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و فرايند و شناخت الگوها هاي بررسي
 روابط جنسي پيش از ازدواجگيري شكل
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٣، سيده سميه موسوي٢يوسفي، علي*١سعيده ميرابي

 چكيده
درحال تغييـر جنسي خارج از ازدواج روابطموضعگيري وحساسيت موجود در جهان درباره برقراري

دريو دگرگوني است . تحقيقات نشان ميدهند كه جامعه ايران نيز در چنـد سـال اخيـر شـاهد تغييـر
و اين امر ناشي از علل متع و فردي الگوهاي غالب روابط جنسي بوده هدف است. دد اجتماعي، خانوادگي

و فرايند و شناسايي علل روابط جنسـي خـارج از ازدواج در ميـان گيري شكلهاي تحقيق حاضر بررسي
و نمونه تحقيـق شـاملمي زنان زن10باشد. روش بكار گرفته شده در تحقيق حاضر گراند تئوري است

روابط جنسي پيش از گيري الگوي اصلي شكل چهارمجرد داراي روابط دوستي با جنس مخالف ميباشد.
، رابطه جنسي پيش از روابط دوستي سنتيعبارت است از؛ اند ازدواج كه در تحقيق حاضر شناسايي شده

و رابطه جنسي پيش ازدواج مبتني بر روابط عاشقانه، رابطه جنسي پيش از ازدواج مبتني بر عشق سيال
(فريب).ازدواج مبتني بر روابط ضد عاشقان ه

و در ميان هاي يافته تحقيق نشان ميدهد روابط دوستي سنتي روابطي با حداقل رابطه جسمي است
و بـه ارزشـهاي هاي زناني ديده ميشود كه از پايبندي مذهبي بيشتري نسبت به سايرين برخوردار بـوده

و مـرد كـ  ه داراي محتـواي جنسي سنتي باور دارند. روابط جنسي عاشقانه روابطي است ميـان يـك زن
و عاطفي ميباشد. دو عامل اثر گذار در برقراري رابطه جنسي در اين تيپ شـيفتگي طـرفين بـه جنسي

و دارا بودن رويكردي تفسيري نسبت به دين باشـد. نسـبي گرايـي در عشـق، تعـدد مـي نسبت يكديگر
و سطحي بودن روابط جنسي محوري ناصر در روابطعترين شركاي جنسي، لذت طلبي جنسي، دوستانه

و نوع روابط والدين نيز مهم شـرايط تـرين مبتني بر عشق سيال است. تريبيت جنسي در دوران كودكي
و باالخره نفاقگيري اوليه اي شكل و شكست عشـقي در اولـين رابطـه بـا،اين نوع روابط هستند. فريب

در مـي روابط مبتني بر فريبگيري شرط شكلترين جنس مخالف مهم تحقيـق حاضـر هـدف از باشـد.
 از جنس مخالف است. گيري روابط مبتني بر فريب انتقام

: علل دوستي با جنس مخالف، الگوهاي روابط جنسي پيش از ازدواج، عشق سـيال، واژگان كليدي
 روابط جنسي ضد عاشقانه(فريب)، روابط جنسي عاشقانه

 كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي؛ دانشگاه فردوسي مشهدنويسنده مسئول،*.1
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 مقدمه
با جنس مخالف فارغ از ازدواج موضعگيري وحساسيت موجود در جهان درباره برقراري رابطه

و دگرگوني است درصـداززناني كـه ازدواج نكـرده بودنـد6 تنهـا1900 درسال.درحال تغيير

كه امروزه از75 تجربه دوستي با جنس مخالف را داشتند، اين درحالي است درصد زنان پـيش

و گانر، كنندميازدواج چنين رابطه اي را تجربه  نشان ميدهـدها بررسينتايج.)2009(گرينوود

از1969كه درسال درصدازامريكاييها تجربه ايـن رابطـه را پـيش از ازدواج نادرسـت75 ،بيش

به80 قلمداد ميكردنددر حاليكه اين تعداد دردهه (هاردينگ درصد رسيده اسـت.37تا33تنها

ا).2003و جنكس،  زازدواجيكي ديگر از شواهد مؤيـد ايـن امـر، تعدادفرزنـدآوريهاي خـارج

به شكل قابل توجهي در حال فزونـي مي درصـدفرزندآوريها22 باشـد. درفرانسـه مـي باشد، كه

در)1990(لريدون، اندخارج ازازدواج بوده1986 درسال كه بنابراين شواهد حاكي از آن است

و جهان حاضر تجربه رابطه بـا جـنس مخـالف بـه سـرعت رو بـه افـزايش اسـت  .(ريندفوس

)1990واندنهيوول،

ايران نيز در چند سال اخير شاهد رشـد روابـطي جامعهكه دهنده آن استتحقيقات نشان

و ديگـران،  ؛ 1388،؛ گرمـارودي وديگـران 1384جنسي پيش از ازدواج بوده است.(سليمي نيـا

و مهريار و ديگران،1389،خلج آبادي فراهاني به نقل از آزاد ارمكي )1390؛

هـاي اخيربـا تغييـرات اجتمـاعي آرام ولـي وان گفت ايران در سـال در توضيح اين تغييرات ميت

ايـران بـه تـدريج بـاي گسترده اي رو به رو بوده است. با گسترش امكانات جديد ارتبـاطي، جامعـه 

و عـدم  و هنجاري مواجه شده است. اشـتغال ناپايـدار، بيكـاري امواج فزاينده اي از تغييرات ارزشي

و به تأخير افتـادن سـن ازدواج جوانـان،ت اقتصاديامنيت اقتصادي موجب مشكال ترس از ازدواج

اين شرايط موانع زيادي بر سر راه ازدواج كه تنها راه مشروع ارضاي نيازهـايي شده است. در نتيجه

و بـه  و موجب گرايش جوانان به روابـط جنسـي خـارج از ازدواج جنسي در ايران است ايجاد شده

لب روابط جنسي شده است. عالوه بر ايـن ميـزان بـاالي بيكـاري در ميـان تبع آن تغيير الگوهاي غا

و احسـاس آنـومي بـه  و احساس آنومي در آنها شده جوانان تحصيل كرده موجب افزايش افسردگي

ارزشهاي جديد در ميان بخشي از جوانان جامعه منجر شده است. در واقع تغييرات نظـام گيري شكل

و تغيير ساختار اقتصا دي ايران به تدريج زمينه را بـراي بـروز الگوهـاي نـويني از رفتارهـاي ارزشي

و ديگران،  (آزاد ارمكي ).1390جنسي در ميان بخشي از جوانان ايراني فراهم كرده است.
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به تغييرات بوجود آمده در الگوي روابط جنسي غالب در ايران در ي اخيـر هـا سال با توجه

و برقراري روابط جنسيلزوم بررسي علل اين روابط بيش گيري شكلي نحوه خارج از ازدواج

و فراينـدي هدف مقاله از گذشته ضروري به نظر ميرسد.  و شناسايي علل هـاي حاضر بررسي

 باشد.مي روابط جنسي خارج از ازدواج در ميان زنانگيري شكل

 پيشينه تجربي
و همكارانش( به سنخ شناسي1390آزاد ارمكي  غالـب جنسـي در ايـراني الگوها) در تحقيقي

و وروابـط؛روابط آزاد»(پيشامدرن«سه گفتمان ذيلراو آنها اند پرداخته الگوهاي روسپيگري

و روابـط–(روابط دوست دختري» مدرن« صيغه اي)،  و دوست پسري پسـت« همخـانگي)

و روابط مبتني بر عشق سيال) دسته بنـدي كـرده انـد. روابـ» مدرن ط آزاد(روابط ضد عاشقانه

و در سوژه هايي يافت ميشود كه در قبال پرداخت يـا همان تداوم الگوهاي روسپي گري است

به رابطه جنسي  .روابط صيغه اي الگويي از روابط غير عاشقانه پـيش كنندميدريافت پول اقدام

كه هسته اصلي و غريزهآناز ازدواج در ايران است در ميباشـد. پيوند دين ايـن گونـه روابـط

كه هستهوژه هايي با پايبندي مذهبي مشاهده ميشود.س ي منظور از روابط عاشقانه روابطي است

و تمايل جنسي فـرد بـا شـريك جنسـي خـويش اسـت. مشخصـه ي اصلي آن پيوند صميميت

كه بـا تنـوع» چند همسري در زماني«و» تك همسري هم زماني«گفتمان روابط عاشقانه است

بي  و تعلق عـاطفي از مـي شـتر بـه شـريك جنسـي مشـخص جنسي كمتر شـود. در ايـن دسـته

دو،ها سوژه نيازهاي عاطفي همسطح نيازهاي جنسي اهميتي بسيار دارد. روابط عاشقانه خود به

». روابـط همخـانگي«و» دوست پسـر-روابط دوست دختر:«شودمي خرد ديگر تقسيمي دسته

ر دوست پسـري را داراسـت بـا الگوي دوست دختهاي ويژگيي الگوي روابط همخانگي همه

كه اين افراد با يكديگر زندگي زير يك سقف را تجربه و زندگي اقتصـادي كنندمي اين تفاوت

دري محصـول دوران مدرنيتـه نيزعشق سيال مشتركي دارند. و رويكردهـاي پسـامدرن متـأخر

و در قالب نسـبيتي شـدي  د قـرار غرب است. در اين الگوي جديد، مفهوم عشق بازتعريف شده

و مطلق گرايانه عشق رمانتيـك هاي گرفته است. اين الگوي جديد از رابطه، تعهد سخت گيرانه

و منكر ضرورت رابطه و متعهدانه است. ويژگي عشق سيال نه رفتني را نقض ميكند صميمانه

؛ تعهـد  و هدف آن تنوع بيشـتر به سمت الگوهاي پنهان كاري بلكه چند همسري آشكار است
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و كه صورتي نسبتا دوستانه دارند. عشق سيال در واقـع كمتر آزادي بيشتر در رابطه هايي است

عشق نيست كه رابطه اي دوستانه است. قرار گـرفتن در موقعيـت عشـق سـيال در بسـياري از 

شكلي نه الزاما امري دفعي كه مرحله،اين دستههاي سوژه جنسيي تغييرات ذائقهگيري نهايي

هدف از روابط ضد عاشقانه تنوع بيشـتر، تعهـد كمتـرو رسـيدن بـه منـافع .. در آنها بوده است

خاص در رابطه هايي است كه صورتي نسبتا عاشقانه دارند اما در واقع عاشقانه نيستند. روابـط 

ضد عاشقانه ظاهري عاشقانه اما محتوايي آميخته با فريب دارند. ويژگـي روابـط ضـد عاشـقانه 

.چند همسري پنهان است

به بررسي متغيرهـاي مختلـف مـؤثر بـر روابـط جنسـي خـارج از ديگر يقات متعددي تحق

) و برغمدي دهـد مـي نشان)1389ازدواج پرداخته اند. در سطح فردي نتايج تحقيقات ميرزايي

به ترتيب عبـارت هايكه انگيزه انـد دانشجويان مورد بررسي از برقراري رابطه با جنس مخالف

شدن، تنهايي، شناخت جـنس مخـالف، كسـب تجربـه، لـذت جـويي، از؛ نياز به دوست داشته

و صداق و ميـزانت طرف مقابل، خوش اخالقي، خوش مشردرستكاري و اجتمـاعي بـودن بي

ميان متغيـر معناداريي نتايج اين تحقيق نشان ميدهد رابطه همچنيندانش علمي طرف مقابل . 

(زن) هايي همچون جنسيت(مذكر بودن)، ميزان دينداري فرد، محل سكونت، سن، گرايش فرد

و تمايل به رابطه با جنس مخالفي رشته،به نوع حجاب، وضعيت تأهل وجـود مورد تحصيل

. دارد

يكي از مهمدر ميان عوامل ياد شده متغيرهايي است كـه در كـاهش گـرايش ترين دينداري

قات نشـان ميدهنـد كـه تحقيگذار است. تأثيرجنسي خارج از ازدواجي فرد به برقراري رابطه

مهمـي بـراي پرهيـز از روابـطي مذهبي پيش بينـي كننـده هاي درگيري مستمر در فعاليتاوال 

و ديگران،جنسي در هر دو جنس ميباشد دينداري تعداد شركاي)و ثانيا2008)(يوكر،2000(پول

)2006(باركان، دهدمي كاهشنيز جنسي را 

،تعهـد بـه روابـط عاشـقانه متغير هايي هم چون همچنين نتايج تحقيقي نشان ميدهد ميان

و جلوگيري از بيماري و رابطـه هاي حفظ سالمت فيزيكي جنسـي خـارج از ازدواجي مقاربتي

و اسكات جونز،معكوسي وجود داردي رابطه نتايج بررسي ديگر نشـان دهنـده.)2010.(لئونارد

واز نظر جنسي در ميان زنـانو نداشتن شريك مشتاقمعكوس ميان ترس از بارداريي رابطه

به رابطه و ديگران،مي دوستي با جنس مخالفي گرايش ) نيـز در 2009.كيو()2000باشد.(پول
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دوستي با جـنس مخـالف اقـدامي به رابطهها كه برخي از زوج داده استنشان خودي مطالعه

ق كنند مي  رار دهند تا رابطه شان را بعنوان مقدمه اي براي ازدواج مورد آزمايش

گـرايشدردهنـد كـه در سـطح خـانوادگي نيـز عوامـل متعـدديمي نشان تحقيقاتنتايج

به برقراري روابط جنسي خارج از ازدواج مؤثر و جوانان نتايج يك بررسـي باشد.مي نوجوانان

كه  و محبـت نشان ميدهد دانش آموزان دختري كه با جنس مخالف خود رابطه دارند از توجـه

و سختكمتري در خا و تعصـبات در خـانواده هـايي كـه فرزنـد گيـري نواده برخوردار هستند

تحقيـق ) نتـايج 1383،(كـوثري دانش آموز آنها با جنس مخالف خود رابطه دارد بيشتر اسـت.

والديني والدين در دوران بلوغ، نگرش آزادانهي كنترل سخت گيرانهدهدمي ديگري نيز نشان

به نظرات والد باشند.مي دوستي با جنس مخالفهاي پيش بيني كنندهترين ين مهمو احترام كم

وي نگرش آزادانه،والدين، جو نامناسب خانوادگيي كنترل سخت گيرانه عالوه بر اين والدين

به نظرات والدين پيش بيني كننده مهم خانوادگي در برقراري روابـط جنسـي بـا هاي احترام كم

و ديگران،بمي جنس مخالف قبل از ازدواج (رفاهي ) نتايج ساير تحقيقات نيز نشان 1391اشد.

و يا فعاليت مذهبي خانواده بـا تـأخيري دهنده ارتباط حضور مذهبي والدين در مجامع مذهبي

و ديگران،جنسي استي زمان شروع رابطه و برغمدي،)2006(منالو ي دسته)1389(ميرزايي

و اقتصـادي خانوادگيهاييويژگ تأثيراهميت ديگري از تحقيقات بر از قبيل پايگاه اجتماعي

و ساختار خانواده در دوران كودكي به برقـراري فرد خانواده جـنس مخـالف رابطـه بـاو اقدام

گسسـته هـاي كسانيكه در خـانواده دهدمي نتايج يك بررسي نشان. بعنوان مثال تأكيد كرده اند

به ازدواجاند بزرگ شده و بطور معمول ديرتر از بچه هـايي كـه نگرش منفي تري نسبت دارند

كه در خانواده هايي بـا عالوه براين. كنندمي ازدواجاند سالم پرورش يافتهي در خانواده افرادي

در مقايسه با كسـاني كـه در خـانواده هـايي بـا سـطح اند پايگاه اجتماعي باالتري پرورش يافته

و درآمد پايين تر به دنيا آمده اند ، ديرتر از سايرين اولين رابطه با ناهمجنس را شـروع تحصيلي

كه فرزند اول در تحقيق خود پل عالوه بر اين.)2009(ويكي،كنند مي به اين نتيجه رسيده است

و باشد.مي جنسي در هر دو جنسي مهمي براي پرهيز از رابطهي بودن پيش بيني كننده (پـول

)2000ديگران،

و خان ارتباط با دوستان از جملـه عوامـل ديگـري اسـت كـه،وادگيعالوه بر سطوح فردي

به برقراي رابطـه  و شـروع رابطـه را تحـتي گرايش و دهـد. مـي قـرار تـأثير جنسـي (بـاس
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و برغمدي،)2010ديگران، )1389(ميرزايي

و هــاي رســانه تــأثيردر مــورد جمعــي بــر گــرايش بــه رابطــه بــا جــنس مخــالف لنگــل

به اين نتيج2006(همكارانش هاه رسيدند) كه داراي محتواي جنسـي هسـتندكه رسانه يـك يي

 آينـد. نتـايج بررسـي ديگـري نشـان مـيبه شمارجامعه پذيري جنسي نوجواناندرمهم عامل

به نوع برنامه دهد مي ايي كه بين گرايش ي نحـوه،هـا گـرايش بـه اسـتفاده از رسـانه،ماهواره

و گرايش بـه برقـراري رابطـهي گرايش به نوع برنامه،استفاده از اينترنت جنسـيي تلويزيوني

و برغمدي،ي پيش از ازدواج رابطه (ميرزايي ) 1389معنا داري وجود دارد.

جنسي پيش از ازدواج مهاجرت افراد است. طبقي گذار بر داشتن رابطه تأثيرآخرين عامل

كه مهـاجرت پيش از ازدواج ارتباط مثبت داردي تحرك جغرافيايي با رابطهها يافته به اين دليل

ومي گردد، امكان نظارت والدين را كاهشمي سبب تضعيف پيوندهاي اجتماعي و تنهايي دهد

) 1994(استك،.دهدمي انگيختگي را افزايش

 چهارچوب نظري
و تبيين علل برقراري رابطه انتخـاب هـاي جنسي پـيش از ادواج ميتـوان از نظريـهي براي فهم

و٣اجتمـاعي يـادگيري،گـروه مرجـع،٢رفتـار بـين فـردي،١شده ريزيمهبرنارفتار،عقالني

جامعـه مجموعـه،نظريه انتخاب عقالنـي بر اساس فستينگرسود جست.»ناهماهنگي شناختي«

و مبتنـي بـر  اي از افراد است كه كنش عقالني دارند. ايـن كـنش عقالنـي معطـوف بـه هـدف

بتنـي بـر ايـن نظريـه درجهـان كنـوني تعـاريفمهـاي بر اساس تحليلعقالنيت ابزاري است. 

و افـراد بـه دنبـال لـذت طلبـي  و سوكوالر تغيير كرده است عقالنيت با رواج افكار اومانيستي

و اهرم كه در جامعه سنتي قدرتمنـد بودنـد، هاي بيشتر هستند خارجي اي نظير مذهب يا عرف

ا  و اهميت چنداني ندارند.از سـوي ديگـر، بـدليل مشـكالت و وزن و رواج بيكـاري، قتصـادي

نتيجتا باال رفتن سن ازدواج، فرد براي برآوردن نيازهاي جنسـي خـود رابطـه جنسـي پـيش از 

و وبستر،مي ازدواج را عملي عقالني ).2000شمارد(هالكلي
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و داوطلبانه١شده ريزي برنامهنظريه رفتار نه كامال اختياري و نـه كـامال داندمي رفتار فرد

شده. طبق اين نظريـه رفتـار فـرد بوسـيله سـه دسـته از مالحظـات ريزي برنامهو تحت كنترل

 يـك بـه نسبت فرد مطلوب يا نامطوب نگرشكه حاصل رفتاري باورهاي-1شود:مي هدايت

و مـي فـرد ذهنـي هنجارهـايكه حاصـل هنجاري باورهاي-2است رفتار  باورهـاي-3باشـد

و كنتـرل رفتـار را افـزايش شـده ادراك رفتـاري كنترلكه حاصل كنترلي در مـي اسـت دهنـد.

و كنتـرل  به رفتار، هنجارهـاي ذهنـي مجموع قصد فرد براي انجام رفتار حاصل نگرش نسبت

و هنجارهـاي ذهنـي فـرد  چه نگـرش و به عنوان يك قانون كلي هر رفتاري ادراك شده است

ب و كنترل ادراك شده روي رفتار بيشتر به يك رفتار مطلوب تر اشـد، احتمـال اينكـه آن نسبت

مبتني بر اين نظريه حاكي از آن است كـه هاي تحليلرفتار از فرد سر بزند قوي تر خواهد بود. 

و نگرش افـراد نسـبت هاي در سال اخير باورهاي رفتاري در مورد رابطه جنسي قبل از ازدواج

به شدت تغيير كـرده اسـت. آنچنانكـه بـدليل افـزايش سـن ازدواج  ازبه اين مقوله كـه ناشـي

مشكالت اقتصادي حاكم بر جامعه است با شكل جديدي از روابط(ماننـد ازدواج سـفيد، هـم 

و هنجـار  و دوستي با ناهمجنس) مواجهيم كه اتفاقا به نـوعي فرهنـگ يعنـي باورهـاي خانگي

،بـر نقـش عوامـل اجتمـاعي٢نظريه رفتار بين فردي)1991(اجزن،تبديل شده است.هنجاري 

ر و رفتار كنوني او تأكيد ميكند. طبـق ايـن تئـوري گيري فتارهاي گذشته فرد در شكلعواطف

و نيت فرد، عادت و الزامات هر موقعيتهاي رفتار در هر موقعيتي تابع قصد باشد. نيتمي فرد

و تـأثير فرد خـود تحـت  و خودپنـداره فـرد)، احساسـات عوامـل اجتماعي(هنجارهـا، نقشـها

و ديگران، باشدمي فرد در مورد عواقب يك عمل) هاي نگرشهاي فرد(ارزيابي بر)2003(ماركي

به،٣اجتماعي طبق نظريه يادگيري و بـر صورت رفتار ازو اسـاس مشـاهده ناخودآگـاه تقليـد

 بـه صـورت رفتار ديگران شكل ميگيرد. بر اساس اين نظريه رفتارهاي مـا يـا بـه شـكل منفـي 

به صورتا به شكل مثبت واكنشي در برابر رفتارهاي ديگران است وي تقليـدي از رفتارهـايو

شكل مرجعهاي گروهيا افراد نيز بر نقش تئوري گروه مرجع)1969(باندورا، ديگران. گيري در

و كرلي، كنندمي تأكيدجامعهدر افراد كنشويگير تصميم نگرش، )1998(كيت
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 روش تحقيق
ايي تحقيق حاضر با استفاده از روش نظريه درا1زمينه نجام گرفته است. الگوي فرايند تحقيق

و تدوين2نظريگيري نظريه پردازي داده محور شامل مراحلي همچون نمونه ، كدگذاري نظري

(فليك،مي نظريه ص.1388باشد. و محرمانه بودن موضوع109، به دليل تابو ). در تحقيق حاضر

ندگيري مورد بررسي امكان استفاده از روش نمونه به جـاي آن از نظري وجود و بنابراين اشت

) استفاده شده است. عالوه بر ايـن سـعي3گلوله برفيي در دسترس(به شيوهگيري روش نمونه

دارا بـودن4متفـاوت شـدت هـاي در دسترس بر اساس ميـزان هاي شده است تا انتخاب نمونه

م  خـالف از رابطه با جنس مخالف باشد. طبق تعاريف ذهني مشاركت كنندگان رابطه بـا جـنس

سه دسته و رابطـهيو رابطه5جسميي صميمانهي رابطهي نظر شدت به ي جنسي غير واژينال

 جنسي واژينال تقسيم شده است.

و فراينـد كه گفته شد هدف تحقيق حاضر بررسي علل روابـط گيـري شـكل هـاي همانطور

ازا خـارجي منظـور از رابطـه باشـد.مي خارج از ازدواج در ميان زنانجنسي  ز ازدواج شـكلي

اسي رابطه و مرديدو جنس زمـاني محـدود بـاي در يـك دوره باشـد كـهميت كه شامل زن

يكديگر ماجراي عشـقي پيـدا كـرده انـد. بنـابراين رابطـه عبـارت اسـت از پيونـد مـوقتي كـه 

و معموال از لحاظ زماني نيز محدوديت ترين برجسته خصوصيت آن آزادانه بودن انتخاب است

كه داراي جنبهدارد  به همان اندازه و احساسـيي . اين نوع رابطه جنسي است محتواي عاطفي

(دانينو،  10تحقيق حاضر شـاملي)بر اساس اين تعريف نمونه122: 1384را هم در بر ميگرد.

و جنسـيي كه داراي رابطه زن مجردي است و بـا محتـواي عـاطفي دوستي با جنس مخـالف

 هستند.

1. grand theory 
. نمونه گيري نظري عبارت است از فرايند گردآوري داده ها براي نظريه پردازي كه از اين طريـق تحليـل گـر بـه2

و تصميم مي گيرد كه چه داده هايي را در مرحلـه  و تحليل ميكند طور همزمان داده هايش را گردآوري، كدگذاري
(فليك،ي بعدي و آن ها را در كجا پيدا كند. ص.1388گردآوري ،138.(

. در رابطه با نمونه گيري گلوله برفي بايد گفت كه محقق ابتدا با معدود افرادي كه داراي رابطه بـا جـنس مخـالف3
ي آنها به ساير افراد داراي رابطه دسترسي پيدا كرده است. و بواسطه  بودند مصاحبه نموده

)گيري بر اساس شدت. در نمونه4 maximal variation)در ها،، ويژگي و .. جالـب تـوجهي ، تجربيـات فراينـدها
موارد مورد بررسي فرض گرفته ميشود. در اين حالت مواردي كه داراي بيشترين شدت يا مواردي كـه داراي شـدت 

و مقايسه مي (فليك، متفاوتي هستند به طور سيستماتيك انتخاب ) 143،ص.1388شوند.
ي جسمي برقراري روابط جسمي بدون تحريك جنسي يا با كمترين ميزان تحريـك5 ي صميمانه . منظور از رابطه

و بوسيدن است. /دست دادن  جنسي مانند دست يكديگر را گرفتن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و ... و شناخت الگوها 95 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بررسي

د چهـار نـوع اسـت كـه شـامل ومين عنصر در نظريه پردازي داده محـور كدگذاري نظري

 متـون در كدگـذاري فراينـد. ميباشـد٤و فراينـد٣گزينشـي،٢، محوري١كدگذاري بازتكنيك 

كه تحقيق حاضر به شيوه كدگذاري بـازها ابتدا متون حاصل از مصاحبهبه اين شكل بوده است

و مفاهيم اوليه از آن استخراج هاي مقولهسپس با كمك كدگذاري محوري شده اند. تقطيع شده

ربط داده شده است.اساس برقـراري فرعيهاي به مقولهاصلي استخراج شده در كدگذاري باز، 

و كربين ميباشد. اجزا تشكيل ارتباط در اين مرحله مدل پاردايمي ارائه شده در روش استراوس

و٥رايطشـ-1پارادايم عبارت است از: هاي دهنده يا مؤلفه كـه عبـارت اسـت از كـل اوضـاع

م كه پديده در آن جاي دارد، احوال يا راهبـردي يـا هـاي پاسـخ كـه هـا عمل/ تعامل-2وقعيتي

كه افراد يا گروه و رويدادهايي ميدهها معمولي هستند كه تحت آن شـرايطبه مسائل يا امور ند

ومي پديد و تعامل هاييكه پيامدها-3 آيند و گروهاس نتايج اعمال تحت شرايطهات كه افراد

و كربين، اند صورت داده موجود ص. 1391(استرواس دوها در تحليل داده). 150، عـالوه بـر

و محوري از كدگذاري فرايند براي  وي پـيش رونـده هـاي كشف ويژگيكدگذاري باز تعامـل

به دليـ استفاده شده است.نيز آن بر ساختار تأثير هـايل كـم بـودن نمونـه الزم به ذكر است كه

و اسـتخراج نظريـه در  به درجه اشباع امكان اسـتفاده از كدگـذاري گزينشـي و نرسيدن تحقيق

و فرايند به شناسايي الگوهاي علل و روابط جنسي گيريشكلهاي تحقيق حاضر وجود نداشته

 پيش از ازدواج اكتفا شده است.

و بـر اسـاس1 . كدگذاري باز در نظريه پردازي داده محور فرايندي تحليلي اسـت كـه طـي آن مفـاهيم شناسـايي
ا و ميخصائص (فليك،بعادشان بسط داده ص.1388شوند. ،333 .( 

را.2 كدگذاري محوري در نظريه پردازي داده محور فرايند مرتبط كردن مقوله هاي فرعي به مقوله هاي اصـلي تـر
(فليك،شامل مي ص.1388شود. ،335.(

و در ايـن3 و . كدگذاري گزينشي كدگذاري محوري را در سطح انتزاعي تري ادامه مي دهـد مرحلـه شـكل گيـري
و شـرح  ي اين نوع كدگذاري شكل فرمول بندي شده پيوند هر دسته بندي با ساير گروه ها شريح ميشود.در نتيجه

ص.1388و بسط داده شده اي از سرگذشت مورد به دست خواهد آمد.( فليك، ،337(
تغ4 ييراتي كـه مـي توانـد منجـر بـه . منظور از كدگذاري فرايند زنجيره پيش رونده عمل/ تعامل است يعني همان

و كربين،  (استرواس ص. 1391تغيير در شرايط ساختاري شود. ،183(
و5 و دخيل تقسيم مي شـوند. منظـور از شـرايط علـي آن دسـته از رويـدادها ي شرايط علي . شرايط به دو دسته

و منظور از شرايط دخيل آن دسته از شـرا  يطي اسـت كـه شـرايط علـي را وقايعي است كه بر پديده ها اثر ميگذارد
و كربين،  (استرواس ص. 1391تخفيف يا به نحوي تغيير ميدهند. )154و153،
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ها يافته
سـال قـرار30تا20ي سني زن مجرد كه در دامنهيمشاركت كننده10در بررسي حاضر تعداد

تجربه شده اكثـر مشـاركت كننـدگان مورد مطالعه قرار گرفته اند. تعداد روابط دوستياند داشته

و شدت رابطه3تا1بين  دري نفر بوده ي صـميمانهي حـد رابطـهسهآنها با جنس مخالف نيز

(ر)نف5(غير واژينال جنسيي رابطه،نفر)3جسمي( 9بوده است. نفر)2و رابطه جنسي واژينال

نفـر نيـز داراي تحصـيالت1و انـد نفر از مشاركت كنندگان داراي تحصـيالت ليسـانس بـوده

 كارشناسي ارشد بوده است.

روابط جنسي پيش از ازدواج كـه در تحقيـق حاضـر شناسـايي گيري الگوي اصلي شكل4

رابطه جنسـي پـيش از ازدواج مبتنـي بـر روابـط،روابط دوستي سنتيعبارت است از؛ اند شده

و رابطه جنسي پيش ازدواج مبتنـي  عاشقانه، رابطه جنسي پيش از ازدواج مبتني بر عشق سيال

(فريب) .١ بر روابط ضد عاشقانه

و بيانگر شـرايط بسـتر سـاز1نمودار شماره نشان دهنده الگوي روابط دوستي سنتي است

به دوستي با جنس مخ و فراينداقدام موجود در روابط دوستي كساني است كـه بيشـتر هاي الف

و باورهاي مذهبي بوده اند. شرايط بسترساز اقدام ايـن  از سايرين پايبند ارزشهاي جنسي سنتي

به دوستي با جنس مخالف عبارت ؛اند افراد و ميل بـه تجربـه دوسـتي بـا جـنس از كنجكاوي

به قصـد ازدواج تصو،احساس تنهايي،نياز جنسي مخالف، وقـت،ر يافتن مرد ايده آل، آشنايي

و،گذارني تحريك شدن از طرف دوستان براي برقراري رابطه، اصرار مرد براي برقراري رابطه

. عمل فرد در مقابل شرايط اوليه اقدام بـه دوسـتي بـا جـنس فشاررواني ناشي از شرايط كنكور

اوليـه پـس از شـروع هـاي تيـپ، آشـنايي مخالف بوده است. فرايند پيش روي رابطـه در ايـن 

و ايجاد دلبستگي عـاطفي ميـان  و ديداري دوستي، افزايش صميمت با افزايش تعامالت كالمي

و افراد وارد  و پسر شكل گرفته طرفين بوده است. پس از اين مراحل تعامل جسماني بين دختر

مطـرح شـده از سـوي جسماني يعني دست گرفتن شده اند. داليلي صميمانهي حداقل رابطه

به دست گـرفتن عبـارت اسـت از؛ هيجانـات جنسـي، دلبسـتگي  مشاركت كنندگان براي اقدام

به طرف مقابل، ناتواني زن از رد درخواست مرد با وجود نارضـايتي از دسـت گـرفتن.  عاطفي

 
) 1390. الزم به ذكر است كه تيپ هاي دوم تا چهارم شبيه سنخ هاي شناخته شده در تحقيق آقـاي ازاد ارمكـي(1

و بنابراين از همان نام گذاري ها در اين تحقيق استفاده شده است.  بوده
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و تضـادهاي دورنـي در مـورد عمـل دسـتها عالوه بر اين برخي از افراد براي كاهش ترديد

به توجيهاتي گرفتن و امكان كنترل رابطـه همچون١اقدام ي داشتن قصد ازدواج با طرف مقابل

به دليل فاصله مكاني زياد كرده اند. مشاركت  دراين رابطه اظهار داشته است:1كنننده جسمي

ولـي خـب(عدم موافقت بـا برقـراري رابطـه جسـمي) من با دست دادنمم مخالف بودم«

د ، اين دست دادنم بخـاطر ايـن(ناتواني از مخالفت با درخواست مرد)يگهباالخره زير بار رفتم

تـونم چون ما خيلي كم همديگه رو ميبينيم، خيلي كم، گفـتم مـي شه گفت قبول كردم حاال مي

كه هست مثالً مي ( پذيرش رابطه جسمي با تصـور خيلي كمش كنم تونمخيلي همين كمي هم

 ....»، ارتباطي)هاي ديتامكان كنترل رابطه جسمي به دليل محدو

كه مشاركت كنندگان براي محدود كردن روابط خود به حـداقل رابطـه جسـمي يـا داليلي

به گناه بـودن روابـط جنسـي خـارج از اند همان دست گرفتن عنوان كرده عبارت است از: باور

ات ازدواج، ارزشهاي اجتماعي جنسي مبني بر نفي روابط جنسي پيش از ازدواج، داشتن تصـور 

به دليل تجربـه  به روابط جنسي خارج از ازدواج منفـي دوسـتان در ايـن زمينـه،ي منفي نسبت

تالش براي حفظ عزت نفس با حفظ بدن از دسترس مردان، تـرس از تخريـب تصـوير مثبـت 

و تحـتي اوليه در ذهن دوست جنس مخالف با برقراري رابطه  تـأثير جنسي پـيش از ازدواج

و مـذهبي حـاكم بـر قرار گرفتن موقعيت ازد واج،ترس از دست دادن بكارت، ارزشهاي جنسي

به ازدواج با دوست جنس مخالف وامكان كسـب لـذات جنسـي  خانواده، اطمينان نسبي نسبت

و احسـاس عـدم امنيـت روانـي  و غير متعهدانه بودن رابطه دوستي در زندگي مشترك، موقتي

و محدودي براي برقراري رابطه جنسي، فاصله . الزم بـه ذكـر هاي يت مالقاتمكاني حضوري

،داليل عنوان شده براي محدود كردن رابطـه از سـوي افـراد باورهـاي مـذهبي ترين است مهم

و امكان تخريب تصور مـرد طـي برقـراري رابطـه بـوده كـه و غير متعهدانه بودن رابطه موقتي

 
به توضيح فرايند توجيه خود پرداخته اسـت. بـر طبـق ايـن نظريـه» ناهماهنگي شناختي«ي . فستينگردر نظريه1

ميوقتي كه شخصي كاري را انجام مي و ديگـران را متقاعـد سـازد كـه دهد، تالش كند تا در صـورت امكـان خـود
و معقول بوده است ناهماهنگي شناختي اساسـاً حـالتي از تـنش  اسـت كـه از داشـتن دو شـناخت عملش منطقي

شود بنا بـر مفروضـات(پندارها، نگرشها، باورها، عقايد) همزمان كه از نظر روانشناختي نامتجانس هستند حاصل مي
(اروسـون،  و عملـش درسـت اسـت. : 1369زير بنايي اين نظريه اين انگيزه در انسان وجود دارد كه تصور كند فكـر

و بازارزيـابي آن ). يكي از تعيين كننده102-107 هاي مهم براي اين كه آيا شخص پس از تصميم گيري به تحريف
كند يا نه، برگشت ناپذيري آن تصميم است اين بدان معني است كه اگر مـردم نتواننـد در مـورد تصـميم اقدام مي

و به توجيه خود اقدام مي  (اروسون، خود اقدامي بكنند نسبت به درستي آن اطمينان بيشتري پيدا مي كنند كنند.
1369 :119.(
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مشـترك از وارد موجب شده تا افراد با بيان توجيهاتي همچون امكان كسـب لـذت در زنـدگي

و يا جنسي خودداري كنند. اظهارات مشاركت كننـدگان  2و1شدن به روابط صميمانه جسمي

 باشد.مي بيانگر اين مطلب

يه چيزي اعتقاد داره، من خودم خيلي برام بـاارزش بـود كـه« به تـو خب ببينين هر كسي

ظ عـزت نفـس بـا وارد(حفروابط دوستي خيلي چيزا رو حفظ بكنم، ارزش خودم حفظ بكنم

كه ديگه بايد شديد تـر حفـظ جنسي)ي نشدن به رابطه  خب اگه با طرف قصد ازدواجم داشتم

مردا اين جورين وقتـي ميبيـنن يـه جنسي)ي(قصد ازدواج مانعي براي برقراري رابطهكردم مي

ش فكر ميكنن اون دختر ممكنه خود حت در اختيارشون قرار ميده مطمئنادختري خودش رو را

به(رو راحت در اختيار صدها نفر ديگه هم قرار ميده، مـرد از تخريب تصوير مثبت اوليـه باور

كه خودش حفظ ميكنه تو رابطه)...با برقراري رابطه جنسيزن دوسـتي بـه نظـري ولي كسي

جنسـي پـيش از ازدواجي ارزش بودن خودداري زن از رابطهمن براي مرد خيلي باارزش تره..(

»ن) براي مردا

كه باهاش نميخوابم همون اعتقادمه« (باورهـاي مـذهبي مـانعي ولي خب بزرگترين دليلي

(قصـد چون من ميدونم با اين هـدفي كـه دارم پـيش ميرم، براي رابطه جنسي پيش از ازدواج)

مي)ازدواج تونم برسم اگه همون جوري پيش بره هر چيزي به وقتش پيش ميادبه اون لذتاشم

ن .(امكان كسب لذت جنسي در زندگي زناشويي) داره من زودتر برم استقبالشخودش، نيازي

الگوي روابط جنسي پيش از ازدواج مبتني بر روابـط عاشـقانه نشان دهنده2نمودار شماره

به تيپ.١است به دوستي با جنس مخالف در اين تيپ بسيار شبيه شرايط علي اوليه براي اقدام

ظا باشد. ويژگي اول مي و شخصيتي مرد، آشـنايي بـه قصـد هري مرد، ويژگيهاي هاي اخالقي

ازدواج، احساس تنهايي، فشار هنجار گروه دوستان مبنـي بـر داشـتن دوسـت جـنس مخـالف، 

تصور يافتن فرد ايده آل، تحريك شدن از طرف دوستان براي برقراري رابطه، اصرار مرد بـراي 

و نياز جنسي شرايط علي اوليه اي كه بستر ساز افدام فرد بـه دوسـتي بـا برقراري رابطه هستند

 باشند. جنس مخالف مي

از1 و منظـور . الزم به ذكر است هيچ يك از افراد مورد بررسي در اين تحقيق داراي روابط عاشقانه همخانگي نبوده
 دوست پسري مي باشد.-روابط عاشقانه در اينجا همان روابط دوست دختر
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 روابط دوستي سنتي.1نمودار

 شرايط علي

و ميل به تجربه كنجكاوي
 دوستي با جنس مخالف

 نياز جنسي
 احساس تنهايي

 يافتن مرد ايده آل
 آشنايي به قصد ازواج

 وقت گذراني
تحريك شدن از طرف

 دوستان براي برقراري رابطه
رابطه اصرار مرد براي برقراري  

فشاررواني ناشي از شرايط
 كنكور

تعامل عمل/

اقدام به دوستي با
 جنس مخالف

 ايجاد دلبستگي افزايش صميميت آشنايي

افراينده

دست هم را
 گرفتن

عمل/ تعامل

شرايط علي

 هيجانات جنسي
 دلبستگي عاطفي
ناتواني زن در رد
درخواست دست 

 گرفتن مرد

توجيهات

 قصد ازدواج
تصور امكان

كنترل رابطه 
ي جسمي از 

 سوي زن
جنسي خارج از باور به گناه بودن روابط
 ازدواج

تجربه منفي روابط جنسي پيش از
 ازدواج دوستان

تالش براي حفظ عزت نفس با حفظ
 بدن از دسترس مردان

قصد ازدواج با دوست جنس مخالفو
ترس از تخريب تصوير مثبت اوليه با 

 برقراري رابطه جنسي
 ارزشهاي اجتماعي جنسي سنتي

 ترس از دست دادن بكارت
و محدود بودن فاصله مكاني زياد

 مالقات هاي حضوري
موقتيو غير متعهدانه بودن رابطه

 دوستي
عدم وجود امنيت رواني براي برقراري

 رابطهي جنسي 
اطمينان به ازدواج با دوست جنس
مخالفو كسب لذت در زندگي 

 مشترك
 ارزشهاي جنسي حاكم بر خانواده

داليل محدود كردن
رابطه به دست
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فرايند برقراري رابطه در اين تيپ عبـارت اسـت از آشـنايي اوليـه، افـزايش صـميمت بـا

و ديداري، ايجاد دل و بيـان گسترش تعامالت كالمي بستگي ميان طرفين، دست هـم را گـرفتن

به برقراري رابطه (معاشقهي صميمانهي تمايل و گو١جسمي دوسـتانه. معمـوال هاي ) در گفت

و با مقاومت اوليه زن مواجه شـده اسـت.ي تقاضاي رابطه جسمي(معاشقه) از جانب مرد بوده

ج به سكس، نادرست دانستن روابط و جنسي پيش از ازدواج، ترس از كشيده شدن رابطه سمي

ترس از خانواده، ترس از تخريب تصوير مثبت اوليه نزد دوسـت جـنس مخـالف بـا برقـراري 

و جنسي از جمله دالئل عنوان شـده از سـوي مشـاركت كننـدگاني صميمانهي رابطه جسمي

و تفسـي  ر براي مقاومت اوليه در برابر رابطـه صـميمانه جسمي(معاشـقه) ميباشـد. شـيفتگي زن

و تغيير نظر اوليه زن در مورد برقراري رابطهي گرايي ديني موجود در او داليل عمده ي ترديد

(معاشقه)مي باشد. بيانات مشاركت كننده  باشد؛مي اين امري نشان دهنده4صميمانه جسمي

من به تفسير قرآن زياد اعتقاد ندارم ميگم من دركم اينقدره پس همين قـدرم از قـرآن4م.«

و بكنـي(تفسير گرايي ديني)رك ميكنمد يه كاري از نظر بقيه گناه ولي تـو اون كـار مثال شايد

و گناه هم نكني شايد اون كار بهـت لـذتم بهـت بـده ايـن كـار گنـاه  احساس خيلي پشيموني

خب من قبل از اينكه وارد اين رابطه بشم معاشقه رو خيلي گنـاه نيست(تفسير گرايي ديني)... 

و و خيلي ديگه دوسش داري اصالً بعضـي ميدونستم يه طرف يه رابطه اي ميشي لي وقتي وارد

به گناه بودن رابطه چيزا برات ديگه معني نداره ازي(تغيير ديدگاه نسبت و جنسي پس جسمي

به رابطه دوستي) مثالً نامحرم ديگه تو اين رابطه واسه من معني نداره چون درسـت وارد شدن

و دوسـت ديم ما هنوز ازدواج نكر ولي بازم احساس ميكنم چون من اونو دوست دارم اونم من

به هم محرم شديم و ما ناخودآگاه و خواست دو طرفه مالك محرميت)... داره من ميگم(عالقه

يه همچين چيزي داره ميگه وقتي ترجمش  اون صيغه چي ميگه؟ ميگه مثالً شما دو تا راضيين؟

كه راضيم او كه راضي پس اين وسط چيز حرومي وجـود نـداره مـن ميكني، خب ميگم من نم

و اينطوري توجيه ميكنم  وي(تفسير گرايي ديني؛ عالقه توجيه كننده رابطهخودم خودم جنسي

» جسمي)...

جسمي(معاشـقه) برانگيختگـي جنسـيي از جمله عوامل ديگر برقـراري رابطـه صـميمانه

 
و نوازش1 ي جنسـي . منظور از معاشقه اعمالي همچون بوسيدن، درآغوش گرفتن مي باشد كه الزاما قبل از رابطـه

 اتفاق نمي افتد.
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و احساس تنهايي، فشـار روا نـي ناشـي از دوره امتحانـات، كجنكـاوي طرفين، زندگي مجردي

و  و اصرار مرد براي معاشقه ميباشد. احساس گناه،احساس لـذت، احسـاس آرامـش جنسي زن

به خانواده احساسات تجربه شده در اولين مرتبه معاشقه بوده كـه بـا تكـراري احساس خيانت

و داشتن رابطه تبديل به و ترسهاي اوليه كاهش يافته امري عادي شده است. معاشقه اضطرابات

و در برخـي اند جنسي غير واژينال شدهيبه طور معمول پس از انجام معاشقه افراد وارد رابطه

به دليل فاصله و محدوديتي مواقع نيز و رابطههاي مكاني جنسـي در يـكي ارتباطي معاشقه

و ولـع جنسـي مـرد،  و مرحله اتفاق افتاده است. برانگيختگـي جنسـي طـرفين، اصـرار عالقـه

و  شيفتگي زن، تالش زن براي حفظ رابطه، كنجكـاوي جنسـي زن، دلبسـتگي عـاطفي طـرفين

اطمينان نسبي از پايدار بودن رابطه شرايط بستر ساز برقراري رابطه جنسي در دوستي با جـنس 

در اين مرحله نيز همانند مرحلـه معاشـقه فـرد بـا توجيهـاتي همچـون قصـد باشد.مي مخالف

و عال و ترديديقهازدواج جنسـيي اوليه در مورد برقراري رابطههاي متقابل از عذاب وجدان

كاسته است. احساس گناه، ترس از عقوبت خداوند، عذاب وجدان شديد، كسب لذت جنسـي، 

و ولع شديد براي تكرار رابطه احساسات فرد بعـد از اولـين مرتبـه  ي ترس از فاش شدن رابطه

عالي رابطه و صـيغه خوانـدن راهكارهـاي فـرد جنسي بوده است. وه بر اين در خواست توبـه

جنسي بوده اسـت. الزم بـه ذكـر اسـت كـهي براي كاهش عذاب وجدان ناشي از انجام رابطه

و اضـطراب اوليـه شـده  و كاهش احسـاس گنـاه تكرار چند باره رابطه موجب عادي شدن آن

موارد موجب سرد شدن طـرفين از غير واژينال در برخيي است. عدم ارضاي جنسي در رابطه

و در برخي موارد ديگر موجب برقراري رابطه به تبع آن كاهش رابطه و جنسي واژينالي رابطه

جنسـي غيـري شده است. داليل عنوان شده از سوي مشاركت كنندگان براي اقـدام بـه رابطـه 

د  به حفظ بكارت بـه عنـوان سـالحي ر برابـر مـرد، واژينال ترس از دست دادن بكارت، عالقه

و عكس العمل خانواده، ترس از مخالفت خانواده بـا ازدواج بـدليل داشـتن هـا ترس از آگاهي

و غيـر،جنسي قبليي رابطه تمايل به حفـظ تصـوير مثبـت خـود در مقابـل خـانواده، مـوقتي

و احسـاسي دوستي، احسـاس گنـاه از برقـراري رابطـهي متعهدانه بودن رابطه كامـل جنسـي

موانـع تـرين باشد. الزم به ذكـر اسـت كـه مشـاركت كننـدگان مهـممي همسر آينده خيانت به

و اهميت بكارت دانسته اند.ي برقراري رابطه  جنسي واژينال را باورهاي مذهبي
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 الگوي روابط جنسي پيش از ازدواج مبتني بر روابط عاشقانه.2نمودار
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كه رابطه به واژينال شده است از يـكي جنسي غير واژينال در رابط در افرادي ه آنها تبديل

به داليل افزايش سن دختر به بـاالي 30سو با عللي همچون كاهش اهميت بكارت براي دختر

و به تبع آن كاهش اميد به ازدواج، كسب استقالل مالي و سال، نيافتن فرد ايده آل براي ازدواج

ب و از سوي ديگر به رو هستيم ا تغيير ارزشهاي جنسي سنتي در فرد كاهش ترس از خانواده رو

ـ به  مقـدم ذات جنسـي بـر حفـظ پرهيزكـاري جنسـي ارزشهاي لذت طلبانه كه در آن كسب ل

به ذكر است كه باشد. مي معلول تغيير ارزشـهاي خود فرد در تغيير ارزشهاي جنسي سنتي الزم

و سكوالريزه شـدن فـرد بواسـطه  اي ديني اوليه و تغييـر رزشـهاي افـزايش سـطح تحصـيالت

 باشد.مي اجتماعي

و فرايندو باشدمي الگوي سوم روابط جنسي پيش از ادواج مبتني بر عشق سيال هـاي علل

و3آن در نمودار شماره گيري شكل به تصوير كشيده شده است. اين الگو منبعث از تجربيـات

كه از رابطهمي6روابط مشاركت كننده به سمت تعـدد طلبـيي باشد و دوستي صرف جنسـي

 تجربه عشق سيال حركت كرده است. 

دوي رابطهي تجربه مشاهده و خيانت والدين به يكديگر در دوران كـودكي جنسي والدين

و عادي شدن امور جنسي براي او دو مـي عامل مؤثر در بلوغ جنسي زودرس فرد باشـند. ايـن

و اختالف والدين موجب شكل به همراه ناسازگاري و عـدم گيري عامل اوليه احسـاس تنهـايي

وي امنيت رواني در فرد شده است. عالوه بر اين مطالعه و مجالتـي بـا محتـواي عشـقي كتب

به دليل فضاي حاكم بر خانواده در دسترس كودك قرار داشته از جمله عواملي است  كه جنسي

و هـم او را از دوران كـودكي بـا مفـاهيمي  كه هم به بلوغ جنسي زود رس فـرد كمـك كـرده

گيري همچون خيانت وتعدد طلبي جنسي آشنا نموده است. در نتيجه شرايط اوليه موجب شكل

و ناپايـدار شـده اسـت. عـالوه بـر ايـن  به عنوان امري نسبي تعريفي از مفهوم عشق براي فرد

و احساس تنهايي موجبـات  شرايطي همچون بلوغ جنسي زود رس، احساس عدم امنيت رواني

به برقراري  سـالگي) فـراهم12دوستي با جنس مخالف را در سـنين پـايين(ي رابطهتمايل فرد

وي كرده است. اولين رابطه و گـوي صـميمانه بـوده برقرارشده از سوي فرد تنها در حد گفت

دري صميمانهي پس از مدتي خاتمه يافته است. اولين تجربه فرد از رابطه (بوسـيدن) جسـمي

اوي سومين رابطه عمـل بوسـيدن بـراي فـرد بـاي اتفاق افتاده است. تجربهبرقرار شده توسط

و يـا عـذاب  و هيچ نـوع احسـاس گنـاه به تكرار عمل همراه بوده و ميل احساس دلهره، لذت
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به همراه نداشته است. اين تجربـه حـاكي از ارزشـهاي جنسـي حـاكم بـر وجدان را براي فرد

د  و تربيت جنسي دوران كودكي فرد است. ايـن فـرد ر روابـط بعـدي خـود اقـدام بـه خانواده

و ابراز محبـتي برقراري رابطه و دالئل اين امر را كسب لذت جنسي جنسي غير واژينال كرده

به او ميدانـد. فـرد بـا وجـود كسـب لـذت  به نوعي مديون شدن و زياد دوست جنس مخالف

و نبود احساس يگـانگي بـا دوسـت جـنس مخـالف از  به دليل عدم وجود درك متقابل  جنسي

و دچار نوعي عذاب وجدان پـس از رابطـه شـدهي رابطه جنسي خود احساس رضايت نداشته

 است.

و اصالً خيلي عوالممون با هـم كـامالًن خب خيلي هم دوستش نداشتم عليرضاميدوني« رو

و يك رابطه اي بود،  من براي فرار از خيلي چيـزا بـه اون رابطـه پنـاه آورده بـودم متفاوت بود

كه ميشه گفت كـه مـثالً مـن تـوي خونـه نداشـتم براي فرار از و اون محبتي (كمبـود محبـت

و خـب خيلـي بـه مـن احساس تنهايي علت برقراري رابطه دوستي) رفته بودم توي اين رابطه

كه باعث شد من اينقدر توي رابطه باهـاش كنم محبت ميكرد انصافاً من فكر مي يكي از داليلي

(ابراز محبت زيـاد دوسـت جـنس مخـالف از حدش بود پيش برم همين محبت كردنهاي بيش

كه عليرضـا بـدن برهنـه جنسي)..ييكي از داليل برقراري رابطه و ديـدي من تا اونجايي مـن

و،كامالً احساس گناه ميكردم گناه كه چون ميدونين چيه اون موقع هم اون نگـاه محـرم بـودن

يكمي بهش نداشتم به عليرضا جاهايي از من نشـده بـود، مـن اعتقـاد دونين چون هنوز وارد

و قبـل از اينكـه دارم تو قبل از اينكه بدنت رو به يك فرد نشون بدي روحت رو نشون ميـدي

و اون زوايايي از من رو نديده بود كه بخـواد بـه مـن بدن يك فرد رو ببيني روحش رو ميبيني

به دليلي(احساس عذاب وجدان از برقراري رابطهنزديك بشه »عدم درك مقابل) جنسي

الگوهـاي دارا بـودنرا فـرد به طور كلي ميتوان علل برقراري روابط دوستي متعدد در ايـن

به كسب بيشـتر لـذت جنسـي،  و نسـبي گرايـي در عشـق رفتاري با تعدد طلبي جنسي، تمايل

جنسـيي برقـراري رابطـه اقدام بـه بعديي مرحلهمشاركت كننده در احساس تنهايي دانست.

واژينال توسـط فـرد مصـرف مشـروباتي برقراري رابطهدر. شرايط مؤثر نموده استال واژين

و ميل به از ميان برداشتن محدوديت  اجتماعي موجود براي او بوده است. هاي الكلي

و حقيقتش رو بخواين در حالت طبيعي نبودم،« خب رابطه كامل جنسي همين سال ... بود

و فكر ميكنم اگر در  و انجـام نميدادم مست بودم (مسـتي دليـل حالـت طبيعـي بـودم اون كـار
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خيلي هم مست نبودم حقيقتـاً كـامالً كنتـرل داشـتم روي حاال، برقراري رابطه جنسي واژينال)

ي ولي خب معموالً وقتيكـه كلـه آدم گـرم آدم يـك سـري محـدوديتها رو واسـه رفتار خودم، 

اصـالً،اجتمـاعي در حـين مسـتي) هايت(ميل به از ميان برداشتن محدوديزنهخودش كنار مي

كه بـود اون چيزايـي كـه  و فقط اون محدوديت هايي به زور باشه كه مـثالً مـن اينجوري نبود

ت دونستم، خب ما داريم در جامعه اي زندگي ميكنيم كـه بكـارمي گاهي وقتها خودم رو مقيد

الكـل مـن بـه ايـنيهو توي اون لحظه فكر ميكنم بواسط براي يك دختر حرف اول رو ميزنه

»(كاهش اهميت بكارت درحين مستي)موضوع فكر نكردم

وي نكته جنسـي تجربيـات جنسـي فـرد در هاي ايدهقابل تأمل در اينجا سير تغيير ارزشها

كهمي مختلف او به طور مثال فرد عنوان كرده است از دست دان بكـارت شـروع پس از،باشد.

وبه  اي ساختتوجيه خود  نموده است.و باورهاي جديدهادهو پذيرش

و پيش شما اعتراف ميكنم حقيقتاً بعدش« آدم براي توجيـه خـودش حاال حقيقتاً دارم اين

و باور ميكنه (توجيـه خـود بـراي پـذيرش تبعـات از خيلي عقايد رو براي خودش ايجاد ميكنه

كـه بخـوام هـيچ، خودم رو توجيه كردم كه اوالً مـن اصـالً آدمـي نيسـتم دست دادن بكارت)

و اينـا،  كه نمي خواي ازدواج كني فـالن كه تو روزري در زندگيم ازدواج كنم هيچ وقت، گفتم

بعد خودم رو باز هم توجيه كردم اينكه حتي اگر بخوام روزي ازدواج كنم قطعاً مرد زندگي من 

و دسـت نخـورده باشـم  كه من بكـر بي انصافي بوده در حق من و خيلي و قبلش تجربه داشته

و ميگم اينا همـش توجيـه بـود بـراي اينكـهي اون نيم خورده به من ميرسه بقيه افراد باشه كه

و ابـداً نميكنم  و خب االن اصالً احساس ناراحتي بخاطرش اصالً (نداشـتن كارم رو توجيه كنم

رو، احساس ناراحتي براي از دست دادن بكارت) اصالً زن شدن خودش پروسه اي كه نگاهت

ميبه خيلي ميچيزا تغيير  درختهـا نگـاهي كنه اگر مثالً تو قـبالً بـه تنـه ده تفكراتت رو عوض

و برگشون هم نگاه ميكني بـه جزئيـات برگهـا هـم مي به شاخ كردي فقط االن وقتي زن ميشي

به جهان اطراف با از دست دادن بكارت)كنيمي نگاه به(تغيير رويكرد من اينطوريم من نگاهم

و نكشـيدم زن شدن اينطو مـن اصـالً انـدوه زن شـدن رو نداشـتم مـن ريه من اصالً اندوهش

و گذاشت كامـل شـدن ولـي خوشحالي زن شدن داشتم اينكه بزرگ شدم اينكه نميشه اسمش

» ....(از دست بكارت افزايش تكامل فكري)قدمي برداشتم رو به تكاملم

و علل اوليه اي همچون داشـتن تجربـه خيانـت والـدين بـهي نخسـتين، تجربـهي شرايط
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و اخـتالف والـدينو يكديگر، مطالعه كتب و عشقي، ناسـازگاري  مجالتي با محتواي جنسي

به تبع آن عدم پذيرش تضاد،با يكديگر و ارزشـي موجـود هاي عدم سازگاري اخالقي والدين

و تجربهدر خانواده  وي توسط فرد روابط جنسي متعدد توسـط فـرد بـه شـكل دهـي ارزشـها

و ايدههن جنسي متفاوتي در فرد كمك كرده است كـه محوريـت آنهـا نسـبي بـودن هاي جارها

و سطحي بودن روابط جنسي لذت طلبي جنسي تعدد شركاي جنسي،،عشق . استو دوستانه

 عشـق يكيش بخـاطر حس نيازهجنسي يكيش بخاطري براي من تقريباً ميشه گفت رابطه«

م و يك دوني مـن اعتقـاد دارم كـه ايـنمي قدارشم بخاطر دانايييه مخلوطي از اين دو تاست

و بزرگ ميكنه يعني يه نگاهي بهـش دارم ازش بعنـوان يـه ابـزاري اسـتفاده ميكـنم پروسه من

و رشد فكري سه محرك در برقـراري،(لذت طلبيبزرگ شدن خودمي واسه رفع نياز عاطفي

ولي تا حاال نشـده كـه اذيـتم من اينطوريم.. واقعاً نميدونم چرا جنسي پيش از ازدواج)ي رابطه

از كنه يعني خوابيـده محسـن خب سه بار پيش اومده اين جريـان كـه مـن بـا يـه آدمـي غيـر

كه(تعدد شركاي جنسي)باشم همين چند روز پيش بود بخاطر خستگي بود واقعـاً ،ا يك بارش

در داشـت درمـانيي بخاطر اينكه حال اين آدمو بهتر كنم يعني كامالً اين جنبه (نسـبي گرايـي

، يك بار ديگش بخاطر اين بود كـه ارزشهاي جنسي؛ برقراري رابطه جنسي براي كمك رواني)

و محسن و ديگه با من رابطه نداشت توي اون تايم زمـاني بـود اون موقع با من تموم كرده بود

و يك بار ديگش يك بار ديگشم ميدونين يـه حـس خودم ميخواستم كه اين كار رو انجام بدم

(برقراري رابطه جنسي با فردي يعني هم بخاطر خودم بود هم بخاطر اون آدم بودسوسويي بود 

نه عاشقانه است) و و سطحي »كه داراي رابطه دوستانه ... 

به ذكر است كه بـه تـدريج ازنگـاه غايـت متعدد با جنس مخـالف در طي روابط فرد الزم

و ولع زياد برايي دانستن اوليه رابطه جنسي ( اعجاب انگيزي به رابطه گرايانه و تمايل جنسي

و ابزا ري حركـت كـرده اسـت. در اخـرين كسب لذات جنسي) به سمت نگاه كاركرد گرايانه

قبلي در مورد رابطه جنسي، تمايل بيشتري به برقـراري هاي مرحله فرد با وجود حفظ تمام ايده

و دليـل ايـن امـر را گسـترش جنسي تنها با يـك شـريك جنسـي پيـدا نمـودهي رابطه اسـت

 داند.مي مقاربتيهاي بيماري

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و ... و شناخت الگوها 107 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بررسي

الگوي رابطه جنسي پيش از ازدواج مبتني بر عشق سيال.3نمودار  

در الگوي چهارم اين الگـو روابط جنسي پيش از ازدواج مبتني برروابط ضد عاشقانه است.

كه با هدف آشـنايي)7(مشاركت كننده با فردي به رو هستيم و بـدليل اصـرار بـراي رو ازدوج

وي طرف مقابل وارد رابطه يكي از بستگان نزديك شده اما آگاهي خانواده از اين امر دوستي با

و تحقير شديد دختر در عدم حمايت از جانب دوست جنس مخالف موجب  اي خانوادهتوبيخ

و با فضايي كامال مذهبي در باعثشده و انتقام جويي ه است.شداوايجاد حس خشم
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بود(تعـدد تا حاال با صد تا پسر رفيق بودم حاال اگه صد تا هم نباشـه خيلـي من فكر كنم«

چي با پسر رفيق شدم تقصير سعيد چـون مـيگن تقصـير هـيچ كسـي روابط) ...توجيه بگم هر

 تقصـير سـعيد بـود شروع دوستيهاي مـن بـا پسـرا نيست خودت عقل داري شعور داري ولي 

جنس مخالف در برقراري روابط متعدد)من حتي با سعيد رفاقتم نكـردم دانستن دوست(مقصر

و باعـثيه رفاقت داشتم كامالً سالم  آخرش خالم خالم كسي بود كه اين همه به من تهمت زد

به اينجا كشيده بشم و تحقير در خانواده علت برقـراري روابـط متعـدد بـا شد من (بي آبرويي

 جنس مخالف)

ي دامـن زده اسـت مشـاهده يگري كه بر حـس انتقـام جـويي فـرددي عامل تشديد كننده

و خواهر تجربيات رشمنفي دوستان و آزار رواني آنان در اين  وابـط در رابطه با جنس مخالف

و بوده است. فرد در مقابل اين شرايط اقدام به برقراري روابط متعدد دوستي با جـنس مخـالف

و رهـا كـردن اين كرده است. وي با تصورگيري انتقام هدفبا  كه با وابسته كردن عاطفي پسران

به دختران وارد  كه آنها به آنان وارد ميكند شـروع بـه برقـراري كننـدميآنها همان ضربه اي را

و گاها همزمان با چندين پسر   است. كردهروابط متعدد

حـ« د پـيش با خودم گفتم بخاطر انتقام از سهيلم شده با پسرا شروع ميكنم همهشون تا يه

و ميگيرم ول ميكنم سهيل پسره اونا هم پسرن يعني اون حالش گرفتـه بشـه ميبرم بعد حالشون

انگار حال سهيل گرفته ميشه يعنـي بـا ايـن تفكـر شـروع كردم(فريـب دادن پسـرها بـه قصـد 

...خواهر خودم پيشم بود خـواهر خـودمم داشـت از يـك پسـري اولين دوستاز گيري انتقام (

با مي كه روخورد و من اين و گرگ تر ميشدم(آزار روانـي دخترهـامي هم دوست بودند ديدم

كهمي اين با پسرا بازيي من واسهدر روابط دوستي تحريك كننده حس انتقام گيري) ...  كردم

يه دختر كه با و آزار پسـرها بـه كنن چـه طعمـي دارهمي زجر بكشن ببينن اين رفتاري (فريـب

به مثل) »قصد مقابله
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(فريب).4نمودار  الگوي رابطه جنسي پيش ازدواج مبتني بر روابط ضد عاشقانه

و گوهاي تلفنيي فرد رابطهآغاز بـه محبـت ابـراز بـا فـردو بـوده با جنس مخالف گفت

و عشوه گري سعي در وابسـته كـردن  از داشـته اسـت. مـدتيرااو دوست جنس مخالف بعـد

و يـا بـا پيشـنهاد فرد با پيشنهاد افزايش شروع رابطه به رابطه جسمي يـا جنسـي تعامل كالمي
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كه جانبازدواج از و مرحلهدر اين دوست جنس مخالف مواجه شده با سـركوب احساسـات

به قصد آزار جنس مخالف رابطـه را بـه  و رسـانده اسـت. پيامـد اتمـام مـي عواطف خويش

و گاها همزمان هاي دوستي د اوليه از انتقام گيري، ولـع هـر نفر لذت شديينبا چندفرد متعدد

دروچه بيشتر براي برقراري رابطه با جنس مخالف به قصد انتقام گيري، كسب لـذت جنسـي

افزايش ولع براي برقراري رابطه با جنس مخالف، افـزايش شـناخت نسـبت بـه جـنس،روابط

و بكارگيري  رد آزار جنسـيموو شناخت براي آزار بيشتراين مخالف با برقراري روابط متعدد

دچـار گيـري پس از مـدتي كـه از شـروع انتقـام فـرد بوده اسـت. رابطهينقرار گرفتن در چند

به اين باور رسيده است كه اين عمل موجب صدمات روحي بـه  و احساس عذاب وجدان شده

به اين عمل مبـادرت  به تغيير رفتار گرفته است هر چند گاها باز هم و تصميم  خود او نيز شده

كه رزد.و مي از نزديكي عاطفيي رابطهفرد الزم به ذكر است  دوستان جـنس مخـالف با بعضي

كه نبايـد اما است خود برقرار كرده بـه ازدواج كنـد خـود گيـري بـا مـوارد انتقـام با اين تصور

 است. سركوب احساساتش پرداخته

و بـا در نتيجه محوريت رابطه در اين الگو، فريب دوست جنس مخالف با پوشـش عاط فـه

 باشد. منافعي غير از آنچه توسط فرد عنوان شده است مي

 تيجه گيرين
و فرايندبه منظور حاضرپژوهش و شناسايي علل روابـط جنسـي گيـريشكلهاي بررسي

در اين تحقيق با استفاده از روش گراند.مجرد انجام گرفته است خارج از ازدواج در ميان زنان

ــ  ــرفتن ازم ــام گ ــا اله و ب ــوري ــربين تئ و ك ــتراوس ــط اس ــده توس ــنهاد ش ــارادايمي پيش دل پ

و فراينـد 1391(  روابـط جنسـي خـارج از ازدواج گيـري شـكل هـاي)چهارالگوي كلي از علل

، رابطه جنسي پـيش از ازدواج مبتنـي روابط دوستي سنتياز؛ اند عبارت استخراج شده است كه

ع و رابطـه جنسـي پـيش بر روابط عاشقانه، رابطه جنسي پيش از ازدواج مبتني بـر شـق سـيال

(فريب).  ازدواج مبتني بر روابط ضد عاشقانه

دوسـتي بـا جـنسي رابطـه گيـري در هر چهار الگوي ترسيم شده شرايط بستر ساز شـكل

و فرايند و همچنـين،صميمانه جسميي منتهي شدن رابطه دوستي به رابطههاي مخالف جنسي

و ميل به تعدد طلبي جنسي ترسيم شده است.  الگوي روابـط دوسـتي سـنتي بـه ترسـيم علـل
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كه پيابنديي رابطههاي فرايند مذهبي آنها بيشـتر از سـايرين هاي دوستي افرادي پرداخته است

به برقراري رابطه صميمانه جسمي اكتفا نموده انـد. فراينـد برقـراري  و به همين علت تنها بوده

بـوده اسـت.» دسـت گـرفتن«و نهايتـا رابطه در اين گروه آشنايي، صميمت، ايجـاد دلبسـتگي 

به،عاطفيهاي دلبستگي،هيجانات جنسي ناتواني زن در رد درخواست مرد از جمله علل اقدام

ومي»دست گرفتن« و شـامل علـل به روابط جنسـي عاشـقانه اسـت باشد. الگوي دوم مربوط

كي اقدام به رابطههاي فرايند ه اوال داراي دلبستگي جنسي خارج از ازدواج توسط كساني است

به دوست جنس مخالف خود بوده و ثانيـا رويكـري تفسـيري تـر نسـبت بـه اند عاطفي زيادي

قوانين مذهبي داشته اند. اين دو عامل اساسي موجب منتهي شـدن رابطـه ايـن افـراد از تعامـل

به رابطه بـا جنسي غير واژينال يا واژينال شده اسـت. ويژگـي اساسـي رابطـهي كالمي صرف

و برقراري رابطـه  به تنها يك نفر جنس مخالف در اين تيپ محدود بودن تعداد شركاي جنسي

كه دراين تيـپ جـاي ميگيرنـد بـه داليلـي  و عاطفي عميق با آن فرد است. اكثر افرادي جنسي

و تمايل به حفظ تصـوير،همچون ترس از دست دادن بكارت و غير متهدانه بودن رابطه موقتي

به رابطه جنسي كامل يـا واژينـال مثبت از خود  و يا ترس از خانواده از اقدام در مقابل خانواده

كه تعـدادي از افـراد بـه دليـل عـدم ارضـاي جنسـي  خود داري نموده اند. اين در حالي است

(كه به داليلي همچون كسب استقالل،حاصل از غير واژينال بودن رابطه كاهش اهميت بكارت

و به تبع آن كاهش و كـاهش اميـد بـه ازدواج اتفـاق افتـاده مالي ترس از خانواده، افزايش سن

به  به لذت طلبانه اقدام )و همچنين تغيير ارزشهاي جنسي اوليه در آنها از ارزشهاي سنتي است

 برقراري رابطه جنسي واژينال نموده اند. 

و خيانـت والـدين بـه يكـديگر در دوران دارا بودن تجربه مشاهده روابط جنسـي والـدين

و اخـتالف والـدين،كودكي و ناسـازگاري و جنسـي و مجالتي با محتواي عشقي مطالعه كتب

و احساس تنهايي در افراد شده  موجب ايجاد بلوغ جنسي زود رس، احساس عدم امنيت رواني

روابط جنسي مبتني بر عشق سـيال هسـتند. گيريو اين مجموع عوامل، شرايط بستر ساز شكل

ويژگي هـايي همچـون نسـبي گرايـي در عشـق، گيري مذكور موجب شكل اين مجموع عوامل

و لذت طلبي جنسي شـده كـه هسـته اصـلي  تعدد شركاي جنسي، سطحي بودن روابط جنسي

و بـاالخره تجربـه شكسـت عشـقي در اولـين رابطـه  . رفتارهاي جنسي در ايـن تيـپ هسـتند

شكلترين مهم كه زمينه ساز مگيري علتي است بتنـي بـر فريـب ميباشـد. هـدف الگوي رابطه
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منفي خودي مشاركت كنندگان اين تحقيق از برقراري اين نوع رابطه گرفتن انتقام اولين تجربه

 باشد.مي با جنس مخالف در ساير روابطشان

در ميان نظريات مطرح شده نظريه انتخاب عقالني تبيين كننده بخشـي عمـده اي از رفتـار

پايـدار نبـودني باشد. در اين الگو افـراد بـا مشـاهدهمي سيال جنسي در الگوي مبتني بر عشق

به اين نتيجه رسيده و رابطـه اند روابط عاشقانه وي كه عشق امري نسبي بوده جنسـي دوسـتانه

سطحي جايگزين بهتري براي روابط جنسي عاشقانه هسـتند. همچنـين تأكيـد نظريـه انتخـاب 

و عقالني بر توفق لذت طلبي جنسي به ارزشها ي ديني در عصر اخير هم در الگوي عشق سيال

 شود.مي هم در الگوي روابط عاشقانه مشاهده

و ريزي برنامهدر نظريه رفتار و هنجار ذهني فرد نسبت بـه عمـل شده بر رابطه بين نگرش

و عشـق سـيال  و همانطور كـه در الگوهـاي روابـط عاشـقانه اقدام براي عمل تأكيد شده است

م به رابطهميبينيم نگرش جنسي پيش از ازدواج(برعكس نگرش افـراددر روابـطي ثبت تر افراد

به رابطه به اقدام بيشتر اين افراد جنسي پيش از ازدواج شده است. ايـني دوستي سنتي) منجر

و دارا بـودن رويكـرد  نگرش مثبت تر حاصل عواملي همچـون جامعـه پـذيري جنسـي افـراد

به دستورات ديني  اشد.بمي تفسيري تر

مي توان از نظريه رفتار بين فردي براي توضيح الگوي مبتني بر روابط عاشقانه سود جست.

و هنجارهاي اجتماعي مبتني بر بكارت نقـش بسـيار مهمـي در در اين الگو از يك سو ارزشها

به رابطه و عواطـف كنندميجنسي واژينال ايفاي وارد نشدن افراد و از سوي ديگر احساسـات

م و شديد و وارد معاشقه وجب ميشود تا فرد علي رغم باورهاي اوليه دست به توجيه خود زده

شكل تأثيرجنسي غير واژينال گردد.ي رابطه رفتار در روابـط دوسـتي گيري عوامل اجتماعي بر

از» زن خوب«سنتي نيز قابل مشاهده است چنانكه افراد به دليل تصورات هنجاري از  و تـرس

ي توان نظريهمي به رابطه جنسي خارج از ازدواج خودداري نموده اند. همچنينبكارت از اقدام

و فريبكـاري يادگيري اجتماعي را براي تحليل رفتارهاي سه الگوي دوستي سنتي، عشق سـيال

رابطـه هـاي منفـي دوسـتان يكـي از بازدارنـدهي بكار گرفت. در الگوي روابط دوستانه تجربه

از جنسي خارج از ازدواج بوده است. در عشق سيال تجربه خيانت والـدين بـه يكـديگر يكـي

و در نهايـت يكـي از ترين مهم و تعدد طلبي جنسي بوده علل زمينه ساز نسبي باوري در عشق

به انتقام و آزار جنسي آنها در الگوي فريب تجربه دوستان در رابطـه گيري داليل ميل از پسران
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ه . پيروي از نجار گروه دوستان در رفتارهاي جنسي كـه در تئـوري با جنس مخالف بوده است

گروه مرجع مورد تأكيد قرار گرفته است نيز در شرايط بستر ساز روابط عاشقانه قابـل مشـاهده 

 است.

براي برقـراري در هر چهارالگوكه مشاركت كنندگان به طور كلي برخي از شرايط اوليه اي

 مؤيـد تحقيقـات انجـام شـده در ايـن رابطـهد انـ دوستي با جنس مخالف عنوان نمودهي رابطه

و كنجكـاوي در برقـراري رابطـه تأثيرباشد. مي  دوسـتي بـا جـنس مخـالفي احساس تنهايي

و عشق سيال) و(مشاهده شده در دوستي سنتي، روابط عاشقانه مؤيـد نتـايج تحقيـق ميرزايـي

) به برقراري رابط تأثير) است. 1389برغمدي دوسـتي بـا جـنسيهگروه همساالن در گرايش

و2010مؤيـد نتـايج تحقيقـات بـاس((مشاهده شده در روابط عاشـقانه) مخالف  و ميرزايـي (

(مشـاهده دوستي براي آشنايي بيشـتر بـراي ازدواجي باشد. برقراري رابطهمي)1389برغمدي(

و روابط فريبكارانـه) ( شده در دوستي سنتي، روابط عاشقانه را) 2008نيـز نتـايج تحقيـق كيـو

( مشاهدبه تأمين نياز عاطفي فرزندان دخترها بيتوجهي خانواده تأثيرتأييد ميكند. عالوه بر اين

( به برقراري رابطهشده در عشق سيال دوستي با جنس مخالف تأييدي درافزايش گرايش آنها

 باشد.مي)1383نتايج تحقيق كوثري(ي كننده

دينـي افـراد بـه عنـوان مـانعي در ارتبـاط هايينتايج تحقيق حاضر مبني بر اهميت پايبند

و روابط عاشقانه)جنسي خارج از ازدواج نتـايجي تأييـد كننـده(مشاهده شده در دوستي سنتي

و 2008)، يـــوكر(2006باركـــان(،)2000تحقيقـــات بســـياري از جملـــه پـــل( و ميرزايـــي (

و ارزشهاي خانوادگي در 1389برغمدي( جلوگيري از اقدام بـه ) ميباشد.نقش دينداري خانواده

نيز در تحقيقات(مشاهده شده در دوستي سنتي وروابط عاشقانه)روابط جنسي خارج از ازدواج

و برغمدي(2006)، منالو(1391رفاهي( ) مورد تأكيد قرار گرفته اسـت. عـالوه 1389)، ميرزايي

ي رابطـه بر اين نتايج تحقيق حاضر مبني بر تمايـل افـراد بـه برقـراري رابطـه جنسـي در يـك 

نه رابطه و و عاشقانه مؤيد(مشاهده شده در دوستي سنتي وروابـط عاشـقانه) موقتي متعهدانه

) و جونز  ) است.2010نتايج تحقيقات لئونارد
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