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عادل عبداللهی
چكيذه

دس فلش اعالفات ي استثاعات ػيال ؿذن ًَيت دس خالل گؼتشؽ سػاوٍَاا ي يػاايا استثااعي ،ػاشفتي
فضايىذٌ تٍ خًد گشفتٍ اػت .اگشچٍ سيوذ مزکًس ،دس خًامـ دس حال گزاس کىذتش اص خًامـ تًػقٍيافتٍ اػت يلاي
وکتٍي حائض اَميت آن اػت کٍ ايه سيوذ سي تٍ فضيوي اػات ي مللهاٍَااي ػااختاسي وهاًر ػاىتي خاًد سا دس
ًَيتتخـي تٍ افشاد اص دػت دادٌاوذَ .ذف اص ايه مقالٍ مغالقٍي کيهيِ تحًل ًَيت فشَىگي دختشان دتيشػاتان
اػشاي ًَسامان تخت اػت .سيؽ کيهي ي وؾشيٍي تىياوي مثىاي سيؽؿىاػي مقالٍ سا تـاکيا دادٌاواذ .دادٌَااي
ميذاوي مثتىي تش فىًن ملاحثٍي فميق ي مـاَذٌ ميتاؿىذ .وتايح مغالقٍ وـان داد کٍ فىاكش مذسن ياسد ؿااکهٍي
ًَيت دختشانِ ًَساماوي ؿذٌ ي آوُا تٍ دوثال تدشتٍي مىاتـ خذيذ ًَيتػاص َؼاتىذَ .منىايه فاًامهي اص لثياا
تدشتٍي فضاي مذسػٍ ،الگًياتي اص فضاي سػاوٍ ي فاشا تشؿاذن گؼاتشٌي مًػايقيِ ًَياتتخاؾ صميىاٍَااي
تاصاوذيـي سيصافضين دس مىاتـ ػىتي ًَيتػاص سا فشاَم ومًدٌ اػت .اص ايهسي ،ميتًان ارفان داؿت کٍ تش خالف
وؾشيٍَاي ػاختاسگشا ،افشاد مًسد مغالقٍ دسكذد تاصاوذيـي دس کىؾَاي ًَيتػاص دس دسين الضامَاي ػاختاسي
َؼتىذ ي تشآوىذ تا ًَيتي متهايت اص اؿکال ػىتيِ آن تٍ ومايؾ تگزاسوذ.
کليذ واصهًَ :يت فشَىگي ،دختشان ،سػاوٍ ،ايلات فشاغتًَ ،سامانِ تخت.

* تاریخ وصول0930/02/02 :

تاریخ پذیزش0939/0/02 :

 -0استاد گزوه جامعهشناسی ،واحد علوم و تحقيقات تهزان ،دانشگاه آساد اسالمی ،تهزان ،ایزان Mazkia@azkia.ir:
 -0دانشيارگزوه جامعهشناسی ،واحد علوم و تحقيقات تهزان ،دانشگاه آساد اسالمی ،تهزان ،ایزان skazemipour@gmail.com
 -9گزوه جامعهشناسی ،واحد علوم و تحقيقات تهزان ،دانشگاه آساد اسالمی ،تهزان ،ایزان .
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 -3همذهه و بياى هسأله
دس ادتيات کالػيک اص ػاختاس اختمافي -فشَىگي خًامـ تٍ مثاتٍ مُمتشيه فاما ؿکادَىذٌي ًَيت

اختمافي افشاد ياد ميؿذ ي دس ايه خًاوؾ ًَيت اختمافي افشاد تٍ وًفي ياتؼتٍ تٍ پايگااٌ اوتؼااتي 1افاشاد
دس دسين وؾام اسصؿي مؼهظ تش خامقٍ تًد .سييکشد مضتًس تٍ حذي تش ادتيات خامقٍؿىاػي تًػاقٍ مؼاهظ
ؿذ کٍ وؾشيٍ وًگشايي کٍ تشکيثي اص اوذيـٍَاي خامقٍؿىاػي ،سيانؿىاػي ي التلاد اػت تأکيذ خاكي تاش
دگشگًوي دس وؾام اسصؿي خًامـ تٍ فىًان مکاويؼم ًَيتػاصي دس افشاد تأکيذداسد ي عشفذاسان ايه وؾشياٍ
ايلًيت خاكي تشاي وقـي کٍ وؾام اسصؽَا ي فقايذ مشدم دس تقييه وًؿ اختماؿ (ػىتي ي يا مذسن) داسواذ،
لائااوذ .اگشچٍ کٍ َىًص َم دس خًامـ دس حال گزاس مثا ًَسامان ًَيت اختمافي افشاد تا حذ صيادي تاتقي
اص وؾام اسصؿي خامقٍ اػت يلي تا گؼتشؽ سػاوٍَا ي يػايا استثاعي دس فلش اعالفات تأثيش وؾام اسصؿي
تٍ مقىاي کالػيک آن ،کمشوگ ؿذٌ ي ًَيت فشَىگي ي ػثک صوذگي افشاد تٍ مشاتة وقـي پشسواگتاش تاٍ
خًد گشفتٍ اػت .تٍ فثاستي ديگش امشيصٌ افاشاد تاا تييياش دس ػاثک صواذگي ي ملاشف کارَااي فشَىگاي
دسكذدوذ تا ًَيت فشَىگيِ خًد سا فااسك اص وؾاام اسصؿاي خامقاٍ تييياش دَىاذ ي ًَيات ػاىتي خاًد سا
تاصػاصي کىىذ .گيذوض مقتقذ اػت کٍ امشيصٌ ػثکَااي صواذگي دس دويااي مذسويتاٍ تاٍعاًس کهاي ماا سا اص
ػاصمانَاي اختمافيِ ػىتي ديس کشدٌاوذ .گيذوض دس ايه خلًف مهُاًم اص خاکىاذگي مکااوي ي صمااوي سا
تشاي تًكيف ايهکٍ چگًوٍ سياتظ اختمافي ،تٍ دوثال آن ًَيت اختمافي ي فشَىگي ،اص صميىٍَااي محهاي
سَا ؿذٌاوذ ي ديتاسٌ دس ػاختاسي مکاوي ي صماويِ خذيذ ػاصمان يافتٍاوذ ،تکاس ميتشد (گياذوض-250 :1990،
.)245محقق آلماوي ويض تًماع طي )1993(2فىًان ميداسد کٍ دس فلاش خُااويؿاذن تييياشات ػااختاسي
فميق ،صميىٍي سَايي اص التذاس ي فشَىگ ػىتي سا فشاَم ومًدٌ اػت .گياذوض ي تًمااعطي َاش دي تاش اياه
وکتٍ تأکيذ داسوذ کٍ خُاويؿذن مىدش تٍ سَايي ًَيتَا ي تقهقَا اص ياتؼتگي ػىتي تٍ مکان ؿاذٌ اػات.
تش ايه اػاع ،تشاي فمًم مشدم دس خًامـ مختهف ،تاًيظٌ تاشاي خًاواان ،واًفي اص آصادي وامحاذيد تاشاي
تاصػاصي ًَيت مؼتقا اص ؿشايظ محهي فشاَم ؿذٌ اػت .تذيُي اػت کٍ اياه آصاديِ وامحاذيد مـاکالت
احتمالي سا تشاي وؼا خًان امشيصي تيـتش اص وؼا گزؿتٍ تٍ دوثال داسد ،چشا کٍ امشيصٌ خًاواان تاا گضيىاٍ-
َاي تيـتشي تشاي ًَيت ػاصي مًاخٍ َؼتىذ کٍ ايه تٍ وًتٍي خًد مي تًاوذ تٍ تمشکضصداياي سيصافاضين،

اتُام 3ي ػشدسگمي دس مىاتـ ًَيتياتي ي تٍ تثـ آن تشيص سفتاسَاي ديگاوٍ4مىدش ؿًد .ػشدسگمي مضتاًس دس
1.Ascribed status
2.Thomas Ziehe
3.Ambiguity
4.Ambivalence behavior
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تيه خًاوان دختش ديچىذان اػت چشا کٍ تا يسيد فىاكاش ماذسن تاٍ ًَساماان تؼاتشَاي متهاايتي اص لثياا
مذسػٍ ،سػاوٍ ي اتضاسَاي وًيه گزسان ايلات فشاغت دس مىاتـ ًَيتيااتي دختاشان وماًد يافتاٍ اػات .دس
چىيه ؿشايغي تاصػاصي ًَيت فشَىگي تشاػاع مىاتـ وًيه ًَيتتخاؾ اص ياک ػاًي ي پشَياض اص عاشد
ؿذن اختمافي اص ػًي ديگش ،وياصمىذ تالؿي مضافف اػت .حال مؼألٍ ايه اػت کٍ دختشان ًَساماوي ،کٍ
تٍ عًس ػىتي ًَيت آوُا تاتقي اص خايگاٌ صن دس وؾام اسصؿي خامقٍ تًد ،چگًوٍ اص ايه تؼاتشَاي واًيه دس
ساػتاي تاصاوذيـي ًَيت فشَىگيِ خًد تُشٌ ميگيشوذ .اص ػًي ديگش تقاما آوُا تا محذيديتَاي پايؾسي
اص ػًي خامقٍ تٍ مىؾًس تقهيا ي تحهيا ايه محذيديتَا چگًواٍ اػات مقالاٍ حاراش دسكاذد تشسػاي
تحًل ًَيت فشَىگي دس تيه دختشان دتيشػتان اػشاء ًَسامان ي فًاما ملثش تش آن اػت.
 -2پيطينه تجزبی تحميك
دس دٍَ اخيش مغالقات لاتا تًخُي مثىي تش تشسػي فًاما ملثش تش ًَيت صواان دس اتقااد مختهاف آن
كًست گشفتٍاوذ .دس ايه خلًف ميتًان تٍ مغالقٍ ايمان ي کيزلان ( )1381تحات فىاًان «فًاماا مالثش
تش ًَيت اختمافي صوان 18تا  64ػالٍ ؿُش ؿيشاص» کٍ تٍ ؿيًٌ پيمايؾ اودام ؿذٌ اػت ،اؿاسٌ کشد .دس اياه
تشسػي اص وؾشيٍ آوتًوي گيذوض خُت تثييه ًَيت اختماافي صواان اػاتهادٌ ؿاذٌ اػات .عثاق اياه وؾشياٍ
ؿاخق َايي وؾيش افتماد تٍ وهغ ،گؼتشٌ ؿثکٍ استثاعي افشاد ،ميضان سرايت اص خاًد دس اختمااؿ ي مياضان
فقالويت ،فًاما ملثش تش ؿکاگيشي ًَيت اختمافي ميتاؿىذ .وتايح تحقيق مضتًس حکايت اص تىاػة ماذل
مهًُمي تشگشفتٍ اص وؾشيٍ گيذوض ،خُت ػىدؾ ًَيت اختمافي داسد .پيـگاَيفشد ي َمکاسان( )1389وياض
دس مغالقٍاي تحت فىًان «تقاما دس فضاي ػايثشي ي تأثيش آن تش ًَيت صواان دس اياشان» تاٍ تشسػاي اياه
مًرًؿ دس تيه داوـدًيان دختش داوـگاٌ تُشان پشداختٍاوذ .مغالقٍي مضتًس تٍ دوثاال پاػا گاًيي تاٍ اياه
ػلال تًدٌ کٍ تقاما دس فضاي ػايثش تا چٍ حذ تش ًَيت صوان دس ايشان تأثيشگزاس تاًدٌ اػات ي اػاتذرل
اكهي مقالٍ مزکًس ايه تًدٌ کٍ تقاما دس فضاي ػايثشي ػثة ديس ؿذن صوان ايشاوي اص ًَياتَااي ػاىتي
خًد ؿذٌ اػتَ .منىيه مغالقٍ سخثهً ي اكايشي()1389تاٍ تشسػاي تاأثيش خُااوي ؿاذن دس تاصاوذيـاي
تقامالت خىؼي دس تيه داوـدًيان داوـگاٌ تُشان ،دس ػٍ پايٍي کاسؿىاػاي ،کاسؿىاػاي اسؿاذ ،ي دکتاشي
ميپشداصد .سيؽ پظيَؾ اص وًؿ پيمايـي ي اتضاس گشدآيسي دادٌَا پشػؾوامٍ اػت .فشريٍي کهي پاظيَؾ
مثتىي تش يخًد ساتغٍي مقىاداس ميان خُاوي ؿذن ي تاصاوذيـي تقامالت خىؼاي خًاواان داوـادًي ايشاواي
اػت .يافتٍَاي پظيَؾ تش پايٍي رشية َمثؼتگي پيشػًن وـان ميدَذ کٍ مياان خُااوي ؿاذن (فماذتا
سػاوٍَاي ومايـي) ي تقامالت خىؼي داوـدًيان ساتغٍي مقىاداس يخًد داسد.
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فاليٌ تش ايه دس تيه مغالقات داخهي ميتًان تٍ مغالقٍي لُؼايي صادٌ ( )1380تحت فىًان « تشسػاي
تأثيش فًاما التلادي ،اختمافي ،خمقيتي ي رَىي تش وگشؽ مشدان وؼثت تاٍ وقاؾ صواان دس خامقاٍ ؿاُش
ؿيشاص» ،مغالقٍي مًػًي ي َمکاسان ()1390تحت فىًان «تشسػي تأثيش ؿاثکٍَااي مداذ سيي داوـادًيان
دختش داوـگاٌ تُشان» ،مغالقاٍي سودثشياان ي َمکااسن( )1390تحات فىاًان «تشسػاي الگًَااي ملاشفي
داوـدًيان دختش داوـگاٌ اكهُان» ي مغالقٍي فاتحي ي اخالكي( )1387تحات فىاًان «ماذيشيت تاذن ي
ساتغٍي آن تا پزيشؽ اختمافي تذن دس تيه صوان ؿُش ؿيشاص» اؿاسٌ کشد .وکتٍ لاتا تًخٍ دس تايه مغالقاات
كًست گشفتٍ دس ايشان تٍ سيؽؿىاػي آوُا مشتثظ اػت ،تٍ عًسيکٍ غالة مغالقات كًست گشفتاٍ مثتىاي
تش سَيافت کمي ميتاؿىذ ي فهيسغم ايهکٍ فًاما کيهي ي رَىي متقذدي تاش مؼاائا صواان متشتاة اػات
سييکشد کمي ي تٍ دوثال آن تکىيک پيمايؾ تش مغالقات ايشاوي ػايٍ افکىذٌ اػت ي دس ايه صميىاٍ مغالقاٍي
خامقٍ صوان تا اػتهادٌ اص سيؽ کيهي حائض اَميت اػت .تشخالف مغالقات داخهي دس تيه مغالقات خاسخي
تالؽ ؿذٌ تا فًاما ي تؼتشَاي ملثش تش تحًل ًَيت صوان تا تأکيذ تش سيؽَاي کيهي مًسد تشسػاي لاشاس
گيشد .دس َميه ساتغٍ مغالقات مختههي تٍ حًصٌي تيييش پًؿؾ صوان تٍ مثاتٍ سػاوٍاي ًَيتي تا اػاتهادٌ اص
سيؽ کيهي پشداختٍاوذ ي مقتقذوذ کٍ امشيصٌ صوان تا ػثک پًؿـي خاف دسكذد تقييه ًَيت خاًد ماي-
تاؿااىذ (لااًيسي ي َمکاااسان12 :1981،؛ چاواوااا25-23 :1988،؛ ديااًيغ55-50 :1994 ،؛ وًستااًن:2000،
)3مغالقات ديگشي تش مقىاداس ؿذن ايلات فشاغت صوان (يِسيىگ245 :1991،؛ ؿاي ي َمکااسان575 :1995،؛
اؿتًن ي َمکاسان13-11 :2001،؛ گشيه )164 :2005،ي دػتياتي صوان تٍ اؿتيال تٍ مثاتٍ يکي اص مللهٍَاي
ًَيت صن مذسن (کالسک ي فاسمِش747 :1998 ،؛ مَککِىّا )14 :2011 ،ي پيامذَاي ايه فًاما تش سيي ًَيات
اختمافي صوان تأکيذ داسوذ.
 -1چارچوب هفهوهی تحميك
تؼااياسي اص ديااذگاٌَاااي وؾااشي مااشتثظ تااا ًَياات اص خمهااٍ آيضوـااتات( ،)37-50 :1999تشگااش ي
رکمه( ،)15-20 :1991تشوش ( )6-34 :1999ي خىکيىض ( )7-25 :2000تٍ عًس تهًيحي ًَيات فشَىگاي سا
تاتقي اص ػاختاس اسصؿي خامقٍ ميداوىذ ي لائا تٍ تقهيا وقؾ کىـگشان اختماافي دس فشايىاذ ًَياتػااصي
َؼتىذ .ايه دسحالي اػت کٍ امشيصٌ وقؾ کىـگشان دس تيييش ػثک صوذگي ي سفتاسَااي فشَىگاي افاشاد تاٍ
فىًان فًاما تأثيشگزاس تش ًَيت فشَىگي افشاداص ػًي وؾشيٍ پشداصاواي اص خمهاٍ تًسدياً(،)52-53 :1990
لگشيه( )10-40 :2004ي فذسػتًن( ،)20-25 :1995سوذل کاليىض( ،)990-984 :1981ايلشيؾيک ،گياذوض ي
اػکات لؾ ()4-12 :1994مًسد تأکيذ لشاس گشفتٍ اػت .وؾشيٍپشداصان مزکًس تا سييکشدي تشکيثي لائاا تاٍ
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وقؾ فًاما خشد ي کالن دس تثييه پذيذٌ َا َؼتىذ ي فًاما اكهي تيييش سا وٍ کىؾ تٍ تىُايي ي وٍ كاشف
ػاختاس ،تهکٍ تههيقي اص ايه دي ماي داوىاذ .کااليىض دس اياه خلاًف مقتقاذ اػات کاٍ کاىؾ متقاتاا تايه
ػاختاسَاي اختمافي ي کىـگشان امشي اختىاب واپزيش اػت ي اػاػا الگًَاي کىؾ متقاتا اص فىاكاش راتاي
ايه ػاختاسَا سيـٍ ميگيشد .کاػتهض ويض تشگؼتشؽ سياتظ اوؼاوي ي يػاايا استثااعي ،ؿاکاگياشي خامقاٍ
ؿثکٍاي ،تيييشپزيشي سيصافضين ًَيتَا ي دس وتيدٍ ؿکاگياشي اواًاؿ ًَيات افام اص ًَيات مقاايمتي،
ًَيت تشوامٍداس ي مـشيفيت تخؾ دس فشايىذ خُاوي ؿذن تأکثذ داسد (کاػاتهض .)81-85 :2011،تًسدياًويض
تش استثاط متقاتا ػاختمان رَىي کىـگشان ي ميضان تشخًسداسي آوُا اص اوًاؿ ػشمايٍَاي التلادي ،اختمافي،
فشَىگي ي وماديه دس گضيىؾ سفتاسَاي اختماافي تأکياذ داسد (تًسدياًَ .)52-65 :1990،منىايه گياذوض،
ؿکاگيشي ػثکَاي مختهف صوذگي سا واؿي اص تقاما کىؾ ي ػاختاسَاي اختمافي ميداوذ .تاٍصفام يي،
کىـگشان دس صوذگي سيصمشٌ تٍ عًس مذايم تٍ تاصاوذيـي افکاس ي کىؾَايـان ميپشداصوذ ،ي اص ػًي ديگاش
ػاختاس اختمافي چىيه فمهکشدَايي سا تا محذيديت مًاخٍ ميکىذ .تىاتشايه ،استثاط متقاتا ػاختاس ي کاىؾ
تا َمذيگش مىدش تٍ تاصتًليذ کاسکشدَاي تاصاوذيـي ؿذٌ ميؿًد .لزا آصادي وؼثي کىـگشان دس تشخاًسد تاا
اسصؽَاي ػىتي دس دسين الضامَاي ػاختاسي اص ييظگيَاي کهيذي وؾشيٍ گياذوض اػات(گيذوض-45 :1385،
.)40
دس مغالقٍي حارش اص وؾشيٍَاي آوتًوي گيذوض ،تًسديً ،اػکات لؾ ،ايلشيؾ تک ي سواذل کااليىض تاٍ
فىًان ساَىماي مهًُمي ي وؾشيِ تحقيق اػتهادٌ ؿذٌ اػت ي تالؽ ؿذٌ تا صميىٍَا ي فًاما ملثش تش تحاًل
ًَيت فشَىگي دس تيه دختشان دتيشػتان اػشاء ًَسامانِ تخت مًسد تشسػي کيهي لشاس گيشد .دس ايه تحقياق
اص چاسچًب مهًُمي تٍ خاي چاسچًب وؾشي اػتهادٌ ؿذٌ اػت .دس تحقيقات کيهي ،تٍييظٌ وؾشيٍ تىياوي،1

چاسچًب مهًُمي داساي کاسکشد خُتدَي تٍ محقق دس گاشدآيسي دادٌَااي مياذاوي اػات (اؿاتشايع ي
کًستيه .)3-9 :1997،تٍ عًسيکٍ اص داوؾ وؾشي كشفاٌ دس ساػتاي كًستتىذي دادٌَاا ي تقمايم مهُاًمي
اػتهادٌ ؿذٌ اػت.
 -4روش تحميك
دس ايه مغالقٍ اص وؾشيٍي تىياوي کٍ خاف مغالقات کيهي اػت اػتهادٌ ؿذٌ اػت .اكغالح وؾشياٍي
تىياوي ايليه تاس تًػظ گالػش ي اػتشايؽ ( )364 :1968دس مغالقات مشتثظ تا حاًصٌي پشػاتاسي اػاتهادٌ
ؿذ ي تقذَا ياسد حاًصٌَااي خامقاٍؿىاػاي ي فهاًم تشتيتاي وياض ؿاذ (دِواضيه23 :2001،؛ ايوگثاًصي ي
لييچ .)747 :2006،غالثا دس تحقيقات مثتىي تش سييکشد پًصيتيًيؼتي گشدآيسي دادٌ مثتىي تش مىغاق لياػاي-
1. Grounded Theory
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فشريٍاي اػت يلي دس مغالقٍي حارش تٍ پيشيي اص سييکشد تهؼيشگشايي دادٌَاي کيهي تا اػتهادٌ اص مىغاق
اػتقشائي گشدآيسي ؿذٌاوذ .اص ايهسي ،دس ايه تحقيق تالؽ ؿاذٌ تاا تاا اتخاار سييکاشد امياک (لياىکلهه ي
گًتا225 :2004،؛ رتاوغ ي ديًيغ380-385 :1982،؛ مًسِلي ي رتاوغ )27 :1984،دس تشاتش سييکشد اتياک
(ػاوذع ي مککهِهىذ32 :1994،؛ اػپيشع )715 :2000،وؾشيٍاي تىياوي مثتىاي تاش دادٌَااي مياذاوي ؿاکا
گيشدَ .منىيه اص فىًن ملاحثٍي فميق ي مـاَذٌخُت گشدآيسي دادٌَا اػتهادٌ ؿذ ي دادٌَاي ميذاوي تاش
اػاع اكًل وؾشيٍي تىياوي ي دس ػٍ مشحهٍي کذگزاسي تاص ،1کذگزاسي محاًسي 2ي کذگازاسي اوتخااتي

3

مًسد تحهيا ي تثييه لشاس گشفتىذ .تٍ مىؾًس دػتياتي تٍ افتثاس4يافتٍَا الذاماتي اص ايه دػت كًست گشفات؛
دس مشحهٍي ايل تُشٌگيشي اص تکىيک افتثاس پاػ گً تًد کٍ مثتىي تش کىتشل مذايم محتاًاي دادٌَاا تًػاظ

افضاي مـاسکتکىىذٌ دس ملاحثٍ ميتاؿاذ .اػاتهادٌ اص تکىياک مقايؼاٍَااي تحهيهاي 5دس مشحهاٍي ديم
افتثاسياتي لشاس گشفت کٍ دس ايه مشحهٍ اص کاس ويض دس فشايىذ ؿکاگيشي وؾشيٍي تىياوي تاٍ عاًس ماذايم تاٍ
دادٌَاي خام مشاخقٍ ميؿذ تا اص تًان پًؿـي ي وؾاشي مقاًرت اػاتخشاخي دس تثيايه دادٌَااي مياذاوي
اعميىانِ رصم حاكا ؿًد.
 -5جاهعهي هورد هغالعه
خامقٍي مًسد مغالقٍي ايه تحقيق سا دختشان دتيشػتان ؿثاوٍسيصي اػاشاي ًَساماان تخات تـاکيا
ميدَىذًَ .سامانِ تخت مىغقٍاي کًَؼتاوي ي دس 50کيهًمتشي خىاًب غشتاي ؿُشػاتان ػاشيآتاد (اػاتان
کشدػتان) يالـ ؿاذٌ اػات .اياه مىغقاٍ دس دسٌاي ؿاشلي -غشتاي ي دس امتاذاد ؿاية تىاذي سيتاٍ سيي
«کًَتخت» يالـ ؿذٌاػت.اػتهادٌ اص ػىگ تٍكًست خـکٍچيه يتافت پهکااوي تاٍ خاواٍَااي ًَساماان
ييظگيمىحلش تٍفشدي دادٌ اػت .مًروايي ي ػهيماوي( )1390دس پظيَـي پظيَـي تحت فىًان «ًَسامان،
فشاصي اص ًَيت مقماسي ي ؿُشػاصي اػالمي ايشان " ًَيات مقمااسي اياه مىغقاٍ سا وـاانگاش اكاًل ي

اسصؽ َاي تىياديه مقماسي ،تاألخق مقماسي اػالمي ي تاأثيشات مثااوي افتقاادي اػاالم دس ؿاکاگياشي
مقماسي ي ؿُشػاصي آن ميداوىذ .آوُا ارفان ميداسوذ کٍ تٍ دلياا ييظگايَااي محيغاي ي ؿاشايظ خااف

الهيمي ي خيشافيايي ،تشکية اكًل يافتقادات فشَىگي ي ديىي تا فًاما فيضيکي وؾيش وحًٌ ػاخت ،سيؽ-
1.Open Coding
2.Axial Coding
3.Selective Coding
4.Validity
5.Analytical Comparison
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َاي اخشا ي ملالح تًمي ،دس ؿکاگيشي ي ًَيت تخـي مقمااسي اكايا مىغقاٍ تاأثيشات تؼاضايي داؿاتٍ
اػت .مشدم ًَسامان تا گًيؾ ًَسامي تکهم ميکىىذ .دس خلًف سيـٍَاي تاسيخي ،ػااختاسي ي وحاًي
گًيؾ ًَسامي ديذگاٌَاي متهايتي عشح ؿذٌ اػت .مکىضي( )1996مقتقذ اػت کٍ پينياذگي فشايىاذَاي
وحًي ي ػاختاس ياطگان گًيؾ ًَسامي ،ايه گًيؾ سا تٍ خضيشٌاي دس دسياي تيکشان کلشدي تثاذيا کاشدٌ
اػت .مکىضي ويض ًَسامي سا َمنًن ػايش صتانَاي گاًساوي ي صاصا ،صتاانَاايي مؼاتقا اص کلاشدي ي خاضي
لُدٍَاي خضسي ميداوذ .يي مقتقذ اػت کٍ ًَسامي کُهتشيه ي محافؾٍکاستشيه گًيؾ گًساوي اػت کٍ
خلًكيات کُهتشي سا دس خًد حهؼ کشدٌ اػت (مکىضي.)4 :1966 ،
 -6حجن نوونه و ضيوه نوونهگيزي
حدم ومًوٍ دس ايه مغالقٍ مـتما تش  20وهش اص دختشان دتيشػتان ي َىشػتان اػاشاي ًَاسماان اػات.
تش اػاع اعالفات مذيشيت دتيشػتان دس ػال تحليهي  1392-93تقاذاد  165داواؾآماًص دس دي سؿاتٍي
تحليهي فهًم اوؼاوي ي تدشتي دس آودا تٍ تحليا مـيًل تًدوذ .اوتخاب دتيشػتان مزکًس تٍ ايه دليا تًد
کٍ دختشاوي اص تمامي سيػتاَاي مىغقٍي ًَسامانِ تخت دس آوداا حضاًس داؿاتىذ ي اص اياه عشياق امکاان

دػتياتي تٍ ومًوٍگيشي تا تىًؿ تار1ميؼشؿذ .ؿيًٌي ومًوٍگيشي ويض مثتىي تش ومًوٍگيشي وؾشي يا َذفمىاذ

2

تًد .دس ومًوٍگيشي مضتًس کٍ خاف مغالقات کيهي اػت فشايىذ گشدآيسي دادٌ تا مشحهٍي سػيذن تٍ تکشاس
دادٌَا ي اؿثاؿ وؾشي 3ادامٍ ميياتذ .تش ايه اػاع تا  20وهش اص دختشانِ دتيشػتان ي َىشػتان اػشاي ًَاسمان
ملاحثٍي فميق تٍ فما آمذ.
 -7يافتههاي تحميك

4

يکي اص مُمتشيه الذامَا دس وؾشيٍي تىياوي تشػيم«مذل پاسادايميک» اػت کٍ دستشگيشوذٌي ؿؾ تدقذِ

«ؿشايظ فهي»« ،5پذيذٌ»« 6صميىٍ»« ،7ؿشايظ مذاخهٍگش»« ،8ساَثشدَاي کىؾ /ياکاىؾ» 9ي «پياماذَا»10اػات،
«پيامذَا»10اػت ،مذل پاسادايمي ميتًاوذ خىثٍ مضمًوي داؿتٍ تاؿذ .اصايهسيَ ،م ميتًان ياک مضامًن سا

1.Maximum Variation Sampling
2.Purposive Sampling
3.Theoretical Saturation
4.Paradigm Model
5.Causal Conditions
6.Phenomenon
7.Context
8.Intervening Conditions
9.Action/Interaction Strategies
10.Consequences
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دس مًسد َمٍي پاػخگًيان تٍکاس گشفتَ ،م ميتًان َمٍي مضاميه سا دس مًسد پاػاخگً اػاتهادٌ کاشد.
پغ اص سػم ايه مذل اػت کٍ وؾشيٍي صميىٍاي تٍتذسيح ومايان مايؿاًد .دس ماذل رياا اتقاادِ پااسادايمي
تاصاوذيـي دس ًَيت دختشانِ مًسد مغالقٍ تٍ تلًيش کـيذٌ ؿذٌ اػتَ .ذف اص تشػيم مذل رياا ي تهؼايش
آن ،خؼتدً تشاي يافته الگًَاَ ،مثؼتگيَا ،مهاَيم ي تثييه دادٌَا اػت کاٍ دس تخاؾ سيايات داػاتان ي
تهؼيش مقًلٍي َؼتٍتٍکاس گشفتٍ ؿذٌاوذ .دس ادامٍ تٍ تهليا َش يک اص مهاَيم ي مقًرت فمذٌي تشآماذٌ اص
مشاحا مزکًس تهؼيش خًاَذ ؿذ.
هذل پارادايوک تحول در هويت فزهنگی دختزاى در هوراهاىِ تخت
زمينو
 -باساوديطييييييي ر

پديده

شرايط علي
 گستزش فضايرسيييييييياوً و
ارتباطا،
 -ميييزس س اييييي

 -تىوع موسيقي ٌويتساس

سماوي متفاو)،

پوضص محلي

گستزش بيرويًي وسايل

 -مطالعًي مىياب

ارتباطي

رواب اجتما ي
 -تحول ماٌييت

اتيز و

فزاسىتي ٌويت-

شرايط

پسز

مداخلوگر

و وحوي گذران

 -فضاي مدرسً

 -کمزوگ ضيدن

بً مثابً پاتوق

مطيييييييارکت

ضيي لگيييزي

اتزاودر امور

گييي ٌييياي

کطييياورسي و
امداري

راىبردىا
 -سييييااتارس ايي

 -ابزاس وگزاويي اياووا ي اس

آن

جديد ٌويت-

ميشان،ضيد ،،وري

جىسيتي

 -اضييييا ًي ارسشٌيييياي

اوقا ،فزاغيت

 -تجزبًي مىاب

ٌوييييت سيييىتي با

 -تضعيف وگزش ارجحيت

گستزش روابي

پيامدىا

بخص

ساس
 باساوديطييي رايزيي ٌمسز
گشيىي
 باساوديطييي رسه اس واج
 باساوديطييي رمىاب ٌوييت-
ساس
 فضامىد ضيدنروابييييييي ي
اجتما ي

اتزاوً
 -ارتقاي آگاٌي

 -گستزش اوقا،

جىسيتي

فزاغت

 -8ضزايظ عِلّی هزبوط به پذيذهي ضكلگيزي
فضاي هجاسي و گستزش ارتباعات
امشيصٌ تا گؼتشؽ امکاوات استثاعي ،سياتظ اختمافي اص محذيديتَاي مکاوي ي صماوي سَا ؿذٌاواذ ي
سياتظ چُشٌ تٍ چُشٌ تٍ ؿکا لاتامالحؾٍاي کاَؾ يافتٍ اػت .ؿشايظ مًخًد صميىٍَااي تشخؼاتٍ ؿاذن

مغالقٍ تحًل ًَيت فشَىگي دس تيه دختشان دتيشػتاوي ...

31

فىاكش ًَيتػاص دس فضاي مداصي سا امکانپزيش ػاختٍ اػت .پيآماذَاي گؼاتشؽ سػااوٍَااي استثااعي
تشاي دختشان کٍ تٍ عًس ػىتي دس مقشم تيـتشيه محذيديتَاي فشَىگي تًدٌاوذ تٍ يرًح وماياان اػات
چشا کٍ ايه ؿشايظ مىدش تٍ گؼتشؽ ؿثکٍَاي اختمافي ي تٍ دوثال آن «هزسگزيشي روابظ اجتواعی» ؿاذٌ
اػت .يکي اص دختشان دس ايه خلًف چىيه ميگًيذ:
«دس گزؿتٍ ػغح استثاعات اختمافي دختشان محذيد تٍ سياتاظ خًيـاايوذي تاًد ي سياتاظ فشاتاش اص
دايشٌ خًيـايوذي تٍ ؿذت تحت ػهغٍ ػاختاسَاي اختمافي ي فشَىگي تاًد .يلاي تاا گؼاتشؽ آماًصؽ
مذسن ي سػاوٍَاي استثاعي امش اختماافي مکاانصداياي ؿاذ ي صميىاٍ ايدااد ؿاثکٍَااي اختماافي فاشاَم
ؿذ...اگشچٍ دس ايىدا امکاوات اػتهادٌ اص ايىتشوت تؼياس محذيد اػت يلي تا اياه يخاًد ،ماه ي تؼاياسي اص
ديػتان دس ؿثکٍَاي اختمافي اص خمهٍ فيغتًک فقاليت وؼثي داسيم ي اص ايه عشيق تاا افاشاد مختهاف دس
حال تماع َؼتيم».
 -9تحول در هاهيت اولات فزاغت و نحوه گذراى آى
يافتٍَاي ميذاوي وـان داد کٍ ايلات فشاغت دختشان دس گزؿتٍ ماَيتي صواوٍ داؿتٍ اػت چشا کٍ غالثاا
دس ايلات تيکاسي َشخا کٍ مادس ميسفت دختشان ويض تٍ واچاس تايذ اي سا َمشاَي مايکشدواذ ي ػااختاسَاي
فشَىگي ي اختمافي تٍ دختشان ايه اخاصٌ سا وميداد کٍ َمشاٌ تا َمؼارن خًدؿاان ي تاٍ ديس اص وؾااست ي
کىتشل خاوًادٌ ايلات فشاغت خًد سا تگزساوىذ .تا يسيد فىاكش مذسويتاٍ اص لثياا آماًصؽ ماذسن ،سػااوٍ ي
امکاوات استثاعي «تحول در هاهيت اولات فزاغت و نحوه گذراى آى» اص خمهاٍ تييياشات لاتاا تًخاٍ دس
صوذگي افشاد مًسد مغالقٍ تًد کٍ اؿکال ي ماَيتي متهايت تٍ خًد گشفتٍ اػتَ .منىيه مـخق ؿاذ کاٍ

تا ملشف سػاوٍ "الگوهاي هويتبخص" خذيذي تٍ وؾام مقىايي دختشان يسيد کاشدٌ ي آوُاا وياض دسكاذد

تاصػاصي ًَيت خًد تشاػاع ايه الگًَا َؼتىذ .دس َميه ساتغٍ يکي اص افشاد مًسد ملااحثٍ فىاًان ماي-

داسد:

" مه کٍ مذسػٍ ميسيم اکثشا ايلات تيکاسيام سا تا َمکالػيَايم ميگزساوم .تاا َماذيگش دس ماًسد

آسصيَايمان حشف ميصويم...دستاسٌ فيهمَايي کٍ اص تهًيضيًن ي ياا مااًَساٌ مايتيىايم حاشف مايصوايم ....ي
سيياَايمان سا تا آونٍ کٍ دس ايه فيهمَا يخًد داسد مقايؼٍ ميکىايم....ي ديػات داسيام ماا َام مثاا آوُاا

تاؿيم".

َمنىيه تيييش ػثک صوذگي دس ًَسامان مىدش تٍ" کمشوگ ؿذن مـاسکت دختشان دس امًس کـاايسصي

ي دامذاسي " ؿذٌ اػت ي ايه امش ويض "گؼتشؽ ايلات فشاغت دختشان" سا تٍ دوثال داؿتٍ اػت .يکي ديگش
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اص افشاد مًسد ملاحثٍ کٍ مذسک ديپهم داؿت ي تيکاس تًد دس خلًف وحًٌ گازسان ايلاات فشاغات خاًد
چىيه ميگهت.

" ارن کٍ تٍ مذسػٍ وميسيم ي کاس َم وذاسم دس مىضل تٍ «گيًٌ تافي» مـيًل َؼتم ي ايه کاس تشايم تٍ

مىثـ دسآمذي تثذيا ؿذٌ اػت ي تؼياسي اص خشيذَايم سا تا پًل دػتمضدي کاٍ اص گياًٌ تاافي تذػات ماي

آيسم اودام ميدَم...دس کاسَاي کـايسصي َم مـاسکت وميکىم ي مادسم دس ايه صميىٍ تٍ پذسم کمک ماي-
کىذ مه َم کاسَاي مىضل سا اودام ميدَم...ػايش ايلاات فاشاغتم سا تاٍ تماؿااي کاواالَااي مااًَاسٌاي ي

تهًيضيًن ايشان اختلاف ميدَم".

 -31پذيذهي ناضی اس ضزايظ عِلَی
 -3-31گستزش هوسيمی هويتساس
تؼياسي اص محققان اص ملشف مًػيقي تٍ فىًان کىـي اختمافي ي استثاط آن تاا ػااختاس ًَيات يااد
مايکىىذ(اػاتاکِغ5 :1994،؛ فاشِع110-115 :1996،؛ سييد4 :1997،؛ تِىِاات.)15 :2000،تاا ؿىاػاايي وااًؿ
مًػيقي کٍ افشاد تٍ آن فاللٍ داسوذ ميتًان تٍ دسکي اص ًَيت فشَىگي افشاد دػت يافت .چشاکاٍ افاشاد تاا
ملشف وًفي خاف اص مًػيقي دسكذد تاصتًليذ ًَيت خًد ي يا ًَيتياتي اص مىااتقي ديگاش َؼاتىذ .تاا
گؼتشؽ يػايا استثاعي دس دي دٍَي اخيش اوًاؿ مختهف مًػيقي ويض تٍ خامقٍي ًَسامان ساٌ يافتٍ اػت ي
خًاوان ويض تٍ تثـ ؿشايظ ػىيـان غالثا ايليه مخاعثان تاصاس مًػيقي َؼتىذ .يافتٍَاي تحقياق حکايات اص "

محهيصدايي ملشف مًػيقي" ي فشا تش ؿذن دايشٌ آن دس تيه دختشان خًان داسد .يکاي اص دختاشان ماًسد
ملاحثٍ خاعشات مادسؽ سا دس خلًف ملشف مًػيقي چىيه تًكيف ميکىذ:
"دس گزؿتٍ يػايا كًتي ي تلًيشي تؼياس محذيد تًدوذ ي مقذيد کؼاوي اص ايه امکاوات تشخاًسداس

تًدوذ .يلتي َم مًػيقي گًؽ ميدادوذ اص يک ػًي تٍ دلياا محاذيد تاًدن امکاواات ي اص ػاًي ديگاش
اسخحيت وؾش تضسگان دس اوتخاب وًؿ مًػيقي ،مدالي تشاي ملشف مًػيقي مًسد دلخًاٌ اص ػًي دختاشان
وثًد....حتي دختشان حق اوتخاتي دس صمان ملشف مًػيقي وذاؿتىذ ي يلتي ميتًاوؼتىذ تاٍ مًػايقي گاًؽ

دَىذ کٍ دس مىضل تىُا تاؿىذ".

يکي ديگش اص ملاحثٍؿًوذگان آصادي پيؾ آمذٌ دس استثاط تا ملشف مًػيقي تشاي دختشان سا چىايه

تًكيف ميکىذ":ارن ما دس مىضل امکاواتي اص لثيا ماًَساٌ ،ساديً ،رثظ پخؾ ي تهًيضيًن داسيم .فاليٌ تاش
ايه مه آَىگَاي مًسد فاللٍام سا دس حافؾٍي مًتايهم رخيشٌ کشدٌام ي َش يلات کاٍ تخاًاَم تاٍ آَىاگ
مًسد دلخًاٌ خًدم گًؽ ميدَم .الثتٍ پذسم ويض تٍ خًاػتٍ مه ي خًاَشاوم تًخٍ ميکىذ ي اگش متًخٍ ؿًد

مغالقٍ تحًل ًَيت فشَىگي دس تيه دختشان دتيشػتاوي ...
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کٍ ما تٍ آَىگ خاكي(الثتٍ تٍ ؿشعي کٍ خالف فشف خامقٍ وثاؿذ) فاللٍ داسيم ماوـ گًؽ دادن ما تاٍ آن

وميؿًد".

 -33تضعيف نگزش ارجحيت جنسيتی
دس َش خامقٍاي ًَيت اختمافي ي فشَىگي صوان تاتقي اص وگشؽ خامقٍ وؼثت تٍ کااسکشد خااوًادٌ ي
وحااًٌي تااذايم آن اػاات .دس ايااه خلااًف مغالقااات مختههي(آکِااش566 :1992،؛ لااًستِش،5-10 :1995،
ماستيه )1249 :2004،تيانگش چشخؾ مقىاداس دس وگشؽ خًامـ مختهاف دس ساتغاٍ تاا کااسکشد خىؼايتي ي
صيؼتي صوان اػت .اص ايهسي ،خُتگيشي افشاد وؼثت تٍ وگشؽَاي خىؼيت محًس ي وحًٌي تقاما آوُا تاا
فًاما ملثش تش ايه وگشؽَا حائض اَميت اػت .تٍ عًس ػىتي دس خامقٍ ًَسامان َماوىذ ػايش خًامـ ػىتي
داؿته فشصوذ پؼش تشاي حهؼ آداب ي سػًم خاوًادگي ي اوتقال وام خاوًادگي رشيسي تًدٌ اػات .دس اياه
ساتغٍ «تضقيف وگشؽ اسخحيت خىؼيتي» يکي ديگش اص مقًرتي تاًد کاٍ اص مهااَيم ي يافتاٍَااي مياذاوي
اػتخشاج ؿذ .يافتٍَاي ميذاوي دس ايه خلًف حکايت اص تيييش وؼثي ايه وگشؽ داسد تٍعاًسيکاٍ 38.7
دسكذ اص ملاحثٍؿًوذگان تا ايه وگشؽ کامال مخالف تًدوذ ي تىُا  36.1دسكذ َىاًص َام داؿاته فشصواذ
پؼش سا تشاي حهؼ آداب ي سػًم خاوًادگي ي اوتقال وام خاوًادگي رشيسي مايداوؼاتىذ ي  24.4دسكاذ اص
ملاحثٍ ؿًوذگان ويض دس ايه خلًف تٍ عًس كشيح اؽُاس وؾش وکشدوذ .دس ايه صميىٍ يکي اص افاشاد ماًسد
ملاحثٍفىًان ميداسد":تؼياسي اص مًاسد عالق دس گزؿتٍ واؿاي اص وااصايييکي اص صيخايه ي تاٍيياظٌ صواان
كًست ميگشفت حتي مًاسدي َم تًدوذ کٍ كشفا تٍخاعش ايهکٍ صن پؼشداس وميؿذ تايذ اخاصٌ ميداد کاٍ
َمؼشؽ صن ديم تگيشد دس غيش ايهكًست کاسؽ تٍ عالق ميکـيذ .امشيصٌ تا پيـاشفت فهام پضؿاکي دس
تقييه خىؼيت فشصوذان ي دسمان واتاسيسي ي اص ػًي ديگش اػتقثال مشدم اص ايه امکاوات ،ديگش کمتش ؿااَذ

مًاسدي اص ايه دػت َؼتيم".

َمنىيه اص مته ملاحثٍَاي كًست گشفتٍ مي تًان اػاتىثاط وماًد کاٍ صواان دس مقايؼاٍ تاا گزؿاتٍ
دػتشػي تيـتشي تٍ سػاوٍَاي استثاعي داسوذ؛ تٍ عًسيکٍ ؿشايظ مضتًس ويض مىدش تٍ اتشاص وگشاوي خاوًادٌَا
اص " گؼتشؽ تيسييٍي يػايا استثاعي"دس ًَسامان ؿاذٌ اػات .دس َمايه ساتغاٍ "اؿاافٍي اسصؽَااي

تشلشاسي سياتظ تيه دختشان ي پؼشان" اص خمهٍ وگشاويَايي تًد کٍ اص ػًي خاوًداٌَا تٍ آن اؿاسٌ ؿاذ .دس
ايه ساتغٍ يکي اص مادسان ؿشکت کىىذٌ دس ملاحثٍ مقتقذ اػت کٍ:
«امشيصٌ حشف ؿىًي دختشان اص يالذيىـان کم ؿذٌ ي دختشان امشيصي تيـتش اص َمؼاارن خاًد الگاً
ميگيشوذ ....تٍييظٌ دػتشػي خًاوان تٍ يػايا استثاعي اص لثيا مًتايا ي مااًَاسٌ تافاش ؿاذٌ کاٍ وؾااست
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يالذيه تش سفتاس آنَا کمتش ؿًد ...تا ايه يرقيت سفتاسَايي مثا استثاط دختش ي پؼش کٍ دس گزؿتٍ تٍؿذت
اص ػًي خامقٍ وهي ميؿذ ارن تٍتذسيح سي تٍ فادي ؿذن ميسيد".

 -32ضزايظ هذاخلهگز :هذرسه به هثابه پاتوقِ گپهاي دختزانه
فضاي مذسػٍ دس خامقٍي مًسد مغالقٍ تٍ فىًان يکي اص صميىاٍَااي مالثش تاش تييياش ماَيات سياتاظ
دختشان تا َمذيگش ؿىاػايي ؿذ .ؿشايظ مضتًس مًخة تيييش کمي ي کيهي دس اتقااد مختهاف صواذگي افاشاد

مًسد مغالقٍ اص لثيا ؿيًٌي گزسان ايلات فشاغت ي تٍ دوثال آن ًَيت آنَا ؿذٌ اػات .غالاة ملااحثٍ-
ؿًوذگان ارفان داؿتىذ کٍ وحًٌياستثاط آنَا تا َمؼارن خًد مىدش تٍ "ؿکاگيشي گپَااي دختشاواٍ"دس
مذسػٍ ؿذٌ اػت .دس َميه ساتغٍ يکي اص ؿشکتکىىذگان دس ملاحثٍ چىيه ميگًيذ:

" ما دس مذسػٍ خيهي ساحت ميتًاويم تا َمؼارن خًد كحثت کىيم ...دس محيظ خاوٍ کمتش ميتًاويم

تا ديػتان خًد يلت تگزساويم يلي دس ايىدا ديگش کؼي ويؼت کٍ ما سا محذيد کىذ...ما دس محايظ مذسػاٍ
دستاسٌي ػثک پًؿؾ ،مقياسَاي اصدياج ،مًػيقي مًسد فاللٍ ي خيهي چيضَاي ديگش تا َماذيگش كاحثت
ميکىيم ي مقياسَاي صيادي دس ايه گپصدنَا ياسد صوذگي ما ميؿًوذ".
َمنىيه يافتٍَاي تحقيق حکايت اص آن داسد کٍ عي گهتگًَايي کٍ تيه افشاد مًسد مغالقٍ دس فضااي
مذسػٍ كًست ميگيشد الگًَاي ملشف آنَا تيييشاتاي تىيااديه تاٍخاًد گشفتاٍ اػات .دس َمايه ساتغاٍ
مغالقات مختهف تيانگش تأثيش الگًي ملشف دس تاصػاصي ًَيت افشاد داسد ،تٍ عًسيکٍ افاشاد تاا اوتخااب
الگًَاااي متهااايت ملااشف دسكااذد ًَيااتػاااصي متهااايتي تااشاي خااًد َؼااتىذ(فيؾ لِااش275: 1988،؛
يالِىتيه.)492: 1999،اص ايهسيًَ ،يتَاي کهيـٍاي تٍؿذت مًسد تاصاوذيـي لشاس مايگيشواذ ي دس اؿاکالي
خذيذ ديتاسٌ تاصػاصي ميؿاًوذ(تاسييع ي مااسؽ7-9 :1992،؛ ؿايهذص .)2-5 :2003،خىؼايت ي مقىااي
اختمافي آن يکي اص ًَيتَاي کهيـٍاي تًد کٍ افشاد مًسد مغالقاٍ تاا " استقااي آگااَي خىؼايتي خاًد"

دسكذد تاصػاصي آن دس خامقٍ تًدوذ .تش َميه اػاع صميىٍَا ي تؼتشَاي خذيذ مثىي تاش تاصػااصي ًَيات
دختشان تش اػاع اسصؽَاي وًيه دس حال ؿکاگيشي اػت.يکي اص افشاد مًسد ملااحثٍ ؿاشايظ مضتاًس سا
چىيه تًكيف ميکىذ:

"امشيصٌ اکثش دختشان تٍ استقاي آگاَي خًد اص عشيق آمًصؽ دس مذاسع سيي آيسدٌاواذ ي اياه تاأثيش

صيادي دس افضايؾ مُاستَا ي دس وتيدٍ افتماد تٍ وهغ آنَا داسدَ...منىيه ديذگاٌ آنَا اص خايگاَـاان دس

خاوًادٌ ي خامقٍ مثا گزؿتٍ ويؼت ي ميخًاَىذ کٍ مثا پؼشان تا آنَا سفتاس ؿًد".
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 -31راهبزدهاي کنص

يافتٍَاي تحقيق وـان داد کٍ افشاد مًسد مغالقٍ تاا خؼاتدًي مىااتـ مختهاف ًَياتػااص دسكاذد
تاصاوذيـي دس اسصؽَاي َؼتٍاي ي وُاديىٍ ؿذٌ دس ػاختاسَاي اختمافي ي فشَىگي خامقٍ دستاسٌي ًَيت
صوان ميتاؿىذ .دس ايه خلًف "مغالقٍي کلتلة ي آثاس مهي ي فشامهي" يکي اص ساَثشدَااي کاىؾ دختاشان
مثىي تش تاصاوذيـي دس ًَيت آن َاػت .دس َميه ساتغٍ اکثشيت ملااحثٍؿاًوذگان دس صميىاٍي ادتياات ي
ؿقش تا وًيؼىذگان ايشاوي اص لثيا ػيميه داوـًس ،فهي ؿشيقتي ،كاادق َاذايت ،ليلاش ي َمنىايه اؿاقاس
ػقذي آؿىايي داؿتىذ ي دس ػغح فشامهي ويض تشخي اص آنَا کم ي تيؾ تا آثاس پائًلً کًئهيً ،ػاستش ي خًسج
ايسيل آؿىا تًدوذ ي دس ايه صميىٍ کم ي تيؾ مغالقٍ داؿتىذ .تشخاي ديگاش اص افاشاد وياض تاٍ مغالقاٍتماايهي

وذاؿتىذ ي تٍ خاي آن اص سػاوٍَا ي ايىتشوت تٍ فىًان مىاتـ ًَيتتخؾ اػتهادٌ ميکشدواذَ .منىايه دادٌ-
َاي خذيل ؿماسٌ  1وـان ميدَذ کٍ ايلًيت ايل ملاحثٍؿًوذٌَا تشاي مغالقٍ ،آثاس ادتي ي ؿاقش اػات.
پغ اص آن  31.4دسكذ اص پاػ گًيان سماان سا دس ايلًيات ديم ي  17.3دسكاذ وياض کتاابَااي فهماي سا
تٍفىًان ايلًيت ػًم خًد تشاي مغالقٍ اوتخاب کشدٌاوذ .تىاتشايه گشايؾ لاتامالحؾاٍاي دس تايه ملااحثٍ
ؿًوذٌَا وؼثت تٍ مغالقٍ آثاس ادتي ي ؿقش ،سمان ي مىاتـ فهمي لاتا مـاَذٌ اػات ي اص ػاًي ديگاش لاشاس
گشفته کتابَاي مزَثي دس ايلًيتَاي تقذي ملاحثٍؿًوذٌَا حکايت اص تيييش وگشؽ خامقاٍ آمااسي دس
ساتغٍ تا مىاتـ ػىتي ًَيتػاص داسد .تش ايه اػاع ميتًان گهت کٍ مغالقٍي مىااتـ ؿاقش ي سماان دس اتقااد
ػىتي ي کالػيک آن تٍ يکي اص مىاتـ ًَيتتخؾ دس افشاد مًسد مغالقٍ تثذيا ؿذٌ اػت ي ًَيت افشاد تاٍ
ؿکا لاتا مالحؾٍاي «هحلیسدايی» ؿذٌ اػت.
جذول ضواره  : 3اولويتبنذي پاسخگوياى نسبت به هوضوعات هوردعالله در هغالعه
کتاب

ضعز

تاريخی

علوی

هذهبی

رهاى

سياسی

سفزناهه

اول

33.2

5.6

13.7

7.5

19.1

4.9

16.0

دوم

17.1

10.8

15.2

4

31.4

6.6

14.9

سوم

15.1

15.4

17.3

12.0

13.3

4.6

12.3

ايلًيت

دس َش خامقٍاي خًاوان تٍ فىًان پيؾلشايرن مدذ ي ػثک پًؿؾ دسكذدوذ تا اوتخاب ػاثکي خااف
اص پًؿؾ پيامَاي مقىيداسي سا تٍ مخاعثان خًد اوتقال دَىذ ي خًاػتاس آوىذ کٍ تا ػاختاسصدايي دس ػاثک
پًؿؾ ًَيتي متهايت اص خًد وـان دَىذ« .ساختار سدايی پوضص هحلی» يکي ديگش اص ساَثشدَاي کاىؾ
تًد کٍ اص دادٌَاي ديذاسي ي ؿىيذاسي پظيَؾ اػتخشاج ؿذ .اگشچٍ کٍ ؿشايظ خامقٍي مًسد مغالقاٍ ،تاٍ
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مثاتٍ خامقٍاي سيػتايي ،تٍ گًوٍاي اػت کٍ افشاد اص لثاعَاي محهي ي ػىتي اػتهادٌ ميکىىذ ي َىاًص َام
وًفي َماَىگي ي يکذػتي دس ؽاَش افشاد مـًُد اػت يلي دس تيه دختاشان تيييشاتاي لاتاا محؼاًع دس

ديخت لثاعَاي محهي مـاَذٌ ؿذ.دس ايه ساتغٍ تماؿاي فيهمَاي خاسخي دس تيييش وًؿ ديخات لثااع-
َاي محهي صواوٍ دس ًَسامان تيييشات لاتا تًخُي تٍ دوثال داؿتٍ اػت ي ػثک پًؿؾ ؿخليتَاي ايل

1

ايل 1ايه فيهمَا تٍ مثاتٍ الگًيي تشاي لثاع پًؿيذن دختشان دسآمذٌ اػت .دس َمايه ساتغاٍ يکاي اص افاشاد
مـاسکت کىىذٌ دس ملاحثٍ فىًان ميداسد ":ديذن ػشيالَاي تشخمٍ ؿذٌ دس کاوالَااي مااًَاسٌاي تخاؾ

صيادي اص ايلات فشاغت مه سا پدش ميکىذ ي دس عًل يک دٍَي اخيش سفتاس مشدم فًم ؿذٌ اػت چاشا کاٍ
سيصاوٍ مشدم ي تٍييظٌ دختشان دستاسٌي چيضَايي حشف ميصوىذ کٍ دس ايه ػشيالَاا دياذٌاواذ .تاشاي مثاال
لثاع تشخي اص َىش پيـٍَاي تا لثاعَاي کلشدي ؿثاَتي خاف داسد ي ارن ميتيىيم کٍ تا کمي تييياشات دس
ؽاَش آوُا دس ايهخا تٍ مدذِ سيص تثذيا ؿذٌاوذ".
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ساَثشدَاي کىؾ متقاتا دس ساػتاي تقاما تا ؿاشايظ پايؾسي مىداش تاٍ تاشيص ياک ػاشي پياماذَاي

خًاػتٍ يا واخًاػتٍ خًاَذ ؿذ .دس َميه ساتغٍ " تاصاوذيـي دس داياشٌي َمؼاشگضيىي ي ػاه اصدياج " اص
خمهٍ پيامذَاي ساَثشدي کىؾِ دختشان دس ساػتاي تاصػاصي ًَيتـان تًد ،تاٍ عاًسيکاٍ  65.7دسكاذ اص
پاػ گًيان تا اصدياج تشين گشيَي ي  25.1دسكذ ويض تا اصدياج دسينگشيَاي مًافاق تًدواذَ .منىايه دس
استثاط تا مىاػةتشيه ػه اصدياج ،اص وؾش ملاحثٍ ؿاًوذگان تُتاشيه ػاه اصدياج تاشاي دختاشان تاٍ عاًس

مياوگيه  22ػالگي ي تشاي پؼشان  26ػالگي اػتَ.منىيه " گؼتشؽ فضاي مداصي ي استثاعات " مىداش
تٍ ؿکاگيشي ؿشايغي خاف ؿذ کٍ امکان " تدشتٍي مىاتـ خذيذ ًَياتػااص" سا تاشاي خامقاٍي ماًسد

مغالقٍ فشاَم آيسدٌ اػت .دس چىيه ؿشايغي اػت کٍ افشاد تٍ تذسيح اص مىاتـ ػىتي ًَيتػاص فاكاهٍ ماي-

گيشوذ ي تا سييکشدي تاصاوذيـاوٍ تا آوُا تٍ تقاما ميپشداصوذ .تش َميه اػاع ،تدشتٍي مىاتـ خذيذ ًَيات-
ػاص مىدش تٍ ػاختاس صدايي مىاتـ ًَيتي ؿذٌ اػت .تٍ عًسيکٍ گشايؾ تٍ سػااوٍَااي خااسخي تاٍ ؿاکا
مقىاداسي افضايؾ يافتٍ ي تٍ مىثقي تشاي " الگًياتي ًَيت " تثذيا ؿذٌ اػت .تىااتشايه مقًلاٍي َؼاتٍ دس

ايه مغالقٍ فثاست اػت اص "تاصاوذيـي دس مىاتـ ًَيتػاص" .مقًلٍي َؼتٍ کٍ تشآيىاذي اص ادغاام مهُاًمي
 تٍ فىًان مثال ميتًان تٍ وًؿ ديخت لثاع «خشم ػهغان» تٍ فىًان يکي اص تاصيگشان کهيذي دس ػشيال «حشيم ػهغان» کٍاخيشا تًػظ کاوال ماًَاسٌ اي....تٍ ومايؾ دسآمذ ي اص تـاتٍ خاكي تا لثاع کلشدي تشخًسداس اػت اؿاسٌ کشد ي ايهکٍ ايه وًؿ
ديخت تٍ يکي اص مذلَاي پشعشفذاس ديخت لثاع صواوٍ دس خامقٍي مًسد مغالقٍ دسآمذٌ اػت.
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مقًلٍَاي فمذٌي تشآمذٌ اص يافتٍَاي تحقيق اػت اص تًان پًؿـي خاكي تشخًسداس اػت کٍ ميتًان پياام
ي مقىاي اكهي يافتٍَاي تحقيق سا اص آن اػتثاط ومًد .مقًلٍي َؼتٍ دس ايه مغالقٍ ،تٍ عاًسي تهاًيحي ،اص
يک ػًي درلت تش " تضقيف مشصَاي مکاوي ي صماوي" دس تاصتًليذ فىاكش ػاىتي ًَياتتخاؾ داسد ي اص
ػًي ديگش ايه تاصاوذيـي فىاكش خذيذ ًَيتػاص سا ويض دستشمايگياشد .تاٍ فثااستي ديگاش ،تاٍ پياشيي اص
ايلشيؾ تک ي آوتًوي گيذوض ( )250-255 :1990کىـگشان َمؼً تا ؿشايظ صماوي ي مکاوي خًد دس فىاكاش
خذيذ خشح ي تقذيا تٍ فما آيسدٌ ي آوُا سا دس لالثي تاصاوذيـي ؿذٌ تٍ کاس ميگيشوذ.
 -35نتيجهگيزي
دس گزؿتٍ تشلشاسي َشگًوٍ استثاعي كشفا دس چاسچًب سياتاظ چُاشٌ تاٍ چُاشٌ امکاانپازيش تاًد ي
محذيديتَاي مکاوي ي صماوي ماَيتِ سياتظ اختمافي سا تحت تأثيش خًد لاشاس مايداد .دس اياه خلاًف
يافتٍَاي تحقيق وـان داد کٍ تا گؼتشؽ امکاوات استثااعي سياتاظ اختماافي اص محاذيديتَااي مکااوي ي

صماوي سَا ؿذٌاوذ ي ايه امش ويض تٍ وًتٍي خًد مىدش تٍ تيييش ؿشايظ فهي ي ؿکاگيشي کىؾَااي ًَيات-
ػاص دس فضاي سػاوٍ ؿذٌ اػت .دس َميه ساتغٍ مًسِلي ي ساتيىض )10 :1989(1دس اثش خًد تٍ «فضاامىذؿاذن
سياتظ اختمافي» تٍفىًان پيامذَاي خُاوي ؿذن ي تٍ دوثال آن محهيصدايي ي مکانصداياي سياتاظ اختماافي
اؿاسٌ داسوذَ .منىيه يافتٍَاي تحقيق وـان داد کٍ ماَيت ايلات فشاغت خامقٍي مًسد مغالقاٍ تاٍ ؿاکا

لاتا تًخُي متحًل ؿذٌ ي امشيصٌ وحًٌي گزسان ايلات فشاغت تًػظ دختاشان رامه اياهکاٍ " ػاىت-
صدايي" ؿذٌ ،اؿکالِ متهايتي سا تٍ خًد گشفتٍ اػتَ .منىيه گؼتشؽ امکاواات سفااَي دس ًَساماان اياه
امکان سا تشاي دختشان فشاَم ومًدٌ اػت کٍ فىاكش مذسن سا تاا مىااتـ ػاىتي ًَياتتخاؾ مقايؼاٍ ماي-

کىىذ،دسفىاكش خذيذ تشاػاع ؿشايظ محهي تاصوگشي ومًدٌ ي ًَيت خًد سا تاش اػااع الگًَاايي تشکيثاي
ديتاسٌ كًستتىذي ومايىذ.

َمنىيه اص گؼتشؽ "حًصٌي ملشف مًػيقي" ميتًان تٍ مثاتٍ پذيذٌي واؿاي اص ؿاشايظ فِهاي يااد
کشد ي ايهکٍ تحت تأثيش چىيه ؿشايغي دس مقايؼٍ تا گزؿتٍ گؼتشٌي فىاكش ًَيتتخؾ افشاد مًسد مغالقٍ
فشا تش ؿذٌ اػت ي امشيصٌ ملشف مًػايقي کالػايک ي ماذسن دس کىااس مًػايقي محهاي ي فًاکهاًس دس
ًَيتػاصي دختشان ًَساماوي تأثيشگزاس اػت .اص ديگش پذيذٌَاي تشآمذٌ اص ؿشايظ فِهي" تضاقيف وگاشؽ
اسخحيت خىؼيتي" تًد کٍ اص يافتٍَاي تحقيق اػتخشاج ؿذ .پذيذٌي مزکًس ويض تش صيال وؼثي وگشؽَااي
مشدػارساوٍ دس خامقٍي مًسد مغالقٍ داسد ي ايهکٍ تشخالف گزؿتٍ يخًد خىغ مزکش لضيماا دال تشتاذايم
تثاس ي ًَيت خاوًادٌ تٍ مقىاي ػىتي آن وذاسد .فاليٌ تش ايه مـخق ؿذ کٍ فضاي مذسػٍ صميىاٍ ي تؼاتش
1. Morley & Robins
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رصم سا تشاي فمهياتي ؿذن کىؾَاي كًست گشفتٍ دس ساػاتاي تاصاوذيـاي دس ًَيات ػاىتي ي َمنىايه

خؼتدًي مىاتـ وًيه ًَيتتخؾ ؿکا دادٌ ي صميىٍي مضتًس ويض (مذسػٍ) تٍ پاتًلي تاشاي ؿاکاگياشي "

گپَاي دختشاوٍ" تثذيا ؿذٌ اػت کٍ ايه امش تٍ وًتٍي خًد ؿشايظ مذاخهاٍگاش سا تاشاي تحاًل ًَيات
اختمافي ي فشَىگيِ دختشان دس ًَسامان فشاَم ومًدٌ اػت .دس َمايه ساتغاٍ " الگاًي ملاشف" يکاي اص

مًاسدي تًد کٍ افشاد مًسد مغالقٍ اص الگًي ػىتي آن کم ي تيؾ فاكهٍ گشفتٍاوذ ي دسكذد تاصاوذيـي دس دي
تقذ کمي ي کيهيِ آن َؼتىذ.

تٍ لحاػ تاسيخي ػغح "آمًصؽ" ي "مغالقٍي آصاد" دس ًَسامان َماوىذ ػايش وقاط سيػتايي ايشان دس
ػغح پاييىي تًد ي دس چىيه ؿشايغي فىاكش محهي اص لذست ًَيتػاصي تاريي تشخًسداس تًدواذ .تاا يسيد
آمًصؽ مذسن تٍ تذسيح ػغح آمًصؽ استقاء يافت ي صميىٍَاي خؼتدًي مىااتـ مختهاف ًَياتػااص وياض

فشاَم ؿذ .دس َميه ساتغٍ وتايح تحقيق وـان داد کاٍ "آماًصؽ" ي "مغالقاٍي آصاد" يکاي اص ساَثشدَااي
خامقٍي مًسد تشسػي دس ساتغٍ تا تاصاوذيـي دس ًَيت ػىتيؿان اػت ي ساَثشد مضتًس اؿافٍي فىاكشوًيه
ًَيتػاص سا تٍ دوثال داؿتٍ اػت ي اص ايه عشيق دختشان تا الگًَاي ًَيتػاص صنِ مذسن آؿاىا ؿاذٌاواذ ي
تشآوىذ تا ًَيت خًد سا مغاتق تا ايه الگًَا تيييش دَىذَ .منىيه مالحؾٍ ؿاذ کاٍ «ػااختاسصدايي پًؿاؾ
محهي» يکي ديگش اص ساَثشدَاي کىؾ دختشان دس خلًف تاصػاصي ًَيت ػىتياؿان تًد .تٍ عًسيکٍ تاا
تيييشات يلً خضئي دس ؽاَش ي ػاختاس پًؿؾ محهي دسكذد تقهيا ػثک ػىتي لثاعَاي صواوٍ َؼاتىذ .دس
َميه ساتغٍ مغالقات متقذدي تش اس تثااط ػاثک پًؿاؾ افاشاد ي تياان ًَيات آوُاا تأکياذ داسد (ماػاي ي
َمکاسن207 :2001،؛ تاسلً.)5 :1996،
آونٍ کٍ آمذ حاكا يک مغالقٍي کيهي مثىي تش تشسػي فًاما مالثش تاش تحاًل ًَيات اختماافي ي

فشَىگي دختشان  25 -16ػالٍي ًَسامان تًد .تش ايه اػاع تالؽ ؿذ تا گؼؼت تذسيدي فىاكش ًَيات-
تخؾ گشيٌ ػىي مضتًس اص ػاختاسَاي اختمافي ي فشَىگي ػىتي وـان دادٌ ؿاًد يوحاًٌي لاذستوماايي
کىـگشان دس ساػتاي تاصػاصي ًَيتؿان تا تًػا تٍ فىاكش تاصاوذيـي ؿذٌ مًسد تشسػي فميق لشاس گياشد.
َمنىاوکٍ مالحؾٍ ؿذ امشيصٌ کىؾَاي تاصاوذيـاوٍ ؿاکهٍي ًَيت دختشان  16تاا  25ػاالٍي ًَساماان سا
تـکيا دادٌ اػت .تٍ عًسيکٍ کىـگشان تًخٍ تيـتشي تش وحاًٌي گازسان ايلاات فشاغات ،واًؿ ملاشف
مًػيقي ،ملشف سػاوٍ ي ؽاَش لثاعَايـان داسوذ ي تا تًخٍ تٍ التضاي ػىيؿان اص ياک ػاًي ي مؼاافذ
ؿذن صمىيٍي استقاي آگاَي ًَيتي اص لثيا يسيد آمًصؽ ي سػاوٍي مذسن اص ػًي ديگاش ،دسكاذد فاكاهٍ
گشفته اص اسصؽَاي ػىتي ًَيتػاص َؼتىذ .اص ايهسي ،ميتًان ارفان داؿات کاٍ تاش خاالف وؾشياٍَااي
ػاختاسگشا ،امشيصٌ کىـگشان تش اػاع مًلقيتَاي مختهف دػت تٍ کىؾَاي تاصاوذيـاوٍ ميصوىذ ي اص ايه
عشيق تالؽ ميکىىذ ًَيتي متهايت اص اؿکال مؼهظ ًَيتي تٍ ومايؾ تگزاسوذ.
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