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ک ازدحام در محیط های شهری:  میل به خلوت جویی و ادرا
تحلیلی مقایسه ای میان زنان در خرده فرهنگ های ایران1
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چكیده 
خلوت، فرآیندی برای تعیین مرز میان افراد است و فرد به واسطه آن بر تعامل خود با دیگران نظارت می کند. نیاز به خلوت 
در انسان ها عمومیت دارد ولی شیوه پاسخ به آن متأثر از متغیرهایی چون فرهنگ، سن، جنس، محیط فیزیکی و... است. 
تفاوت این نیاز از فرهنگی به فرهنگ دیگر سبب می شود برخی از فرهنگ ها میل بیشتری به خلوت نسبت به سایرین داشته 
باشند. تفاوت ها در میل به خلوت جویی صرفًا محدود به فرهنگ ها نمی شود، بلکه خرده فرهنگ ها را نیز در بر می گیرد.  
که دارای خرده فرهنگ های متنوع با حالت های مختلف پاسخگویی به خلوت است. اما  کشورهایی است  ایران، از جمله 
کشور در میل به خلوت جویی و  کنون تحقیقاتی در زمینه بررسی تفاوت ها و شباهت های میان خرده فرهنگ های این  تا
سازوکارهای رسیدن به آن در محیط های شهری انجام نشده است. از این رو، این مقاله به دنبال بررسی تفاوت های بین 
ک ازدحام است. برای رسیدن به این اهداف  کرد، آذری و یزدی در میل به خلوت جویی و ادرا گیلکی،  فرهنگی میان زنان 
گردید. حدود هزار و 174 زن پرسش شونده به صورت اتفاقی در پارک های شهر )رشت(، ملت  از ابزار پرسشنامه استفاده 
)سنندج(، باغمیشه )تبریز( و آزادگان )یزد( برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. این پرسشنامه توسط آزمون های خی دو 
 Analysis( تحلیل واریانس یک طرفه ،)Pearson Correlation Coefficient( ضریب همبستگی پیرسون ،)Chi-square Test(
)ANOVA( of Variance( و تحلیل واریانس چند متغیره ))Multivariate Mnalysis of Variance )MANOVA( مورد تحلیل 
که سطح خلوت مطلوب در زنان یزدی و آذری بیشتر از سایر زنان است.  گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است  قرار 
گرم و  گیلکی بیش از سایر خرده فرهنگ هاست. به عبارتی، یزدی ها )صحرایی  کسب شده در زنان  که خلوت  در صورتی 
کردها )کوهستانی بسیار  گیلکی ها )معتدل خزری( و  خشک( و آذری ها )کوهستانی سرد( در زمره فرهنگ های غیرارتباطی و 
ک ازدحام افراد  کسب شده به ادرا سرد( در زمره فرهنگ های ارتباطی اند. صرف نظر از نوع فرهنگ، سطح خلوت مطلوب و 

وابسته است. 

کلیدی: خلوت، ازدحام، خرده فرهنگ، زنان ایرانی، محیط شهری. گان  واژ
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1.  مقدمه
گاهی نیاز به تنها  بسیاری از انسان ها در طول زندگی روزانه خود، 
بودن را احساس کرده و این تنها بودن را به خلوت تعبیر می نمایند. 
که در روان شناسی محیط، خلوت1 صرفًا به  اما باید توجه داشت 
که  تنها بودن و دوری از دیگران اشاره ندارد. واقعیت امر این است 
گروه به واسطه  خلوت فرآیند تنظیم رابطه میان افراد است و فرد یا 
با   .)Altman, 1975( می کند  نظارت  دیگران  با  خود  تعامل  بر  آن 
و  انسان ها، میزان  وجود عمومیت میل به خلوت جویی در همه 
ویژگی های فردی،  به عواملی چون  آن  به  سازوکارهای دستیابی 

جایگاه اجتماعی، محیط فیزیکی و فرهنگ وابسته است. 
فرهنگ های مختلف از طریق شیوه های متفاوتی به خلوت دست 
پیدا می کنند و به این نیاز خود پاسخ می دهند. برخی از فرهنگ ها 
خلوت  نیازهای  و  بیشتر  خلوت  به  تمایل  سایرین  با  مقایسه  در 
پیچیده تری دارند )Hall, 1966; Altman &Chemers, 1980(. هال 
گروه  رفتار فضایی به دو  به لحاظ  را  در پژوهش هایش فرهنگ ها 
تقسیم  شمالی(  )اروپــای  غیرارتباطی3  و  )مدیترانه ای(  ارتباطی2 
بسیار  تعاملی  فواصل  ارتباطی  فرهنگ  در  افــراد  او  نظر  از  می کند. 
نزدیک، لمس زیاد و تماس چشمی را ترجیح می دهند؛ آنان تحمل 
باالتری در مقابل محیط های پر ازدحام دارند. هال معتقد است که 
گروه های فرهنگی، خرده  تفاوت در میل به خلوت جویی عالوه بر 
پژوهش های  سایر   .)Hall, 1966( می گیرد بر  در  نیز  را  فرهنگ ها 
در  او  یافته های  نیز  هــال  تقسیم بندی  مبنای  بــر  گرفته  ــورت  ص
 Watson and Graves, 1966, Forston( تأیید می کند  را  این حوزه 
 and Larson, 1968, Little, 1968, Sommer, 1968, Ziller, Long
 and Reddy, 1968, Engerbretson and Fullmer, 1970, Evans
 and Howard, 1973, Hayduk, 1994, Sanders, Hakky and

.)Brizzolara, 1985
و  فرهنگ ها  از  زیــادی  تعداد  هنوز  مطالعات،  این  انجام  وجــود  با 
خرده فرهنگ ها در جهان وجود دارند که میل به خلوت جویی آنان 
کشورهایی  مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است. ایران از جمله 
مختلف  حالت های  با  متنوع  فرهنگ های  خرده  دارای  که  است 

تأثیر  زمینه  در  تحقیقاتی  کنون  تا اما  است  خلوت  به  پاسخگویی 
کشور انجام نشده است. از  فرهنگ بر میل به خلوت جویی در این 
کرد، آذری  گیلکی،  این رو، این مقاله با انتخاب چهار خرده فرهنگ 
به  بین فرهنگی در میل  تفاوت های  بررسی  به  ایــران  یــزدی در  و 
ک ازدحام4 میان این خرده فرهنگ ها پرداخته  خلوت جویی و ادرا

است.
زمــره  در  پــارک هــا  شهرها،  در  مــوجــود  عمومی  فضاهای  میان  از 
کودکان خود  یا به همراه  و  تنهایی  به  زنان  که  فضاهایی هستند 
مراجعه  آنها  بــه  اجتماعی  و  انتخابی  فعالیت های  انــجــام  بــرای 
می نمایند. بنابراین در این تحقیق، در هر یک از شهرهای رشت 
تبریز )فرهنگ آذری( و  کرد(،  گیلکی(، سنندج )فرهنگ  )فرهنگ 
انتخاب و  یزد )فرهنگ یزدی( یک پارک به عنوان نمونه موردی 
ک ازدحام  زنان در آنها مورد مقایسه و  میل به خلوت جویی و ادرا

گرفت.  بررسی قرار 
در  کلیدی  عــامــل  دو  اقلیم  و  جهان بینی  تحقیق،  ایــن  بـــاور  بــه 
کرد، آذری و یزدی( و فرهنگ عاملی  شکل گیری فرهنگ )گیلکی، 
عبارتی فرهنگ شکل  به  )زنــان( است.  انسان ها  بر خلقیات  مؤثر 
و  آذری  کرد،  گیلکی،  زنان  مذهبی  گرایشات  و  شخصیت  دهنده 
زنان به طور عام و  رفتار فضایی  بر  بنابراین فرهنگ  یزدی است. 
ک ازدحام آنان به طور خاص تأثیرگذار  میل به خلوت جویی و ادرا

است )تصویر شماره 1(. 
بر این اساس، مقاله حاضر در پی اثبات فرضیه های ذیل است:

کرد، آذری و یزدی در میل به خلوت جویی  گیلکی،  1- میان زنان 
کسب شده( تفاوت وجود دارد. )خلوت مطلوب و 

ک ازدحام این خرده  کسب شده و ادرا 2- میان خلوت مطلوب و 
فرهنگ ها رابطه وجود دارد.

ک ازدحام متفاوت اند. کرد، آذری و یزدی در ادرا گیلکی،  3- زنان 

2.  چارچوب نظری
برجسته شدن مطالعه رفتار انسان ها در محیط های شهری باعث 
انجام مطالعات و تحقیقات بسیاری پس از دهه 1960 شد. ادوارد 

تصویر شماره1: مدل مفهومی پژوهش

1 Privacy
2 Contact
3 Non-Contact  4 Crowding
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رفتار  مطالعه  بــه  کــه  اســت  پژوهشگرانی  نخستین  ــره  زم در  هــال 
وی  پــرداخــت.  آن  فرهنگی  بین  تفاوت های  و  انسان ها  فضایی 
برای نخستین بار رفتار فضایی انسان را در فرهنگ های مختلف 
مورد بررسی قرار داد. به باور او فرهنگ ها به لحاظ تعامالت میان 
گروه ارتباطی و غیرارتباطی تقسیم می شوند.  مردم در محیط به دو 
کشورهای  در  عمومًا  ارتباطی  فرهنگ های  هال،  دیدگاه  براساس 
گرمسیر )کشورهای عربی، منطقه مدیترانه، خاورمیانه ای و اروپای 
)شمال  ســرد  ــوای  آب وهــ در  غیرارتباطی  فرهنگ های  و  شــرقــی( 
گریوز  اروپا، شمال آمریکا( دیده می شود )Hall, 1966(. واتسون و 
 1966Forston( فورستون و الرسون ،)1966Watson and Graves,(
,and Larson(، لیتل )Little, 1968(، سامر )Sommer, 1968(، زیلر 
و همکاران )Ziller, Long and Reddy, 1968( انگربرستون و فولمر 
 Evans and( هوارد  و  ایوانز   ،)Engerbretson and Fullmer, 1970(
همکاران  و  سندرز   )Hayduk, 1994( هایدوک   ،)Howard, 1973
)Sanders, Hakky and Brizzolara, 1985( نیز از نتایج  هال حمایت 

می کنند.  
کتاب محیط و رفتار فضایی خود بر این باور است  اروین آلتمن در 
با  او  به فرهنگ وابسته است.  زیــادی  به میزان  نیاز به خلوت  که 
بررسی خرده فرهنگ هایی در برزیل، آفریقای شمالی و اندونزی به 
این نتیجه دست یافت که در کلیه فرهنگ های بشری سازوکارهای 
خاصی برای تعامل اجتماعی افراد وجود دارد و شیوه نظارت آنان بر 

 .)Altman, 1975( تعامالت اجتماعی متفاوت است
کوکدمیر  افرادی چون رستملی و  در سال های اخیر پژوهش های 
 Evans et al.,( ایوانز و همکاران ،)Rustemli & Kokdemir, 1993(
کایا و وبر )Kaya & Weber, 2003( نیز دسته بندی هال را  2000( و 

تأیید می کنند. 
ک ازدحام را میان  کوکدمیر، میل به خلوت جویی و ادرا رستملی و 
براساس  را  تــرک  دانشجویان  خلوت جویی  به  میل  فرهنگ های 
مقیاس پدرسن )1979( مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنان 
که دانشجویان ترک از میان حالت های خلوت،  کی از آن است  حا
تنهایی و صمیمت با دوستان را ترجیح می دهند. در مقابل، آنان 
کمتری دارند.  گمنامی تمایل  گزینی و  نسبت به حالت های فاصله 
از این میان، زنان در مقایسه با مردان تمایل بیشتری به صمیمت 
کمتری به فاصله  و نزدیکی با دوستان دارند. در مقابل، آنان تمایل 
گمنامی دارنــد. این دو پژوهشگر یافته های تحقیق خود  گزینی و 
را با نتایج تحقیق پدرسن مقایسه نموده و تفاوت های به دست 
 Rustemli &( فرهنگی می دانند  بین  تفاوت های  از  ناشی  را  آمده 

.)Kokdemir, 1993
پژوهش ایوانز و همکارانش با هدف بررسی تفاوت های بین فرهنگی 
گرفت. نتایج تحقیق آنها  در میزان تحمل در برابر ازدحام صورت 
ک ازدحام و میزان تحمل در برابر ازدحام  که ادرا کی از آن است  حا
خــرده  میان  ازدحـــام  ک  ادرا در  نمی باشند.  یکسان  مفهوم  دو 
)میانگین  دارد  وجود  تفاوت  پژوهش  این  نظر  مورد  فرهنگ های 
از  تبار  ویتنامی  و  تبار  مکزیکی  آمریکایی های  در  ازدحـــام  ک  ادرا
آمریکایی های آفریقایی تبار و انگلیسی تبار بیشتر است(. افزایش 
ک  کم )تعداد افراد در خانه( تأثیر بیشتری بر افزایش میانگین ادرا ترا

با  انگلیسی تبار در مقایسه  آفریقایی تبار و  ازدحــام آمریکایی های 
معنی دار  تفاوت  دارد.  تبار  ویتنامی  و  تبار  مکزیکی  آمریکایی های 
میان خرده فرهنگ های مورد نظر این پژوهش در میزان تحمل در 

.)Evans et al., 2000( برابر ازدحام وجود ندارد
کایا و وبر در مقایسه بین فرهنگی خود میان دانشجویان  درنهایت 
ترک و آمریکایی، مقیاسی بر مبنای طیف لیکرت تنظیم نمودند و 
گروه  کسب شده را در این دو  براساس آن میزان خلوت مطلوب و 
فرهنگی مورد مقایسه قرار دادند. از نظر آنان میزان خلوت مطلوب 
صرف  است.  ترک  دانشجویان  از  بیشتر  آمریکایی  دانشجویان  در 
نظر از فرهنگ، مردان تمایل بیشتری به خلوت در مقایسه با زنان 
کمتر از خلوت  کسب شده در آنان  که خلوت  دارند. دانشجویانی 
مطلوب است، در مقایسه با آنانی که خلوت کسب شده شان بیشتر 
دارند  بیشتری  ازدحــام  احساس  اســت،  مطلوب  خلوت  با  برابر  یا 

.)Kaya & Weber, 2003(
در داخل کشور متأسفانه تحقیقاتی در حوزه تأثیر فرهنگ بر میل به 

ک ازدحام انجام نشده است.  خلوت جویی و ادرا

2.1.  خلوت
کنترل و در دست داشتن اختیار فرد برای  منظور از خلوت، امکان 
تنظیم میزان و نوع رابطه با دیگران است )Gifford, 2002(. افراد 
گاهی  از دیگران جدا باشند و  گاهی می خواهند  در تعامالت شان 
خلوت،  تأمین  باشند.  داشته  پیوند  دیــگــران  با  که  می خواهند 
با  ارتباط  نداشتن  و  داشتن  بین  فرد  آن،  طی  که  است  فرآیندی 
بحث  بنابراین   .)Altman, 1975( می کند  ایجاد  تعادل  دیــگــران 
و  نظارت  کنترل،  اســت؛  اساسی  مفهوم  چند  بردارنده  در  خلوت 

تعادل.
نحوه  و  میزان  در  تعادل  بــرقــراری  منظور  به  امــور  کنترل  بنابراین 
ارتباط با دیگران، بیانگر مفهوم خلوت است. دو جنبه مهم خلوت، 
مطلوب  خــلــوت  اســـت.  شـــده2  کسب  خــلــوت  و  مطلوب1  خــلــوت 
کسب شده سطح  ایــده آل تعامل با دیگران است و خلوت  سطح 
خلوت  بهینه3  حالت   .)Altman, 1975  ( دیگران  با  تعامل  واقعی 
گر  که این دو میزان با هم برابر باشند، اما ا وقتی حاصل می شود 
کمتر از حد مطلوب باشد، نظارت فرد بر رفتار  کسب شده  خلوت 
متقابل اجتماعی خود چندان مناسب نیست و فرد دچار احساس 
»ازدحام« می شود. در مقابل بیشتر بودن این میزان از حد مطلوب 
با دیگران است. به بیان دیگر، در این  به معنای قطع رابطه فرد 
کسالت یا  حالت فرد بیش از حد مورد نظر دچار انزوای اجتماعی، 
تنهایی است. بر این اساس خلوت، دامنه ای بهینه در طیف انزوا و 
کمتر از  که خلوت بیش از اندازه، به انزوا و خلوت  ازدحام است، چرا 

حد مطلوب به احساس ازدحام می انجامد. 
که خلوت نیز به نوبه خود در یک  در عین حال، باید توجه داشت 
طیف قرار می گیرد و نه یک نقطه مشخص و قبل تشخیص بین انزوا 
کنترل بر رابطه با دیگران، خود  که امکان  و ازدحــام. به این معنا 

1 Desired privacy 
2 Achieved privacy 
3 Optimized privacy
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که درجات و انواع متفاوتی از خلوت را فراهم می کند.  دامنه ای دارد 
بر این اساس می توان چهار نوع خلوت را تشخیص داد:

انزوا1: دوری از دیگران و آزاد بودن از مشاهده شده توسط دیگران، 
صمیمیت2: معاشرت با فرد یا افراد خاص و رها بودن از قیدهای 

ج، محیط خار
گمنامی3: ناشناخته بودن در میان جمع و

کنترل  بــرای  شناختی  روان  مــوانــع  کارگیری  بــه  گزینی4:  فاصله 
.)Westin, 1970( مزاحمت های ناشناخته

2.2.  عوامل مؤثر بر میل به خلوت جویی
فـــردی، جایگاه  ویــژگــی هــای  ریــشــه در  تــفــاوت در خــلــوت جــویــی 
به علت  افــراد  از  و فرهنگ دارد. برخی  اجتماعی، محیط فیزیکی 
به  میل  و  دارنـــد  نــیــاز  بیشتری  خــلــوت  بــه  شخصیت  و  فرهنگ 
جایگاه  می کنند.  ابـــراز  دیــگــران  با  متفاوت  را  خــود  خلوت جویی 
تمایالت  آمــدن  وجــود  بــه  باعث  نیز  فیزیکی  محیط  و  اجتماعی 
 Gifford, 2002; Altman,( مـــی گـــردد  مــتــفــاوت  خــلــوت جــویــی 
پایه  ویژگی های  بر  گروه  یا  Hall, 1966 ;1975(. به بیان دیگر، فرد 
فیزیکی،  محیط  مشخصات  و  فرهنگی_اجتماعی  زمینه   فــردی، 
سازوکارهایي را انتخاب مي کنند و به واسطه  آن  به خلوت مطلوب 
)تصویر   )Altman & Chemers, 1980( مــی یــابــنــد   دســت  خــود 

شماره2(. 

تصویر شماره2: عوامل تأثیرگذار بر میل به خلوت جویی

2.3.  ازدحام
کارایی سازوکارهای  نا پیامد  که  اجتماعی است  ازدحــام وضعیتی 
خلوت است. در واقع، ازدحــام به بر هم خوردن تعادل در روابط 
که حس ازدحام  اجتماعی ما با دیگران اشاره دارد. به این معنی 
نتوانند  نظارت  گون  گونا سازوکارهای  که  می دهد  روی  هنگامی 
کسب شده هماهنگی پدید آورند.  میان خلوت مطلوب و خلوت 

1 Seclusion
2 Intimacy
3 Anonymity
4 Reserve

در نتیجه خلوت به اندازه مطلوب نمی رسد و رابطه اجتماعی از حد 
 .)Gifford, 2002( کرد مورد نیاز تجاوز خواهد 

است:  تبیین  قابل  ازدحــام  ک  ادرا با  ارتباط  در  نظری  رویکرد  دو 
از اندازه و ایجاد محدودیت در رفتار. تحریک بیش  تحریک بیش 
 .)Desor, 1972( است  ناخواسته  ارتباطات  نتیجه  غالبًا  انــدازه  از 
که فرد از حضور دیگران احساس  خ می دهد  این حالت، هنگامی ر
کم  ترا فیزیکی  محیط  ویژگی های  یا  و  باشد  داشته  ناخوشایندی 
دوم  رویــکــرد  در  نماید.  برجسته  را  محیط  در  موجود  اجتماعی 
که  می دهد  خ  ر هنگامی  ازدحــام  احساس  رفتار(،  در  )محدودیت 
فعالیت های فرد با دیگران تداخل پیدا کند )Stokols, 1972(. در هر 
که در آن فرد تمایل  دو رویکرد، ازدحام، حالتی روان شناختی است 

به فضای فیزیکی بیش از اندازه موجود دارد.
کم،  ترا شــد.  قائل  تفاوت  باید  کــم5  تــرا و  ــام  ازدحـ مفهوم  دو  بین 
که بیانگر تعداد انسان در یك محدوده   مفهومي عددي مي باشد 
الزامًا  ولی  باشد  رابطه  در  کم  ترا با  مي تواند  ازدحــام  اســت.  خاص 
که  کمی براي هر فردي ازدحام ندارد زیرا بیان شد  هر محیط پرترا
کمي نیز  کم ترا ازدحام یك حالت ذهني است و همچنین هر محیط 
خالي از ازدحام نیست؛ چون ممکن است بین دو نفر هم احساس 
ک ازدحام  کم شرط الزم برای ادرا ازدحام به وجود آید. از این رو، ترا
کم  کافی نیست. در این رابطه مفهومي با عنوان ترا است اما شرط 
فرد  که  است  کمي  ترا آن  معناي  که  مي شود  مطرح  شــده«  »درك 
ارتباط  که  کم موجود در مکان درك مي کند  ترا از  با احساس خود 
براساس  کم  ترا  .)Gifford, 2002( دارد ازدحــام  مفهوم  با  بیشتري 
تعداد افراد و میزان فضای موجود به ازای هر نفر به دو نوع تقسیم 
با  افراد  تعداد  افزایش  فیزیکی.  کم  ترا و  اجتماعی  کم  ترا شود:  می 
کم اجتماعی و تغییر در میزان فضا  وجود ثابت بودن میزان فضا، ترا

کم فیزیکی نامیده می شود. با وجود ثابت بودن تعداد افراد ترا

3.  روش شناسی
3.1.  محدوده و قلمرو پژوهش

کنون هفت تا 12 منطقه فرهنگی  که تا عامریان و شیوا بر این باورند 
قرار  صاحب نظران  و  دانشمندان  مطالعه  و  بررسی  مورد  ایــران  در 
گانه ذیل منطقی تر  که در این میان، تقسیم بندی 10  گرفته است 

به نظر می رسد:
فرهنگی  حوزه  لرستان،  فرهنگی  خوزستان، حوزه  فرهنگی  حوزه 
کرمانشاهان، حوزه فرهنگی  کردستان و  آذربایجان، حوزه فرهنگی 
مــازنــدران، حــوزه فرهنگی فالت مرکزی و حاشیه  سواحل دریــای 
گــرگــان، حــوزه  و  بــزرگ  ایـــران، حــوزه فرهنگی خــراســان  کویرهای 
حوزه  کــرمــان،   فرهنگی  حــوزه  بلوچستان،  و  سیستان  فرهنگی 
فــارس  خلیج  و  یــاســوج  بختیاری،  چهارمحال  ــارس،  فـ فرهنگی 

.)Amerian & Shiva, 2011(
     از آنجا که در این پژوهش بررسی همزمان ده منطقه فرهنگی میسر 
کرمانشاهان،  کردستان و  گیالن و مازندران،  نیست، چهار منطقه 
گردید.  آذربایجان و فالت مرکزی به عنوان نمونه موردی انتخاب 
در انتخاب این چهار منطقه فرهنگی سه عامل مد نظر بوده است: 

5 Density
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بیست وسوم  شماره 

کنان این مناطق از نظر باورها، ارزش ها و  1. باورها و ارزش هــا؛ سا
)جــدول  دارنـــد  یکدیگر  به  نسبت  بــارزتــری  تفاوت های  هنجارها 
شماره1(. 2. ویژگی های اقلیمی؛ این خرده فرهنگ ها از اقلیم های 
گیالن و مازندران: معتدل خزری؛  متفاوت انتخاب شده اند: اقلیم 
اقلیم  بسیارسرد؛  کوهستانی  کرمانشاهان:  و  کردستان  اقلیم 
کوهستانی سرد و اقلیم فالت مرکزی: صحرایی خشک  آذربایجان: 
فرهنگی  منطقه  چهار  جمعیتی؛  سهم   .3  .)Moradi, 2008( گرم 
کشور را در خود جا داده اند1.  منتخب در حدود نیمی از جمعیت 
شهرهای  برگیرنده  در  فرهنگی  مناطق  این  از  کدام  هر  که  آنجا  از 
متعددی است، بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرهای این مناطق 
 639( رشت  گردید؛  انتخاب  پژوهش  این  مکانی  قلمرو  عنوان  به 
هزار و 951 نفر(، سنندج )373 هزار و 987 نفر(، تبریز )یک میلیون 

و 494 هزار و 988 نفر( و یزد )486 هزار و 152 نفر(. 
که  اســت  ایــران  شهرهای  در  عمومی  فضاهای  جمله  از  پــارک هــا 
کودکان  یا به همراه  و  تنهایی  به  زنان  با سایر فضاها،  در مقایسه 
خود برای انجام فعالیت های انتخابی و اجتماعی به آنها مراجعه 
می نمایند. از این رو، در این پژوهش، در هر یک از شهرهای مورد 
گردید. مقاله حاضر  نظر یک پارک به عنوان نمونه موردی انتخاب 
و  )تبریز(  باغمیشه  )سنندج(،  ملت  )رشـــت(،  شهر  پــارک هــای  در 
پــارک هــا در محدوده های  ایــن  ــان )یــزد( انجام شــده اســت.  آزادگـ
انتخاب شدند و دارای مقیاس شهری هستند. مساحت  شهری 
پارک های شهر، ملت، باغمیشه و آزادگان به ترتیب در حدود 14، 
12، 10 و 10 هکتار است. 90درصد پارک شهر، 80درصد پارک ملت 

و 85درصد پارک های باغمیشه و آزادگان به فضای سبز اختصاص 
پیاده روی،  کودکان،  بازی  برای  فضاهایی  پارک ها،  این  در  دارد. 
دوچرخه سواری و فعالیت های ورزشی وجود دارد. تصاویر شماره 

3  تا 6  موقعیت این پارک ها را نشان می دهند.
 3.2.  جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق، زنان مراجعه کننده به پارک های منتخب 
است. براساس آمار ارائه شده توسط مدیریت پارک ها، در ایام تعطیالت 
آخر هفته به طور میانگین به هر یک از پارک های شهر، ملت، باغمیشه 
و آزادگان 2200 ، 2100، 2000 و 2000 زن مراجعه می کنند. بدین ترتیب، 
کوکران حجم نمونه در هر یک از پارک ها در حدود  براساس فرمول 
گیلکی  300 و در مجموع هزار و 200 تخمین زده شد. از میان زنان 
ــد(، زنان آذری  کرد هشت نفر )2.7درص شش نفر )دو درصــد(، زنان 
پنج نفر )1.6درصــد( و زنان یزدی هفت نفر )2.3درصــد(، پرسشنامه 
پرسشنامه ها  برگشت  از  یا  و  ننمودند  تکمیل  کامل  صــورت  به  را 
کل حجم نمونه این مقاله هزار و  امتناع نمودند. در نتیجه مجموع 
کرد، 295 زن آذری و 293  گیلگی، 292 زن  174 نفر است )294 زن 
کننده به  زن یزدی(.  بر اساس آمار ارائه شده، تعداد مردان مراجعه 
پارک ها کمتر از زنان بوده است؛ پارک شهر هزار ، پارک ملت هزار و 300، 
پارک باغمیشه هزار و 400 و پارک آزادگان هزار و 500. از این میان 500 
کننده به پارک شهر، 700 نفر پارک ملت، 900 نفر  نفر از مردان مراجعه 
کودکان  پارک باغمیشه و هزار نفر پارک آزادگان به همراه زنان، زنان و 
کودکان به پارک مراجعه نموده اند. جدول شماره 2، مشخصات  و یا 

عمومی پرسش شونده ها را نشان می دهد.

تصویر شماره5: پارک آزادگان یزد

تصویر شماره3: پارک شهر رشت

تصویر شماره6: پارک باغمیشه تبریز

تصویر شماره4: پارک ملت سنندج

گیالن و مازندران، 10  کن منطقه  1 از جمعیت 75میلیون و149هزار و 669 نفری ایران در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، هفت درصد سا
کرمانشاهان،  18درصد آذربایجان و  هشت درصد فالت مرکزی هستند. کردستان و  درصد 
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گردآوری داده ها    3.3.   ابزار 
برداشت  از  اســت،  کاربردي  نوع  از  که مقاله حاضر  آن  به  توجه  با 
نیاز  ــورد  م اطــالعــات  جــمــع آوری  ــرای  ب پیمایشی(  )روش  میدانی 
استفاده شد. مطابق این روش، پرسشنامه هایی تهیه و در جوامع 
بخش  دو  شامل  پژوهش  ایــن  پرسشنامه  گردید.  تکمیل  هــدف 

است:
به تخمین خلوت مطلوب - 1 از سئواالت  بخش نخست 

کرد، آذری و یزدی می پردازد. این  گیلکی،  کسب شده در زنان  و 
سئواالت بر پایه طیف لیکرت تنظیم شده اند. برای سنجش میزان 

از دو سئوال تمایل شما به خلوت  کسب شده  خلوت مطلوب و 
کنون  بودن پارک چقدر است؟ )خلوت مطلوب( و از نظر شما هم ا
گرفته شد  بهره  کسب شــده(  اســت؟ )خلوت  پــارک چقدر خلوت 

.)Mohammad Niay Gharaei & Rafieian, 2013(
ک ازدحام در - 2 دومین بخش از سئواالت به ارزیابی ادرا

خرده فرهنگ ها می پردازد. سئواالت این بخش بر مبنای مقیاس 
تفاوت معنایی تنظیم شده اند. در تنظیم این سئواالت از پژوهش 
گردید. اعتبار این پرسشنامه توسط چند  کاپالن )1982( استفاده 
کرونباخ(  )آلفای  درونــی  پایایی  ضریب  و  شد  تأیید  اساتید  از  تن 

کرد، آذری و یزدی گیلكی،  گی های شخصیتی و رفتاری زنان در خرده فرهنگ های  جدول شماره 1: ویژ

زنان یزدی زنان آذری کرد زنان  زنان گیلكی
هژمونی قوی سنت در جامعه یزد	 
ــرل و هــــدایــــت خــــواســــت و 	  ــتـ ــنـ کـ

کم در میان یزدی ها  ارزش های حا
توسط سنت

احتساب مذهب  به عنوان بخشی 	 
از سنت مردم یزد

درون 	  در  فرهنگی  تغییرات  هضم 
سنت یزدی

کنترل اجتماعی شدید در 	  نظارت و 
شهر یزد

تالش افراد برای بروز رفتار متناسب 	 
ــه سبب  ــا ارزش هـــــای خـــانـــواده ب ب

نظارت مردمی
گرایی، 	  خصوصیات اخالقی: درون 

ــه تــســاهــل،  ــیـ ــه، روحـ ــونـ کــــار – خـ
اقتصادی بودن

محدودیت بیشتر زنان یزدی برای 	 
ورود به حوزه عمومی در مقایسه با 
گیلک،  چون  فرهنگ هایی  خــرده 

کنون  گذشته تا کرد و آذری از 
ــنــد و 	  اســتــفــاده زنـــان یـــزدی از روب

گذشته برای ورود به حوزه  چادر در 
عمومی

خود: 	  از  یــزدی  زنــان  ذهنی  تصویر 
قــانــع، مــذهــبــی )ســنــتــی(، مطیع 

گرا همسر، درون 

محدودیت زنان آذری برای ورود به 	 
خرده  با  مقایسه  در  عمومی  حــوزه 
از  کرد  گیلک و  فرهنگ هایی چون 

کنون  گذشته تا
استفاده زنان آذری از روبند و چادر 	 

حــوزه  بــه  ورود  ــرای  ــ ب گــذشــتــه  در 
عمومی

پیشتاز بودن زنان آذری در برخی از 	 
فعالیت های اجتماعی در گذشته با 
وجود اعمال محدودیت هایی برای 
)تشکیل  عمومی  ــوزه  ح در  حضور 
انــجــمــن نــســوان تــبــریــز بــه عــنــوان 
در  ایــرانــی  زنـــان  انجمن  نخستین 

دوره مشروطه(
قومی 	  گـــروه  مسئولیت  احــســاس 

آذری در قبال حفظ فرهنگ محلی
خــود: 	  از  آذری  ــان  زن ذهنی  تصویر 

کدبانو، دوستدار خانواده، چشم و 
هم چشم

کــــردهــــا بــه 	  تــعــصــب شـــدیـــدتـــر 
زیست  قلمرو  و  قبیله  خــانــواده، 
ملی  تعصب  با  مقایسه  در  خــود 

یا دینی 
کـــان و 	  کـــردهـــا بـــه نـــیـــا افـــتـــخـــار 

دودمان شان 
مستقل 	  زندگی  به  کردها  افتخار 

و آزاد
شجاعت فوق العاده کردها	 
کــردهــا نسبت به 	  بــی اعــتــمــادی 

بیگانگان
حـــوزه 	  بـــه  زنــــان  ورود  ســهــولــت 

گذشته به سبب نبود  عمومی در 
تفکیک  بــرای  مشخص  مرزهای 

فضاهای خصوصی از عمومی
شخصیت 	  از  زنـــان  بـــرخـــورداری 

ویژه در میان افراد
روبند 	  از  کرد  زنــان  استفاده  عدم 

گذشته بــرای ورود به  و چــادر در 
حوزه عمومی

دستیابی زنان کرد به جایگاه های 	 
رفیع اجتماعی در گذشته

خود: 	  از  کــرد  ــان  زن ذهنی  تصویر 
مـــهـــربـــان،  ــال،  ــ ــع ــ ف و  ــالش  ــ ــرت ــ پ

دوستدار خانواده

تأثیر 	  و  بسته  بر  بــاز  عنصر  رجحان 
آن بر مناسبات میان افراد و حتی 

نحوه لباس پوشیدن زنان
نبود تفکیک جنسیتی میان حوزه 	 

خرده  این  در  عمومی  و  خصوصی 
کلیه  ــام  فــرهــنــگ بـــه ســبــب انـــجـ
توسط  خانه ها  از  ج  خـــار کــارهــای 

زنان گیلکی 
عدم استفاده زنان گیلکی از روبند و 	 

گذشته برای ورود به حوزه  چادر در 
عمومی

گــیــلــکــی در 	  نــحــوه پــوشــش زنــــان 
سرانداز،  از  استفاده  عدم  گذشته: 
ــبــاس هــای آنـــان در  ــاه بـــودن ل ــوت ک

مقایسه با سایر ایرانیان
بــرای 	  گیلکی  ــان  زنـ بیشتر  آزادی 

حضور در حوزه عمومی در مقایسه 
)فــارس،  فرهنگ ها  خــرده  سایر  با 
گذشته  از  و...(  بلوچ  تــرک،  عــرب، 

کنون تا
از خود: 	  گیلکی  زنان  تصویر ذهنی 

پر تالش و فعال، دوستدار خانواده، 
اهمیت به ظاهر

جدول شماره 2: مشخصات فردی جامعه آماری به تفكیک خرده فرهنگ ها

میانگین )M( - فراوانی )درصد(
کردزنان گیلكی زنان یزدیزنان آذریزنان 

30.7634.7836.0630.40سن

تحصیالت
)درصد(

17.40%9.10%10%6%زیر دیپلم
16.10%21.50%12%22%دیپلم

13%22.10%22%12%فوق دیپلم
29.60%37.30%46%44%لیسانس

تر 21.70%10%10%16%فوق لیسانس و باال

وضعیت شغلی 
)درصد(

28.30%28.50%12%24%خانه دار
37%34.20%28%40%شاغل

6.50%-12%8%جویای کار
21.70%19.20%48%26%در حال تحصیل

4.30%9.10%-2%بازنشسته
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بیست وسوم  شماره 

و در سئواالت بخش دوم 0.90  آن در سئواالت بخش یک، 0.85 
اندازه گیری شده است.

تیر ماه سال 1392 در ساعات اوج استفاده  جمع آوری داده ها در 
)صرفًا در  انجام شده است  و 5-7 عصر(  ) 10-12 صبح  پارک ها  از 
گرمای هوا تکمیل پرسشنامه تنها در ساعت  شهر یزد با توجه به 
5-7 عصر انجام شده است(. پرسشنامه ها در آخر هفته تکمیل 
هر  با  مشابه  فرهنگ  دارای  پرسشگر  پنج  ــارک،  پ هر  در  شــده انــد. 
پرداخته اند.  پرسشنامه ها  تکمیل  بــه  فرهنگ ها  خــرده  از  یــک 
را  پرسشنامه ها  پارک ها  از  یک  هر  در  همزمان  طور  به  پرسشگرها 
از میان  تکمیل نمودند. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی و 
با دوستان زن خود  یا  و  فرزندان  با  یا  تنهایی  به  که  زنــان سالمی 
گروهی از این زنان به  گردید.  به پارک مراجعه نموده اند، انتخاب 
در  گروهی  با دوستان،  گفت وگو  به  گروهی   ، ورزشــی  فعالیت های 
حال استراحت و  گروهی دیگر نظاره گر بازی کودکانشان بودند. برای 
تکمیل پرسشنامه توسط هر فرد در حدود 15 دقیقه زمان صرف 
شهرهای  در  پرسشنامه ها  تکمیل  هنگام  در  هــوا  دمــای  گــردیــد. 
رشت، سنندج، تبریز و یزد به ترتیب برابر با 25، 22، 23، 30 درجه 

سانتیگراد بوده است.
3.4. روش تجزیه و تحلیل داده ها

پس از جمع آوری داده ها بر مبنای طیف لیکرت و مقیاس تفاوت 
 ،)Chi-square Test( معنایی، این داده ها توسط آزمون های خی دو
 ،)Pearson Correlation Coefficient( پیرسون  همبستگی  ضریب 
تحلیل واریانس یک طرفه ))Analysis of Variance )ANOVA(  و 
 Multivariate analysis of variance( تحلیل واریانس چند متغیره

گرفتند.  )MANOVA(( مورد تحلیل قرار 

4.  یافته های تحقیق
4.1.  بررسی تفاوت ها در میزان خلوت مطلوب و کسب شده 

میزان  معیار  انحراف  و  میانگین  دهنده  نشان   3 شماره  جــدول 
کسب شده در خرده فرهنگ های مورد بررسی در  خلوت مطلوب و 
این مقاله است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دهنده آن 
گروه های مورد بررسی میان دو سطح خلوت )مطلوب  که در  است 
 r = - 0.45, p =( همبستگی معنی داری وجود دارد )کسب شده و 

0.00(. برای بررسی تأثیر فرهنگ بر سطوح خلوت از آزمون تحلیل 
آن  از  کی  آزمون حا این  نتایج  استفاده شد.  واریانس چندمتغیره 
زنان  گروه  کسب شده و مطلوب در چهار  که میزان خلوت  است 
 )λ = 0.74. F )4, 1173( = گیلکی متفاوت است کرد و  یزدی، آذری، 
گیلکی بیشتر از زنان  کسب شده در زنان  )p<0005 ,11.82. خلوت 
کرد، آذری و یزدی است. در مقابل، میزان خلوت مطلوب در این 

کمتر است. کرد، آذری و یزدی  گروه، از زنان 
ک ازدحام 4.2.   بررسی ارتباط میان سطوح خلوت و ادرا

ک ازدحام از ضریب  برای بررسی ارتباط میان سطوح خلوت و ادرا
آن  از  کی  آزمــون حا این  نتایج  استفاده شد.  پیرسون  همبستگی 
گروه از  ک ازدحام در هر چهار  که میان خلوت مطلوب و ادرا است 
ک ازدحام  کسب شده و ادرا زنان همبستگی مثبت و میان خلوت 
زنــان همبستگی منفی وجــود دارد )جــدول  از  گــروه  ایــن چهار  در 
زنان  در  شده  کسب  خلوت  میزان  افزایش  با  بنابراین  شماره4(. 
کاهش و در مقابل  ک ازدحام آنان  کرد، آذری و یزدی ادرا گیلکی، 
ک آنان از ازدحام نیز افزایش  با افزایش سطح خلوت مطلوب، ادرا

می یابد.
ک ازدحام 4.3.   بررسی تفاوت ها در ادرا

گروه تقسیم شدند.  در این بخش از پژوهش، جامعه آماری به سه 
وکسب  مطلوب  خلوت  اختالف  میزان  تقسیم بندی  این  مبنای 

شده در هر یک از زنان است.
کافی بودن خلوت در محیط شهری _  اختالف  احساس ازدحام : نا

کسب شده و مطلوب 5- تا 1- ، میان خلوت 
وضعیت بهینه: سطح بهینه خلوت در محیط شهری _  اختالف 

کسب شده و مطلوب 0  و میان خلوت 
انزوای اجتماعی: سطح باالی خلوت در محیط شهری _  اختالف 
 Mohammad Niay( +1 تا کسب شده و مطلوب 5+  میان خلوت 

.)Gharaei & Rafieian, 2013
ــزدی در  ــرد، آذری و ی ک گیلکی،  ــان  زن تــفــاوت میان  بــررســی  ــرای  ب
کسب شده از آزمون خی دو  اختالف امتیاز میان خلوت مطلوب و 
استفاده شد. جدول شماره 5  نشان دهنده تفاوت معنی دار میان 
کسب شده و مطلوب  زنــان در اختالف خلوت  از  گــروه  این چهار 

 .)χ2 = 23.16, df = 6, P = 0.00( است

کرد، آذری و یزدی گیلكی،  جدول شماره3: میانگین و انحراف معیار میزان خلوت مطلوب و کسب شده در زنان 

تعدادفرهنگ
خلوت کسب شدهخلوت مطلوب

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
2942.240.711.980.91گیلكی

2922.680.991.300.58کرد
2963.120.791.240.66آذری
2913.120.431.220.46یزدی

کرد، آذری و یزدی گیلكی،  ک ازدحام و سطوح خلوت در زنان  جدول شماره4: ضرایب همبستگی میان ادرا

کردزنان گیلكی زنان یزدیزنان آذریزنان 
خلوت 
مطلوب

خلوت کسب 
شده

خلوت 
مطلوب

خلوت 
کسب شده

خلوت 
مطلوب

خلوت کسب 
شده

خلوت 
مطلوب

خلوت 
کسب شده

ک  ادرا
ازدحام

r = 0.53
p = 0.00

r = -0..72
p = 0.00

r = 0.85
p = 0.00

r = -0.88
p = 0.00

r = 0.90
p = 0.00

r = -0.68
p = 0.00

r = 0.67
p = 0.00

r = -0.68
p = 0.00
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 شماره بیست وسوم

)احساس  ــروه  گ ســه  میان  ــام  ازدحـ ک  ادرا توکی  آزمـــون  بــراســاس 
گروه   .)p = 0.00( متفاوت است )ازدحام، بهینه، انزوای اجتماعی
گروه های 2 و 3 محیط را با ازدحام بیشتری درک  1 در مقایسه با 

می کنند )نمودار شماره 1(. 

است  آن  دهنده  نشان  طرفه  یک  واریــانــس  تحلیل  آزمــون  نتایج 
که میانگین شدت ازدحام میان چهار خرده فرهنگ مورد بررسی 
متفاوت است )F= 4.07, df = 3,  p = 0.02(. زنان یزدی در مقایسه 
گیلکی فضای عمومی را شلوغ تر درک می کنند  کرد و  با زنان آذری، 

)نمودار شماره 2(.

گیری 5.  بحث و نتیجه 
   نخستین هدف این تحقیق، بررسی تفاوت های بین فرهنگی میان 
ک  کرد، آذری و یزدی در میل به خلوت جویی و ادرا گیلکی،  زنان 
با مدل سازوکارهای  ازدحام در محیط های شهری است. همسو 
که زنان  خلوت آلتمن، نتایج این تحقیق نیز نشان دهنده آن است 
در خرده فرهنگ های ایران در دستیابی به خلوت مطلوب و کسب 

شده با یکدیگر متفاوتند. زنان یزدی و آذری نیاز به خلوت بیشتری 
که خلوت  )خلوت مطلوب( در فضاهای عمومی دارند. در صورتی 
گیلکی بیش از سایر خرده فرهنگ هاست. به  کسب شده در زنان 
عبارت دیگر، زنان یزدی در مقایسه با سایر خرده فرهنگ ها فضای 
پارک را پر ازدحام تر درک می کنند. عالوه بر این، در هر چهار خرده 
کافی می دانند،  که میزان خلوت در فضای پارک را نا فرهنگ، زنانی 

کرد، آذری و یزدی* گیلكی،  جدول شماره5: توزیع فراوانی میزان اختالف میان خلوت مطلوب و کسب شده در زنان 

گروه - اختالف میان خلوت 
مطلوب و کسب شده

کردزنان گیلكی زنان یزدیزنان آذریزنان 
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

14248220752628927293احساس ازدحام )1- تا 5-(
822833110000وضعیت بهینه )0(

702439143311217انزوای اجتماعی)1+ تا 5+(
294100292100295100293100جمع کل

*: χ2 = 23.16, P = 0.00 

گروه احساس ازدحام، وضعیت بهینه و انزوای اجتماعی  ک ازدحام در سه  نمودار شماره1: مقایسه میانگین شدت ادرا

کرد، آذری و یزدی گیلكی،  ک ازدحام در زنان  نمودار شماره2: مقایسه میانگین شدت ادرا
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بیست وسوم  شماره 

فضا  این  در  خلوت  بهینه  و  باال  سطح  به  که  زنانی  با  مقایسه  در 
دست یافته اند، محیط پارک را پرازدحام تر درک می کنند. 

کسب شده با  بر مبنای مطالعات آلتمن، سطح خلوت مطلوب و 
 .)Altman, 1975( ک ازدحام در محیط های شهری رابطه دارد ادرا
که در هر چهار خرده  نتایج این مقاله نیز نشان دهنده آن است 
ازدحام  ک  ادرا افزایش  با  مطلوب  خلوت  سطح  افزایش  فرهنگ، 
در  ازدحــام  ک  ادرا کاهش  با  شــده  کسب  خلوت  سطح  افزایش  و 
که  زنانی  فرهنگ،  از  نظر  صرف  است.  همراه  شهری  محیط های 
نمی کنند،  پیدا  دست  شهری  محیط های  در  مطلوب  خلوت  به 
کمتر از حد  که سطح روابط اجتماعی در آنها  گروهی  در مقایسه با 
مطلوب است یا دستیابی به خلوت در آنها در حد بهینه قرار دارد، 

محیط را پر ازدحام تر درک می کنند. 
ک ازدحام و میل به خلوت جویی در عرصه     می توان تفاوت در ادرا
زنان دانست. همان  با فرهنگ و زمینه پرورش  را مرتبط  عمومی 
گفته شد، اقلیم و جهان بینی دو عامل مهم در شکل گیری  که  گونه 
است  تأثیرگذار  نیز  مذهبی  تعصبات  بر  اقلیم  می باشند.  فرهنگ 
خشکی  همکاران،  و  نقره کار  بــاور  به   .)Noghrekar et al., 2010(
ساز  زمینه  رطوبت  عکس  به  و  گرا  درون  شخصیت  تقویت  عامل 
کنان اقلیم معتدل  گرایی شخصیت است. از این رو سا تقویت برون 
گرایند. از طرفی،  کنان اقلیم خشک، درون  گرا و سا و مرطوب، برون 
اقلیم های  از  بیش  خشک  و  گرم  اقلیم های  در  مذهبی  تعصبات 
گرفته توسط خالد رستگار  مرطوب است. براساس پژوهش صورت 
کنان شهر رشت در میان 28 مرکز استان ایران دارای  و محمدی سا
کمترین گرایش مذهبی اند. در این میان رتبه سنندج 17، تبریز 12 و 

 .)Rastegar & Mohammadi, 2015( یزد 2 است
کنترل و هدایت  کم بودن هژمونی قوی سنت در جامعه یزد و  حا
سبب  مذهب  و  سنت  توسط  یزدیان  میان  در  کم  حا ارزش هــای 
شدید  کنترل  و  زنــان  رفتار  بر  نظارت  جامعه  ایــن  در  که  می شود 
با  متناسب  رفــتــاری  کنند  تــالش  ــان  زن و  داشته  وجــود  اجتماعی 
بــروز دهند. زنــان در جامعه یزد به طور  ارزش هــای سنتی از خود 
خاص و فالت مرکزی ایران به طور عام با محدودیت برای ورود به 
گذشته زنان این خرده فرهنگ برای  حوزه عمومی روبه رویند. در 
حضور در حوزه عمومی ملزم به استفاده از چادر و روبند بوده اند 
کان در این جامعه مشهود است. آنان به راحتی  کما که این ارزش 
اجتماعی  تعامل  و  گفت وگو  بــه  مـــردان  خصوصًا  غریبه  ــراد  افـ بــا 
نمی پردازند. به باور زنان یزدی، آنان افرادی قانع، سنتی، مذهبی، 
فرهنگ  خـــرده  دو  بــا  مقایسه  در  گــرایــنــد.  درون  و  همسر  مطیع 
کرد(، زنان آذری نیز برای ورود به حوزه عمومی با  دیگر )گیلکی و 
آنان  خلوت جویی  به  میل  رو  این  از  روبه رویند؛  محدودیت هایی 
در  اســت.  فرهنگ  خــرده  دو  ایــن  از  بیش  عمومی  عرصه های  در 
کنون آزادی بیشتری برای حضور  گذشته تا  گیلکی از  مقابل، زنان 
ج  کارهای خار کثر  در عرصه عمومی دارند. حتی به سبب انجام ا
از خانه توسط آنان، میان حوزه خصوصی و عمومی در این خرده 
فرهنگ تفکیک جنسیتی وجود نــدارد.  پوشش سنتی زنان این 
لباس های  و  نبوده است  و چادر  روبند  گذشته  در  فرهنگ  خرده 
کوتاه تر  ایــران  فرهنگ های  با سایر خــرده  مقایسه  در  آنــان  سنتی 

گرا، پرتالش  گیلکی خود را برون  است )Bromberger, 1989 (. زنان 
گیلکی از  کرد نیز مانند زنان  و فعال، آزاد و مستقل می دانند. زنان 
کنون به سهولت وارد عرصه عمومی می شده اند. زنان در  گذشته تا
گذشته  که در  کراد از شخصیت ویژه ای برخوردارند تا جایی  میان ا
همچون  اجتماعی  رفیع  جایگاه های  به  ــان  آن دستیابی  امکان 
 Alizadeh, 2007; Galletti,( اســت  داشته  وجــود  قبیله  ریاست 
کرد خود را شجاع، مستقل، پر تالش و فعال می دانند.  2001(. زنان 
کرد به راحتی به تعامل اجتماعی با غریبه ها حتی  گیلکی و  زنان 

مردان می پردازند. 
ارتباطی  فرهنگ های  زمــره  در  ایــران  هــال،  طبقه بندی  مبنای  بر 
درون  در  که  اســت  آن  گویای  تحقیق  ایــن  یافته های  امــا  اســت. 
در  تفاوت هایی  نیز  آن  فرهنگ های  خــرده  میان  در  و  کشور  ایــن 
میل به خلوت جویی و تمایل به تعامالت اجتماعی در حوزه های 
تفاوت  این  که  نتایج نشان دهنده آن است  عمومی وجود دارد. 
سردسیر  و  )ارتــبــاطــی(  گرمسیر  کــشــورهــای  هــال،  طبقه بندی  بــا 
خشک(  و  گــرم  )صحرایی  یزدی ها  نــدارد؛  انطباق  )غیرارتباطی( 
و  ارتــبــاطــی  فرهنگ های  زمـــره  در  ســـرد(  )کوهستانی  ــا  ــ آذری ه و 
کردها )کوهستانی بسیار سرد( در زمره  گیلکی ها )معتدل خزری( و 
گرفته  نشأت  تفاوت  ایــن  اصلی  دلیل  ارتباطی اند.  فرهنگ های 
و  ایرانی  زنان  رفتار  است.  عمومی  عرصه  در  تحقیق  این  انجام  از 
تعامالت اجتماعی آنان با دیگران درحوزه عمومی به شدت متأثر 
از اعتقادات مذهبی و سنتی است. از همین رو، زنان یزدی و آذری 
که در مقایسه با دو خرده فرهنگ دیگر مذهبی تر و سنتی تر هستند، 
میل به خلوت بیشتر در این حوزه دارند. اما آیا در صورت انتخاب 
زنان  خــاص  محیط های  یا  و  خصوصی  نیمه  و  خصوصی  عرصه 
نیز همین نتایج حاصل می شد؟ به نظر این موضوع می تواند در 

گیرد.    تحقیقات آتی مورد بررسی و مقایسه قرار 
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