  جداگانه  و  مختلط 
با جنس مخالف خود داشتند و زمینه بیشتری برای برقراری رابطه با جنس مخالف وجود 
دارد. بر اساس این تحقیق، میزان آزادی و تعامل بین آزمودنیها ازلحاظ تعامالت جنسی و 

موضوعات جنسی در خوابگاههای مختلط بیشتر بوده است.
آجانِف و جاهجاه2 )2006( در تحقیقی كه بر روی »خوابگاههای مختلط« )به این صورت 
كه دختران و پسران هركدام در طبقه ای مجزا، ولی در یك ساختمان مستقر باشند( صورت 
دادند، رابطه معنی داری بین خوابگاههای مختلط و پیشرفت و تحصیلی دانشجویان مشاهده 
كردند. بدین سان كه دانشجویان خوابگاههای مختلط نسبت به دانشجویان خوابگاههای مجزا، 

از پیشرفت تحصیلی بهتری برخوردارند.
كه  دادند  نشان  خوابگاهی«  زندگی  اثرات  كیفی  »مطالعه  در   )2015( اَجمل3  و  افتخار 
در طول زندگی خوابگاهی، دانشجویان یاد می گیرند با انواع متفاوتی از شخصیتها زندگی 
درواقع،  می دهد.  افزایش  را  دانشجویان  تحمل  سطح  خوابگاهی  زندگی  درنتیجه  و  كنند 
زندگی خوابگاهی دانشجویان را برای چالشهای زندگی واقعی آماده می كند و درعین حال 
مواردی مانند هدر دادن وقت با دوستان و گرایش به استفاده از سیگار و مواد مخدر در بین 

دانشجویان پسر ساكن خوابگاه نیز مشاهده شده است.
بر  داللت  مخالف،  جنس  با  دانشجویان  رابطه  درزمینه  انجام شده  مطالعات  جمع بندی 
چندین نكته و البته وجه تمایز مطالعه حاضر با آنها دارد: 1( اكثر مطالعات قبلی به مطالعه 

و  آسیب شناسی  درعین حال  و  مخالف  جنس  با  رابطه  بر  مؤثر  عوامل  و  نگرش  گرایش، 
1. Argentino
2. Ajanef and Jahjah
3. Iftikhar and Ajmal
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سنخ بندی این شكل رابطه در بین آنها پرداخته اند. این سنخ از مطالعات با مفاهیم و متغیرهای 
موردنظر، منطقًا با روش شناسی كّمی صورت گرفته اند. در حقیقت، بسیاری از مطالعات قبلی 
با روش شناسی كّمی به موضوع رابطه دانشجویان با جنس مخالف پرداخته اند، ولی مطالعه 
قبلی  مطالعات  از  است. 2( بخشی  پرداخته  بررسی مسئله  به  كیفی  با روش شناسی  حاضر 
به بررسی كل آسیبهای اجتماعی در دانشگاه و خوابگاه پرداخته و در اندكی از آنها، رابطه 
با جنس مخالف تنها بخش كوچكی از آسیبهای موردبررسی بوده است، اما مطالعه حاضر 
سعی كرده به طور خاص روی رابطه با جنس مخالف به عنوان یك مسئله اجتماعی آكادمیك 
متمركز شود. 3( دیگر مزیت اصلی تحقیق حاضر نسبت به تحقیقات قبلی، مقایسه جنسیتی 
تجربه زیسته دختران و پسران از رابطه با جنس مخالف است كه بر اساس مرور اولیه محقق، 

مطالعاتی در این زمینه در ایران صورت نگرفته است.

چارچوب مفهومی
مرتبط  نظریه های  از  برگرفته  مفاهیم حساس  اساس  بر  تحقیق  این  مفهومی  چارچوب 
شامل مفاهیم پیوند افتراقی )نظریه ساترلند(، فشار ساختاری )نظریه دوركیم(، تحول فرهنگی 
گافمن(  نمایشی  )نظریه  )نظریه هومنز( و جلو و پشت  صحنه  مبادله  اینگلهارت(،  )نظریه 
شكل گرفته و بر اساس انسجام این مفاهیم حساس در یك نظام معنایی خاص، به توصیف 

ضخیم رابطه دوستی دانشجویان با جنس مخالف پرداخته شده است.
هم نشینی و پیوند افتراقی به این معناست كه افراد در مراودات و نشستهایشان با گروه 
رفقا، دوستان و الگوهای انتخابی خود با هم فرق دارند و همین تفاوتهای افراد در مراوداتشان 
زمینه هم نوایی یا كج روی را فراهم می آورد. طبق الگوی هم نشینی افتراقی )ساترلند( افراد 
مستعد كج روی در هم نشینیهای خود با افراد جامعه تعریفهایی را فرامی گیرند كه گاه موافق و 
گاه مخالف با رفتارهای كج روانه است. به نظر او، اگر تعاریفی كه كنشهای بزهكارانه در آن 



زمینه ها و پیامدهای دوستی با جنس مخالف: مطالعه ای پدیدارشناسانه... 
The Fields and Consequences of Friendship with the Opposite Sex...

213      

قابل قبول است، با پشتوانه قوی تری نسبت به تعاریفی كه مخالف با رفتارهای كج روانه است، 
ارائه شود و فرد در دفعات بیشتری با این تعاریف مواجه شود؛ احتمال اینكه مرتكب كج روی 
شود، بیشتر است. تحقق این وضعیت، مستلزم هم نشینی مستقیم فرد با كج روان و بزهكاران 
نیست. تحقق كج روی نیازمند جامعه پذیر شدن فرد در درون نظامی از ضدارزشهاست كه 
راهنما و مشوق نقض هنجارهای جامعه است. ساترلند معتقد است رفتار مجرمانه عمدتًا در 
گروههای اولیه و به ویژه در گروههای همسال آموخته می شود )گیدنز، 2012(. به طوركلی، 
احتمال داده می شود گروه هماالن نقش محوری در شكل گیری رفتار انحرافی دارد. گروه 
هماالن به خاطر اینكه مورد تأیید یكدیگر هستند و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری زیادی از هم 
با  اثر هم نشینی  در  به گونه ای  و  تأثیر می گذارند  ارزشها و نگرش همدیگر  بر روی  دارند، 
یكدیگر نگرش یكسانی نسبت به مسائل پیدا می كنند. در ارتباط با مسئله ارتباط با جنس 
مخالف نیز، این فرایند صادق است. هماالن در ایجاد رابطه با جنس مخالف نقش مؤثری 
دارند. به طوری كه دانشجویان دختر و پسر به خاطر حضور در دانشگاه و سكونت در خوابگاه، 
زمان بیشتری را با دوستان خود سپری می كنند و تحت تأثیر همدیگر قرار می گیرند، برخی از 
دانشجویان دختر و پسر برای رقابت با دوستان، فشار هماالن، چشم وهم چشمی، كم نیاوردن 

در مقابل دوستان و... به سمت رابطه با جنس مخالف ترغیب می شوند.
بر اساس مفهوم فشار ساختاری كه برگرفته از نظریه فشار ساختاری رابرت مرتن است، 
رفتارهای انحرافی نتیجه فشارهای جامعه است كه بعضی مردم را وادار به كج روی می كند. 
آنان  باید سؤال شود كه  افراد هم نوا می شوند،  پرسیده شود چرا  اینكه  بجای  ازنظر مرتن، 
مهم  فرهنگی   - اجتماعی  ساختارهای  در  عنصر  دو  او،  اعتقاد  به  می شوند؟  ناهم نوا  چرا 
درهم  یكدیگر  با  عینی  وضعیت  در  تفكیك ناپذیرند،  تحلیلها  در  كه  عنصر  دو  این  است. 
آمیخته اند و عبارت اند از: اهداف و وسایل. اهداف، یعنی هدفها، منظورها و عالقه هایی كه 
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به وسیله فرهنگ جامعه تعریف و تعیین شده و برای همه اعضای جامعه یا بخشهایی از آن 
رفتار  آرمانی  مرجع  چارچوب  اهداف،  درواقع،  است.  درآمده  مشروع  هدفهایی  به صورت 
هستند كه ارزش تالش كردن دارند. وسایل نیز عنصر دوم ساختار فرهنگی اند كه شیوه های 
طبق   .)2007 )ستوده،  می كنند  نظارت  و  تنظیم  تعیین،  را  اهداف  این  به  رسیدن  پذیرفتنی 
نظریه فشار ساختاری، افراد مختلف برحسب تجربه های متفاوت زندگی و شیوه های متعدد 
اجتماعی شدن مسائل مختلفی را تحت عنوان فشار قلمداد و تجربه می كنند؛ شرایطی كه برای 
فرد غیرقابل تحمل تلقی شده و برای او به عنوان یك اهرم فشار عمل می كند و برای رهایی 
از شرایط آزاردهنده و برای ارضای شرایط روحی و تخلیه روانی، اقدام به عمل می زند كه 
برای جامعه به عنوان یك عمل انحرافی تعریف می شود. نبود شغل، فشار اقتصادی و نداشتن 
موقعیت ازدواج ازجمله عواملی است كه موجب می شود جوانان به سمت این نوع روابط 
و دوستیها بروند. در این فرایند، جامعه ازیك طرف هدف را برای افراد مشخص كرده ولی 
ابزار و وسایل رسیدن به آن را از آنها سلب كرده است و درنتیجه آنها از طرق دیگر اهداف 
خویش را محقق و نیازهای خود را رفع می كنند. دانشجویان دختر و پسر غیربومی با پذیرش 
در دانشگاه مجبور به سكونت در خوابگاه می شوند و زندگی در جمع افرادی واجد فرهنگ 
و نگرشهای متفاوت باعث تأثیرپذیری از نوع نگرش آنها می شود؛ به طوری كه اگر در زمان 
قبل از ورود به دانشگاه نوع نگرششان نسبت به رابطه با جنس مخالف منفی و یا سخت 
بود، پذیرش این نوع رابطه برای آنها با ورود به خوابگاه و دانشگاه سهل تر شده و به نوعی 
دید مثبت تری نسبت به آن خواهند داشت. از سوی دیگر، دانشجویان دختر و پسر در محیط 
خوابگاه و دانشگاه از كنترل خانواده دور شده و در محیط دانشگاه و خوابگاه نظارت و كنترل 
بر دانشجویان كمتر است و درنتیجه آنان به نوعی احساس آزادی بیشتری می كنند. ضمن اینكه 
دیدن روابط آزادانه هم اتاقیها و دوستان خود با جنس مخالف باعث ترغیب بیشتر آنان به 
درگیرشدن در این نوع رابطه می شود. بنابراین، احتمال داده می شود فشار ساختاری جامعه، 
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دانشگاه و خوابگاه می تواند زمینه ایجاد و گسترش رابطه با جنس مخالف در بین دانشجویان 
را فراهم آورد.

این تحقیق  مفاهیم حساسی است كه در  از دیگر  نیز  ارزشی  فرهنگی و  مفهوم تحول 
برای كاوش در باب تجربه جنسیتی رابطه دانشجویان با جنس مخالف انتخاب و استعمال 
شده است. به حتم رابطه با جنس مخالف، خارج از چارچوب قواعد پذیرفته شده فرهنگی، 
نتیجه تحول فرهنگی است. این مفهوم كه مبتنی بر نظریه »تحول فرهنگی و ارزشی« رونالد 
ارزشها و  تغییر و تحوالت فرهنگی و  دنبال فهم چگونگی و چرایی  به  اینگلهارت است، 
نگرشهای جوامع است. اینگلهارت درباره تغییر فرهنگها بر این باور است كه فرهنگ رویكرد 
دگرگونیهای  به  بلندمدت  در  رویكرد  این  و  می دهد  نشان  با محیطشان  تطابق  در  را  مردم 
نظام  سطح  دو  او  نظریه پردازی  رویكرد  می دهد.  پاسخ  تكنولوژی  و  اقتصادی  سیاسی، 
)ساختاری جامعه( و ُخرد )افراد( را موردنظر قرار می دهد )اینگلهارت1، 2003(. بدین شكل 
كه تغییرات محیطی و كالن در ساختار و نظام اجتماعی، به دگرگونیهایی در سطح فردی منجر 
شده و این دگرگونیهای در سطح ُخرد دارای پیامدهایی برای نظام اجتماعی است. توسعه 
اجتماعی-اقتصادی، تغییر اجتماعی و دموكراسی سه پدیده مجزا و درعین حال دارای وجوه 
تغییرات  ازاین رو،  می شوند.  انسانها  انتخاب  باعث گسترش حق  كه  هستند  به هم پیوسته ای 
فرهنگی و ارزشی نقش بنیادین و حیاتی تری در تغییرات اجتماعی دارند. شایان ذكر است 
درحالی كه تغییر ارزشهای بین فرهنگی با فرایندهای مدرنیزاسیون و پست مدرنیزاسیون در 
ارتباط است، اما ارزشهای بنیادین فرد حاصل جامعه پذیری و انعكاس شرایطی است كه در 
دوران پیش از بزرگ سالی فرد غالب بوده است )اینگلهارت و آبرامسون2، 1994؛ اینگلهارت 
و ولزل3، 2005(. تغییرات نگرشی و ارزشی در ارتباط با معاشرت و دوستی دختر و پسر 
1. Inglehart
2. Inglehart and Abramson
3. Inglehart and Welzel
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پیش از ازدواج، یكی از نشانه ها و مؤلفه های تغییرات گسترده فرهنگی است كه در جامعه 
اینگلهارت، می توان گفت  با توجه به دیدگاه  ایران در حال شكل گیری است.  درحال گذار 
تحوالت فرهنگی و جهانی شدن فرهنگ به دلیل ماهیت خود و با توجه به ساخت جمعیتی 
بازاندیشی تعامالت دو جنس  ایران، می توانند نقش بسیار مهمی در تغییر نگرش و  جوان 
ایفا كنند. ابعاد مختلف جهانی شدن و تحوالت فرهنگی به طور چشمگیری بر تغییر نگرش 
دانشجویان تأثیر می گذارد و در یك جمع بندی می توان گفت كه در مقایسه با دهه های گذشته 

با یك دگرگونی فرهنگی درزمینه تعامالت دو جنس مواجهیم.
نظریه مبادله رابطه خارج از چارچوب قواعد پذیرفته شده فرهنگی با جنس مخالف را 
نوعی »مبادله« در نظر می گیرد. این نظریه معتقد است محیطی كه رفتار در آن ُرخ می دهد 
)خواه اجتماعی و خواه فیزیكی( تحت تأثیر رفتار قرار می گیرد. طبق این نظریه، رفتار كنشگر 
در یك محیط )خواه اجتماعی و خواه فیزیكی( ُرخ می دهد و محیط تحت تأثیر رفتار كنشگر 
قرار می گیرد و بازخوردهای خاص خود را نسبت به آن رفتار از خود نشان می دهد. بازخورد 
محیطی این واكنش )مثبت، منفی و خنثی( بر رفتار بعدی كنشگر تأثیر می گذارد. اگر این 
واكنش برای كنشگر پاداش داشته باشد، احتماالً همان رفتار در آینده در موقعیتهای مشابه 
تكرار می شود. اگر این واكنش برای كنشگر آسیب، تنبیه یا پیامد منفی داشته باشد، احتمال 
رخداد آن در آینده كم تر است. به طوركلی، نظریه مبادله اجتماعی بر سه فرض اساسی استوار 
مبادالت خود سعی  در  افراد  است. 2-  مبادالت  از  اجتماعی، مجموعه ای  رفتار  است: 1- 
می كنند پاداشها را افزایش دهند و هزینه ها را كم كنند. 3- وقتی كه افراد از دیگران پاداش 
دریافت می كنند، احساس می كنند كه باید مقابله به مثل كنند و به آنها پاداش دهند )همان(. 
انتظار  پاداشها و هزینه های مورد  ارزیابی  با  این نظریه، دانشجویان دختر و پسر  بر اساس 
از رابطه دوستی با جنس مخالف، وارد این رابطه شده، رابطه را ادامه داده و یا از آن رابطه 
بیرون می آیند )ریتزر، 2011(؛ بنابراین در نظریه مبادله، رفتار انسان بر مبنای الگوهای اقتصاد 



زمینه ها و پیامدهای دوستی با جنس مخالف: مطالعه ای پدیدارشناسانه... 
The Fields and Consequences of Friendship with the Opposite Sex...

217      

و سود و زیان در بازار است؛ یعنی انسانها خواهان بیشترین پاداش و كم ترین هزینه هستند 
)اسكیدمور، 2006؛ كوزر، 1999(.

فهم رابطه دانشجویان دختر و پسر با جنس مخالف، بر اساس مفاهیم جلوی صحنه و 
پشت صحنه كه توسط اروینگ گافمن در نظریه نمایشی ابداع شده، نیز ممكن است. گافمن 
معتقد است افراد هنگام كنشهای متقابل با دیگران در تالش اند تا آن جنبه هایی از خود را 
به نمایش بگذارند كه مورد تأیید و پذیرش دیگران باشد و دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. 
كنشگران امیدوارند خودی را كه به حضار نشان می دهند، همان چیزی باشد كه تمایل دارند 
به دیگران معرفی كنند؛ به عبارت دیگر، آنها عالقه مندند هویتی را بنا كنند كه دیگران تأییدش 
كنند )جاروندی و فرقانی، 2009(. گافمن به منظور گسترش نظریه خود، به شباهتهای میان 
اجرای روزانه افراد با نمایشنامه می پردازد و اجزای آن را بررسی می كند. او با تفكیك جلوی 
صحنه و پشت صحنه، مكان نقش بازی كردن افراد را نیز معین می كند. او در قالب مفهوم 
جلوی صحنه، میان محیط و نمای شخصی تمایز قائل می شود. محیط به صحنه فیزیكی گفته 
می شود كه باید برای اجرای نقش كنشگران آماده باشد. معموالً بدون این محیط، كنشگران 
نمی توانند ایفای نقش كنند؛ اما نمای شخصی به آن تجهیزات نمایش گفته می شود كه حضار 
آنها را از آِن اجراكنندگان می دانند و از آنها انتظار دارند این تجهیزات را در صحنه با خود 
قیافه شامل  قیافه و منش تقسیم می كند.  به  ادامه، گافمن نمای شخصی را  حمل كنند. در 
به یاد  آن چیزهایی است كه منزلت اجتماعی نمایشگر را به حضار نشان می دهد و منش 
حضار می آورد كه چه نوع نقشی را باید از نمایشگر در موقعیت معین انتظار داشته باشند 
)ریتزر، 2011(. بر اساس مفاهیم اقتباسی از نظریه نمایشی گافمن، احتمال داده می شود كه 
در روابط دوستی بین دو جنس، افراد خود واقعی را به نمایش نمی گذارند، بلكه نوعی از 
خود را به نمایش می گذارند كه موردپذیرش خود و دیگران است. به طوری كه در این گونه 
روابط، دانشجویان رفتار، پوشش و لحن گفتاری متفاوت با خود واقعی خود دارند. همچنین، 
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برخی از دانشجویان هیچ اطالع دقیقی از زندگی و محل سكونت خود به جنس مخالف خود 
نمی دهند و این عدم نمایش خود، یا به خاطر ترس از به خطرافتادن آینده خود بعد از قطع 

رابطه و یا به خاطر نارضایتی از خود واقعی و عالقه به نشان دادن خود موردعالقه است.

روش
دانشجویان  زیسته  تجربه  تفاوت  مطالعه  پژوهش،  این  اصلی  هدف  اینكه  به  توجه  با 
دختر و پسر در رابطه با جنس مخالف است، بنابراین رویكرد این پژوهش كیفی و روش 
آن پدیدارشناسی بود. پدیدارشناسی را می توان هم یك جنبش فلسفی و یك روش تحقیق 
دانست كه هدف اولیه آن، مطالعه مستقیم پدیدار و ذات یا جوهره پدیده هاست است، البته 
به عنوان  پدیدارشناسی  تجربه می شوند.  پیش مفاهیم  به  آلودگی  بدون  و  آگاهانه  كه  آن طور 
روش تحقیق، به مطالعه نمودها، تشریح ساختارهای تجربه زیسته و آگاهانه بدون ارجاع به 
نظریات، تفكر قیاسی-فرضی و فرضهای نظری پیشین اختصاص دارد )محمدپور، 2013(. 
پدیدارشناسی بر تجربه آگاهانه و بدون پیش فرض زندگی روزمره متمركز است؛ یعنی بر 
مطالعه جهان اجتماعی آن طور كه هست، نَه آن طور كه محقق می خواهد باشد یا می خواهد 
آن را در قالب برخی فرضیه ها و متغیرها بیازماید. در تحقیقات كیفی دو اصل خیلی مهم 
وجود دارد كه محقق باید رعایت كند: اصل اول، پرهیز از آسیب  رساندن به شركت كنندگان 
اول  اصل  مبنای  بر  كه   )2009 )فلیك،  باشد  آگاهانه  پایه رضایت  بر  تحقیق  دوم،  اصل  و 
محقق تالش كرد تا اطالعات شركت كنندگان كاماًل محرمانه باقی بماند و اطالعات مربوط 
به آنان به گونه ای مورد استفاده قرار گیرد كه كسی قادر به شناسایی آنها نباشد؛ و بر مبنای 
اصل دوم نیز سعی محقق بر آن بود كه با شركت كنندگان در ارتباط با هدف و چرایی تحقیق 
صحبت شود و پس از فهم آنان از فرایند تحقیق، كسانی كه تمایل و رضایت در پاسخگویی 
به  كه حاضر  افرادی  درنتیجه  و  گرفت؛  انجام  آنان  با  مصاحبه  داشتند،  تحقیق  به سؤاالت 
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مصاحبه نبودند و محقق نیز از انجام این كار خودداری كرد. همچنین، به خاطر حساس بودن 
موضوع مورد مطالعه، اولین نمونه های دختر توسط برخی دوستان معرفی شدند و پس از 
جلب اعتماد و اطمینان آنها مصاحبه انجام شد و سپس با همكاری و معرفی این دانشجویان 
به مصاحبه شونده های جدید دست پیدا كرده و با آنها مصاحبه صورت گرفت. مصاحبه با 
نمونه های پسر هم با معرفی تعدادی از آنها توسط دوستان آغاز و ادامه یافت. در طی انجام 
مصاحبه ها، به دلیل دشواری جلب اعتماد دانشجویان دختر، اهتمام محقق بر تالش حداكثری 
برای جلب اعتماد بود تا آنها بتوانند به راحتی از تجارب خود بگویند، اما در مورد دانشجویان 
پسر، این جلب اعتماد راحت تر صورت گرفت و آنها معموالً با نگرانی و واهمه بسیار كمتری 
در تحقیق مشاركت كرده و اطالعات الزم درزمینه موضوع پژوهش را در اختیار محقق قرار 

می دادند.
افراد مورد مطالعه شامل 2 گروه از دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی 
نفر   15 با  كه  بودند  خوارزمی  دانشگاه  در  كارشناسی ارشد  و  كارشناسی  مقاطع  در  شاغل 
از دانشجویان دختر و 15 نفر از دانشجویان پسر )در كل 30 نفر( مصاحبه عمیق با معیار 
اشباع نظری برای رسیدن به حجم نمونه انجام شد. روش نمونه گیری، نمونه گیری هدفمند 
)مضمونی(  تماتیك  تحلیل  تكنیك  از  داده ها  تحلیل  برای  و  بود  برفی  گلوله  استراتژی  با 
استفاده شد. در خصوص تركیب افراد مورد مطالعه بایستی گفت كه دامنه سنی آنها شامل 
19 تا 31 سال بود. 8 نفر از دانشجویان دختر و پسر در مقطع كارشناسی )5 نفر خوابگاهی 
و 3 نفر غیرخوابگاهی( و 7 نفر آنها در مقطع كارشناسی ارشد )4 نفر خوابگاهی و 3 نفر 
غیرخوابگاهی( شاغل به تحصیل بودند. ضمن اینكه به منظور فهم دقیق تر موضوع، دانشجویان 
نمونه پسر در مقطع كارشناسی از رشته های جغرافیا، تاریخ، تربیت بدنی، فیزیك اتمی، ادبیات 
عرب، عمران و در مقطع كارشناسی ارشد از رشته های روان شناسی، تربیت بدنی، علوم تربیتی، 
از  كارشناسی  مقطع  در  نیز  دانشجویان دختر  بودند.  فلسفه و شیمی  فیزیك،  زمین شناسی، 
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و  تربیت بدنی  روانشناسی،  اطالعات،  فناوری  تربیت بدنی،  تاریخ،  جامعه شناسی،  رشته های 
در مقطع كارشناسی ارشد از رشته های مشاوره، فیزیك، روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه و 
تربیت بدنی بودند و درعین حال هر دو گروه از دانشجویان دختر و پسر از ترمهای متفاوت 

انتخاب شدند )جدول 1(.

جدول )1( مشخصات نمونه مورد مطالعه

 تحصیالت
مادر

 تحصیالت
پدر

شهر محل سکونت ترم رشته مقطع سن جنسیت ردیف

دیپلم دیپلم كرمانشاه خوابگاهی 4 روانشناسی كارشناسی ارشد 26 مرد 1

دیپلم لیسانس شیراز خوابگاهی 4 تربیت بدنی كارشناسی ارشد 32 مرد 2

دیپلم دیپلم كرمانشاه خوابگاهی 3 علوم تربیتی كارشناسی ارشد 27 مرد 3

راهنمایی راهنمایی لرستان خوابگاهی 3 زمین شناسی كارشناسی ارشد 25 مرد 4

دیپلم لیسانس كرج غیرخوابگاهی 3 فیزیك كارشناسی ارشد 31 مرد 5

لیسانس لیسانس تهران غیرخوابگاهی 2 فلسفه كارشناسی ارشد 28 مرد 6

دیپلم لیسانس كرمانشاه غیرخوابگاهی 4 شیمی كارشناسی ارشد 26 مرد 7

دیپلم دیپلم خوزستان خوابگاهی 6 تربیت بدنی كارشناسی 21 مرد 8

دیپلم دیپلم مازندران خوابگاهی 3 جغرافیا كارشناسی 21 مرد 9

راهنمایی دیپلم همدان خوابگاهی 6 جغرافیا كارشناسی 23 مرد 10

دیپلم دیپلم كرمانشاه خوابگاهی 3 تاریخ كارشناسی 20 مرد 11

لیسانس لیسانس كرمان خوابگاهی 7 تربیت بدنی كارشناسی 22 مرد 12

دیپلم دیپلم تهران غیرخوابگاهی 8 فیزیك اتمی كارشناسی 24 مرد 13

لیسانس لیسانس كرج غیرخوابگاهی 3 ادبیات عرب كارشناسی 21 مرد 14

لیسانس لیسانس تهران غیرخوابگاهی 6 عمران كارشناسی 32 مرد 15



زمینه ها و پیامدهای دوستی با جنس مخالف: مطالعه ای پدیدارشناسانه... 
The Fields and Consequences of Friendship with the Opposite Sex...

221      

 تحصیالت
مادر

 تحصیالت
پدر

شهر محل سکونت ترم رشته مقطع سن جنسیت ردیف

ابتدایی دیپلم اصفهان خوابگاهی 4 روانشناسی كارشناسی ارشد 29 زن 16

دیپلم دیپلم اراک خوابگاهی 4 فیزیك كارشناسی ارشد 26 زن 17

دیپلم دیپلم اهواز خوابگاهی 3 مشاوره كارشناسی ارشد 25 زن 18

دیپلم دیپلم كرمانشاه خوابگاهی 2 جامعه شناسی كارشناسی ارشد 28 زن 19

دیپلم لیسانس تهران غیرخوابگاهی 2 فلسفه كارشناسی ارشد 24 زن 20

لیسانس لیسانس كرج غیرخوابگاهی 4 تربیت بدنی كارشناسی ارشد 27 زن 21

دیپلم لیسانس كرج غیرخوابگاهی 4 تربیت بدنی كارشناسی ارشد 25 زن 22

دیپلم دیپلم مازندران خوابگاهی 3 جامعه شناسی كارشناسی 19 زن 23

دیپلم دیپلم یزد خوابگاهی 4 تاریخ كارشناسی 23 زن 24

سیكل دیپلم كاشان خوابگاهی 3 تربیت بدنی كارشناسی 20 زن 25

لیسانس دیپلم كرمان خوابگاهی 6 فناوری اطالعات كارشناسی 22 زن 26

دیپلم لیسانس شمال خوابگاهی 4 تربیت بدنی كارشناسی 23 زن 27

لیسانس لیسانس تهران غیرخوابگاهی 6 روانشناسی كارشناسی 22 زن 28

دكترا لیسانس مازندران غیرخوابگاهی 4 فناوری اطالعات كارشناسی 20 زن 29

لیسانس لیسانس تهران غیرخوابگاهی 6 تربیت بدنی كارشناسی 22 زن 30
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یافته ها
در استخراج و نمایش یافته ها، به تفكیك دانشجویان دختر و پسر، ابتدا كدهای اولیه از 
داخل متون مصاحبه برای فهم عمیق تر آنها استخراج شدند. در مرحله بعدی كه مقوله بندی 
كدهای اولیه و تشكیل تم فرعی بود، این تمها از دل كدهای اولیه بیرون كشیده شدند و در 
دسته تم فرعی قرار گرفتند. در مرحله آخر یعنی تشكیل تم اصلی، مفهوم كلی و انتزاعی 
برداشت شده از تمهای فرعی احصا و برچسب گذاری شدند. نتیجه پیمودن این مراحل، 323 
كد اولیه، 104 تم فرعی و 16 تم اصلی بود كه در این قسمت به مهم ترین یافته های مرتبط 

با موضوع این نوشتار اشاره می شود.
در یك جمع بندی كلی و یك نگاه اجمالی به روابط میان دانشجویان دختر و پسر می توان 
به برخی از تفاوتها و تمایزات جنسیتی میان دانشجویان دختر و پسر اشاره كرد. همان طور كه 
در جدول شماره )2( مالحظه می شود، این تمایزات در قالب 6 تم مختلف دسته بندی شدند 
كه شامل درک از دوستی و رابطه دوستی، انگیزه رابطه، عوامل زمینه ساز، ویژگیهای دوستی، 

پیامدهای رابطه و سنخ بندی رابطه است و در ادامه به توضیح هر یك پرداخته می شود.
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جدول )2( تفاوت جنسیتی رابطه دانشجویان با جنس مخالف

ویژگیهاتم اصلیجنسیتمعیارها

درک از دوستی و 
رابطه دوستی

تصور روابط عاشقانه و رمانتیك از رابطه با جنس دوستی رمانتیكدختر
مخالف

پسر
تصور لذت گرایی و تفریح از دوستی با جنس دوستی لذت گرایانه

مخالف

دوستی به عنوان امر 
جنسی

تصور سكسوالیته و جنس گرایانه از دوستی با 
جنس مخالف

انگیزه رابطه

دختر

برجستگی بُعد عاطفی دخترانرابطه عاطفی

اهمیت مالک پول در روابطرابطه اقتصادی

اهمیت داشتن و عالقمندبودن به ختم شدن روابط رابطه ازدواج محور
به ازدواج

پسر
اولویت داشتن نیاز جنسی در شكل گیری روابطرابطه جنسی

لذت گرایی پسران و شكل گیری روابط با هدف رابطه لذت گرایانه
تفریح

عوامل زمینه ساز 
رابطه

دختر
تأثیرگذار بودن تنشهای خانوادگی و كمبود جو خانوادگی

عاطفی

فشار هنجاری 
خوابگاه

تأثیرگذار بودن محیط خوابگاه و عدم كنترل 
محیط خوابگاه

فشار هنجاری پسر
باز بودن فضای دانشگاه و تأثیرپذیری از محیطدانشگاه
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ویژگیهاتم اصلیجنسیتمعیارها

ویژگیهای دوستی

دختر
خود كاذب

عدم نمایش خود واقعی در روابط
نقش بازی كردن دختران در روابط و دادن 

اطالعات نادرست در مورد خود واقعی

از جان مایه گذاشتن در روابطغوطه وری در عشق

پسر
دوام نداشتن و تنوع طلبی در روابطناپایداری روابط

بی تعهدی در 
روابط

نداشتن تعهد در روابط و نپذیرفتن هیچ گونه 
مسئولیتی در روابط خود

پیامدهای رابطه

دختر
فشار روحی و افسردگی ناشی از قطع رابطه به افسردگی

خاطر ظریف و احساسی بودن دختران

درگیری فكری و 
ذهنی

مشغله فكری و ذهنی دختران در رابطه به خاطر 
حساسیت به نوع رفتار

پسر

عدم اعتماد به خود 
برای ازدواج

اعتماد نداشتن به خود برای ازدواج و احتمال 
خیانت در زندگی آینده به خاطر میل به 

تنوع طلبی

بدبینی و بی اعتمادی 
نسبت به انتخاب 

همسر )سخت شدن 
انتخاب همسر(

عدم اعتماد به دختران برای ازدواج و سخت 
شدن انتخاب همسر و اعتماد به او

عقده و بی رحمی 
نسبت به دختران

تنفر و بی رحمی نسبت به دختران به خاطر تجربه 
روابط قبلی
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1- درک از رابطه دوستی
دانشجویان دختر و پسر هركدام درک متفاوتی از رابطه با جنس مخالف داشتند كه تا 
حدودی این درک با انگیزه ورود آنان به رابطه در ارتباط بوده است. به طوری كه حجم زیادی 
از دختر درک رمانتیك و عاشقانه ای از رابطه با جنس مخالف داشته و از این رابطه عشق و 
عالقه زیاد را تجسم می كردند. یكی از دختران در مقطع كارشناسی در هنگام توصیف درک 
با یكدیگر  خود از رابطه دوستی با جنس مخالف، از همزادی رابطه دوستی و عشق زیاد 

گفته است:
»وقتی كلمه دوستی با جنس مخالف رو می شنوم بیشتر عشق و عالقه زیاد به ذهنم  -

می رسه. یكی كه باشه و از جون و دل بخوادت« )زن، ک، غیرخوابگاهی(.
دانشجویان دختر بیشتر میل به دوستیهای رمانتیك، درحالی كه بخش زیادی از دانشجویان 
پسر  دانشجویان  داشتند.  تفریح گونه  و  لذت گرایانه  تصور  مخالف  جنس  با  رابطه  از  پسر 
بیشتر گذراندن فراغت )تفریح،  با جنس مخالف،  با شنیدن كلمه دوستی  اشاره داشتند كه 

خوش گذرانی و بیرون رفتن و...( به ذهنشان می رسد:
با جنس مخالف رو می شنوم، چیز خاصی به ذهنم نمی رسه،  - »وقتی كلمه دوستی 

بیشتر خوش گذرونی و خندیدن به ذهنم می رسه« )مرد، ک، خوابگاهی(.
»وقتی كلمه دوستی با جنس مخالف رو می شنوم، اولین چیزی كه به ذهنم می رسه،  -

ک،  )مرد،  دختراس«  با  اكیپی  به صورت  شمال  به  رفتن  خوش گذرانی،  و  تفریح 
غیرخوابگاهی(.

نظر  در  امر جنسی  به عنوان  را  با جنس مخالف  رابطه  پسر  دانشجویان  از  دیگر  برخی 
گرفتند كه این نوع درک را می توان به انگیزه ورود آنان به رابطه با جنس مخالف كه بیشتر به 

دنبال تفریح و لذت و رفع نیاز جنسی خود در رابطه بودند، برمی گردد.
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»وقتی كلمه دوستی با جنس مخالف رو می شنوم، فقط سكس به ذهنم می رسه« )مرد،  -
ک، غیرخوابگاهی(.

بیشتر  - بیشتر رابطه نزدیك و  با جنس مخالف رو می شنوم،  »وقتی كه كلمه دوستی 
رابطه جنسی به ذهنم می رسه« )مرد، ک، خوابگاهی(.

2- انگیزه رابطه
انگیزه ورود به رابطه دوستی با جنس مخالف در بین دختران و پسران متفاوت است و 
هركدام از آنها اهداف خاصی را در ورود به این رابطه دنبال می كردند. تحلیل متن مصاحبه ها 
نشان داد كه دانشجویان دختر به دنبال روابط عاطفی، ازدواج محور و اقتصادی بوده و در 

ورود به این رابطه، چنین انگیزه هایی را تعقیب می كردند.
»بیشتر به خاطر نیاز عاطفی كه همیشه باهام بود، وارد رابطه شدم. از سن 14 و 15  -

سالگی این نیاز عاطفیم خیلی زیاد بود، ولی با كسی وارد رابطه نشدم؛ یعنی نشد كه 
بشم، ولی اآلن تو رابطه هستم و واقعًا به احساساتم توجه می شه« )زن، ک، خوابگاهی(.
ابراز عالقه  نیاز به توجه و دوست داشته شدن و عدم  دانشجوی دختر دیگری هم از 

توسط نزدیكان به عنوان انگیزه ورود به رابطه دوستی با جنس مخالف می گوید:
ببینه،  - منو  كه  یكی  باشه،  من  رو  تمركزش  كل  كه  یكی  داشتم،  توجه  به  نیاز  »من 

تغییراتم براش مهم باشه، بهم ابراز عالقه كنه، همیشه بهم بگه دوست دارم، هیچ وقت 
كسی نَه خونواده و نَه دوستی داشتم این نیازمو برطرف كنه و همیشه این نیاز رو تو 

خودم می دیدم« )زن، ک، غیرخوابگاهی(.
 دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی، در روابط عاشقانه خود به نحوی غرق شده كه 
حاضر به پاسخگویی به هر خواسته طرف مقابل خود هستند و به دلیل شدت عشق و عالقه به بكارت 

در برابر عشق و عالقه آنان چندان اهمیتی ندارد و حاضر به تن دادند به رابطه جنسی هستند.
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»اوایل آشنایی هیچ وقت فكرشم نمی كردم رابطه مون آن قدر خوب پیش بره كه حتی  -
نتونم ی روز بی خبر ازش باشم و این قدر دوسش داشته باشم كه خواسته های اونو 
اعتماد دارم كه می دونم بدمو  مقدم به خواسته های خودم بدونم چون این قدر بهش 
نمی خواد، حتی تو رابطه جنسی حتی با وجو اینكه این روابط برام سخته و تاقبل از 
اونم نداشتم ولی آه حرفی از این مسائل پیش میومد حتی خودمم تمایل داشتم یعنی 

همه چی رو با اون می خواستم حتی رابطه جنسی رو« )زن، ک، غیرخوابگاهی(
این در حالی است كه دانشجویان پسر بسیار كمتر تجربه این نوع دوستی را دارند.

»وقتی دیدم مث بقیه دخترا نیست كه اهل تیغ زدن باشه و منو فقط به خاطر پول  -
بخواد كم كم بهش اعتماد كردم و رابطه با اون فراتر از سكس بود برام. به خاطرش با 
خیلیای دیگه كه رابطه داشتم قطع كردم و تنها كسی كه باهاش رابطه داشتم فقط اون 
بود. اون قدر دوسش داشتم كه برای من بودن باهاش لحظه شماری می كردم« )مرد، ک، 

خوابگاهی(
یكی دیگر از دانشجویان دختر در مقطع كارشناسی می گوید با انگیزه اقتصادی وارد رابطه 
شده و تمام وسایل موردنیازش )از خوراک و پوشاک و موبایل و...( توسط جنس مخالف 

تهیه شده است.
»من به خاطر مسائل اقتصادی زیاد شده كه رفتم سمت یه پسر و اولین مالكم آینه  -

كه پسره پول داره یا نَه، من كاًل شاید كل هزینه هامو دوست پسرام می دن، این گوشی 
كه دستمه و طالیی كه گردنمه و لباسمو كاًل دوست پسرام برام تهیه می كنن« )زن، 

ک، خوابگاهی(.
بخش زیادی از دانشجویان دختر هدف اصلی خود در برقراری رابطه را رفع نیاز عاطفی 
نیازهای  و ازدواج می دانستند و از طریق دوستی با جنس مخالف سعی در برطرف كردن 
انگیزه جنسی در  از طرفی،  ازدواج وارد رابطه شده اند.  نیت  با  یا  عاطفی خود داشته اند و 
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ورود دانشجویان دختر به رابطه با جنس مخالف، یا نقش نداشته و یا نقش بسیار ضعیفی 
بوده  ابزاری  انگیزه صرفًا  این  داشته،  نقش  جنسی  انگیزه  كه  هم  مواردی  در  است.  داشته 
استفاده  ازدواج  سمت  به  رابطه  كانالیزه  كردن  برای  جنسی  انگیزه  از  دختر  دانشجویان  و 
می كردند؛ بنابراین، بخشی از دانشجویان دختر برای حفظ رابطه و ختم شدن رابطه به ازدواج 

به رابطه جنسی تن می دادند. دانشجویی دختر دراین ارتباط می گوید:
»چون من با پسری كه بودم می گفت رابطه سكس می خواد و گفت اگر رابطه نداشته  -

باشی رابطه قطع می شه و من دوستش داشتم و می خواستم كه ازدواج كنیم و هر چی 
می خواست براش برآورده می كردم« )زن، ک، خوابگاهی(.

بخش زیادی از دانشجویان دختر در روابط خود با نیت ازدواج وارد رابطه شده اند و 
بیشتر گرایش به دوستیهای ازدواج محور داشته و در دوستیهای خود سعی در هدایت رابطه 

به سمت ازدواج داشته اند.
كه  - اآلن  ولی  شدم  رابطه  وارد  كوتاه مدت  دوستی  خاطر  به  كارشناسی  دوره  »قباًل 

ارشدم دیگه نه. اآلن هم كه وارد رابطه شدم فقط با نیت ازدواج بوده چون سنم باالتر 
رفته و جای ریسك كردن نیس« )زن، ک ا، خوابگاهی(

 این در حالی است كه حجم بسیار كمتری از دانشجویان پسر در روابط خود با نیت 
ازدواج وارد رابطه شده اند كه عمومًا دانشجویان مقطع ارشد بوده اند.

»ترجیح می دم با كسی كه خودم نسبت بهش شناخت دارم ازدواج كنم تا اینكه مامانم  -
یه عكس دختری رو نشونم بده بگه این خوبه! آدم با دید باز وارد رابطه بشه خیلی 
فعاًل قصدم  االنم  رابطه  به همین خاطر  بگیرن،  براش تصمیم  دیگران  اینكه  تا  بهتره 

ازدواجه« )مرد، ک ا، خوابگاهی(
در مقایسه با دختران، دانشجویان پسر بیشتر با انگیزه رفع نیاز جنسی و لذت گرایی وارد 
رابطه با جنس مخالف شده بودند. بخشی دیگر از دانشجویان پسر نیز دوستی را به عنوان 
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ابزاری برای تفریح و خوش گذرانی می دانستند. برای نمونه، یكی از دانشجویان پسر در مقطع 
كارشناسی ارشد در مورد انگیزه ورود خود به رابطه با جنس مخالف می گوید تنها انگیزه او، 
رفع نیاز جنسی بوده است و اولین رابطه جنسی او، با یك زن مطلقه در زمان كارشناسی 

بوده است:
»من رابطه جنسی زیاد داشتم. من از ترم 1 و 2 دانشگاه وارد دوستی شدم. اولین  -

دوستی هم كه داشتم، یك زن مطلقه بود و فقط و فقط برای رفع نیاز جنسی بود )مرد، 
ک ا، خوابگاهی(«.

»فقط و فقط برای تفریح سرگرمی و خوش گذرونی بود، وگرنه اصاًل جدی وارد  -
رابطه نمی شدم« )مرد، ک، خوابگاهی(.

درمجموع بخش زیادی از دانشجویان پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی با نیت رفع نیاز 
جنسی وارد رابطه شده و بیشتر به دوستیهای هم باشی گرایش داشته اند كه این نوع دوستیها 
عمومًآ در بین دانشجویان پسر شایع بوده، عمر آنها كوتاه بوده و هدف از شكل گیری رابطه 
برای هر دو طرف واضح است. عمومًا دانشجویان پسر تجربه رابطه جنسی عمیق را داشته اند.

»وقتی نیاز جنسی تو بدن آدم به صورت غریزی وجود داره باید بهش جواب داده  -
بشه، میل به جنس مخالف هم چیزیه كه تو وجود زن و مرد هستش ولی اآلن با وجود 
شرایط سختی كه خونواده ها واسه ازدواج در نظر میگیرن امكان ازدواج واسه ما جور 
نیس مجبوریم به یه طریقی به این نیاز جواب بدیم، من هم خودم هم دوستام با كسایی 
كه آشنا میشم كه بیشتر زنان در مورد نوع رابطه باهم حرف می زنم اوكی بود خوب 

باهم میمونیم« )مرد، ک، خوابگاهی(
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3- عوامل زمینه ساز
عوامل زمینه ساز مختلفی باعث ترغیب دانشجویان دختر و پسر به سمت رابطه با جنس 
مخالف می شوند كه طبق مصاحبه های انجام شده، مهم ترین آنها در بین دانشجویان دختر، جو 
و فضای خانوادگی )كمبود عاطفی، زیادبودن تعداد جمعیت خانواده، تنشهای خانوادگی و...( 
بوده است. بخشی از دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی باتوجه به روحیه حساس 
و قوی بودن بُعد عاطفی در آنها، به دلیل مشكالتی كه در خانواده داشته و مورد بی مهری و 
با جنس مخالف كشیده  از پسران به سمت رابطه  بیشتر  بی توجهی خانواده قرار گرفته اند، 
شده اند. یكی از دانشجویان دختر در مقطع كارشناسی معتقد است در خانواده به خاطر تعداد 
زیاد جمعیت مورد توجه كسی نبوده و به نوعی دچار كمبود محبت در خانواده بوده و امكان 
تفریح و گذراندن فراغت جذابی در خانه نداشته اند، اما ورود به یك شهر بزرگ و جذابیتهای 
شهری و افرادی از جنس مخالف خود كه به او توجه كنند و به او مهر بورزند و درعین حال 
احساس  تا جذب جنس مخالف شود؛ چون  باعث شد  كنند،  رفع  را  او  تفریحی  نیازهای 
می كرد جنس مخالف و یك غریبه بسیار بهتر از خانواده خود او را درک خواهد كرد. وی 
معتقد است چه بسا اگر نیازهای او )محبت، توجه، تفریح و...( توسط خانواده رفع می شد، به 

سمت رابطه با جنس مخالف كشیده نمی شد:
حسابمون  - آدم  كسی  یعنی  بود،  زیاد  تعدادمون  جمعیت  چون  خودمون  خانواده  »تو 

نمی كرد، ولی اومدم اینجا رفتار و احترام پسرا رو نسبت به خودم دیدم، اول باورم نمی شد، 
گفتم خدایا، یعنی یكی هست ما رو هم ببینه، منم جذبشون شدم. تو خونه خودمون اصاًل 
تفریح نمی رفتیم، ولی وقتی اینجا بیرون و تفریح رفتم، خیلی باحال بود و جالب بود وقتی كه 
جلوی ماشین می نشستم یه حالی دیگه ای داشت، چون قباًل تجربه تفریح رو نداشتم، وقتی 
رفتم، دیگه خوشم اومد و بیشتر دوست داشتم كه برم سمت این روابط. شاید اگر قباًل این 

تجربه ها رو داشتم، وارد این روابط نمی شدم« )زن، ک، خوابگاهی(.
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زمینه ساز  عوامل  از  بخشی  قطعًا  مرتن،  ساختاری  فشار  نظریه  از  تبعیت  به  طرفی،  از 
درگیری دانشجویان به ویژه دختر در رابطه با جنس مخالف، فشارها و محدودیتهای هنجاری 
است كه در ساختارهای جامعه نهادینه شده و همواره با تابوسازی رابطه با جنس مخالف، 
آن را به عنوان امری خواسته و مطلوب جلوه می دهد. یكی دیگر از دانشجویان دختر در این 
زمینه اشاره می كند كه تابوسازی رابطه با جنس مخالف در گرایشش به سمت جنس مخالف 
مؤثر بوده است. از نظر او، تفكیكهایی كه در بازی، در مدرسه و در سایر فضاهایی كه برای 

او به وجود آورده بودند، باعث كشش بیشتر وی به سمت جنس مخالف شده است.
فشار هنجاری خوابگاه یكی دیگر از عوامل زمینه ساز دوستی با جنس مخالف در بین 
آزادی،  احساس  خانواده،  از  دوری  شد،  گفته  كه  همان طور  است.  بوده  دختر  دانشجویان 
كنترل كم در خوابگاه، كسالت آور بودن محیط و تأثیرگذاری هم اتاقی ازجمله عوامل محیطی 
خوابگاه است كه زمینه درگیری و هدایت هرچه بیشتر دانشجویان دختر، نسبت به دانشجویان 
پسر، به سمت این رابطه است. یكی از دانشجویان در مقطع كارشناسی ارشد معتقد است كه 
دوری از خانواده و محیط خوابگاه بر دوستی وی با جنس مخالف تأثیرگذار بوده است. وی 
معتقد است قبل از ورود به دانشگاه آزادی چندانی نداشته و به نوعی كنترل می شده است و 
خانواده وی مخالف دوستی وی با جنس مخالف بوده اند، ولی با آمدن به دانشگاه و سكونت 

در خوابگاه، احساس آزادی كرده و وارد رابطه دوستی شده است.
به سمت  - تأثیر داشته روی گرایش  بودنم خیلی  از خانواده ام و خوابگاهی  »دوری 

این روابط. وقتی از خانواده اومدم بیرون و آزادی كه قباًل نداشتم رو تو دانشگاه پیدا 
كردم، خانواده ام بسته بودن و خیلی بدشون می اومد كه وارد رابطه بشم و اصاًل براشون 
پذیرفته نبود وارد این روابط بشم. ولی وقتی اومدم بیرون، شدید رفتم تو این رابطه 
كه بیشتر مربوط به دوران كارشناسیه، هرچند اآلنم هستم ولی اون موقع بیشتر بود« 

)زن، ک ا، خوابگاهی(.
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»تو خوابگاه همه هم اتاقی ام دوست دختر داشتند و همش تعریف می كردند رفتیم  -
بیرون رفتیم فالن كردیم خوب من كه نداشتم یه جورایی احساس می كردم ازشون 
با یكی  نیستن بگن نكن  ام هم كه  بقیه كمتره و خونواده  از  ام مگه من چیم  عقب 

دوست شدم و بعد از اون دوستی برام راحت تر شد«) مرد، ک، خوابگاهی(.
محیط دانشگاه به دلیل دور و جدا بودن از محیط خانواده معموالً محیط بازتری نسبت به دوران 
قبل از دانشگاه یعنی مدرسه و خانواده محسوب می شود و دانشجویان پسركه اكثراً در سن آغاز 
جوانی و شروع شكل گیری احساسات و عواطف و نیاز به مسائل جنسی قرار دارند وارد چنین 
محیطی می شوند كه در آن دیگر از تفكیكها و مرزبندیهایی كه قبل از در خانواده و مدرسه تجربه 
كرده اند، خبری نیست، لذا كشش به سمت جنس مخالف در چنین فضای به اصطالح بارزتری 
یك امر طبیعی محسوب می شود. یكی از دانشجویان پسر در مقطع كارشناسی معتقد است، فضای 
دانشگاه بسیار باز است و این موضوع در گرایش به رابطه با جنس مخالف بسیار تأثیرگذار است. 

امروزه فضای دانشگاه به گونه ای شده كه رقابت بر َسر دوستی با جنس مخالف است:
»فضای دانشگاه خوارزمی واقعًا زیاد بازه و بنظرم درشو تخته كنن، با خیابون فرقی  -

نداره، دانشگاه یه جوری شده كه چشم همه دنبال دختره مخصوصًا رقابتا زیاد شده و 
یسری كانال هم تازه زدن، خوارزمی تویتر و كراش كه االن رقابت تو اونا زیاد شده 
ولی من كه عین خیالم هم نیس و من عادی ام تو این فضا ولی واقعًا االن زیاد شده برا 

بقیه« )مرد، ک، غیرخوابگاهی(
»فضای دانشگاه بنظر من خیلی یعنی فوقالعاده زیاد تأثیر داره تو شكل گیری رابطه ها  -

مخصوصًا تو زمان كارشناسی حتی فضای شهر خیلی خیلی تأثیر میزاره تو رابطه ها به 
نظر من حتی رشته دانشجوها هم خیلی تأثیر داره مثاًل تو هر دانشكده ای ای یه طرز 
اینا  معماری  و  هنر  دانشكده  اینطورین  دانشكده  فالن  مثاًل  داره  تفكر خاصی وجود 

دیدشون بازتره راحت تر« )مرد، ک ا، خوابگاهی(
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4- ویژگیهای دوستی
نتایج مصاحبه ها نشان داد كه رابطه دانشجویان دختر و پسر با جنس مخالف دارای 6 
ویژگی مهم است. به طوری كه بخشی از دانشجویان دختر در روابطی كه با جنس مخالف 
داشتند، خودِ كاذب را به نمایش می گذاشتند و در روابط خود به نوعی نقش بازی می كردند. 
آنها در رابطه با جنس مخالف، رفتار، پوشش و لحن گفتاری متفاوت با خودِ واقعی دارند. 
برخی از این افراد هیچ گونه اطالع دقیقی از زندگی و محل سكونت خود به جنس مخالف 
خود نمی دهند و این عدم نمایش خود، یا به خاطر ترس از به خطرافتادن آینده بعد از قطع 
رابطه یا نارضایتی از خودِ واقعی و عالقه به نشان دادن خودِ مورد عالقه و مطلوب است. یكی 
از دانشجویان دختر می گوید در دوستیهای خود با جنس مخالف به هیچ وجه خودِ واقعی را 
به آنان نشان نداده است. وی می گوید به خاطر ترس از اینكه در آینده از اطالعاتی كه در 
مورد خود به آنها می دهد، بر علیه اش استفاده كنند و یا به او آسیب برسانند، هرگز اطالعات 

درستی در مورد هویت و مكان زندگی خود به آنها نمی گفته است:
یه  - اصاًل  نمی دادم.  نشون  واقعی مو  خود  اصاًل  بیرون،  می رفتم  پسرا  با  وقتی  »ولی 

چیزای می گفتم كه خودم به خودم می خندیدم، هیچوقت خونه واقعیم كجاست كه 
نمی گم، چونكه من كوچك ترین اطالعاتی كه بهش می دادم، ممكن بود به ضرر خودم 

ازش استفاده كنه، آدم نقش بازی می كنه« )زن، ک، خوابگاهی(.
یكی دیگر از ویژگیهای دوستی، غوطه وری در عشق است. در ارتباطی كه بین دختران 
و پسران شكل می گیرد، دختران به خاطر روحیه عاطفی و احساسی شان، در رابطه با جنس 
مخالف بسیار بیشتر از پسران درگیر رابطه رمانتیك می شوند و به خاطر عالقه ای كه به طرف 

خود دارند، گاهی حتی تن به برقراری رابطه جنسی می دهند.
یكی از ویژگیهای دوستی پسران، ناپایداری روابط است. دانشجویان پسر در روابط خود 
بعد از مدتی از رابطه سرد و دلزده می شدند. آنان بر این عقیده بودند كه بعد از مدتی، رابطه 



      234      234

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نوزدهم، بهار 98، شماره 72

Social Welfare Quarterly, Vol 19, Spring 2019, No 72

      234

آن هیجان اول را برای آنها ندارد و برخی دیگر معتقد بودند یك سری از روابط بعد از مدتی 
چیز جدیدی برای یادگیری ندارد و بنابراین رابطه را قطع می كردند. این درحالی است كه 
روابط دختران به نسبت پسران پایدارتر بود و بخشی از این نشان از روحیه تنوع طلبی پسران 
نسبت به دختران داشت. یكی از دانشجویان پسر در ارتباط با این مقوله می گوید دوستیهایی 
كه داشت، به خاطر هیجان رابطه بود و درنتیجه وقتی رابطه هیجانش را از دست می داد، 

رابطه را قطع می كرد:
نمی تونم،  - اصاًل  بمونم،  كسی  با  درازمدت  نمی تونم  اصاًل  یه جوریه،  اخالقم  »كاًل 

بعدش  و  بوده  هیجان  یه  نمی كشه، چون  بیشتر طول  ماه   4 یا   3 از  بیشتر  دوستیهام 
فروكش شده و توی اكثر رابطه هایی كه بودم، خودم اونا رو كات كردم« )مرد، ک، 

عیرخوابگاهی(.
یكی دیگر از ویژگی روابط دوستی پسران، بی تعهدی در روابط است كه بخش زیادی از 
دانشجویان پسر )خوابگاهی و غیرخوابگاهی( به دلیل نداشتن شرایط ازدواج و نگاه تفریح گونه، 
در روابط خود تعهدی نداشتند و برخی دیگر اساسًا اعتقادی به تعهد در روابط دختر و پسر 
نداشتند و برخی نیز بر این باور بودند چون دختران در رابطه خود تعهدی ندارند، پسران هم 
دیگر تعهدی به روابط ندارند. یكی از دانشجویان پسر در مقطع كارشناسی ارشد معتقد است 
صرفًا برای نفس رابطه با جنس مخالف دوست می شده است و تعهدی به روابط خود نداشته 

و اینكه شرایط ازدواج را نداشته است:
باشم، چون  - نداشته  رابطه  این  به  تعهدی  و  باشم  یكی  با  كه  داشتم  دوست  »فقط 

موقعیت ازدواج رو نداشتم« )مرد، ک. ا.، خوابگاهی(.
دانشجوی پسر دیگری از غیرواقعی بودن تعهد در این روابط می گوید:

باهمیم،  - فقط  یه مدت  غیرواقعیه،  نظر من  به  تعهد  ندارم،  اعتقادی  تعهد  به  »اصاًل 
خوشیم« )مرد، ک ا، خوابگاهی(.
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البته در دختران، بی تعهدی در رابطه، صورت دیگری داشته است. این بی تعهدی بیشتر 
با انگیزه اقتصادی و مالی عجین شده بود. به طوری كه سیالیت و بی تعهدی رابطه دختران با 
جنس مخالف به دلیل آن بود كه انگیزه این بخش از دختران از ورود به رابطه، انگیزه اقتصادی 
و مالی بود و وقتی این انگیزه و نیاز مربوطه برطرف می شد، دیگری پایبندی به تعهد رابطه 
موضوعیت نمی داشت و رابطه از بین می رفت. یكی از دانشجویان دختر در رابطه با شكل 

بی تعهدی خود به رابطه با جنس مخالف چنین می گوید:
نیاز مالی مو رفع كنه،  - تا زمانی دانشجوم، یكی  »تعهدی به رابطه ام ندارم، من فقط 

بعدش تمام« )زن، ک، خوابگاهی(.

5- پیامدهای رابطه
زیادی  منفی  و  مثبت  پیامدهای  آن،  قطع  یا  و  تداوم  از  جدا  مخالف،  جنس  با  رابطه 
برای دانشجویان دارد كه طبیعی است پیامدهای آن در صورت قطع رابطه شدت بیشتری 
می یابد. به هر روی، افسردگی، درگیری فكری و ذهنی و بی اعتمادی به خود برای ازدواج از 
پیامدهای شایع رابطه با جنس مخالف برای دانشجویان دختر است و این پیامدها در پسران 
نیز به شكل بدبینی و بی اعتمادی نسبت به انتخاب همسر )سخت شدن انتخاب همسر( و 
عقده و بی رحمی نسبت به دختران بروز می كند. به عنوان نمونه، ازجمله مهم ترین پیامدهای 
منفی رابطه بین دانشجویان دختر و پسر، می توان به افسردگی دختران بعد از قطع رابطه اشاره 
كرد كه طبق مصاحبه ها، دانشجویان دختر بیشتر از متناظر پسر در اثر قطع و ناكامی روابط 
خود دچار افسردگی شده و طول درمان افسردگی آنان بیشتر بوده است. یكی از دانشجویان 
دختر در مقطع كارشناسی می گوید بعد از تجربه شكست عشقی در سن پایین و قطع شدن 

رابطه، به مدت 6 ماه دچار افسردگی شدید شده است.
»شكست عشقی رو از سن 15 سالگی خوردم و 2 سال درگیر اون رابطه بودم. 6 ماه  -
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اول خیلی ناراحت بودم و شادی اصاًل نداشتم« )زن، ک، غیرخوابگاهی«.
اساس  بر  كه  است  مخالف  جنس  با  رابطه  پیامدهای  دیگر  از  ذهنی،  و  فكری  مشغله 
بودند در طول  باور  این  بر  آنان  بوده است.  دانشجویان دختر  بیشتر گریبان گیر  مصاحبه ها 
مدت دوستی بسیار به رابطه و نتیجه آن فكر كرده و آرامش ذهنی چندانی ندارند، درحالی كه 
دانشجویان پسر مشغله فكری چندانی نسبت به رابطه خود نداشته اند. دیگر دانشجوی دختر 
در مقطع كارشناسی می گوید به خاطر رابطه ای كه داشته است، مشغله فكری زیادی برای او 

به وجود آمده است؛ به طوری كه از بسیاری كارهای خود نمی توانسته انجام دهد.
»ذهنت مشغوله و همیشه درگیری ذهنی داری، از خیلی از كارات می مونی، یعنی  -

ک،  )زن،  نمی دی«  پس  جواب  خونوادت  به  می دی  پس  جواب  پسر  این  به  اینقد 
خوابگاهی(.

اما در مقابل، عمده دانشجویان به خاطر تجربه روابط متعدد تنوع طلب شده و كمتر پیش 
آمده كه مدت زمان طوالنی رابطه خود با یك نفر از جنس مخالف را حفظ كنند و به همین 
دلیل دچار نوعی بی اعتمادی به خود در امر ازدواج شده اند. بخشی از پسران معتقد بودند اگر 
در زمان آینده ازدواج كنند، احتمال خیانت به همسر خود را خواهند داشت، به همین دلیل 
چندان میلی به ازدواج نداشتند. به عنوان مثال، دانشجویی پسر در این رابطه گفته كه به خاطر 
روابطی كه داشته است، احتمال خیانت به همسر آینده خود را دارد و همین عامل ازدواج را 

برای او دشوار كرده است و ترجیح می دهد كه ازدواج نكند:
»به خاطر روابط قبلی ام نمی تونم ازدواج كنم. مشكل اساسی منم همینه. چون فكر  -

به خاطر  به همسرم خیانت كنم.  ازدواج كنم احتمال 90 درصد هم  اگر هم  می كنم 
همینم سعی می كنم ازدواج نكنم« )مرد، ک ا، خوابگاهی(.

بی اعتمادی پسران به جنس مخالف، از دیگر پیامدهای این رابطه است. برخی دانشجویان 
انتخاب  بودند و  بی اعتماد شده  آنها  به  با جنس مخالف نسبت  به دلیل تجربه دوستی  پسر 
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همسر برایشان مشكل شده است و درنتیجه نمی توانند به راحتی به جنس مخالف خود برای 
ازدواج اعتماد كنند. دانشجویی دیگر در مقطع كارشناسی معتقد است كه به خاطر روابط 
متعددی كه داشته است، نمی تواند فقط با یك نفر )همسر آینده خود( زندگی كند و بعد از 
یك مدت روابطش با هر دختری سرد شده و سمت نفر دیگری می رود؛ بنابراین، اعتمادی 

به خود برای ازدواج ندارد.
»من با دخترای زیادی دوست بودم، اآلن وقتی به ازدواج فكر می كنم، واقعًا نمی تونم  -

با یك نفر زندگی كنم، چون خودمو می شناسم، بعد یه مدت سرد می شم و اعتمادی 
به خودم ندارم برای ازدواج« )مرد، ک، خوابگاهی(.

در كنار اینها، برخی دانشجویان پسر دچار نوعی عقده و بی رحمی نسبت به دختران شده 
و معتقد بودند كه باید با دختران مدتی دوست شده و بعد از مدتی رابطه خود را با آنان قطع 
كرد. این دانشجویان عمومًا كسانی اند كه بعد از تجربه شكست عشقی و با دیدن بی وفایی 
دختران در رابطه، نوعی بی رحمی نسبت به دختران پیدا كرده اند. یكی از دانشجویان پسر در 

مقطع كارشناسی در این رابطه می گوید:
»اآلن اكثر دخترا یه جوری شدن كه باید شكست رو بهشون متحمل كرد، چون فكر  -

می كنن خیلی زرنگ اند و الشی بازی در می آرند. اینجور دخترا زیاد دیدم و باهاشون 
بودم، پس حقشونه كه اینطوری باهاشون رفتار كنی و از این كاری كه باهاشون كردم، 

پشیمون نیستم« )مرد، ک، خوابگاهی(.

بحث 
یافته ها حاكی است كه دانشجویان دختر و پسر با انگیزه های متفاوتی وارد رابطه دوستی 
با جنس مخالف می شوند كه می توان این انگیزه ها را به 5 دسته طبقه بندی كرد: انگیزه های 
جنسی، عاطفی، ازدواج، لذت گرایی و اقتصادی. انگیزه اصلی دانشجویان دختر در این روابط، 
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عاطفی، اقتصادی و ازدواج محور بود. در ارتباط با انگیزه اقتصادی ورود به رابطه دوستی، 
طبق نظریه مبادله، رفتار انسان برمبنای الگوهای اقتصاد و سود و زیان در بازار است؛ یعنی 
انسانها خواهان بیشترین پاداش و كم ترین هزینه هستند و بر همین منطق، در طول مدت 
دوستی بین دو جنس، دانشجویانی كه در رابطه با جنس مخالف نفعی نمی برند و به پاداش 
پیدا  نیاز عاطفی و...( دست  مقابل، لذت جنسی،  از پول، خرج كردن طرف  )اعم  موردنظر 
به  را  انتظار  مورد  پاداش  و  سود  آنها  برای  رابطه  چنانچه  و  می كنند  قطع  را  رابطه  نكنند، 
همراه داشته باشد، رابطه را حفظ می كنند. انگیزه و به عبارتی پاداش مورد انتظار بسیاری از 
دانشجویان دختر از شكل دادن رابطه با جنس مخالف، تأمین نیازهای عاطفی و رمانتیك بود 
و در مقابل، این پاداش در بخشی از دانشجویان پسر، رفع نیاز جنسی و با انگیزه لذت گرایی 
بوده است و نتایج تحقیق گرمارودی و همكاران )2009( و مهریار و خلج آبادی )2010( نیز 

گویای شیوع روابط جنسی در بین جوانان بود.
پسران درک  بین دو جنسیت، دختران و  در  انگیزه های دوستی  متفاوت بودن  بر  عالوه 
متفاوتی از دوستی با جنس مخالف خود دارند، به طوری كه دختران به خاطر قوی بودن بُعد 
عاطفی و احساسی، درک و تصور رمانتیك و عاشقانه از دوستی با جنس مخالف داشتند، 
درحالی كه طیف مقابل آنان دانشجویان پسر بسیار كمتر درک و تصوری عاشقانه و رمانتیكی 
از رابطه با جنس مخالف داشتند. بیشتر دانشجویان پسر كه با انگیزه رفع نیاز جنسی وارد 
رابطه شده بودند، درک و تصوری كه از رابطه با جنس مخالف داشتند، بیشتر لذت گرایانه و 
سكسوالیته خواهانه بود؛ چراكه آنها رابطه با جنس مخالف را به عنوان ابزاری برای تفریح و 
خوش گذرانی خود دانسته و عمومًا درک و تصوری لذت گرایی از رابطه داشتند كه این نشان 
از اهمیت این دو عامل )انگیزه جنسی و لذت گرایی( در انگیزه ورود آنان به رابطه دوستی 

بوده است.
همچنین، عوامل زمینه ساز متعددی باعث هدایت دانشجویان به رابطه با جنس مخالف 
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شدند كه یكی از مهم ترین این عوامل، خانواده بود. یافته ها نشان داد كه جو خانوادگی )كمبود 
محبت، فشار و تنشهای خانوادگی، تعداد زیاد جمعیت( و فشار ساختاری خوابگاه )دوستان 
كج رو( به عنوان مهم ترین عامل زمینه ساز گرایش دختران به دوستی با جنس مخالف بوده، 
درحالی كه دانشجویان پسر بیشتر تحت تأثیر فشار هنجاری دانشگاه به سمت جنس مخالف 
نتیجه فشارهای جامعه  را  انحرافی  رفتار  نظریه فشار ساختاری،  یافته اند. مرتن در  گرایش 
می داند كه بعضی از مردم را وادار به كج روی می كند )ستوده، 2007(. طبق این نظریه، فشار 
و  دختر  دانشجویان  بین  دوستی  در شكل گیری  مهمی  نقش  و خوابگاه  دانشگاه  ساختاری 
پسر دارد؛ چه بسا دختران و پسرانی كه از محیط خانواده دور شده و در دانشگاه و خوابگاه 
حضور می یابند، خود را در فضای جدیدی با الزامات متفاوت می بینند. ازیك طرف، دختران 
بیشتر تحت كنترل خانواده هستند، اما زمانی كه وارد این محیط جدید می شوند، احساس 
استقالل و آزادی می كند و از طرف دیگر، دانشگاه هم زمینه ارتباط با جنس مخالف را فراهم 
می آورد، درحالی كه قباًل چنین شرایطی برای آنها وجود نداشته است. دسته اول از دانشجویان 
وابسته به خانواده های سخت گیر و به نوعی سنتی و مذهبی روابط خود را از خانواده پنهان 
كرده، چون این افراد از سوی خانواده با روش سفت وسختی نسبت به این مسائل تربیت شده 
بودند و با ورود به دانشگاه و بدون اطالع خانواده وارد این گونه روابط شده بودند، لذا از 
اینكه خانواده های آنها باخبر شوند احساس نگرانی و خجالت داشتند كه بیشتر دانشجویان 
دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی از این دسته بودند؛ اما در طیف مقابل آنها، حجم كمتری 
اما دسته دوم كه مربوط به  از روابطشان اطالعی نداشتند؛  از خانواده های دانشجویان پسر 
خانواده های سهل گیر یا خانواده های مدرن است، اكثر این خانواده ها از روابط فرزندان خود 
اطالع داشتند، به ویژه دانشجویان پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی؛ كه نسبت این بخش در 
بین دانشجویان دختر كمتر بود. وجود مشكالتی خانوادگی ازجمله تراكم تعداد فرزندان در 
خانواده، تنشهای خانوادگی، كمبود محبت و تابوسازی رابطه عوامل دیگری هستند كه نقش 
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زیادی در گرویدن دانشجویان دختر به رابطه با جنس مخالف داشته است تا دانشجویان پسر. 
دانشجویان دختر و پسر بر این باور بودند به دلیل شكاف نسلی كه بین آنها و والدین خود 
وجود دارد، توانایی درک همدیگر را ندارند؛ چراكه عقاید و باورهای آنان مربوط به زمان 
گذشته است و شرایط امروزی تغییر كرده است و رابطه با جنس مخالف در شرایط امروزی، 
امری اپیدمیك شده است؛ این درحالی است كه والدین آنها چنین تصوری نداشته و درنتیجه 
این نوع رابطه را پذیرا نیستند. درواقع، نوع برخورد خانواده در گرایش دانشجویان دختر و 
پسر به سمت رابطه با جنس مخالف تأثیر بسزایی دارد؛ به طوری كه دانشجویان بر این باور 
بودند جوانان نیاز به رابطه با جنس مخالف خود دارند و كنترل آنها باید در حد معمول باشد 

و نباید سخت گیری و یا سهل گیری بیش از حدی نسبت به روابط آنان داشته باشند.
همینطور، رابطه با جنس مخالف پیامدهای مثبت و منفی برای دانشجویان دختر و پسر 
به  آنها برای دانشجویان دختر می توان  پیامدهای منفی  به همراه دارد كه ازجمله مهم ترین 
افسردگی و مشغله فكری و ذهنی و برای دانشجویان پسر می توان به بی اعتمادی به خود، 
انتخاب همسر و بی رحمی نسبت به دختران در روابط اشاره كرد. نتایج تحقیقات هنریك 
و هنریك1 )1993( و جوینر و آدری2 )2002( نشان داد كه شیوع این گونه روابط، ولو از 
دارای  مخالف  با جنس  دوستی  می شود.  منجر  روحی  فشار  و  افسردگی  به  ُرمانتیك،  نوع 
ویژگیهایی می باشد كه در این پژوهش 6 مشخصه و ویژگی برای آن احصا شد. ناپایداری، 
تنوع طلبی و بی تعهدی در روابط برای پسران و در مقابل غوطه وری در عشق، عدم نمایش 
خود واقعی، آمادگی برای ناپایداری روابط و آگاهی از پوچ بودن رابطه، از ویژگیهای مستتر 
پایداری  و  ثبات  از  از دوستیها  زیادی  است. بخش  با جنس مخالف  دانشجویان  رابطه  در 

برخوردار نبوده و عمومًا افراد در زمان دوستی خود با چندین نفر در رابطه بوده اند. بخش 

1. Hendrick and Hendrick
2. Joyner and Udry
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زیادی از دانشجویان پسر خوابگاهی و غیر خوابگاهی در روابطی كه با جنس مخالف خود 
داشته اند بعد از مدتی سرد و دلزده شده و هیجان اول رابطه را برای آنها نداشته و یا به عقیده 
برخی دیگر، رابطه چیز جدیدی برای یادگیری آنان نداشته است، به همین دلیل رابطه خود 
را قطع می كردند. همچنین، این دسته از دانشجویان تعهدی به روابط خود نداشته و برخی 
دیگر اصوالً به تعهد در روابط دوستی معتقد نبودند و درعین حال بخشی از آنان از پوچ و 
بی هدف بودن رابطه خود آگاه بودند. عموم دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی 
معتقد بودند كه سردشدن رابطه و قطع شدن آن از جانب پسران بوده است. همچنین، بخش 
بسیار كمی از دانشجویان دختر به روابط خود تعهدی نداشتند كه این دانشجویان معموالً با 
انگیزه های اقتصادی و یا تفریحی وارد رابطه شده بودند. گافمن در نظریه نمایشی معتقد است 
كه خود در تملك كنشگر نیست، بلكه آن را حاصل تعامل نمایشی میان كنشگر و حضار 
می داند. افراد به هنگام تعامل تالش دارند جنبه هایی از خود را معرفی كنند كه مورد پذیریش 
دیگران است )جاروندی و فرقانی، 2009(. بر اساس این نظریه، برخی از دانشجویان دختر 
در روابط خود با جنس مخالف، خود واقعی را پنهان كرده و خودی را به نمایش می گذاشتند 
كه مورد عالقه خود یا طرف مقابل و یا حتی به خاطر ترس از دردسرسازبودن این رابطه 
در آینده بوده است. این درحالی است كه دانشجویان پسر از نمایش خود واقعی هیچ گونه 
ترس و واهمه ای نداشته اند. عالوه بر این، دانشجویان دختر، در روابط درگیر عشق یا دچار 
غوطه وری در عشق شده و به خاطر شدت عشق و عالقه به طرف مقابل، حاضر به تن دادن 

به رابطه جنسی بودند، درحالی كه دانشجویان پسر این گونه نبودند.
در مجموع، با توجه به اینكه ازدواج و تشكیل خانواده دیگر به عنوان انگیزه اصلی روابط 
بین دانشجویان دختر و پسر مورد مطالعه مطرح نیست و این امر بنیان اصلی خانواده را تهدید 
می كند، پیشنهاد می شود اقدامات فرهنگی مناسب )مانند افزایش آگاهی خانواده ها و كاهش 
توقعات و سختگیری نسبت به ازدواج دانشجویان( برای بازگرداندن شكل گیری خانواده به 
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جایگاه اصلی خود انجام گیرد. با توجه به اینكه جلوگیری از رابطه با جنس مخالف عماًل 
غیرممكن به نظر می رسد و حتی در صورت امكان، می تواند تبعات منفی ازجمله كشاندن 
آن به شرایط آسیب زا را به دنبال داشته باشد، پیشنهاد می شود به خواست دانشجویان توجه 
و امكان برقراری رابطه سالم در محیط های عمومی مهیا شود. همچنین، نظر به اینكه اصرار 
خانواده بر قطع رابطه دختران و پسران عماًل امكان پذیر نیست، پیشنهاد می شود خانواده ها 
با طرح ظریف تری به وجود رابطه با نظارت والدین در محیط های عمومی اقدام كنند. نظر 
به اینكه دانشجویان عمده ترین مشكالت درخصوص رابطه با جنس مخالف را، محدودیت 
موجود در جامعه، افراط در رابطه، ناآگاهی از چگونگی داشتن رابطه سالم، درک متفاوت 
وعده  دوستی،  فرهنگ  نبود  آن،  به  ورود  انگیزه  و  رابطه  نوع  از  پسر  و  دختر  دانشجویان 
ازدواج كاذب و سوءاستفاده جنسی و مالی در رابطه ذكر كرده اند، پیشنهاد می شود مسئوالن 
و خانواده ها در این خصوص تمهیدات الزم را اندیشیده و به مورد اجرا درآورند. همچنین، 
مخالف،  جنس  شناخت  و  سالم  رابطه  داشتن  به  دانشجویان  آموزش  برای  الزم  تمهیدات 
فرهنگ سازی، نداشتن افراط و تفریط در كنترل آنها از سوی خانواده ها، مشخص كردن هدف 
دوستی، كاهش تعصبات و سخت گیریهای خانواده ها و... اندیشه و به كار بسته شود. ضمن 
اینكه ایجاد رابطه دوستی و صمیمت با فرزندان در جهت رفع نیازهای عاطفی آنان، موجب 
می شود كه فرزندان رابطه عاطفی و دوستانه ای با والدین خود داشته باشند و كمتر به سمت 

رابطه با جنس مخالف هدایت شوند.
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