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 مسئلهبیان مقدمه و 
مهارت ارتقاء چالشهايشانبرایموفقیتدرشکوفاسازیجوانانو مقابلهبا هایآن،زندگيو

برنامه تاريخيوريزیبرایدستضروریاست. مالحظاتفرهنگي، به نیاز اينهدف، يابيبه

دخترانبهشود.ایدرجامعهداردوبراساسمتونفرهنگيراهکارهایمتعددیارائهميتوسعه

 و نسل تربیت نظر از چه نقشمهمي که جوانان از گروهي حرفهعنوان لحاظ به وچه ای

نیستند.سرمايه شناخت اين از مستثنا دارند، اجتماعي و فرهنگي برایهای روزمره زندگي

دختراناهمیتزيادیداردوآنهابیشازهرچیززمانوفضایزندگيخودرادرساختارهای

توانازمرگيميبنابراينباهدايتکردن،شکلدادنونظارتبراينروزگذرانند؛روزمرگيمي

هایافراددرزندگيروزمرهتاکنش ایبرایايجادهويتکارآمدتراستفادهکرد.آنبهمثابهپايه

است. حدزيادیمعرفجنسیت،چیستيهويتوبرگرفتهازتجربهزيستيآنها

فضاهای از آنها فضايي مصرف چگونگي جوان، دختران روزمره زندگي گذراندن شیوه

وددراطرافشانونیزنحوهبرخوردآنهابااينشیوهزندگي،اوقاتفراغتوارتباطباعموميموج

گروه است. نشده پرداخته آن به چندان متأسفانه استکه بحثيمهم هایاجتماعيديگران،

دهند.حرکاتورفتارخودرابراساسهويت،کنشويامنشانجاممي

والگوهایفرهنگيها،هنجارهاساختارفیزيکي،معرفارزشفضاهایجغرافیاييبهغیراز

شدهدارندکهدرزندگيروزمرهها،هنجارهاوآدابورسومينهادينههانیزارزشهستند.فرهنگ

است. قابلمشاهده آنجامعه برافراد که فضاهایجغرافیاييهستند جمله از فضاهایشهر

هاراموردوبرایشناختآنهابايدنحوهزندگيگروهشونداساسعملجمعيافرادساختهمي

پژوهشگر داد. فعالیتبررسيقرار تحلیلبرنامه بربا عالوه تا تالشکرد دختران، هایروزانه

ارزشدست و هنجارها دختران، روزمره زندگي از کلي الگوی به فعالیتيابي که درهايي ها

جهقراردهد.گیرندنیزموردتوچارچوبآنهاشکلمي

دهند،دلیليشناسيبرايناستکهبرایآنچهعامالناجتماعيانجامميفرضانسانپیش

وجودداردومیانرفتارهایناهماهنگافراد،اصولهماهنگيوجوددارد.دراينپژوهشرابطه

شکالهایموجوددرجامعه،فرهنگوخود،امیاننحوهواکنشدخترانموردمطالعهباتعارض

هاوهمچنیننحوهحضورشاندرجامعهپذيریدرمقابلاينتعارضمقاومتفرهنگيوياتسلیم

ازخاللمیزاندسترسيوحضورشاندرفضاهایجغرافیاييپیرامونشانموردبررسيقرارگرفته

يافتهاجتماعيتحتهایسازمانزندگيدخترانجواندررفسنجانتاچهحدتوسطشیوهاست.

هایديگرساختار(؟وآنهاتاچهحدتواناييمقاومتدربرابرآنواتخاذشیوه)یردگأثیرقرارميت

هایگوناگون،کنشگران(؟حضوردرفضاهایعموميازعواملمهمدرآشناييباهويتدارند)را

رود.استفادهدخترانازفضاهایعموميتاچهمیزانوبهچهانتخابوکسبهويتبهشمارمي
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منظوراست؟سهمفضاهایعموميشهریدرجريانزندگيروزمرهدخترانتاچهحداست؟آيا

رفتار”توانيافت؟يابيدخترانوحضوردرفضاهایفیزيکيپیرامونشانميارتباطيمیانهويت

عالوهبرآنکهتحتتأثیروانسان متأثرازعواملمتعددهایجسميانسانيژگيها قراردارد، ها

ایفرهنگخاصيحاکماستوبهفرهنگيوباورهایحاکمبرجامعهنیزهست:درهرجامعه

گونه به نیز افراد رفتار آن بودتبع خواهد جوامع ساير از متفاوت )هولمز“ای ،1363 :13.)

نيامردبودن،چیزیجزباورطبقهحاکمنیست.همینباورهایحاکمبرجامعهدرموردزنبود

هایپیامدواکنش(.171دهدرفتارزنانهومردانهچگونهبايدباشد)همان:باورنیزبهمانشانمي

کردهدرمقابلهنجارهایسیستماجتماعيوخانوادگيازاينرودارایدخترانجوانتحصیل

اين هایبعدنیزتسریخواهديافت.بخشيازآنبرنسلاهمیتاستکهاثراتآنهاياحداقل

برنامهزندگيروزمره،برديدگاهگروهياز پژوهشباکمکروشمشاهدهمشارکتيوتمرکزبر

هایهويتکردهساکنشهرستانرفسنجانويافتنريشهکنشگرانيعنيدخترانجوانتحصیل

تاکیددارد.باتوجهبهچگونگيگذرانزندگيروزمرهآنان



 چارچوب نظری

موقعیتجوانيوهويتدختراندرزندگيروزمرهومیزانحضوردرفضاهایعموميوخصوصي

يورگن خصوصي حوزه و عمومي حوزه در ارتباطي الگوی نظريات مبنای پژوهشبر اين در

نقد(1388)هابرماس هانریلوفبور، عادت1371)زندگيروزمره میدانو و ) بورديوواره پیر

بردایاجتماعيبهکارميدراطالقبهعرصههابرماسحوزهعموميراشدهاست.بنا(1361)

کهدرآنافرادازطريقمفاهمهواستداللمبتنيبرتعقلودرشرايطيبرابروبهدورازهرگونه

مجموعه جهتفشار، و مواضع رفتارها، از تولگیریای را هنجاری و ارزشي ميهای کنندید

نحوهشکل1331:31،هابرماس) هایویبرایحوزهعموميدرارزيابيفضایگیریوشاخص(.

 عموميشهررفسنجاناستفادهشدهاست.

دهیمبهانديشهمادردهدکهآنچهانجاممينشانمي“وارهعادت”بورديوباطرحاصطالح

میداندريافتدانشداند.هاميهایمیدانآموزهگردد.اواينطرزتفکررانتیجهميموردآنبر

گیریهاوشکلهاوواکنش،میدانبروزکنشمیدانعرضهدانش)مشاغل(،)دانشگاه،مدرسه(

هاييهستندکهگاهدرراستایيکديگروفضایعموميشهر(ازجملهمیدان)تعامالتانساني

همعملمي تعارضبا تضادو گاهينیزدر مهممفهومعادتکنند. میدانبورديو، و ترينواره

هابهتعبیربورديووارهعادت دهد.بخشچارچوبنظریاينپژوهشراتشکیلمي


هایپايداروقابلانتقال)ازخاللآموزشوفرآينداجتماعيهاييازقابلیتنظام”

 تأثیرپذيری(هستندکهساختارهایبیرونيرا ازطريقتقلیدو افرادشدنيا در
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کنند.بهصورتيکهافرادباعملخود،ساختارهارابازتولیدکنند...ايندرونيمي

هاینابرابرهایاجتماعيباقدرتساختارهاروابطاجتماعيهستندکهمیانگروه

(.1361:133فکوهي،)“شوندايجادميدرونيکمیدانياحوزه



شهر نظممیانجيرالوفبور و)ساختارهادورنظمومردم(روزمره)زندگينزديکدو

درراآنلوفبورکهمحوریترينداند.مهمحاکم(ومحلمواجههآنهاميقدرتوهاايدئولوژی

ترينبزرگازيکي”است:روزمرگيکند،ميمطرحمدرنجهاندرروزمرهزندگيکتاب

(و1367:11)لوفبور،“استروزمرهزندگيدرتکرارمشکلهستیم،مواجهآنباکهمشکالتي

کندکهزندگيروزمرهازخاللساختارهایتکرارفاقدخالقیت،گسستيايجادميمعتقداست

سازد.انديشهآفرينندهوخالقجداميبرایتواناييانسانرااز

محدوده عنوان به غالبا عمومي ميفضای تعريف مردم عمومي تصرف در کهای شود

ديدارومالقاتبرایهمگاناست.دسترسقابل کارکرداصليآنفراهمآوردنامکانتعاملو

 ازخانهوجايياستکهافرادخارجازشبکهاست. هایخويشاوندیودوستيبااينفضاجدا

بااينحالدرعمل،فضایعموميبرایهمگانبهطورمساویديگرانتماسبرقرارمي کنند.

قابل فضاهایا”دسترسنیست: و مردان برای عمومي فضاهای فضا، ساختاری تقسیم نظر ز

استراحتدر انقطاعو تقسیمزمان، نظر از برایزناناست. خصوصييعنيچهارديواریخانه

پايداریبيزمان و حوصله و صبر زندگيزنانمحسوبميهایمردانو طول در “شودوقفه

وگیردميقرارعموميفضایدرمقايسهبااندکفضایدرخصوصيفضای (.1361:16)شويره،

دروکندانتخابرابودنخصوصيتواندميشوند.فردميجابهجافضاهاايندرسرعتبهافراد

شودعموميفضایواردعالقهصورت تماسزيراداردوجودعموميفضایدرماندنناشناس.

استمدتکوتاهواتفاقيگذرا، حسشهریروهایپیادهمثلخصوصينیمهفضایکارکرد.

.(1363:111:فکوهي)آوردميوجودبهمحلهيکافرادبیندررانزديکيجوواعتماد

اقواموفضاهایفضاهاینیمه اينپژوهششاملمنازلمسکونيدوستانو خصوصيدر

حالدرعینگیردوليایاستکهبهنسبتفضایعمومينظارتبیشتریبرآنهاصورتميبسته

شود.فضاهاييکهنهعمومیتفضاييخارجازفضایخصوصي)منزلمسکونيخود(محسوبمي

نام دلیل همین به است. غالب آنها بر بودن خصوصي جنبه نه و دارند را عمومي فضای

خصوصيبرایاينفضاهایغیرخصوصيتحتکنترلودرمحیطبستهانتخابشدهاست.نیمه

ایديگردرهنجارهایفضایعموميرابرگرفتهازساختاراجتماعيوعدهبرخيتعاملدر

داننداجتماعيمي
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فهماست.هنجارهایاجتماعي،عمومانانوشتهوبرایمردمعاملبهآنقابل”

رفتارهای غیررسميمشترکاستکه رسوم و قواعد برداشت، اينهنجارها

 و ممنوع اوضاعمختلفتجويز، در تعديلميمعینيرا اينهنجارهايا کند.

ضرب و مذهبي و سنتي اعتقادات طريق از کودکانه،المثلاگرچه اشعار ها،

مي ... و اغلبنانوشتهگفتارها اما تقويتشود يا بیانو و“اندتوانند )جاويد

(.1363:17ايزدیجیران،



توسطعرفبسیارکندکهجامعهچگونهباشد.اثرگذاریبرجامعهعرفجامعهتعیینمي

روزمره(و)شدهورسمياست.براساسنحوهتعاملافراددرطولزمانبیشترازقوانیننوشته

شود.هويتدردوجنبهفردیوجمعيقابلمطالعهاست.ريزیميدرسطحجامعه،هويتپايه

اين استکه نظر مورد جنسیتيدختران و پژوهشهويتجمعي اين ميدر معنا ود:شگونه

مفهومایازتعاريفونقشهایاجتماعيمعموالبهعنوانمجموعههويت”  “شوندسازیميها

هايياستکههويتافرادبرآمدهازتعامالتآنهادراجتماعودرارتباطبانقش.(1111)چرني:

معهوکنند.هرچندهويتمفهوميايستانیستوپیوستهدرتغییراستاماجادرجامعهايفامي

گیریهويتشاندارد.کنندنقشبسیارمؤثریدرشکلمحیطيکهافراددرآنزندگيمي



 شناسی پژوهش روش
روش رويکرد دو پايه روشاينپژوهشبر از استفاده بخشاول است. هایشناسيواقعشده

ازفن استفاده انواعشناختييعنيهایکیفيانساناسنادیاستودربخشدومبا مشاهدهو

عمیقمصاحبه باز، های استـروايي،يافتهساختنیمه، شده استفاده گروهي و .اپیزوديک

هایروزانهگروهيديگرازدختراندانشجوشهررفسنجانروشديگریيادداشتبرنامهفعالیت

11(بهصبحروزبعد8صبحهرروزتا8هفته(بهتفکیکساعت)از1)بودکهدرطييکماه

جانبهودقیقينسبتبهنحوهنفرازدختراندانشجورفسنجانيدادهشدتاازاينطريقديدهمه

گذرانزندگيروزمرهومیزانحضوردرفضاهایعموميمختلفوخصوصيشهرحاصلشود.از

توزيع11 فرم داده31شده، اساس که شد بازگردانده پژوهشگر به و تکمیل اينمورد های

شدهبرحسبروزوساعتبرایبخشتفکیک1هاشاملشوند.اينبرنامهژوهشراشاملميپ

هايياستهمچنینازاينگروهخواستهشدتادربرگههفتهبوده1يادداشتبرنامهروزانهطي

آماده قبل پارکاز شامل شهر عمومي فضاهای تمامي از فهرستي کتابخانهشده مراکزها، ها،

هاييها،فضاهایتفريحيو...رابهترتیباولويتحضوروتعدادساعتهاوکافهستورانخريد،ر

نسبتبهسپری شدهدرطوليکهفتهيايکماهمشخصويادداشتکنندوديدگاهخودرا

شناسايي بر اينطريقعالوه از تا بیانکنند آنها دختراندر حضور و فضاهایعموميشهر
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يابند،میزانترددونحوهحضورشاندراينهدخترانبیشتردرآنهاحضورميفضاهایعموميک

هانیزموردمطالعهقرارگیرد.حوزه

نمونه استکه شده اينپژوهشاستفاده بر”گیریتدريجينظریدر افراد بودن نمايا

“شوندشانانتخابميبخشياحتمالياساسمیزانروشنايي 1366)فلیک، درعین136: حال(

دختر(،)سال(،جنس13تا13)هابراساسمعیارهایموردنظريعنيمحدودهسنيرساناطالع

دانشجو) وموقعیتشغليکارشناسيوکارشناسيارشد()تحصیالتدارایسطحدانشجوبودن،

ند.وابستگيطبقاتي،اهلرفسنجانوساکناينشهرانتخابشدنسبتامشابهوبدوندرآمدـ(

شغلپدروياهمسر(استکهدر))اقتصادیواجتماعي(دخترانگروهعمدتاوابستهبهخانواده

دانشو به دسترسي امکان و بودن دانشجو روی پژوهشبر تأکید پژوهشمالکنبود. اين

نظرهایکسبسرمايه در اينفرضبرایدانشجويان داشتزيرا قرار دانشگاه در گرفتهشده

سرمايهمي از استفاده توان که داراشود را هويت احراز و معیشت تأمین برای اکتسابي های

برایتحلیلداده کارهستند. روشکدگذاریموضوعيبه مصاحبه، و مشاهده از هایحاصل

 شدند: سنجیده و تصحیح يکديگر با ارتباط اطالعاتدر اين و شد کمکساختار”گرفته با

در ميموضوعي ديدگاهروشکدگذاری، اجتماعي توزيع راتوان مطالعه موضوع به نسبت ها

کرد ارزيابي و “تحلیل 1366)فلیک، جمع311: پساز .) دادهآوری و ها و تحلیلتطبیق

باافزودنابعادجديدياحذفوجوهخاصيتکمیلوشده،مواردالزمشناسايياطالعاتگردآوری

تحقیقکدگذاریموضوعي.شدند چارچوبموضوع در مطالعه مورد افراد روابطمعناداریکه

موردمطالعهموردیشدند.پسازاولین31کند؛بنابراينبااينروشتماميدارندراحفظمي

مقوله وحوزهتحلیلموردی، کنترلواينعمليکها هایموضوعيمربوطبهموضوعمجددا

مبنایتحلیل موضوعيشدکه اينترتیبامکانمقايسهساختار به گرفتتا قرار موارد ساير

هایزندگيروزمرهدخترانبههایمشترکازبینفعالیتمواردبايکديگرافزايشيابدوعنوان

دستآيد.



 های روزانه دختران فعالیت
کمکيافته با روزمره زندگي طول در دختران استفاده مورد خصوصتفکیکفضاهای در ها

بندیشدندوموردتحلیلقرارگرفتند.ابتدامقولهدسته1وارهبورديودرونظريهعادتمفهوم

هایيکروزآنهادرايندستهکليتقسیمومیانگینفعالیت1هایروزمرهدخترانبهفعالیت

11ترم(تا)بعدازاتمامتعطیالتبین1363بهمن18هاازتاريخهابرآوردشد.اينبرگهشاخص

 جمع1363اسفند و توزيع دانشجو دختران میان تعطیالتنوروز( آغاز از تا)قبل آوریشد

هایروزمرهخودرايادداشتکنند.فعالیت
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 خواب 

هاييکهتعدادساعتزيادیرادربرنامهفعالیتروزمرهزندگيدخترانبهخوديکيازشاخص

ساعتاست.اينرقم6یزانخوابحداقلدهد،میزانخوابآنهااست.میانگینماختصاصمي

 برخيمواردتا ترمآخردوران11دربینافرادمتفاوتاستودر ساعت)افرادیکهساليا

سپریمي دردانشگاههایکالسکنندوتعدادساعتتحصیليخودرا وواحدهایدرسيآنها

چشم به يکروز سهبخشاز استراحتدر شد. مشاهده است( خوابصورتميکمتر گیرد:

درتمامطولچهار اينزماناستراحتتقريبا خوابنیمروزوخوابهنگامشب. صبحگاهي،

نیکهفتهثابتوتنهادرمواردیاستثنائيچونمسافرت،مهمانيرفتنيامهمانداشتنوپیک

روزهایتعطیلمتغیراست.

هارفتاریونوعتربیتخانوادگي،تتعدادساعتخوابافرادعواملگوناگونيازقبیلعاد

هایجسمي،نداشتنانگیزه،فراغتوبیکاری،سبکزندگي،نوعضعفبدني،خستگي،بیماری

گیرد.درهایروحيچونافسردگيواختالالتروانيو...رادربرميشغلافرادو...تابیماری

آلودگيزيادتنهاناشيشودکهخوابميمطالعهبرنامهفعالیتروزانهدخترانرفسنجان،مشاهده

 نیست. شبانه خواب بودن نامناسب يا و خوابي کم “انگیزگيبي”از بي”، و ،“حاليسستي

“کاریبي” خوابیدمنمي”، کنم، کار چي “دونستم خوابیدم”، بودم، جمله“تنها از و...

برنامه در دختران که هستند روزانهاصطالحاتي اشهای آنها به کردهشان چوناره عواملي اند.

عالمخواببي پردازیدر رؤيا و تکراریبودنفضاهایروزمره آلودگيازجملهداليلانگیزگي،

هایزيادخواباست.ساعت



 های جمعی مانند تلویزیون، رادیو، ماهواره و مطالعه کتابرسانه

برنامه تماشای کتاب، کمطالعه در ... و ماهواره تلويزيوني، بههای رفتن همچون مواردی نار

کالس در حضور و ميدانشگاه دانشگاه از فرهنگيهایمختلفخارج افزايشسرمايه توانددر

بهنظرمي کنندهمحصوالتترينمصرفرسدکهقشرجوانبزرگافرادنقشمؤثرداشتهباشد.

هایتلويزيونيهایسینمايي،برنامهمجله،نمايش،موسیقي،فیلم،فرهنگيمانندروزنامه،کتاب

استفاده راديوييو دختراندانشجویموردو میزاناستفاده موبايلباشند. اينترنتو از کننده

حسبروزهایشانمتغیراستوبرهایروزانهمطالعهازوسايلارتباطجمعي،درمیانفعالیت

يابد.انشگاهيتفاوتميتعطیلوروزهایکاریود

 
میشمجمعه” خواببیدار از ساعتيازده مي،ها زنگماهواره دوستام به بینم.

نقاشيمي،زنممي میشمتلويزيونميبعضيوقتام بیدار خوابکه از بینمکنم.

بعدناهاروکارایخونهروانجاممیدمو،مخصوصابرنامهکودکخیليدوسدارم
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کنموشبهماگهبیرونبردنمونکهمیريممهکودکتماشاميبعدازظهرهمبرنا

تلويزيونمياگههمنبردنکهخونهمي بازم “بینیممونیمو سالهو13)زهرا،

دانشجویرشتهرياضي(.



بايددرنظرداشتکهزمان میانگینمطالعهکتابدرمیاندخترانبسیارپايیناست.

نبودودرشرايطعادیزندگيآنهاسنجیدهشدهاست.تماشایپژوهشدردورهامتحاناتآنها

 درجه بهخودنخستسپستلويزيوندر نهايتمطالعهکتاببیشترينزمانرا در و ماهواره

حالبهطورمتوسطدرهرروزحداقليکساعتاززمانبهاستفادهازاند.باايناختصاصداده

يابد.اينوسايلارتباطياختصاصمي



 استفاده از اینترنت و فضای مجازی

مي فراهم برایجوانان فضایمجازی اينترنتو بیشتریکه انتخاب حق آوردآزادیعملو

کنندهنیازهایارتباطيآنهادرعرصهواقعينیزعملکنندهوياجبرانتواندبهعنوانتسهیلمي

 قدرت”کند: تجربه مجازی بهدهندهفضای و جوانان برای باای تعامل در دختران ويژه

محسوبميخانواده اجتماع نیز و خود “شودهای از1368:63)ذکائي، استفاده با دختران .)

طرفيکنجکاوی از ناشناسماندن، ماجراجوييقابلیتفضایمجازیمبنيبر نیازهایها، و ها

تأمینمي را کنترلمستقیمارتباطيخود نظارتو از طرفديگر از و جامعهکنند و خانواده

انتقالگستردهروابطازسطحفضایواقعيوفیزيکيبهدنیایمجازی،شبکهرهاييمي يابند.

وکلوب،گروهفیسبوکاجتماعي فراهمميها کنندازجملههاييکهامکانگفتگووصحبترا

مي کار به شهر فرهنگرسمي مقابل در جوانان که است راهکارهايي نتايج مطالعاتبندند.

سال در جوانان ملي سازمان 1378،1361های مي1361و تعدادنشان بیشترين که دهند

دهندومیزاناستفادهازاينترنتدرطيسالتشکیلمي13تا16کاربراناينترنتيراجوانان

:1368بهنقلازسلیمانپاکسرشت،)افزايشبودهاستهایاخیردرمیانجوانانروبهسال

16.)

مزاياعلي کارکردها، تمام بهرغم متصلشدن اينترنتو از استفاده در پیشرفتيکه و

توانباکمکشماریکهدرعالمناشناسيميهایبيشبکهجهانيوجودداردوباوجوداستفاده

اينترنتودردنیایمجازیانجامداد،دخترانرفسنجانعالقهچندانيبهاستفادهازاينترنتو

درحاليح متصلشدنبهضوردردنیایمجازیازخودنشانندادند. اينترنتو از کهاستفاده

يابد،حوزهعموميميتواندنوعيازعرصهاجتماعيباشدکههابرماسآنرادرشبکهجهانيمي

ازایکهحوزه بهدور و شرايطيبرابر در تعقلو استداللمبتنيبر و طريقمفاهمه از افراد

کندهایارزشيوهنجاریراتولیدميگیریایازرفتارها،مواضعوجهتگونهفشار،مجموعههر
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فعالیت31:1331،هابرماس) برنامه در مطالعه دانشجویمورد دختران از نیمي بیشاز های(.

برایایازاينترنتندارندواينمیزانبرایآنهاصفرمحاسبهشدهاست.روزانهخودهیچاستفاده

ساعتاست.گروهيازدخترانباشبکه1تا1ایبینبرخيديگرنیزاينرقمدرحدودهفته

پايان در استفاده يا و برایترجمه حدجستجویمقاله شانآشناييدارندکهنامهاينترنتدر

شبکه است. آموزشدادهشده دانشگاه کلوبفیسبوکهایاجتماعيچونتوسطاستاداندر ،

دوستا و ناآشنااورکاتن مفاهیمي و اسامي مطالعه دانشجویمورد دختران از برایبسیاری

وقت و کردن چت کردن، صحبت به دختران اين اعتمادیبودند. مجازی دنیای در گذراني

داستان و منفي پیامدهای به تنها و ناراحتنداشتند ميکنندههای اکتفا دربارهای که کردند

شنیدهبودند.برایبرخيديگرنیزاستفادهازاينترنتوداشتنايمیلتنهادراستفادهازاينترنت

شد.تعدادکميازدخترانموردمطالعهآشناييبیشتریباحديکشأناجتماعيمحسوبمي

هایاجتماعيو...داشتندودرروزهایتعطیلنويسي،شبکهاينترنتوامکاناتآنازجملهوبالگ

کردند.روزمرگيخودرادردنیایمجازیسپریميزمانزيادیاز



 میزان حضور دختران در فضاهای شهری
پديده روزانهفضا زندگي در افراد و است اجتماعي مؤلفهای اساس بر را فضاهايي هایشان،

سازندوبهآنهامعناهاييميدهند،نشانهگوناگونانتخابوکنشمتقابلخودراباآنشکلمي

فضامي اين و زمینهدهند ـها عمومي فضاهای هستند. اجتماعي کنشگران کنش برای ای

اينفضاهاینشانه پرمعنياستکهاجتماعييکياز و میانانتخابنقشساز هایمهميدر

کند.گذراناوقاتروزمرگيايفامي

زيابيشدههایدختراندراينپژوهشبراساسچارچوبفضایدرونيوبیرونيارفعالیت

است.فضایدرونيشاملمنزلمسکونيدختراناستکهدرآنباخانوادهخودساکنهستندو

گرفته قرار بیروني فضاهای تحتعنوان فضاها دادهساير به توجه با برنامهاند. از هایحاصل

اهفعالیتزندگيروزمرهدخترانرفسنجان،فضایبیرونيبهسهبخشعمدهتقسیمشد.دانشگ

بهترتیبتعدادساعاتودفعاتحضوردختراناولینفضااستکهبخشبزرگياززمانزندگي

شود.بخشدومشاملمنازلمسکونيدوستان،اقوام،روزمرهدختراندانشجودرآنسپریمي

خويشانو...استکهتحتعنوانمهمانيرفتن،سرزدنبهخواهروبرادرومانندآنازآنهاياد

هایروزانهشود.بخشسومدربرگیرندهسايرفضاهایعموميشهراستکهدربرنامهفعالیتمي

پزشکي،فروشگاهشهروند،گشتزدندرخیابانو...(وباذکرناممکان)ازجملهآرايشگاه،دندان

 کلي تحتعنوان مي“بیرون”يا برده فعالیتنام دختران هایديگریچونگپزدن،شوند.

ودنآلبومدي برادر يا فرزندانخردسالخواهر مراقبتاز گوشدادنبهموسیقي، هایعکس،
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اندکهدربینآنهاگپهامطرحکردهشاندرفرمهایروزمرهبازیرانیزبهعنوانفعالیتپیامک

اند.دادهدلکردنسهمباالييرابهخوداختصاصزدنودرد



 دانشگاه

بهمعنيآنها،مصرففرهنگيرفتنباالسرمايهفرهنگيوبهدانشگاهوکسبراهيافتندختران

 تغییرايجاد روزمرهدر زندگي رابطه ساختارهای شدن دگرگون و درشان مکان و زمان با

سپریهایروزمرگيحوزه دانشگاه در را خود زندگيروزمره از دخترانبیشترينزمان است.

برنامهمي اينزماندر روزیهایروزانهفعالیتکنند. از 1شان است.11تا شده ساعتذکر

هانیزمطرحشد.میزانباالیزمانحضوردردانشگاهدرمصاحبه

استراحتوکارراایازمصرفدانشگاهفضايياستکهمجموعه تفريحي، هایفرهنگي،

هبرپاسخگوييبهنیازبرایدخترانايجادکردهاست.دخترانرفسنجان،درفضایدانشگاهعالو

خودمبنيبرحضوردرجامعه،فضاهایخاصخودرادردلفضاهایمتعلقبهديگرانبهوجود

هويتدانشجو)آفرينيآورند.آنهاباحضورشاندرفضایدانشگاه،غیرازآنکهبرایآنهاهويتمي

مي ميبودن( خود هويتيکه نکند، را آنمعنيدهند)من( به بهدستميخواهند آورند.یز

کندکهمصرففرهنگيواجتماعيآندرکنارتولیددانشگاهبرایآنهامکانيخاصراخلقمي

شانرابهسرمايهفرهنگيواجتماعيمخصوصدانشگاه،سبکيمتفاوتازسبکزندگيروزمره

آورد.وجودمي

 همچون دانشگاهخوش”اصطالحاتي در “گذراني ،” و دوستان درديدار آنها با صحبت

“دانشگاه کردن”و مي“تفريح ايجاد را ذهنیت اين دانشگاهي، فعالیت تعريف کهدر کند

برایورودبهبازارکارنیستبلکهتحصیالتدانشگاهيرا صرفا جذابیتتحصیالتدانشگاهي،

عموميتردرفضایتوانبهمثابهسبکياززندگيدرکنارکسبتجربهجديد،حضورآزادانهمي

دانشگاه،تغییریگسترده شهری،برخورداریازخدماتآموزشيوکسبدانشدرنظرگرفت.

درروزمرگيدخترانموردمطالعهايجادنمودهاست.

هایدرسيهایمتفاوتيرابرایمدتزمانحضوربیشترازمجموعکالسدخترانانگیزه

دخترانباحضوريافتندردانشگاهدرصددکنند.بعضيازآنهامعتقدنددردانشگاهمطرحمي

یخودهستندوزمانزيادیازحضوربرادخترياپسر( صحبت)اعمازپیداکردندوستوهم

مي خود دوستان با را دانشگاه رادر خود منزل در مطالعه شرايط نیز ديگر برخي گذرانند.

مي کتابخانهنامناسب از استفاده برای و داندانند به ميها برایشگاه دختران از بعضي آيند.

مانندهایدرسيخوددردانشگاهمياستفادهازسايتودسترسيبهاينترنتبعدازاتمامکالس

کنند.درمحیطدانشگاهحضورپیداميهاوبعضيديگرنیزفقطبرایشرکتدرکالس
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 منزل دوستان و اقوام

شودهایعموميوجوددارد،موجبميدختراندرعرصههاوموانعيکهبرایحضورمحدوديت

هایبستهآنهابهاشکالديگریازفضاهایخصوصيهمچونمنزلدوستان،اقواموسايرمکان

بنابراينالگوهایرفتاریدخترانازشکلفعاالنهوبیرونيبهشکلمنفعلودرونکشیدهشوند؛

مي امر اين است. آسیبخانگيدرآمده وتواند حضور باشد. داشته دنبال به را اجتماعي های

توانددرفضاهایعموميشهریصورتگیرد)چونبهعنوانکژرفتارياناهنجارحرکتيکهنمي

هایاجتماعيدرفضاهایبستهشود(ممکناستبهرفتارهایپرخطروسايرآسیبشناختهمي

میانگینزما مطالعه، مورد بینافراد در شود. منزلمنجر در طوليکروز در فرد هر نيکه

اقواموآشناهایخانوادگي شود.کند،حداقليکساعتتخمینزدهمياشسپریميدوستان،

ها،جداتراکمومیزانارتباطمیاندخترانبااينگروهازکنشگرانوفضاهاباالاست.اينزمان

يادوستانوآشنايانهستند.دختراندرهایخويشاوندیوازاوقاتياستکهخودمیزبانگروه

اينهرهفتهحداقلبهسهياچهارمیهمانيدعوتمي شوندوياخودپذيرایمهمانهستند.

گیرد.غیراززمانيکههاحداقلبینسهتاهفتساعتاززمانروزمرهآنهارادربرميمیهماني

مهمانيسپریمي زدر مهمانينیز از بعد قبلو آناختصاصميشود، بنابراينيابد؛مانيبه

باآشنايان،دوستانواقوامووآمدهاورفتایاززمانروزمرهدخترانبهمهمانيبخشگسترده

يابد.درفضاهایخصوصيوبستهمنازلاختصاصمي



 سایر فضاهای شهری

دندان آرايشگاه، مانند فضاهايي خیاطيو کالسورزش، کالسزبان، فضاييپزشکي، ديگر ...

تقسیم نسبتدو به دختران که زمانهستند دوستان، و اقوام منزل و دانشگاه فضايي بندی

.حضورنیافتنوياترسازديدهشدندرفضاهایعموميشهر،ازدارندکمتریدرآنهاحضور

امعهوترينآنهارابايددرسیستماجتماعيموجوددرجشودکهعمدهداليلمتعددیناشيمي

همچنینهنجارپذيریدخترانمبتنيبرنامناسببودنحضوردرفضاهایعموميجستجوکرد،

بینگزينه انتخابميدختراندر عرصهعموميشهردستبه میانهایحرکتدر از زنندو

گزينند.گذراندنبخشخطرتررابرميدانشگاهوسايرفضاهایموجوددرشهر،مواردبهتروکم

 درعمده حضور برای چنداني فرصت مهماني، و خصوصي فضاهای و دانشگاه در زندگي از

هایموجودبرایحرکتگذارد.ازطرفديگروجودمحدوديتهایعموميشهرباقينميعرصه

هایمتفاوتيدستشودتادخترانبهکنشهایپنهانيهمسايگانسببميسطحشهرونظارت

خودروزمرهزندگينقدنظريهدرلوفبورکهرفتارشدندرروزمرگيگخطررسدمينظربهبزنند.

شدهازسویدخترانموردبحثقابلبررسياست.هایطرحوارهکنددرعادتميعنوان
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سازد.تاجاييکهفضاهایعموميشهررفسنجان،نیازهایدخترانجوانرابرطرفنمي

لذت يا و خريد دخترانبرایتفريح، شهربعضياز به خود زمانزندگيروزمره بخشياز از

کنندوپسازگذراندنساعاتي،بهشهررفسنجانبازکرماندرصدکیلومتریرفسنجانسفرمي

اينسفرکهتنهاچندساعتطولميمي هایمهموموردعالقهکشديکيازسرگرميگردند.

هایتفريحيدرشهرکرمانمکاندخترانرفسنجاناست.آزادی،ناشناسبودن،شلوغي،تنوع

اندوازشلوغيوتحرکنسبتاباالييبرخوردارند،ازکهبهپاتوقجوانانودانشجويانمشهورشده

اند.هایآنهابرایانجاماينسفربیانشدهجملهانگیزه
 

 های روزمره دختران گیری فعالیت نحوه شکل
نیزتغییرتغییراتجامعهمدرن،نوعروابطافرادباسب کزندگيروزمرهوبافضاهایشهریرا

دادهاست:


بندیکرد:شايدبتوانزندگيدرجامعهقبلازمدرنرابهدوبخشعمدهتقسیم”

هامتعلقبهکاروخواب.زمانفراغت،پديدهجوانيو...مثلبسیاریديگرازپديده

مفهومجامعه در جامعهسنتينیست. تفريحو يکشناسي، گذراناوقاتفراغت،

جامعهمدرن،حضور شود.درپديدهمدرناستکهکارازفضایخصوصيجدامي

افزايشمي عمومي قلمرو در اينزن و مييابد زنگونه دريافتکه برایتوان ها

تراشتغالچگونهنقششانوحضورشاندرفضایعموميعوضشدهاست.اينزنانه

خاطراتفاقاتساختاریاستکهدرجامعهمارخدادهشدنفضایعموميشهر،به

(.1367:71)اعظمخاتم،“اند؟اماآيامناسبباآن،قوانینماهمتغییريافتهاست؛



خاللساخت از عمدتا فرهنگي رسميهويت آموزش آفرآيندهای ووزشيم)نظام )

و)غیررسمي خانواده فرميصورتجامعه( اين طول در آگیرد. گستردهيند، ازایمجموعه

بازنماييهایزباننظام شناختيو عملميشناختي، پیچیدگيفروارد اما حدیآشوند به يند

دوصرفانموبینيگیریهويتوتحولآنراپیشتواننتیجهنهاييشکلنمياستکهازپیش

هانامکنندهکنشبهعنوانتولید“هاوارهعادت”بورديوازتواندريکپیوستارسخنگفت.مي

ميمي شکل اجتماعي میدان منطق با مطابق رفتارها به که رفتاربرد گاهي نظردهند. از ها

 اجتماعي مي“طبیعي”عامالن روبهجلوه اجبار با آنکه بدون افراد يعني باشند،کنند رو

جودنداردوبههابهنظرآنهاوگیریکنند.جبروالزامدرتصمیمهایخودرامحدودميانتخاب

طورطبیعيومعمول،درمیداناجتماعيبدونآنکهبهاعمالوحرکاتخودبیانديشند،زندگي

هایشودويژگينامد.خصلتموجبميمي“خصلت”کنند.بورديواينمنطقدرونيوطبیعيرا
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رابهآنها“بخشيمشروعیت”شدهتوسطجامعهکهطبیعيبودنحکمزندگياجتماعيتعیین

هایفکریهستندها،مقولهدارد،توسطعامالناجتماعيبديهيوطبیعيارزيابيشود.خصلت

شوند.اودربارهارتباطزنانباهایدولتيبهافرادتعلیمدادهميکهبهطورضمنيدرمیانآموزه

مي فضاهایعموميشهر حیثی”گويد: پر مشاغل عاليتحصیليو مدارج ندرتبه به تزنان

شودتابیشترکارهایخانگيرابهدوشيابندزيراخصلتزنانهآنهاموجبمياجتماعيراهمي

انجامکارهایخانگي”سازد:.همچنینلوفبورايننکتهرامطرحمي“(1361:31شويره،)بکشند

 به ابتال و ساختارهای خالل از “تکرار”زندگيروزمره ايجاد“خالقیت”هایفاقد گسستي ،

برایمي او در که پتانسیلي از را انسان که جداکند دارد وجود خالق و آفريننده انديشه

(.1367:11)“سازدمي

زندگيمي خانواده با خانهو در اوقاتخودرا بنابراينکنند؛دخترانموردمطالعهاکثر

هاوتصورات،داوریها،ها،رفتارها،انگیزهترينگروهمرجعاستودرکنشخانوادهبرایآنهامهم

کنندکنند.والدينسعيميگیریميشانجهتهایخود،باتوجهبهالگویخانوادهداوریپیش

ازدورانکودکيمطابقباآنچهبرایجنسیتآنهادرستتشخیصدادهمي شودفرزندانشانرا

تربیتکنندودرواقع

وآننوعرفتاریراکهکندهایجنسیتيراتعريفمياينجامعهاستکهنقش”

اينمسئلهدرنحوهلباس برایيکمرديايکزنشايستهاستمشخصسازد.

مي انجام که کارهايي نوع کردن، رفتار ياپوشیدن، محدوديتو میزان و دهند

هایدخترانه،صبوربودنوآرامهایدخترانه،بازیآزادیآنانمشخصاست.لباس

زيادازمنزل)هااصدایبلندنخنديدن،ماندندرخانهبودن،جستوخیزنکردن،ب

رعايت اينامور، کسبمهارتدر پرداختنبهکارهایخانگيو و خارجنشدن(

ازجملههنجارهايياستکهدخترانباآنها فاصلهياحريمباجنسمخالفو...

سیسیانس،)نر“گیردهاشکلميشوندورفتارهايشانبراساساينالگوبزرگمي

63:1363.)

 
هردوبه”طورکهبورديومعتقداستهمانواره،يعنيعادتدخترانتصوراتوفرهنگ

غ و مستقیم میرمستقیصورت ميآنهااعمال کنترل و هدايت از“کنندرا نقل به )بورديو،

مشاهدهپذيریازطريقهاازطريقآموزشويادرروندفرهنگواره(.عادت1361:133فکوهي،

باوربهخطرناکبودن،ناامنشوند.رفتارديگرانودرونيکردنساختارهایبیروني،بازتولیدمي

بودن،بدبودنوخطابودنديدهشدندرفضاهایعموميشهر،نهتنهامانعازوروددخترانبه

ينافکاربهتدريجدهد.اشودبلکهافکارآنهارادررابطهباجامعهنیزشکلميعرصهاجتماعمي

ازباوروافکارعموميجامعهدرذهنیاتدخترانشکلگرفتهاست.
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کنندکهدخترانموردبحث،قوانینمشخصودقیقيرادرفرهنگرفسنجانمشخصمي

شود.ترددنداشتندرفضاهایعموميوياحضورباحرکتخارجازآنها،بدوناپسنددانستهمي

همراهبودنيکيازاعضایخانوادهوياحضوردرفضاهایزنانه(،رعايتنوعشرايطيخاص)به

نوعيايدئولوژیاستکهتوسطفرهنگ ... برخياصولرفتاریو آرايش، پوششو خاصياز

ارائهمي انجامميحاکمبرجامعه پذيرفتهو آنرا ناخودآگاه يا دهند.شودودخترانخودآگاه

هايشانهاييمیاندخترانوخانوادههاييايجادودرگیریاواعتراضههرچندممکناستتنش

تواندربرابرقدرتگروهحاکمايستاد.ترسازاینابرابراستزيرانميشکلگیرد،امااينموازنه

هایفردیشودازارزشواهمیتخواستهطردوکنارگذاریازسویخانوادهوجامعهموجبمي

حتي و شود خواستهکاسته راهاين شوند. پنداشته غیرضروری و غیرمنطقي تمايالتي هایها

طوالني ساعات گذراندن چون خیابانجايگزيني در بیشتر تردد دانشگاه، در فضاهایتر و ها

هایرپوپاپ،شهریپسازازدواج،گرايشبهاينترنتوفضایمجازی،گوشدادنبهموسیقي

غیرهازجملهراهکارهاييبرایمقابلهباايدئولوژیمسلطبهکارشعرخواندنوشعرسرودنو

آيدتربهچشمميشوندکهلزوماهممؤثروپايدارنیستند.آنچهکهدراينرابطهبیشگرفتهمي

آنهاازدوره ازبینرفتنرابطهمیاندورهجوانيوزماندربیندخترانشهررفسنجاناست.

طعزندگيدريکبازهسنيوزمانيخاصدرکيندارندوياخودرابرجوانيبهعنوانيکمق

کنند.حسبايدئولوژیمسلطتعريفمي

بزرگ تريننقشدرتعیینموقعیتوجايگاهازپیشمشخصوقابلخانوادهواجتماع،

درپیش توانايي عدم و آينده از اطمینان عدم هستند. دارا را دختران جمله از جوانان بیني

هایروزانهتاآيندهتحصیليوشغلي،برخاستهازنوعفرهنگمسلطيگیریبرایفعالیتتصمیم

کند.استکهدايرهرفتاریواختیاراتجوانانراتعیینمي



 گیرینتیجه

بوده آن پي در دانشجو دختران روزمره زندگي گذران نحوه مطالعه وبا عوامل علل، تا ايم

عدهازهیانگ موردشناساييقراریحضوريا فضاهایعموميشهررفسنجانرا در آنها محضور

هاورفتارهایزندگيروزمرهافراددرهرجامعهازطريقساختارهایاجتماعيتبلوردهیم.کنش

شبکهيابند؛مي هنجارهایاجتماعيمانند و ساختارها عبارتديگر کنندکههاييعملميبه

رفتارها متناسبياز بازتولیدميمجموعه کنش کنند.یفرهنگيرا انگیزه هایدختراندلیلو

تصمیم انتخابآزادانهدر درگیریبرایتعريفهويتو تنها مطالعه، هايشانگیریجوانمورد

بلکهفشارهایاجتماعيوهنجارهايياستکهموجبمي شودافرادتعاريفمجددیازنیست،

بازتعريف دستبه کنندو ارائه بزنند؛نقشخود الگوهایهنجاریخود و اينها غیر در زيرا
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معیارهایالگوهایرفتاریقدرتوفرهنگهاييبردخترانزدهميصورتبرچسب شودکهبا

مي سنجیده طريقهويتدخترانسعيميشود.سنتيجامعه از الگوهایمقبولکنند يابيبا

پذيرفتهجامعهيعنييکالگو بهنوشايستهو اينطريقبهعيهمشده از ذاتپنداریکنندو

احساسغرورورضايتدستيابند.اينعملخودآگاهياناخودآگاهموجبانتقالخصوصیاتفرد

کند.يابياجباریيااختیاریآنهاراتعیینميشودومسیرهويتياگروهنمونهبهدخترانمي

اوقاتفراغتدربیرونرامختصتصوربخشبزرگيازمردمشهرستانرفسنجان،گذران

داندودخترانبايددرفضاهایبستهاوقاتفراغتخودراسپریکنند.اينمردانوپسرانمي

اعضایخانوادهودرچارچوبگردشخانوادگيامکاناوقاتفراغتدرنمودبیروني با پذيراش،

یستوليهمچنانبسیاریازگرچهاينرويهدرتهرانوشهرهایبزرگبهقوتگذشتهن” است.

نميهایشهرستانخانواده برایدختران را خانه از فراغتبیرون )گزارشسازمان“پسندندها

(.بااينکهبامدرنشدنجامعه،سبکزندگيشهرینیزتغییريافتهاست،اما111:مليجوانان

فرهنگکليمسلطهمچنانبرخيقوانینجامعهپیشامدرندرشهررفسنجانحاکماست.در

تفريح،ادارهامورداخليخانه،پرورشو)برشهرهمچنانديدگاهتفکیکزناندرحوزهخصوصي

کار(وجوددارد.شهرستانرفسنجانهرچندبه)رسیدگيبهفرزندان(ومرداندرحوزهعمومي

بندیبهدرحالحرکتاستامافرهنگمردساالرانهوپای“مدرنشدنشهری”سمتنوعي

هادرزوايایمختلفزندگيروزمرهقابلمشاهدهاست.اينمشارکتدرشهررفسنجانبهسنت

درجامعهنشانمي دهدازجملهتبديلشدنتحصیالتدانشگاهيازاشکالگوناگونيخودرا

ويکسرمايهفرهنگيبهسرمايهاجتماعيکهشأنومنزلتاجتماعيرابرایافرادبهدنبالدارد

تحملسختيحتيقشرکم ايندرآمدجامعهنیزبا بهدنبالکسبآنهستندزيرا هایبسیار

 شاخصامروزدرروابطخويشاوندیوازدواجتبديلبهيکامرباارزششدهاست.

تحصیلعلي زنان و دختران وجود روبهرغم زناني و دختران با رفسنجان در روکرده

خانهمي مشغول که ازداریشويم هستند: وضعیتيدوگانه در موقعیتاجتماعيخود ارائه و

يافتهازخاللتحصیالتوازسویديگرذهنیتناشيازایناشيازذهنیتراهيکسومدرنیته

شوددخترانموردمطالعهوضعیتواقعيآنهادرفضایخصوصي.اينوضعیتمتناقضسببمي

هويتي به خود اجتماعي کارکرد در ينتوانند راه دانشگاه به آن کسب برای مثلاندافتهکه

حقوقرياضي عرصهدان، در حضور موقعیتاجتماعيو بهایرسیدنبه دستيابند. ... دانو

بیرونيوعمومي،کاهشاقتدارواعتبارآنهادرعرصهدرونيوخصوصياست.اينتناقضموجود

ببروزبحرانهويتيدرمیاندختراندروضعیتگسستوهمسازیمیانسنتومدرنیتهموج

جوانجامعهرفسنجانشدهاست.

محدوديت شانروبروهستندکهسیستماجتماعيهاييدرزندگيدخترانموردبحثبا

هایفرهنگي،هاباورودبهدانشگاهوکسبسرمايهکند.اينمحدوديتآنهاراايجادوحفظمي



 
 
 
 
 

1،شماره3شناسيايران،دورههایانسانپژوهش88

 

نعحضورآزادانهدرعرصهعموميشهروروابطاجتماعيباروند.ماجتماعيوعلميازبیننمي

حليجزهاييکهشايدراههااست.محدوديتدوستانوهمآالندراينفضاهايکيازمحدوديت

باشد؛ نداشته سادهازدواج اولین، عنوان به ازدواج، عاقالنهبنابراين کمترين، ترينهزينهترينو

گیرند.اينراهحل،دستآوردنآزادیاجتماعيازآنکمکميراهياستکهدخترانبرایبه

مي اما آيد، نظر مناسببه نخستمنطقيو نگاه بهدنبالشايددر تواندپیامدهایديگریرا

داشتهباشد.

حاشیه نوعي رفتاری، الگوهای اجتماعي بازآفريني در انتخاب حق ونداشتن نشیني

 توانايي عدم و تقويتمياحساسدرماندگي مطالعه مورد دختران در زمینهرا اين هایکند.

است. تأثیرگذار آنها روابطاجتماعي و عموميجامعه عرصه با تعامالتدختران بر ساختاری

ميحساسیت محدودکننده بیشتر برایدختران را جامعه عمومي فضای اجتماعي، نمايد.های

سطحجامعهرفسنجانبه دختراندر زنانو پذيرفتهحضور لحاظهنجارهایاجتماعيشهر،

يابد.البتهاينهابیشتربهعرصهخصوصيخانوادهانتقالميهاوسرگرميروسلیقهنیست.ازاين

برایدخترانباانتخاببرایدخترانباپايگاه هایاقتصادیواجتماعيگوناگونمتفاوتاست.

فضایخصوصيخانه، در باالتر اقتصادی اينترنتباسرگرميخاستگاه جمله از هایبیشتری

کهاينامکاناتبرایهایمتعددفراهماستدرحاليسرعتباال،وسايلوآالتموسیقيومهماني

 تر،محدودتراست.دخترانباپايگاهاقتصادیپايین

سرمايهاجتماعيدختراندانشجومنجربهتمايلآنهابهاجتماعيشدنوبرقراریتعامل

يگرانشدهاستيعنيکسباينسرمايهنماديننیزبهنوعونحوهاجتماعيشدنوحضورباد

چه)اماسطحپايینادغاماجتماعيوکنارگذاشتهشدنحوزهعموميدرجامعهوابستگيدارد؛

بازنمايي واسطه جانببه محدوديتهای چه و نهادیدارانه باالیهای سطح اثر در چه و

خانوبي گستردهاعتمادی طیف اجتماعي( ناامني و جامعه به خانوادهاده را دختران از گراای

هایرسداستحکامسنتوروابطخانوادگي،بههمراهبرخيمحدوديتبهنظرميساختهاست.

دهندهگرايشباالیجوانانبهتعامالتخانوادگيواحساسرضايتتواندتوضیححوزهعموميمي

انبرخيازفضاهایعموميهمچوندانشگاهازاعتبارومشروعیتبیشتریآنهاباشد.دراينمی

مي گرفته نظر در امن يکمکان عنوان به دانشگاه هستند. سیستمبرخوردار وجود که شود

محافظتمي جامعه در موجود خطرات از حدودی تا را دختران آن در نظرنظارتي از کند.

اخانواده دانشگاهمحیطيعموميو امنیتخاصيبرخوردارجتماعيمحسوبميها از که شود

مياست؛ همراه به نیاز بدون و تنهايي به برایبنابرايندختران اما کنند تردد آن به توانند

ميرفت خودهمراه خانواده با وابستگيبهخانوادهوآمدبهسايرفضاها اينمحدوديتو شوند.

هاويامراکزیاستکهحتيبعضيازآنهانامخیابانهایعموميشهرتاحدبرایترددبهمکان
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هاشناختندوترسازگمشدنرايکيازداليلنرفتنبهاينمکانخريدشهررابهدرستينمي

کردند.معرفيمي
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