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  عوامل موثر بر بازاندیشی تعامالت جنسی جوانانمدل یابی  معادالت ساختاري 

  1سلیمانی ،مهدي

  2هاشمیضیا 

   3محسنی تبریزيعلیرضا 

   4نایبیهوشنگ 

  

 ١٠/١١/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ

  ١٩/١٢/١٣٩٦:مقالھ تاریخ پذیرش                                                                                 

  

از . اسـت ساز و پاسخگوي تغییرات اجتمـاعی  زمینه ،اجتماعی، فرهنگی و زیستی به عنوان یک سازه جوانی

 و جـنس  دو بین تعامالت افزایش همینطور و جنسی تعامالت بازاندیشی رشد بودن روبه به توجه با ،رو این

مهمترین عوامـل تـاثیر گـذار بـر بازاندیشـی       یبررسپژوهش حاضر  هدف از  آن، محتواي و شکل در تغییر

اسـتان  هـاي  سـاله دانشـگاه   29تـا   18 جوانانجامعه آماري تحقیق شامل  .می باشدتعامالت جنسی جوانان 

حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران . گردیدانجام  ياي چند مرحلهگیري به روش خوشهنمونه. است تهران

هاي پژوهش یافته. ها استفاده به عمل آمدآوري دادهر پرسشنامه براي جمعاز ابزا .نفر در نظر گرفته شد 384

هـاي  فرزند ساالري، اقامت طوالنی مدت جوانان در خانواده، فردگرایـی، اسـتفاده از فنـاوري   نشان داد بین 

ارتباطی نوین،  تغییر نقش زن و شوهري و پایگاه اجتماعی اقتصـادي بـا میـزان بـاز اندیشـی در تعـامالت       

فردگرایـی،   هـاي که عامـل  نشان داد هاي رگرسیون گام به گامیافته .شودجنسی رابطه معناداري مشاهده می

تغییر نقش زن و شـوهري، پایگـاه اجتمـاعی و اقتصـادي و فرزنـد سـاالري در        هاي نوین ارتباطی،فناوري

ـ   3/18مجموع   مـدل  از اسـتفاده  بـا  .ددرصد از واریانس بازاندیشی تعامالت جنسی جوانان را تبیـین نمودن

و  فردگرایـی  و فرزندسـاالري از طریق  تغییر درنقش زن و شوهريساختاري آموس مشخص شد  معادالت

                                                 
   )نویسنده مسئول(، تهران، ایران دانشگاه تهران ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشجوي دکتري 1

E-mail: Mahdi.soleymani.p@gmail.com 
  تهران، ایران ،، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهراندانشیار 2

 تهران، ایران ،استاد، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران 3
٤

  یران، تهران، ا، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهراندانشیار 
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اندیشـی در تعـامالت   میـزان باز و پایگاه اجتمـاعی اقتصـادي    هاي ارتباطی نویناستفاده از فناوري همچنین

  .دهندرا تحث تاثیر قرار میجنسی 

  

  تغییر نقش زن و شوهري ، خانواده وازاندیشی تعامالت جنسی، فرزند ساالريجوانان، ب :کلیدي گانواژ
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  مقدمه

ها و تغییـرات شـایان   دستخوش دگرگونیهاي اخیر و طی سال اي درحال تحول استجامعه ،جامعه ایرانی

ي سیاسـی و  هـا اگرچه تغییرات حـوزه .  هاي مختلف و در سطوح خرد و کالن شده استتوجهی در حوزه

هاي اجتماعی و فرهنگی به دلیل ریشه گـرفتن از  اقتصادي جالب توجه است، اما تغییرات و تحوالت حوزه

بطن جامعه و تحت تاثیر قراردادن زندگی توده مردم، به کانون توجه محققان و نظریه پردازان حوزه مسـائل  

هـا و  خـرد، تغییـرات عمـده در ارزش   هاي دگرگـونی در سـطح   از مهمترین حوزه. انداجتماعی تبدیل شده

؛ قاسـمی،  1383عبدالهیان، .  (در زمینه تشکیل خانواده و روابط جنسی بوده استهاي جوانان ایرانی نگرش

بـه عنـوان یـک     جـوانی ).1391؛ خواجه نـوري  1391آور و همکاران، ؛ دل1385؛ موحد و همکاران، 1383

، به موضوعی جـاذب  استو پاسخگوي تغییرات اجتماعی  سازي اجتماعی، فرهنگی و زیستی که زمینهسازه

آنچـه بـه   . سـت ا عمومی و در محافل دانشـگاهی تبـدیل شـده    هاي مختلف در حوزهو محوري در گفتمان

، دریافت از مفهوم جـوانی و تلقـی   می باشدها تاثیر گذار هاي به دست آمده از این گفتمانروشنی  بر گزاره

هـاي  که تاثیر خود را عـالوه برنظریـه پـردازي    رفتاري این گروه استایالت نسبت به ذهنیت، نگرش و تم

از سـوي دیگـر،   . ریزي اجتماعی براي این گروه برجاي گذاشته اسـت گذاري و برنامهاجتماعی، بر سیاست

کند و تحوالت ساختاري و نهادي مـالزم بـا   در حال گذار ایران تجربه می شتاب و تنوع تغییراتی که جامعه

 اجتماعی تحوالت مطالعۀ). 10: 1393ذکایی، (ن بخشیده است تر و مهمتري به مسائل جواناابعاد پیچیده آن

 ارتبـاطی،  جدیـد  امکانـات  گسـترش  بـا  .دهدمی خبر اخیر هايسال در گسترده ولی ، آرام تغییراتی از ایران

آزاد و دیگـران،  ( اسـت  شـده  مواجه هنجاري و ارزشی تغییرات از ايفزاینده امواج با تدریج به ایران جامعۀ

کـه   اسـت  ايجامعـه  در تغییر نشانۀ که روندي و نسل در چرخشی؛ )1388فر، صداقتی و ؛ ساروخانی1381

 و هـا نسـل  شـکاف بـین   با ارزشی تغییرات .است تأثیرگذار جوانان در کمتر آن سنتی هايارزش و هنجارها

 تغییـرات  بـه  اسـت  و ممکـن  شـود مـی  شـروع  جامعه در سنتی هايارزش به ترجوان هاينسل کردن پشت

 هايسال در ارزشی نظام تحوالت کنار در طرفی، از).  3: 1390آزاد و دیگران، (بینجامد  ترگسترده اجتماعی

 از یکی .است گریبان به دست هاسال این در نیز دیگري ساختاري و تغییرات اجتماعی با ایرانی جامعۀ اخیر،

. اسـت  جوانان هايرفتارها و نگرش بر آن متعدد اجتماعی تبعات و کشور اقتصادي اختارس موارد، تغییر این

-هـا مـی  گروه یا افراد که چنانآن -اجتماعی ارتباطات مختلف زندگی  و هايسبک در بازاندیشی و انتخاب
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ـ  امـروزه  نداشـتند،  آشکاري و عینی بروز چندان پیشتر که هاییپدیده تا گردیده سبب -خواهند اي مسـئله  هب

 بـه  بلوغ جنسی و بلوغ اقتصـادي روز   نیب اکنون فاصله). 42: 1391خواجه نوري، (شوند  تبدیل اجتماعی

 شـده  بـدل  ایرانی جامعۀ در کلیدي مسائل از یکی به جوانان اشتغال میان، این در .است افزایش حال در روز

 بـزرگ مـی   شـهرهاي  در ازدواج سـن  بـر  اقتصـادي  مشکالت و است ازدواج مقدمۀ ،اشتغال، چرا که است

 زیادي موانع با راه این اکنون و ایران است در جنسی نیاز ارضاي مشروع راه تنها ازدواج که حالی در -افزاید

 در .اسـت  کـرده  وارد سـنتی  ساختار با جوامع به فشارهاي زیادي ،ازدواج سن افزایش  .است شده رو روبه

طبـق  ). مرکز آمار ایـران (اندنکرده ازدواج هنوز ازدواج سن در جوان نمیلیو 14از  بیش ایران، در حاضر حال

نیازهـاي اولیـه، فیزیولوژیـک و اساسـی ارگانیسـم       ونیاز جنسی جز  ،هاي مازلونظریه سلسله مراتب نیازي

نیاز جنسی فرد کاهش  ،تاخیر انداختن ازدواج باکند و فرد وارد می شود که باالترین فشار را برمحسوب می

همـۀ   در بشـر  ذهـن  درگیرکـردن  با و بوده انسانی مهم مباحث از یکی تاکنون دیرباز از جنسی نیاز. نمی یابد

 در جنسی، ریشه رفتار به نسبت هانگرش تفاوت. است داده قرار خود تحت تأثیر را او رفتار تاریخ، هايدوره

 توجـه،  نکتۀ شـایان  اما دارد، ناگونگو جوامع اجتماعی و مذهبی فرهنگی، هايشناسه در موجود هايتفاوت

 ماننـد  جنسـی  تعـامالت  تـازة  الگوهـاي  فراگیرشدن. است اخیر سالیان در جنسی رابطۀ به نگرش دگرگونی

 ازدواج از مخالف پس جنس با دوستی برقراري نفر، چندین با همزمان دوستی برقراري پسر، و دختر روابط

 سطحی با گراییهمجنس روابط گسترش و اینترنت فضاي در جنسی مجازي روابط مانند ینامتعارف روابط و

 است گرفته بسیار شتابی جنسی، رفتارهاي در جوانان بازاندیشی روند که دهدنشان می افراد میان در پیشرفته

که نزد نوجوانان و جوانان، مقبولیت یافتـه و بـیش از   مهم تغییرات  از جمله. )75: 1389 اصغري، و رجبلو(

؛  1993آزین و تـورنتن،  (است  و خارج از ازدواج شود، رابطه جنسی پیش از ازدواجرده میپیش مجاز شم

اي بـه عنـوان   در جامعه سنتی ایـران، چنـین رابطـه    .)2007؛ مننینگ، لونگ مور و جیوردانو،  1998بامپس، 

  .)1999هجت و همکاران، (شود نیز خیانت به همسر تلقی میو عملی منافی اخالق عرفی ـ دین 

در حـال تقویـت    سایرتعامالت جنسی غیـر رسـمی و خـارج از ازدواج    امروزه، ازدواج در حال تضعیف و 

  1؛ گـودوین و همکـاران  2010 3پـل و بئومـل   ؛2004، 2سـاردون و روبرتسـون  ؛ 2003، 1مورس(است  شدن

                                                 
١  - Moors 
٢  - Sardon and Robertson 
٣  - Pla and Beaumel 
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در . دهندان میمیزان ازدواج در چند دهۀ اخیر را نششدید  کاهش کانادا در هاشاخص مثال، طور به). 2010

درصد در سال  60به کمتر از  1965درصد در سال  95سالگی، از باالي  50این کشور، میزان ازدواج زنان تا 

 نشان را درصدي 300 رشدي کانادا، در روابط جنسی خارج از ازدواج  میزان مقابل، در .است رسیده 2003

یس و بـورد (اسـت   رسـیده  2000 سـال  در ددرص 50 نزدیک به 1960 دهۀ اواخر در درصد15 از و دهد می

کـه در   طـوري  بـه  است؛ افزایش به رو روابط جنسی خارج از ازدواج  نیز اقیانوسیه در قارة  .)2004، 2الپیر

، 3یـواس و د یـت ه(رسـیده اسـت    2007درصد در سـال   70به بیش از  1975درصد در سال  16استرالیا از 

تعـامالت جنسـی خـارج از     کـه  دهنـد مـی  گـزارش  التین ریکايام از)  2012(و همکارانش  4استیو). 2009

بـه عنـوان    اسـت؛  یافتـه  گیريچشم گسترش اخیر دهۀ درچند نیز جهان زبخش ا این کشورهاي در ازدواج 

 سـال  در امـا  ،داشـتند  خارج از ازدواج  رابطۀ جنسی جوانان از درصد 7 فقط 1970 سال در برزیل در ،مثال

 میزان این روابط چرا که نیست؛ ماجرا همۀ این حال، این با. است درصد رسیده 40 نزدیک به رقم این 2000

 خود در مقالۀ همکارانش و استیو .دهدمی نشان را شدیدتري رشد حتی منطقه، این دیگر برخی کشورهاي در

 در و اسـت  رسـیده  درصـد  50 حـدود  به ،2000 سال در ونزوئال و آرژانتین در این روابط که دهندمی نشان

 در .دارنـد  جنسـی خـارج از ازدواج    جوانـان رابطـۀ   درصد 60 از بیش امروزه، نیز کلمبیا و کوبا کشورهاي

 آمـار  این اما کردند،می زندگی خانگیهم الگوهاي قالب در زوج هزار 400 به نزدیک ،1970 دهۀ در امریکا،

 4 مـرز  از ،1990 دهـۀ  اواخر در و )1985، 5اسپینر(هزار زوج رسیده است 500 و میلیون 1 به 1980 دهۀ در

 14(زوج میلیون 7 از بیش ،2010 سال آمارهاي طبق بر که است حالی در این). 2000(6گذشت سلتزر میلیون

؛ گـودوین،  2008، 7کنـدي و کـامپس  ( کننـد مـی  زندگی یکدیگر با خانگیهم قالب در درامریکا )نفر میلیون

ـ  ارائه گزارش). 2010 زایش سـن ازدواج در اغلـب کشـورهاي صـنعتی جهـان دارد      هاي فراگیر نشـان از اف

، 1، ویلفابی، کـارول، وایتـاس و هیـل   2011، 10؛ پین2010  ،9؛ چرلین2009، 8هاي اخیر، پارکر و وسلونمونه(

                                                                                                                                                        
١  - Goodwin et al 
٢  - Bourdais & lapierre   
٣  - hewitt and de vaus 
٤-Esteve et al., 
٥  - Spanier 
٦  - Seltzer 
٧  - Kennedy and Bumpass 
٨  - Parker,_R., & Vassallo 
٩  - Cherlin 
١٠  - Payne 
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، 2شاهد تغییر و تنوع مسیرهاي ازدواج و الگوهاي جدید روابط جنسی از قبیل قرار عاشقی ،از طرفی) 2012

اسماك، منینگ (گرایی، روابط جنسی فرازناشویی در این جوامع هستیم ی، همجنسزندگی مشترك غیررسم

؛  2010؛ منینـگ  2008؛کنـدي و بـامپس،   2008بـروکس و تـوث،    –؛ لنـدل، هاواسـویچ   2013، 3و دوریس

دهند که رونـد افـزایش روابـط جنسـی     به طور کلی، تحقیقات نشان می). 2013، 4ویالفبی، هال، و لوکزاك

؛  1388مکـاران،  ه؛ گرمـارودي و   2008؛ مهـدوي،  2009آفـاري،  (واج، یک روند جهانی است پیش از ازد

  ).2007 و همکاران، يمحمد

سپس  و که تغییر تدریجی ارزش ها، ابتدا منجر به تغییر در ساختار خانواده و کارکردهاي آنتوجه به این با 

بـا نگـاهی    ،از طرف دیگـر  و تر شودعی گستردهتواند منجر به تغییرات اجتمابا تغیر گفتمان غالب، حتی می

اهمیت نظام روابط جنسـی در جامعـه،    بهتوجه با  شود کهمیکوتاه به ادبیات پیشین در این حوزه مشخص 

 شناسـی جامعـه چندانی در این مورد در ایـران صـورت نگرفتـه و     جامعه شناختیهاي هر دلیل، پژوهشبه 

 به توجه با رو بدین. براي جامعه دارد و مهم  ع بکر و البته حساسایرانی، شناخت کمی نسبت به این موضو

 و ایران درجامعه آن به تخصصی و علمی تحقیقات اندك توجه و جنسی تعامالت بازاندیشی رشد بودن روبه

 در علمـی  و اي دقیـق مطالعـه  انجام آن، محتواي و شکل در تغییر و جنس دو بین تعامالت افزایش همینطور

 استگویی به این سوال پاسخپژوهش حاضر به دنبال  ،بر همین اساس .رسدمی نظربه ذکورضروريم زمینۀ

که مهمترین عوامل تاثیر گذار بر بازاندیشی تعامالت و تغییر نگرش در روابـط جنسـی جوانـان در جامعـه     

  ند؟ا ایرانی کدام

  مروري بر ادبیات پیشین

 دیگران، و نیا سلیمی(است  افزایش حال در ازدواج از پیش یجنس رابطۀ که دهدمی نشان ایران در تحقیقات

 فراهانی آبادي ؛ خلج1388؛ گرمارودي و دیگران، 1386 پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت ؛1384

حدود یک سوم جمعیت این کشور، یعنـی  (با توجه به  جوان بودن جمعیت ). 1391، آزاد، 1389مهریار،  و

هر گونه تغییر و تحـول در روابـط   ) ساله تشکیل می دهند 35تا  20را جمعیت جوان میلون نفر  24بیش از 

                                                                                                                                                        
١  - Willoughby, Carroll, Vitas & Hill 
٢  - dating 
٣  - Smock, Manning, & Dorius 
٤  - Willoughby, Hall, & Luczak 
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. جنسی و ازدواج و تشکیل خانواده در حکم مسئله یا چالشی در جامعـه قابلیـت مطالعـه و بررسـی را دارد    

بـه بیـان    ؛درصدي داشـته اسـت   1/9کاهش  1389در مقایسه با  1390دهد ازدواج در سال آمارها نشان می

 1390در سال . مورد کاهش داشته است 835هزار و  18ازدواج در این سال در مقایسه با سال قبل  ،قیق ترد

تعداد ازدواج ثبت شده  1394در حالی که در سال  ،مورد بوده است 874792تعداد ازدواج ثبت شده برابر با 

درصـدي  65/21کـاهش   90سال  در مقایسه با 94درسال   ؛ به عبارت دیگر،مورده بوده است 685352برابر 

از طرفی آمار موجود نشان می دهد که میانگین سن ازدواج  ).1395سازمان ثبت احوال کشور، (داشته است 

  ).20: 1391خبرنامه آماري کشوري، (سال بوده است  23سال و براي زنان  30/27در کل کشور براي مردان 

کشـورمان خبـر    جنسی غیر رسمی در بین جوانان روابطها، از افزایش نتایج پژوهش این در حالی است که 

؛ آزاد و 1389،آبادي و مهریـار ؛ خلج 1384؛ سلیمی نیا و همکاران،  1388گرمارودي و همکاران، (دهند می

تحقیـق خـود نشـان    در ) 2007(براي مثال، محمد و همکـاران  ).  2007محمد و همکاران، ؛ 1391دیگران، 

هـم  . انـد رابطه قبل از ازدواج را تجربه کرده) دختر و پسر(نان و جوانان شهري نوجوادرصد  28اند که داده

 14تـا   17(دانـش آمـوز دبیرسـتانی     2400تحقیق خود با مطالعـه  در ) 1388(چنین، گرمارودي و همکاران 

طول زندگی خود تجربـه  در از آنان، نزدیکی کامل جنسی را  درصد 20این نتیجه رسیدند که بیش  به )ساله

دختـران   درصد 25 اند که نزدیک به در نیز تحقیق خود گزارش کرده) 1389(آبادي و مهریار خلج. اندکرده

در طول زندگی خود به نوعی، رابطه جنسی با جنس مخالف را  انشجو در دانشگاه هاي بزرگ تهرانمجرد د

میـزان برقـراري    ،دیگـر ز سـوي  ا .اسـت  هآن ها به رابطه کامل جنسی ختم شد درصد 10وتجربه کرده اند 

برانـد  (حال افزایش است  در، طالق ها ذکر شده بیشترکه علت وقوع  )خیانت زناشویی( روابط فرازناشویی

روابط جنسی،  موردظهور این پدیده و تغییر نگرش جوانان در  ). 2010؛ پترسون و هاید،  2007و دیگران، 

هـاي جوانـان را در پـی    ریزان فرهنگی و سـازمان برنامهنگرانی خانواده ها، علما و جامعه دینی، مسئوالن و 

ها و هنجارهـاي  بنابراین روابط جنسی غیررسمی و خارج از ازدواج در جامعه ما از نظر ارزش. داشته است

با توجه به تجربیات غـرب و رونـدهاي اجتمـاعی کـه از قبـال      . فرهنگی و دینی، یک مسئله اجتماعی است

، به نظر می رسد ظهـور ایـن پدیـده در    )148: 1385موحد،  ( پدید آمده است چنین روابطی در آن جوامع 

تواند بـه تـدریج نهـاد ازدواج و    گذارد و میجامعه ما تاثیرات ساختی را بر بسیاري از نهادهاي اجتماعی می

 شده، امانج ایران در موضوع این دربارة تاکنون که تحقیقاتی در .هاي جدي مواجه نمایدخانواده را با چالش



  

 

  

  

8 

 

 تـأثیر  بـه  خـاص،  طـور به واقع، در .رسدمی نظر به خالی نظري محکم با پشتوانۀ عمیق پژوهشی خالی جاي

لـذا در ایـن    .اسـت  نشـده  پرداخته نوجوانان و جوانان تعامالت جنسی بر بازاندیشی عوامل مهم وگوناگون 

اي نـدازه امکانات تحقیق تـا ا  جه بهو نقاط ضعف مطالعات پیشین با تو هاپژوهش تالش خواهد شد شکاف

به تبیـین چرایـی و    اندیشی تعامالت جنسی و عالوه بر توصیف و سنجش نگرش درباره باز گرددبر طرف 

  .نگی آن  هم پرداخته شودچگو

  نظري پژوهشمبانی 

ح هاي زندگی و ساعات شلوغ زندگی را توضیدو مفهوم تعادل جنبه ،در ارتباط با جوانان 1لوتالر و سوبوتکا

هاي چالش اصلی جوانان حفظ تعادل بین جنبه ،آنان معتقدند که در فضاي به شدت در حال تغییر .دهندمی

سـاعات شـلوغ   ). 121: 2010لوتـالر،  (مختلف زندگی مثل کار، تحصیل، ازدواج و مواردي مثـل آن اسـت   

هاي مختلف زندگی  نبهاي از جاي است که  فرد مجبور است در آن به مدیریت مجموعهزندگی نیز آن دوره

کار پیدا کند، کار خود را بهتر کند، تحصیل کند، مسکنی براي خود بیابـد و ازدواج    به عنوان مثال، ؛بپردازد

    هـاي  زنـدگی   پیوند محکمی بـا تعـادل بـین جنبـه     ،از این منظر ساعات شلوغ زندگی .)122همان، ( نماید

اي از اتفاقات  مثل طوالنی شـدن آمـوزش،   گی شامل مجموعهساعات شلوغ زند ،از منظر سوبوتکا. یابدمی

هاي آنان طوالنی شدن حضور جوانان در خانواده، افول بارداري، اشتغال و حضور زنان در جامعه و پیشرفت

آوري، کاهش فشارهاي هنجاري براي ازدواج و فرزنـدآوري و  در وضعیت کاري، تغییر در زوجیت و فرزند

هاي زندگی از جمله ازدواج و روابـط  گیرياعث به تاخیر افتادن بسیاري از تصمیمسبک زندگی است  که ب

اي کوتـاه  نتیجه این امـر تـراکم بسـیاري از تصـمیمات در دوره    ). 129: 2010سوبوتکا، . (جنسی شده است

  .کندفشار بسیاري بر چگونگی مدیریت زندگی  و تصمیمات آنان ایجاد می است که

رونده هم براي ریزي شده قابل کنترل و آینده پیشمبنی بر اینکه زمان برنامه "ان آیندهبحر"با طرح  2لکاردي

لکـاردي،  (دانـد  ایده آینده و برنامه را از بین رفته مـی  ،شودتر میجامعه و هم براي فرد روز به روز کمرنگ

 و تـر زدوده تـر، اسـتاندارد  تر، ناپیوستهجوانان در گذار به بزرگسالی روندي طوالنی ،از نظر وي). 16: 2006

هـاي  این امر انعکاسی ازاهمیـت یـافتن مـدل    -کنندرا طی می) پذیربه مراحل نامستمر برگشت(تر پاره پاره

                                                 
١   - Lutal   &  Sabetka 
٢  - Lacardi 
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این طرح که به فردي شدن قدرتمندانـه و همزمـان بـا آن اهمیـت یـافتن      ). 17همان، (اي است زندگی نامه

گیري در متنی اجتماعی را که با عدم قطعیت نیاز به تصمیم ،آمیز اشاره داردهاي مخاطرهبسیاري از خصیصه

وي تحلیـل   .سازد و اهمیت زیادي به فرد در تعریـف انتخـاب مـی دهـد    شود یادآور میبزرگ مشخص می

از جامعه شتاب یافته که در آن شتاب یـافتن تکنولـوژي و    1اي را با استفاده از تعریف رزاعمیق چنین پدیده

اي متحـرك در  فرد در چنین جامعـه ). 33همان، ص (دهدافتد، انجام میمان با هم اتفاق میز کمیابی فزاینده

هاي احتمالی جدید و مـاهر  تطبیق با شرایط، زبردست در ایجاد موقعیت مناسب، توانا در استفاده از فرصت

لـوي   3ریکـولر و ب 2از مفهـوم بریکـوالژ   ،جوانان معاصـر  لکاردي براي تعریف. در شکارِ مفیدترین آنهاست

بریکولر کسی است که کارش را با دستان خودش به َکل آزمایشی بـا بکـارگیري    .کنداستفاده می 4اشترواس

آنچه چشـمگیر اسـت توانـایی    . دهدشکل می) برداي بکار میاز آنچه یک حرفه(اي متفاوت ابزارها به گونه

اي را کـه محتـاج بـدان    دم به قدم آن وسـیله بریکولر در انطباق خودش با مواد در دسترس است تا با آنها ق

کـه فـی الحـال     مشخص و معلوم وسیله بر اساس آنچهاي با جزییات در فقدان پروژوه). همان(بسازد ،است

هـیچ عنصـري کـارکرد از     ،کنددر تمامی آن چیزهاي که بریکولر با آن کار می. شودساخته می 5حاضر است

ها  و وسایلی که او هم اینجا و همین حاال با آنها رون داد کار با موقعیتنتیجه و ب. اي نداردپیش تعیین شده

کوچ نشـینان  " 6پردازي ملوچیلکّاردي با بهره بردن از مفهوم). 43و  33، همان. (یابدپیوند می ،روبه روست

وچ نشـینان  ک ،از این منظر. می داند  8"اي معاصرمسیرهاي زندگی نامه"را واژه مناسبی براي  7"زمان حاضر

کشـف   ،غیـر دائمـی اسـت    يبلکه دائما چیزهاي را که محدود به اشیا ،کنندحال حاضر پایانی را دنبال نمی

    سـازند بلکه به عنوان نتیجه بازاندیشی مـی  ،هاي نه بر پایه یک پروژهنشینان امروز زندگی نامهکوچ. کنندمی

هـاي  و هـم راه  ي که در آن هم امیال و هم نیازهـا گیراي از تصمیمتعبیر لکاردي از چنین شیوه. )34همان، (

  ). همان(گرایی استشود، موقعیترسیدن به آن مطابق موقعیت تعریف می

  

                                                 
١  - Rosa 
٢  - bricolage 
٣  - bricoler 
٤  - Lévi-Strauss 
٥  - spur of moment 
٦  -  Melucci 
٧  - nomads of the present 
٨  - contemporary biographical trajectories 
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  چارچوب نظري

گیـدنز و زیگمونـت    يبـر آرا  ،در پژوهش حاضر در توضیح  عوامل موثر بر باز اندیشی تعـامالت جنسـی  

ت که با کـاهش نفـوذ سـنت و بازسـازي زنـدگی روزمـره       گیدنز بر این عقیده اس. باومن  تاکید شده است

 .هاي مختلف برگزینندهاي زندگی خود را از میان گزینهبرحسب عوامل جهانی و محلی، افراد ناچارند شیوه

زنـدگی   "بـودن  بـاز "دلیـل  ساز و استانداردکننده هم وجود دارد، امـا بـه  در این میان، اگرچه عوامل یکسان

، انتخاب شیوة زندگی بیش از پـیش  "مراجع"ع هاي عمل و تنونین تکثّریابی زمینهاجتماعی امروزي و همچ

بـه اعتقـاد وي، در جوامـع     )21: 1378گیدنز، .(یابددر ساخت هویت شخصی و فعالیت روزمره اهمیت می

اي نیـز بـه پروژهـ    "خود"گیرد، معاصر که تکثرگرا، متنوع و درحال تغییرند و همه چیز مورد مداقه قرار می

دهـد؛ پروژهـاي کـه از آن طریـق،     گیدنز به خود خودسازنده، اولویت زیادي می. شودبازاندیشانه تبدیل می

دگردیسـی  "وي در کتـاب    ).1378گیـدنز،  (شـود  در سـطح فـرد، بازاندیشـانه و تغییردهنـده مـی      "خود"

مگیر بسط یافتـه  دهد که الگوهاي روابط جنسی در طی چند دهه گذشته  به شکلی چشنشان می "صمیمیت

در .  شدند، در بـر گرفتـه انـد   ها را که تا پیش از این تابو تلقی میاز تنوعات و بدیل اي اند و دامنه گسترده

فوکو براي نخستین بار به شکلی نظام مند و در . فوکو می باشد  ،بحث چرایی این امر مهمترین رقیب گیدنز

گریز، الگوهاي تکامل رفتار جنسی در قرن نوزدهم را مورد  نظام ايگرایانهارعین حال به شیوه اي پساساخت

واررسی قرار داد و با واشکافی گفتمان حاکم بر جنسیت در قرن گذشته آن را با قدرت انظباتی و نیروهـاي  

گیرد  که صنعتی را همچون تحولی در نظر می گیدنز انقالب .هاي اجتماعی شده پیوند زدسازمان دهنده بدن

اتفاق افتاد  خانواده در حوزه تغییرات برخی از .مفهومی مکان در ذهنیت انسان مدرن  منتهی شد به بازآرایی

 و همسـر  آزادنـه  انتخـاب  روند رواج  پیوسته؛ هم به خویشاوندي هايگروه نفوذ دادن دست ازکه منجر به 

 در گیـري تصمیم هم و ازدواج در انتخاب حق نظر از هم زنان حقوق افزایش شده؛ تنظیم هايازدواج کاهش

 هـاي آزادي رشـد  زناشـویی؛  روابـط  دهنـده سازمان عامل عنوان به خویشاوندي گروه نقش کاهش ؛خانواده

 واحدي نه و عاطفی هايارتباط از ايمجموعه مثابه به خانواده شدن تبدیل کودکان؛ حقوق گسترش جنسی؛

-جالیی(شد » بازاندیشانه« معرفت از متأثر دمر و زن هاينقش از انتظارات به نسبت نگرش تغییر و اقتصادي

با  فروپاشی خـانواده  و  زیستن از یکدیگر تفکیک شدند و فضاي کار کردن ،از سویی ).13-22: 1382پور، 

محور ثقل  کنش متقابل در ایـن   . متمرکز شد ايکوچک و هستههاي هاي گسترده، عمل زیستن در خانواده
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از دیـد   .شـناختند شان شریک فکري و عـاطفی دیگـري نمـی   ه جز همسریک زوج جوان بود  ک ،هاخانواده

دن عشق و ، زمینه ساز پیوند خورايمانه  در دایره تنگ خانواده هستهگرم و صمیتمرکز کنش متقابل  ،گیدنز

اي ویی و نهادینه شدنش در قالب هستهمیان عشق  و زناش گیري این ارتباط گیدنز شکل. ازدواج بوده است

، در عصر مـدرن . داندچایگاه فرد در محیط جدید مدرن میصمیمانه  زناشویی را ناشی از بازآرایی  و روابط

، پیوند میان رابطه هاي کنترل جمعیتاي و پیدایش روشل کوچک بودن اندازه خانواده هستهاز سویی به دلی

یعنـی   -هـا، همسـر  به دلیل چروکیده شـدن حجـم خـانواده    ،و از سوي دیگر گسسته شد جنسی و بارداري

به این شـکل همزمـان بـا شـکل     . تعریف شدبه صورت مهمترین شریک زندگی باز -شریک جنسی رسمی

کنترل  شخصی، ،ی پشت صحنه، جنسیت به امري خصوصیگیري فضاهاي خصوصی و روابط گرم و عاطف

هـا شـده   سـاز زیسـتی ر  جبـر خطر  هاي محدود کننده یـا ه از زیر سلطه تابوشدنی و لذتبخش تبدیل شد ک

حوالتی که در دنیاي  جدید در حال رخ دادن تازطرفی در شرایط کنونی با توجه به  ).29: 1992گیدنز، (بود

. باشـد ، گسترش فزاینده فناوري هاي نوین ارتباطی از عوامل تاثیر گذار بر باز اندیشـی تعـامالت  مـی   است

توانیم  در هر زمـان و هـر کسـی در هـر     گیدنز معتقد است که با حضور فناوري هاي نوین ارتباطی  ما می 

نبه هاي زندگی ما را تغیر مـی دهـد و   نقطه اي از جهان ارتباط برقرار کنیم  که این ارتباط آنی بسیاري از ج

مقایسـه   ساختار زندگی ما تحت تاثیر این تکنولوژي ها، نه با گذشته، بلکه بیشتر به آینده نزدیک است و در

بـه اعتقـاد وي، در جوامـع    ). 61: 1380گیـدنز،  (سنت ها، نقش کمتري دارنـد  با گذشته، عادت ها، رسوم و

نیز به پـروژه اي  » خود« ،گرا ، متنوع و در حال تغییرند و همه چیز مورد مداقه قرار می گیردر که تکثرمعاص

ش هاي فردي بیش از پـی ، انتخاب شیوه زندگی، تعامالت  و کنششانه تبدیل می شود و تنوع مراجعیدانباز

 را زمینه متنوع، و تازه تجربیات). 21: 1378گیدنز، (در ساخت هویت و فعالیت هاي روزمره اهمیت می یابد

 هجاافتـاد  رفتـاري  الگوهـاي  از بریـدن  براي را زمینه شرایطی، چنین. سازدمی مهیا عمل هايروش تنوع براي

 ).115، مانه( باشد داشته پی در هم خطراتی است ممکن امر این که کندمی آماده

براي توصیف تغییرات ایجاد شده در روابط بین دو جنس در فضاي مجازي سیال  ) 2003(زیگمونت باومن 

باعث ایجاد  در دو مرحلهمدرنیته  ،از نظر باومن. برده استبه کار را  "ايهاي شبکهتماس"الح طاص ،مدرن

اگـر  . نامـد مـی  "درنیته سیالم"له دوم را و مرح  "مدرنیته جامد"که مر حله اول را  این تغییرات شده است

اول ولی مرحلـه   ،)6: 2000باومن، ( مدرنیته از همان ابتدا ذوب کردن جامدات بوده استچه ویژگی دائمی 
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، عرصه را بـراي تاخـت و تـاز و تسـلط عقالنیـت      مدرنیته با ذوب کردن جامدات باقیمانده از جامعه سنتی

 -مارکس بر شمرده است آنگونه که-و نقش تعیین کننده اقتصاد  -ويآنگونه که ماکس وبر می گ - 1ابزاري

، اخالقی و فرهنگی سنتی رهـا  اي از حصارهاي سیاسیروندهاقتصاد به طور پیش ،در نتیجه .بود باز گذاشته

، زیـرا  از نظمی بود که جایگزینش شده بـود تر  جامد ،این نظم جدید. شده و نظم جدیدي جایگزین گردید

زمـان  (مداتی که نوبت آنها در زمان حاضـر جا. تر بوداي ناشی از کنش غیر اقتصادي ایمنهالشنسبت به چ

هاي ی هستند که انتخابیفرا رسیده است، پیوندها براي انداخته شدن در دیگ ذوب جامدات )مدرنیته سیال

ـ  اي ارتباطات و هماهنگی بین سیاستالگوه -هاي جمعی فردي در پروژه ها  و کنش دگی کـه بـه   هـاي زن

هـم   بـا از طـرف دیگـر   را عات انسـانی  هاي سیاسی اجتمااز یک طرف وکنش ،شوندطور فردي هدایت می

از  پیش تعیین شـده بـه    2اکنون ما در حال حرکت از عصر گروهاي مرجع) . 4: 200باومن (کند، درگیر می

هـا بـه داخـل    ها و الگولها، شکعصري که در آن تمامی ترکیب ؛هستیم 3سوي عصر جدید  مقایسه جهانی

تواننـد  ولی این الگوها نیز نمـی  ،ته شونداند تا در قالب و طرح جدیدي در انداخظرف جامدات ریخته شده

تر از حفظ شـکل  فظ کنند و شکل دادن به آنها آسانمانند سیاالت دیگر شکل خود را براي مدت طوالنی ح

مسئولیت شکسـت در  . بت ثابت و تالش دائمی استحفظ شکل سیاالت نیازمند توجه بسیار، مراق. آنهاست

از نظـر بـاومن، مدرنیتـه سـیال     ). 8ص  ،همـان (افتـد در درجه اول بر عهده خود شخص مـی  ها،این تالش

عطـاف  دگرگـونی اجتمـاعی و ان   که ما از آن دوسـوگرایی،  اجتماعی و فرهنگی جهان معاصر استوضعیت 

  ).602: 2008، 4بین کلی( ایم پذیري نهادي را به ارث برده

هاي مربوط بـه  سابقه و جدیدي را براي فعالیتمدرنیته جامد و سیال، مجموعه بی ، فاصلهطبق نظریه باومن

 .هایی روبه رو شوند که پیشتر با آن مواجه نبودندباعث شده است افراد با چالش وزندگی فردي خلق کرده 

چـارچوب هـاي    ثابت نگـه داشـتن قالـب هـا و     اشکال اجتماعی و موسسات گوناگون توانایی زیادي براي

. انند در این زمینه هم موفق باشندتولند مدت زندگی را ندارند و نمیهاي طوالنی و بفعالیت انسانی و طرح

یـن مسـیر   دادن به زندگی شان  هسـتند و در ا  هاي دیگري براي سازمانافراد مجبور به یافتن مسیر ،بنابراین

                                                 
١ instrumental rationality 
٢ reference group 
٣ universal comparison 
٤ Binkley 
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هـاي  این پـروژه . دهنددت و ناتمام را به همدیگر تابیده، روي هم قرار میکوتاه مهاي پروژه مجموعه اي از

، مفاهیمی چون پیشرفت به صـورت  آنهم تابیده منجر به رشته محکم و متصلی نخواهد شد که به کمک به

 اديهـم نیازمنـد افـر   هاي منفک شده و جـدا از  ها و فعالیتچنین زندگی. استفاده قرار بگیرد هدفمند مورد

م آماده و متمایل به تغییر تاکتیک با وبه صورت مداودشان را تطبیق دهند، خ ندتواناست که  می پذیرانعطاف

تفاوت باشـند و طبـق   ها بدون هیچگونه اظهار تاسفی بیوفاداريبه تعهدات و  ،همان اطالعات کوتاه باشند

باید تحت شرایط عدم اطمینان رفتار  دال، افرادر مدرنیته سی.  بگردندها به دنبال فرصت هاي موجودتوانایی

هویـت دیگـر در مدرنیتـه    ). 339، 2001بیلهرز، (کنند و حساب سود و زیان کردارهاي خود را داشته باشند

هاي گروهی مشـترك نیسـت و در احسـاس تعلـق و آسـودگی      وژه ثبات، نظم تحمیلی یا وابستگیسیال، پر

ذیر و سازگار بـا وضـعیت پایـدار    پما تغییرئایی ندارد و به امري داجعواطف پایدار یا مکان یا اجتماع ملی 

عیف و پیونـدهاي اجتمـاعی ضـ    ،در مدرنیته سیال). 128: 2005باومن، (شود قراري و آشفتگی تبدیل میبی

کنـد کـه بـر مبنـاي منطـق بـه       یجاد میهاي جدیدي از آگاهی از هویت را اسطوح باالي تحرك فردي الگو

تعهدات نهادي، انعطاف پذیري مسئولیت بین فردي و پذیرفتن یک وضعیت پایدار تجزیـه   حداقل رسانیدن

  .)602: 2008بین کلی، ( قرار دارد اجتماعی

  

  ه هاي پژوهشو فرضی مدل مفهومی

  

  

  

  

  

   

 هاي زن و شوهريتغییر نقش

 فرزند ساالري

 اقتصادي –پایگاه اجتماعی  هاي نوین  ارتباطفناوري
 فردگرایی

 خانوادهنوع 

 اقامت طوالنی جوان در خانواده 

 بازاندیشی تعامالت جنسی
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و نیـز نتـایج اسـتنباط     شان برشمرده شداي که نظریاتهاي صاحبان اندیشهتوجه به ابعاد و وجوه دیدگاهبا 

  :است زیرهاي تحقیق به قرار هاي آنها، فرضیهاز دیدگاهشده 

 و بازاندیشی تعامالت جنسی جوانان رابطه معناداري وجود دارد بین فرزند ساالري در خانواده. 

 هاي زن و شوهري در خانواده و بازاندیشی تعامالت جنسی جوانان رابطه معناداري وجـود  بین تغیر نقش

  .دارد

 و بازاندیشی تعامالت جنسی جوانان رابطه معناداري وجود دارد نان در خانوادهامت طوالنی جوابین اق.  

 و بازاندیشی تعامالت جنسی جوانان رابطه معناداري وجود دارد اقتصادي فرد –بین پایگاه اجتماعی.  

 و بازاندیشی تعامالت جنسی جوانان رابطه معناداري وجود دارد بین فردگرایی.  

 و بازاندیشی تعامالت جنسی جوانـان رابطـه معنـاداري وجـود      هاي نوین ارتباطیاده از فناوري بین استف

 .دارد

 اسـالمی   -هـاي ایرانـی  هاي مدرن و خـانواده از نظر بازاندیشی روابط جنسی جوانان بین جوانانِ خانواده

  .وجود داردتفاوت معناداري 

  شناسی پژوهشروش 

اجتمـاعی، روش تحقیـق حاضـر را بایـد از نـوع       هاي تعریف شده از طرف صاحبنظران علـوم از بین روش

پژوهش از نوع مطالعـات مقطعـی، پهنـانگر، توصـیفی و کـاربردي اسـت کـه در سـطح          .دانست 1پیمایشی

 آوري اطالعـات   شود و مراحل آن شامل مطالعۀ اکتشافی، تنظیم پرسشنامه، جمع شناسی خرد انجام می جامعه

ام بـه تهیـه   آوري اطالعـات بـه روز اقـد   جهـت اخـذ و جمـع    محقـق  .ستها و تجزیه و تحلیل آماري داده

   .پرسشنامه نموده است

روایی و اعتبار پرسشنامه تهیه شده توسط چند صـاحبنظر در زمینـه جمعیـت شناسـی، جامعـه شناسـی و        

نفـر از   10 ،همچنین .روانشناسی مرور شده و اعتبار صوري و محتوایی پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت

ی و ایمیل و سواالت مبهم و یا نامفهوم توسط آنان شناسـ تک اها ریک پیش آزمون پرسشنامه ویان درپاسخگ

آلفـاي  ضرایب . پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده به عمل آمدآزمودن براي . اصالح شد

                                                 
١  . Survey 
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اسـتفاده از   ،فردگرایـی دت در خـانواده،  طـوالنی مـ  ساالري، اقامت  دهاي میزان فرزنکرونباخ براي شاخص

 84/0بـا   برابـر بـه ترتیـب   اندیشی در تعـامالت جنسـی،   و باز زن و شوهري تغییر نقش هاي نوین،فناوري

  . محاسبه گردید که از قابلیت اعتماد باالیی بر خوردارند75/0، 83/0، 76/0، 70/0، 78/0،

 ستان تهران اعم از مجرد و متاهـل اي اهساله دانشگاه 29تا  18جامعه آماري تحقیق شامل دانشجویان سنین 

گیري، نوع دانشگاه و سـطح  سطح اول نمونه .اي چند مرحله انجام شدگیري به روش خوشهنمونه .باشدمی

. دانشگاه دولتی و سه دانشـگاه آزاد انتخـاب شـد    4نمونه پژوهش از  .دوم گروه تحصیلی در نظر گرفته شد

حدود نیمی از شرکت کنندگان در مطالعـه   .نفر در نظر گرفته شد 384حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 

دارا بـودن    ،معیار ورود به مطالعـه ). 5/51(هاي دولتی بودندو  بقیه از دانشگاه )5/48( هاي آزاد از دانشگاه

در این پـژوهش  . هاي تهران بود سال و تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی در دانشگاه 29تا  18سن بین 

با رضایت  آگاهانه به تمام سواالت مربوطـه  شرکت کنندگان و باشد نام شد  پرسشنامه به صورت بیتالش 

وتشریح اهداف تحقیق و جلب رضـایت پاسـخگویان، پرسشـنامه     پس از هماهنگی هاي الزم .دنپاسخ بده

نباطی ی و استها، براساس آمارهاي توصیفپس از گردآوري داده. توزیع و به روش خود ایفایی تکمیل گردید

ها مورد تجزیـه  ، داده Amosیـابی معادالت ساختاري با نرم افزارو مدل  spssهايو با استفاده از نرم افزار

  .وتحلیل قرارگرفتند

  تعریف مفاهیم پژوهش

  بازاندیشی

 نداشـته  پـی  در را عـرف  و سـنّت  ضمانت که نحوي به -است کنش و اندیشه ترکیب از بازاندیشی، منظور 

 اجتمـاعی  زنـدگی  در پایـدار  نظـر  تجدیـد  و تردید که شرایطی با مدرن دورة نوع از یعنی بازاندیشی باشد؛

 .)1393نـد و همکـاران،  فرهم(بگیرنـد  قـرار  بازسنجی معرض در دائماً اجتماعی و عملکردهاي شود حاصل

ترتیبـی و   سطح سنجش این متغیر. در قالب طیف لیکرت طراحی شد گویه 8 متغیربراي عملیاتی کردن این 

در  .پرداخته شدبه مسائل جنسی در ایران  نسبت میزان دگرگونی نگرشیبه  که پرسشنامه محقق ساخته بود

مسائلی از قبیل، افزایش سن ازدواج، روابط جنسی پیش از ازدواج، دوستی دختـران و پسـران،   به  مورداین 
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روابط جنسـی نامتعـارف کـه تـا کنـون      برقراري دوستی همزمان با چندین نفر، روابط جنسی فرا زناشویی، 

  .پرداخته شد گراییوجود نداشته مانند روابط جنسی مجازي در فضاي اینترنت و گسترش روابط همجنس

  فناوري هاي ارتباطی نوین

گویه در قالـب طیـف لیکـرت  دربـاره میـزان       4 ،فناوري هاي نوین ارتباطیبراي سنجش میزان استفاده از  

  .ي هاي طراحی گردیداستفاده از این فناور

  اقامت طوالنی جوانان در خانواده

هاي از قبیل افزایش سن ازدواج، مدت زمان حضور جوان در خانواده، به تاخیر افتـادن  این متغیر با شاخص

گویه در قالـب طیـف    5استقالل مالی و وابستگی به خانواده، میزان ارتباط و صمیمیت جوانان با والدین، با 

  .جش ترتیبی مورد ارزیابی قرار گرفتلیکرت و سطح سن

  خانواده مدرن

 جامعـه  گفتمان .است ایران در مدنی لیبرالیستی جامعه گفتمانی ادبیات از برآمده مدنی مدرن خانواده الگوي 

 از دهـه  یـک  حدود). 278: 1389دارابی، (است تکثرگرایی و عقالنیت انگاري،فردگرایی نفع مبناي بر مدنی

 الگو گفتمانی این قرابت .گذردمی  ایران در ساختارمند و نظري صورت به مدرن مدنی وادهخان الگوي طرح

بـه   ). 167: 1386پور، جالیی(شود نیز بررسی می بازاندیشانه معرفت و آگاهی و لیبرالیسم اندیشه با همچنین

 و  1وگـویی  گفـت  کراسـی دمو نظریـه  خـاص،  طـور  به و انتقادي و تفسیري پارادایم دو از الگو این ،عالوه

اسـت   متـأثر  هابرمـاس  یـورگن   3عمـومی  عرصه و  2کنش ارتباطی نظریه و گیدنز آنتونی عاطفی دموکراسی

گویه در سطح سنجش ترتیبی استفاده شد  10در تعریف عملیاتی خانواده مدرن  ).35: 1391فسایی، صادقی(

پذیري محدود فرزندان، پرهزینه بـودن  ، جامعهکنترل باروري، فرزندان محدود :که شامل مولفه هاي همچون

هاي عاطفی در فرزندان، انتخاب فردي در ازدواج، سن دلبخواهی ازدواج، اوقات فراغت فردي، اصالت علقه

امر ازدواج، آموزش روابط دمکراتیک، تکالیف و انتظارات نقشی متغیر، تـامین عـاطفی دوطـرف، فرزنـدان     

  . می باشد همی، توازن و تساوي روابط و غیرهپسر، جدایی تفا =دختر   ،هاي مدنیایفاگر ارزش

  

                                                 
١  - Dialogic Democracy 
٢  - Communicative Action 
٣-Public Sphere 
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  اسالمی –خانواده ایرانی

 توأمان صورت به ملی و دینی هویتی دو بعد بر تکیه اسالمی،  ایرانی هخانواد الگوي مهم هايویژگی از یکی

 بـا  اجتمـاعی دینـی   هنگیفر هايارزش از برآمده الگویی اسالمی  ایرانی يالگوي خانواده .است یکدیگر با

-مؤلفـه  تمـامی  خاتم، دین عنوان به دین اسالم جامعیت به عنایت با است معتقد جریان این .است ملی قالبی

 ).138: 1389؛ دارابـی،  63: 1385مطهـري،  (دارد وجود اسالم هايدر آموزه اجتماعی زندگی براي الزم هاي

 ینجش ترتیبی اسـتفاده شـد کـه شـامل مولفـه هـای      گویه در سطح س 13در تعریف عملیاتی خانواده مدرن 

-پـذیري، کنتـرل اجتمـاعی، مسـئولیت    تولید نسل، جامعه ي ایرانی اسالمی شاملهاي خانوادهمولفههمچون 

پذیري فرزندان، صله ارحام، تنظیم روابط جنسی، مدیریت داخل خانه زنانه، سرپرستی مرد بر خانواده، کـار  

اجتماعی بیرونی زن، تصمیم سازي مشترك، عدالت جنسیتی و نـه مسـاوات،   بیرون مردانه، امکان مشارکت 

  .دباشمی هو غیر ازدواج آسان در اوایل سنین جوانی، تفاهم تطابق و همدلی

  پژوهشهاي یافته

درصـد را   43/48نفـر معـادل بـا     182مردان و را درصد  56/51معادل با   نفر  198 ،از مجموع پاسخگویان

 29تـا   15سال و محدوده سـنی پاسـخگویان  بـین     7/23میانگین سنی پاسخگویان  . دنددامی زنان تشکیل 

سال  24-20گروه سنی  دردرصد از آنها  2/44سال،  29-15، در گروه سنی درصد از آنها 6/21سال بود که 

 2/22درصـد مجـرد و   8/77پاسـخگو،   384از مجمـوع  . قرار داشـتند  29-25در گروه سنی  درصد 2/34و 

 7/23نفر معادل با  91درصد کارشناسی،  8/64نفر معادل  249همچنین مقطع تحصیلی   .متاهل بودند درصد

  .کتري بودنددرصد کل پاسخگویان در مقطع د 45/11نفر معادل  44درصد کارشناسی ارشد و 

  توصیف متغیرهاي تحقیق: 1جدول 

  میانگین  درصد  فراوانی  میزان  متغیر

  

فرزند ساالربی در 

  خانواده

  28/13  51  کم

  27/69  266  متوسط  95/17

  44/17  67  زیاد

 مدت اقامت طوالنی

  جوانان در خانواده

  

  72/30  118  کم

  05/45  173  متوسط  2/18

  21/24  93  زیاد
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  فردگرایی

  75/18  72  کم

  76/37  145  متوسط  03/19

  48/43  167  زیاد

ي هااستفاده از رسانه

  نوین ارتباطی

  37/9  36  کم

  6/52  202  متوسط  02/21

  02/38  146  زیاد

هاي زن تغیر در نقش

  و شوهري

  98/5  23  کم

  35/46  178  متوسط  56/17

  65/47  183  زیاد

  

پایگاه اقتصادي 

  اجتماعی

  47/24  94  پایین

  94/54  211  متوسط  13/20

  57/20  79  باال

  

بازاندیشی تعامالت 

  جنسی

  1/15  58  کم

  11/59  227  متوسط  1/19

  78/25  99  زیاد

  

درصـد   27/69درصد زیاد و  44/17خانواده  کم،  درصد فرزندساالري در28/13از نظر ،1با توجه به جدول 

قامت جوانان در درصد از کل پاسخگویان دوره ا 72/30نفر از پاسخگویان معادل با  118 .بوده استمتوسط 

در بـین  . درصد نیز اقامت جوانان را طوالنی گزارش کردند 21/24درصد متوسط و  05/45،هخانواده را کوتا

  .درصد کم گزارش شد 75/18و  درصد متوسط 36/37، زیاددرصد  48/43ن میزان فردگرایی پاسخگویا

و   درصد زیاد 02/38درصد از پاسخگویان متوسط،  6/52 براي آوري هاي نوین ارتباطیمیزان استفاده از فن

ر در نقـش زن و شـوهري را کـم،    یـ درصـد تغی   98/5 ،از کل پاسخگویان. درصد نیز کم گزارش شد 37/9

درصد از کـل   47/24اجتماعی  -پایگاه اقتصادي. درصد متوسط گزارش کردند 35/46 درصد زیاد و 65/47

بـاز  در ویان درصد از پاسـخگ 15 .درصد باال گزارش شد 57/20درصد متوسط و  94/54پاسخگویان پایین، 

خگویان سـ درصـد از پا  78/25اندیشی متوسـط و  درصد داري باز 11/59، اندیشی در تعامالت جنسی پایین

  .داري بازاندیشی زیاد بودند
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  پژوهشبررسی فرضیه هاي 

 هاي مدرنخانوادهو  اسالمی -ایرانی هايخانواده در بازاندیشی تعامالت جنسیهاي توزیع میانگین نمره :2 جدول

  انیایر

  

  متغیر

  خانواده هاي مدرن ایرانی  اسالمی -هاي ایرانی خانواده
 95فاصله اطمینان 

  معناداريسطح  Tمقدار  درصد

  حد پایین  حد باال  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

باز اندیشی در 

  تعامالت جنسی
31,42  3,35  52,60  5,881  11,20  25,12  33,017  0,004  

  

خانواده هاي مـدرن  در  بازاندشی تعامالت جنسیمیانگین نمره  در شود کهمشاهده می 2، جدول با توجه به

جوانـانی  به این معنی که  ؛وجود دارداز نظر آماري تفاوت معناداري  اسالمی  –خانواده هاي ایرانیو  ایرانی

جوانـانی کـه در   ت بـه  نسـب بازاندیشی در تعامالت جنسـی  از نظر  کنندهاي مدرن زندگی میکه در خانواده

اندیشی در تعامالت جنسـی  میزان باز و متفاوتی دارندوضعیت کنند اسالمی زندگی می -ینهاي ایراخانواده

ـ    .هاي مدرن بیشتر استدر جوانان خانواده . گیـرد رض ایـن تحقیـق مـورد تاییـد قـرار مـی      بـدین ترتیـب ف

)017/33=t 040/0وsig= (مدرن و جوانـانِ   هايخانواده جوانانِبین  ،هاینبنابراین با توجه به اختالف میانگ

  .تفاوت معناداري وجود دارد بازاندیشی در تعامالت جنسیاز لحاظ  اسالمی -هاي ایرانی خانواده

  نتایج آزمون اسپیرمن وتااوبی کندال براي متغیرهاي تحقیق: 3جدول 

  مستقل

  وابسته

اقامت طوالنی   فرزتد ساالري

  مدت در خانواده

استفاده از فناوري   ییفردگرا

  هاي نوین ارتباطی

اجتماعی پایگاه

  اقتصادي

تغیر در نقش زن 

  و شوهري

  

بازاندیشی 

در تعامالت 

  جنسی

             همبستگی

            31/0 رواسپیرم

سطح معناداري    

001/0  

همبستگی  رواسپیرم 

18,9/0          

سطح معناداري 

042/0  

همبستگی 

          29/0رواسپیرم

سطح معناداري    

040/0  

همبستگی 

           39/0رواسپیرم

سطح معناداري    

050/0  

همبستگی 

          26/0رواسپیرم

سطح معناداري   

040/0  

همبستگی 

            27/0رواسپیرم

سطح معناداري    

010/0  

تااوبی کندال   

30/0                     

سطح 

  004/0:معناداري

ندال   تااوبی ک

17,2/0               

سطح 

  036/0:معناداري

تااوبی کندال   

27/0                      

سطح 

  004/0:معناداري

                       36/0تااوبی کندال   

سطح 

  032/0:معناداري

تااوبی کندال   

25/0                       

سطح 

  014/0:معناداري

تااوبی کندال   

26/0                      

سطح 

  015/0:معناداري
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بی کنـدال اسـتفاده شـده     –از آزمون همبستگی اسپیرمن و ضریب تاي  ،براي بررسی رابطه بین این متغیرها

مـت طـوالنی مـدت جوانـان در     فرزنـد سـاالري، اقا   بین میزان هاي جدول حاکی از آن است کهداده. است

 -ارتباطی نوین،  تغییر نقـش زن و شـوهري و پایگـاه اجتمـاعی    هاي خانواده، فردگرایی، استفاده از فناوري

ترین قوي ،در بین این متغیرها. شودمعناداري مشاهده میرابطه  اندیشی تعامالت جنسیبا میزان باز اقتصادي

. باشـد میاندیشی در تعامالت جنسی هاي نوین ارتباطی و میزان بازاستفاده از فناوريرابطه مربوط به رابطه 

   36/0برابـر   )بـی کنـدال   –تـاي  (و شدت رابطـه   39/0ن همبستگی اسپیرمن بین این دو متغییر برابر با میزا

   05/0سـطح معنـاداري کمتـر از    ( وجـود دارد دهد رابطه نسبتا قوي بین این دو متغیـر  باشد که نشان میمی

میـزان بازاندیشـی در    ،یافته استی نوین افزایش چه میزان استفاده از وسایل ارتباطهر ،به عبارتی ).باشدمی

متغیـر اقامـت   ترین رابطه مربـوط بـه رابطـه بـین     ضعیف ،از طرفی . تعامالت جنسی نیز افزایش یافته است

دار بـودن رابطـه   باشد که در آن با وجـود معنـی  میجوانان  طوالنی در خانواده و بازاندیشی تعامالت جنسی

)05/0sig=( باشد که نشـان دهنـده   می17/0بی کندال برابر با  –و میزان تاي  18/0، میزان همبستگی برابر با

و بـا توجـه بـه ضـرایب همبسـتگی و سـطح        لذا بر این اساس. باشدمذکور می رابطه ضعیف بین دو متغیر

رابطه مثبـت   و باز اندیشی در تعامالت جنسی جوانانبین متغیرهاي مستقل پژوهش  ،معناداري حاصل شده

مت طوالنی مدت جوانـان در خـانواده،   تغییر در میزان فرزندساالري، اقا ،به عبارتی. ردناداري وجود داو مع

نقش زن و شوهري منجر به تغییـر در میـزان بـاز     هاي ارتباطی نوین،  تغییر درفردگرایی، استفاده از فناوري

  .اندیشی تعامالت جنسی جوانان گردیده است

  در تعامالت جنسیهاي رگرسیونی براي تبیین بازاندیشی تحلیل

 Pو  Fخالصه مدل رگرسیون گام به گام همراه با ضریب تعیین، ضریب تعدیل شده،  :4جدول 

  

  
  متغییر

R  

  ضریب همبستگی

R2  

  ضریب تعیین

R2 (Ad)  

  ضریب تعیین تعدیل شده
F  p 

  000/0  90/33  094/0  096/0  310/0  هاي ارتباطیاستفاده از فناوري  1

  000/0  80/38  094/0  152/0  390/0  فرد گرایی  2

  001/0  68/38  160/0  160/0  401/0  تغییر در نقش زن و شوهري  3

  001/0  60/38  178/0  178/0  423/0  اجتماعی -پایگاه اقتصادي  4

  001/0  58/37  183/0  183/0  428/0  فرزند ساالري  5
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 گذاشـته  آزمـون  بـه  پیش از این آنها روابط که شده مطرح بین پیش متغیرهاي تبیین قدرت ارزیابی منظور به

 گـام  رگرسیون از استفاده جهت .گردید استفاده گام به گام روش به متغیره، چند تحلیل خطی روش از شده،

 بـر  کـه  گردیـد  وارد معادلـه  در بینی پیش تنها متغیرهاي شده، عمل فرضیات آزمون نتایج به توجه با گام، به

 بنـابراین،   .است شده مشاهده مالك متغیر با آنها میان داري معنی رابطه شده، انجام هايآزمون نتایج اساس

فرزندساالري، فردگرایی، تغییر درنقـش زن و شـوهري،    استفاده از فناوري هاي نوین ارتباطی، هايشاخص

نتایج آزمون رگرسیون گام به گام . گرفتند قرار مدنظر بین پیش متغیرهاي عنوان پایگاه اجتماعی اقتصادي به

و هاي ارتباطی بیشترین تاثیر را در رگرسیون چند متغیره داشـته  گام اول، استفاده از فناوري نشان داد که در

پایگـاه   ،تغییـر در نقـش زن و شـوهري    ،هـاي فردگرایـی  سپس به ترتیب مولفـه . معادله گردیده است وارد

پـیش بـین در    هايترتیب متغیراساس بر). 4جدول (اجتماعی و فرزند ساالري وارد معادله شدند -اقتصادي

اندیشی تعـامالت جنسـی داراي   هاي نوین با بازاستفاده از فناوريتحلیل رگرسیون گام به گام در اولین گام 

با افزوده شدن متغیر فردگرایی  ضـریب همبسـتگی چنـد     ،در گام دوم. بوده است 310/0ضریب همبستگی 

در گام . بوده است 080/0شده  برابر با  میزان ضریب همبستگی چندگانه افزوده. رسیده است 390/0گانه به 

وارد شدن پایگـاه   و با 401/0ن و شوهري ضریب همبستگی به وده شدن متغیر تغییر در نقش زبا افز ،بعدي

سـاالري ضـریب   با افزوده شدن فرزندو در نهایت در گام آخر  423/0اجتماعی اقتصادي ضریب همبستگی 

درصد واریانس باز اندیشـی   3/18این سه متغیر قادر به تبیین در مجموع  .رسیده است 428/0همبستگی به 

  . در تعامالت جنسی جوانان بوده اند

 Pو   Tرگرسیون گام به  گام همراه با ضرایب بتا ، ضرایب استاندارد شده بتا،  :5جدول 

  متغییر  
  غیر استاندارد ضریب

)B(  

  ضریب استاندارد

)Beta(  

T- value  

  )Tارزش (

Sig  

  )معناداري(

  002/0  539/10  ----   154/16  مقدار ثابت  

  00/0  90/5  419/0  391/0  هاي ارتباطیاستفاده از فناوري  1

  00/0  31/4  308/0  274/0  فرد گرایی  2

  03/0  341/0  239/0  230/0  تغییر در نقش زن و شوهري  3

  011/0  314/0  234/0  213/0  اجتماعی -پایگاه اقتصادي  4

  002/0  38/0  212/0  203/0  فرزند ساالري  5
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متغیـر بـراي    5، در تحلیل رگرسیون  گام به گام طی گام نهـایی  دمشاهده می گرد 5همانطور که در جدول 

استفاده از  به ترتیب  مولفه هاي . پیش بینی میزان بازندیشی تعامالت اجتماعی وارد معادله رگرسیون شدند

،  239/0در نقـش زن و شـوهري   تغییـر ، 308/0 گرایـی فرد، 419/0 اسـتاندارد بتـا   هاي نوین با ضریبرسانه

اندیشی تعامالت بازبینی معناداري براي توان پیش 212/0ساالري فرزندو  234/0 اجتماعی  -پایگاه اقتصادي

این ضرایب استاندارد بتا بدین معنی است کـه بـه ازاي یـک واحـد     ). P > 001/0(جنسی جوانان داشته اند

اجتمـاعی   -پایگاه اقتصادي ،نقش زن و شوهري در تغییرگرایی، فردارتباطی،  هاياستفاده از رسانه تغییر در

 239/0واحـد بـراي فردگرایـی،     308/0واحد براي  فناوري هاي نوین،   419/0ساالري  به تفکیک فرزندو 

واحد بـراي    212/0واحد براي پایگاه اجتماعی اقتصادي و  234/0واحد براي تغییر در نقش زن و شوهري، 

معادله رگرسیون نهایی بـراي بـاز   . جوانان به وقوع می پیوندد اندیشی تعامالت جنسیند ساالري در بازفرز

  :اندیشی تعامالت جنسی به شرح زیر است 

 274/0+ تغیر ئـر نقـش زن و شـوهري     230/0+ پایگاه اجتماعی اقتصادي  213/0+ فرزند ساالري  203/0

  تعامالت جنسی یباز اندیش=  154/16+ طی فناوري هاي نوین ارتبا 391/0+ فردگرایی 

  گیري پژوهشمدل اندازه

هاي جمع آوري تاییدي در ابتدا نرمال بودن دادهملی اع جش از طریق تحلیلبه منظور بررسی اعتبار ابزار سن

 –که توسط دو شاخص کشیدگی و چولگی در نرم افزار آموس سنجیده مـی شـود    –شده توسط هر گویه 

سپس در گام بعدي اعتبار . باشند ±3و براي چولگی بین   ± 7براي کشیدگی بین  دمقادیر بایاین  .تایید شد

در . سازه مدل مورد بررسی قرار گرفت که براي سنجش آن از اعتبار همگرایی و اعتبار افتراقی استفاده شـد 

ظـور  عتبار افتراقی بـه من باشند و در ا05/0بزرگتر یا مساوي با  بایداعتبار همگرایی هر یک از بارهاي عاملی 

هاي مورد سنجش آن، همبستگی بین هـر  هاي پرسشنامه در ارتباط با گویهبررسی عدم همپوشانی بین سازه

هـاي مربوطـه   به بررسی بـرازش مـدل بـر اسـاس شـاخص     در نهایت . باشد 9/0دو سازه نبایستی بیشتر از 

  .دهدتحقیق را نشان می هاي پرسشنامهجدول زیر تحلیل عاملی گویه. شودپرداخته می
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  نتایج تحلیل عاملی تاییدي براي گویه هاي پرسشنامه: 6جدول 

  روایی مرکب  نتیجه  سطح معناداري  بارعاملی  چولگی  کشیدگی  هاگویه  سازه

  

-اجتماعیپایگاه

  اقتصادي

P1 553/0-  576/0-  743/0  003/0  معنادار  

768/0  P2 502/0-  567/0-  735/0  001/0  معنادار  

P3  143/0-  542/0-  631/0  002/0  معنادار  

  

  فردگرایی

F1 523/0-  739/0-  897/0  001/0  معنادار  

811/0  F2 114/0-  824/0-  871/0  030/0  معنادار  

F3 196/0-  765/0-  769/0  001/0  معنادار  

  

تغییر در نقش هاي 

  زن و شوهري

T1 203/0  526/0-  491/0  001/0  معنادار  

862/0  
T2 02/1  801/0-  699/0  000/0  معنادار  

T3  237/0-  162/0-  501/0  003/0  معنادار  

T4 219/0-  376/0-  503/0  002/0  معنادار  

  فرزندساالري

FS1 17/1  16/1-  871/0  000/0  معنادار  

798/0  FS2  02/1  020/1-  816/0  000/0  معنادار  

FS3 063/0  31/1-  518/0  000/0  معنادار  

-هايفناوري

  طی نوینارتبا

FN1 165/0-  320/1-  599/0  000/0  معنادار  
749/0 

 
  

FN2 502/0  711/0-  669/0  000/0  معنادار  

FN3 698/0  748/0-  773/0  000/0  معنادار  

FN4 526/0  684/0-  587/0-  020/0  معنادار  

باز اندیشی در 

  تعامالت جنسی

BAZ1 259/0  821/0-  546/0  003/0  معنادار  

763/0  

BAZ2 324/1  542/0-  548/0  001/0  معنادار  

BAZ3 297/1  821/0-  631/0  002/0  معنادار  

BAZ4 301/0  179/0-  586/0  000/0  معنادار  

BAZ5  524/1  901/0-  410/0  000/0  معنادار  

BAZ6 324/0  103/0-  323/0  001/0  معنادار  

BAZ7 540/1  961/0-  564/0  001/0  معنادار  

BAZ8 ***  ***  187/0  065/0  عدم معناداري  

χ2 = 347/215, df = 285, Pvalue = /001, CMIN/DF = 1/319, RMR = /043, GFI= /924, CFI = 901, 

IFI = /923,TLI= 916, RMSEA = /055 
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  پژوهشمدل معادله ساختاري :  1نمودار .

  پژوهش مدل 

. ت ساختاري در نرم افزار آموس استفاده شدیابی معادالهاي تحقیق همچنین از مدلبه منظور آزمون فرضیه 

در این مدل هر یک از متغیرهاي مستقل  به استثناي متغیر اقامت طوالنی مدت در خـانواده در نظـر گرفتـه    

. یابی معادالت سـاختاري اسـت  در مدلاصلی نیکویی برازش  يها یکی از شاخص 1RMSEAشاخص . شد

 يهـا  یدي و مـدل یهاي عاملی تا در بیشتر تحلیل RSMEAن ریشه میانگین مربعات خطاهاي تخمین یا هما

) 2006( 4چریبـرا و  )2003( 3، براون)2000( 2کالوم براساس دیدگاه مک. شود دالت ساختاري استفاده میامع

                                                 
١ Root Mean Square Error of Approximation 
٢ MacCallum 
٣ Brown 
٤ Schreibera 
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باشد  05/0و 0 /01اگر بین . برازندگی مدل بسیار عالی است ،باشد01/0تر از  اگر مقدار این شاخص کوچک

      امـا بیشـتر   . برازنـدگی مـدل متوسـط اسـت     ،باشـد  08/0و 05/0اگـر بـین     .اسـت برازندگی مـدل خـوب   

باشـد، برازنـدگی   10/0تـر از   کوچک RMSEA کنند که اگر شاخص  گران از این قاعده استفاده میپژوهش

معتقـد  ) 2010(کالیـن  . مدل ضعیف طراحی شده است ،تر از این مقدار باشد مدل خوب است و اگر بزرگ

توان گفـت اگـر    هاي اشباع می با توجه به امکان ایجاد مدل. باشد 05/0تر از  شاخص باید کوچک این ،است

 RSMEAلذا در این مدل با توجه به مقـدار شـاخص   . مطلوب است ،باشد 05/0تر از  این شاخص کوچک

برخـوردار   باشد، مدل از برازندگی خـوبی  3تر از مدو به درجه آزادي که باید کو نیز نسبت خی 05/0یعنی 

  .    توان مدل فوق را مدل مناسبی دانست یماز این رو . است

  گیرينتیجهبحث و 

یک تکنیک تحلیل چند متغیري بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چنـد   ،یابی معادله ساختاريمدل 

اي از معادالت دهد مجموعهکلی است که به پژوهشگر امکان می متغیري و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی

هـاي زنـدگی   ایـن روش محقـق را بـا پیچیـدگی    . صورت هم زمان مورد آزمون قـرار دهـد  ه رگرسیون را ب

تاثیرگـذاري مجموعـه اي از متغیرهـا بـر یکـدیگر بـه طـور یـک سـویه و دو سـویه، مسـتقیم و            (اجتماعی

فرهنگی و اجتماعی نزدیک  هاي پنهانهاي سازهگیريهاي موجود در اندازهو همچنین پیچیدگی) غیرمستقیم

همانگونه  .عوامل موثر بر باز اندیشی تعامالت جنسی پرداخته شددر این تحقیق به بررسی مهمترین . کندمی

متغیر، فرزندسـاالري، فردگرایـی،    5متغیرهاي مستقل مورد مطالعه  ،که در مدل نهایی آموس مالحظه گردید

در . هسـتند درنقش زن و شوهري و پایگاه اجتمـاعی اقتصـادي    هاي ارتباطی نوین، تغییراستفاده از فناوري

هـاي زن و  نقـش  تغییـر در کـه   نشان می دهـد کـه  ارتباط با متغیرهاي مستقل با توجه به مدل نهایی اموس 

ه  فردگرایی شده است که در منجر ب ،افزایش فرزند ساالري و از طرف دیگرمنجر به  از یک طرف ،شوهري

 نـوین  هـاي فنـاوري  از استفاده میزان بین رابطۀ .است گذاشته تاثیرر تعامالت جنسی بازاندیشی د بر نهایت

هـاي  با یافتـه  مورددر این  هاي پژوهشیافته .است بوده معنادار نیز جنسی تعامالت در بازاندیشی ارتباطی و

، فرهمنـد  )2014(هاي وکیلیان و همکاران، )2002(، رابرتسون)1998(، آپادوري )2002( میتوز، )1996(هال

در تحلیـل ایـن امـر     .همسـویی دارد  )1389(رجبلو و اصغري و ) 1391(خواجه نوري ،)1393(و همکاران 

 تغییـرات  از ايفزاینـده  امـواج  بـا  تـدریج  بـه  ایران جامعۀ ارتباطی، جدید امکانات گسترش باتوان گفت می
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ورود امکانـاتی   ).1388فر، صداقتی و ؛ ساروخانی1381آزاد و دیگران، (است شده مواجه هنجاري و ارزشی

هاي متفاوت، پـیش  هاي متفاوتی از زندگی را، از جوامع و فرهنگسبک، هاچون ماهواره و اینترنت به خانه

 هـاي پیشـین آنهـا را بـه    اي غیر مستقیم و پنهان، ارزشبه گونه ایرانی خود قرار داده است و روي مخاطبان

هـاي  شـیوه  گـذارد؛ نمـایش  هاي جدیدي مقابل آنهـا مـی  ندگی، گزینهچالش طلبیده و درعین حال، براي ز

ایمـان،   و عباسـی ( اسـت  ها در جامعه منجر شـده ها و نگرشدیگري از زندگی که به تغییر تدریجی ارزش

انـد  هـاي اطی نوین یکی از عناصر ضروري بازاندیشی و گسستهاي اطالعاتی و ارتبتکنولوژي ).36: 1386

در چنین شرایطی در عصر حاضر نـوع  ). 92: 1387گیدنز، (انداز پدیده سنتی جدا ساخته مدرن راکه پدیده 

بدین معنا کـه مـی تواننـد کـاري را      ؛گردداب شخصی تبدیل میگی و تمایالت جوانان به موضوع انتخدزن

 اي کـه حـاکی از فردگرایـی   رویـه  -خواهنـد کـه مـی   توانند چیـزي بشـوند  خواهند و میمیانجام دهند که 

  .)110: 1384گیبینز و ریمر، .(است

 در بیشـتر  ایـران  در نوسـازي  فرآینـد  می توان گفت کهدر جامعۀ امروز ایران فرزند ساالري  متغیر مورددر 

 روابـط  بـه  نسبت اسالمی کشورهاي سایر با مقایسه در ایران که چنان ؛بوده مؤثر خانواده سنتی روابط حوزه

 رشـد  فئـودالی،  روابـط  رفـتن  بـین  از واقـع،  در )119: 1386مکاران، ارمکی و ه(. است نوگراتر خانوادگی

 از پس ویژه به را ایرانی خانواده که هستند عواملی از کشور، شدن صنعتی و متوسط طبقه توسعه شهرنشینی،

 جدیـد،  زنـدگی  هـاي سـبک  بطئـی  رشـد  بـا  ).1: 1356علی اکبر، (کردند متحول اول پهلوي و قاجار دوران

ویـژه در میـان اقشـار     بـه  گرفـت  قـرار  توجـه  مـورد  مـدرن  اجتمـاعی  الگوهـاي  و ارهاهنج بسط ضرورت

از ایـن عبـارت   . نامندمی» فرزندساالري«اي رواج یافته است که آن را  تحصیلکرده و مرفه و شهري، پدیده

 بـدون احسـاس   خصوصبه مالحظه و ، بیخواه، پرتوقع در خانواده زیاده جوانانشود که چنین استنباط می

 خـانواده  .شـود تر مـی سالگی به مراتب جدي 30تا  15مسؤولیت هستند و این امر در سنین باالتر، یعنی از 

بـه آن هـا   براي آن که ذهن آنان را بهتر بتوانند در جهت اهداف خود به کار گیرند جوانان براي آماده کردن 

هـایی نیمـه بـالغ، پـر توقـع و      ها انساندهند و با فراهم کردن رفاهی افراطی از آنتوجه بیش از حد نشان می

حساب نظام آموزشی، درپی و بیآموزش و پرورش با تغییرات پی ،رفیاز ط .سازندمی و تنوع طلب ناراضی

نفوذ وسایل ارتباط جمعی،  ،از سوي دیگر .افزایدبر دشواري کار می و لگیر کرده استمعلم و شاگرد را غاف

مـا وارد نمـوده،    سو با فرهنگ غالـب بـر جامعـه   رهنگی ناسازگار و نا هماره ها، ففیلم هاي ویدویی و ماهو
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روابـط پـیش از ازدواج، روابـط     .گـردد مـی  و تغییر نگرش آنـان   ذهنیات جوانانهرچه بیشتر  سبب تجزیه

پدیده  اي از این تغییرات و گرایی، برقراري رابطه همزمان با چندین نفر و غیره  نمونهفرازناشویی، همجنس

؛ 1383عبـدالهیان،  (ها نیز بیان کننده استقبال جوانان از آن بـوده اسـت   فرهنگی نوظهوري است که پژوهش

  ).1391؛ خواجه نوري 1391آور و همکاران، ؛ دل1385؛ موحد و همکاران، 1383قاسمی، 

 خـانواده  ممـدا  تأثیرپـذیري  که گفتتفاوت بازاندیشی در بین جوانان با الگوهاي متفاوت خانواده  مورددر 

 خانواده بر جامعه تقدم ،مدنی مدرن هخانواد در .مطرح است  جامعه عمومی عرصه در جاري روابط از مدرن

 قرار الشعاع تحت نیز را خانواده صمیمانه و خصوصی روابط جامعه، در دموکراتیک روابط و است مفروض

 مـدنی  هايارزش براي باید که داندمی ندانیفرز تولید را خانواده هدف و کارکرد مهمترین الگو این .دهدمی

از . دهـد مـی  تقلیل عاطفی واحد یک به حد را خانواده و سطح )25؛ 1385جالیی پور، (تربیت شوند  جامعه

 که است مدنی شهروندان تولید براي بستري و فردي عاطفی نیازهاي رفع براي واحدي فقط خانواده رو، این

 اصـالت  موضوع الگو این در بنابراین .آیدمی پدید نیز خویشاوندان بین نسلی بین مناسبات کاهشآن،  بالتبع

     همـوار  ه روابـط جنسـی خـارج از عـرف    ملـ اجتماعی از ج هايآسیب از ايپاره تداوم براي را شرایط فرد

 ازدواج، تـا  است شده باعث فردي انتخاب رشد و خانواده در عاطفی روابط کاهش امروزه که چرا سازد،می

عرفـان  (قرارگیرد تأثیر تحت آن نظایر و نسلی بین روابط بازاندیشی در روابط جنسی و  خانواده، بعد طالق،

 به مرد، و زن تکالیف و ها نقش با حقوق تناسب ،هاي ایرانی اسالمی در حالی که در خانواد -) 1392منش، 

 کنـار  در جمـع  و فـرد  اصـالت  بـه  وجهت با همچنین . است شده تنظیم دین مبناي بر عادالنه و منصفانه طور

 پیگیري ضمن افراد شودمی باعث موضوع این .شودمی توجه جمعی هم و فردي هايخواسته به هم یکدیگر،

و کمتـر بـه    باشـند  داشته نظر در نیز را خانواده مصالح همواره خود، خصوصی زندگی و شخصی هايعالقه

جوانان بیشتر به دنبال آزادي هـا   ،گرایی شکل می گیرددفر زمانی که . کنندسمت فردگرایی گرایش پیدا می

، بلکه بیشتر تجلی تاین تقاضا به به معناي طغیان علیه اقتدار و نظم حاکم نیس. و حقوق فردي خود هستند

هـاي  ها و شـیوه سبک ها، سلیقه. اختیار آنها گذاشته است اعتماد به نفسی است که آموزش هاي دریافتی در

 اهمیـت اسـت کـه بسـیاري از     ئزانتایج فوق از ایـن جهـت حـ    .این نسل تنوعی بسیار یافته اندابراز وجود 

می کمتر در نظر را ریزان نقش این عوامل را  در باز اندیشی تعامالت جنسی و برنامه شناسانجامعهمحققان، 

نسـی، در  شی تعـامالت ج لذا پیشنهاد می گردد در توضیح روند باز اندی. انگارندیا اغلب نادیده  می   گیرند
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از طرفـی بـا توجـه بـه      .مورد توجه قرار گیـرد تکنولوژي هاي نوین ارتباطی  و نظرگرفتن تحوالت خانواده

و باز اندیشی در تعامالت جنسی جوانان، انجام مطالعات طولی بر روي  یاجتناب ناپذیر بودن تغییرات ارزش

در هـدف   تواند بـه برنامـه ریـزان و محققـان     ی آگاهی از مسیرهاي آتیک نسل جوان در جهت شناخت و 

  .گذاري مناسب یاري رساند
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  منابع

 آنومیک جنسی روابط شناختی جامعه تبیین" .)1390( .حسین محمد ،ساعی شریفی و تقی ارمکی، آزاد 

  .28، شماره، 7سال  .فصلنامه خانواده پژوهشی ".ایران در
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Youth as a social, cultural and biological structure is the basis and groundwork 
for social changes.Therefore, due to the increasing growth of the rethinking of 
sexual interactions as well as the increase of inter-gender interactions and 
changes in its form and content, the purpose of this study was to investigate the 
most important factors affecting the rethinking of sexual interactions of young 
people. The statistical population of the study included students from ١٨ to ٢٩ 
years old at universities in Tehran. Sampling was done using multi-stage cluster 
sampling. The sample size was ٣٨٤ according to Cochran's formula. A 
questionnaire was used to collect data. The findings of this study showed that 
there was a significant relationship between Filiarchy, long-term residence of 
young people in the family, individualism, the use of new communication 
technologies, the role of women and men, and the socioeconomic status with the 
amount of rethinking of sexual interactions. The findings of stepwise regression 
showed that modern communication technologies, individualism, change in the 
role of women and men, social and economic status, and childbirth, in total 
involve ١٨٫٣٪ of the variance in the rethinking of sexual interactions of young 
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people. Using the structural equation model of Amos, it was found that changes 
in the image of a husband and wife through childbearing and individualism, as 
well as the use of new communication technologies, and the socio-economic 
base affect the level of rethinking in sexual interactions.  

 

Key Word: Youth, Rethinking of Sexual Interactions, Filiarchy, Family and 
Individualism 

 


