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چکیده:
مقدمه :مطالعات اخیر حاکی از تأثیرپذیری نحوهی تنظیی حیری خصو یی از تار یاه رر ن یی-
اج ماعی است .دف از این مطالعه ترهسی ساخ اه معنایی حری خصو ی ده رر نگ ایرانی تود.
روش :ده یک مطالعهی مقطعی  100نفر ( 40نفر ده مرحلهی یک و  60نفر ده مرحلیهی دوم) از
جمعیت عمومی ته هوش نمونهگیری ده دس رس ان خاب شدند .ده گیام نختیت از یرییک تکلیی
تولید واژگان تداعی شده 9 ،واژهی پرتکراه م داعی تا حری خصو ی اسی خرا شید .ده مرحلیهی
دوم نیز یی تکلی مشاتهت قضاوتشده ،دهجهی اهتباط دوتیهدوی واژگیان مزتیوه میوهد اهزییاتی
شرکتکنندگان قراه گررت.
یافتهها :ن ایج تحلیل تنیارر حیاکی از ن اشیت مللفیه ا تیر هوی دو تععید اسیت .تدینگونیه کیه
مللفه ای مت خر ترحتب مبنای رردگرایانه و جمعگرایانهی خود ده اهتباط تیا حیری خصو یی
قراه گرر ه است .دهحالیکه مللفه ای رردگرایانه تازنمود مبانی جهانشمول حری خصو ی اسیت،
مللفه ای جمعگرایانه تیان ر تأثیرات رر ن ی ده تعری حری خصو ی است.
نتیجهگیری :یار ه ای این مطالعه ده قالب مبانی جهانشمول و رر نگ تت هی حری خصو ی
موهد تحث قراه گرر ه است.
واژههای کلیدی :تحلیل تنارر ،حری خصو ی ،ساخ اه معنایی ،رر نگ.
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Semantic Structure of Privacy in Iranian Culture:
A Study Based on Correspondence Analysis
Zabihzadeh, A.; Mazaheri, M.A.; Hatami, J.; Panaghi, L.; Nikfarjam, M.R.

Abstract:
Introduction: Recent studies showed the effect of socio-cultural context
on how to set privacy. The aim of this study was to investigate the
semantic structure of privacy in Iranian culture.
Method: In a cross-sectional study 100 (40 people in the first phase and
60 people in the second phase) were selected using convenience
sampling method. In the first phase through producing the associative
terms task, 9 most-frequent words was extracted that were associated
with privacy. In the second phase the participants were evaluated the pair
relationship between these words with using judged-similarity task.
Results: Correspondence analysis results indicate that the mapping of
components in two dimensions. So that extracted components related with
privacy on its individualistic and collectivistic basis. While the individualistic
components express the universal principles of privacy, collectivistic
components is a sign of cultural influences in defining of privacy.
Conclusion: Results are discussed in terms of the universal and culturebond basis of privacy.
Keywords: Correspondence Analysis, Privacy, Semantic Structure, Culture.

مقدمه
 متئلهی مه. تازنمایی دنیای دهونی و پیرامونی است،یکی از مأموهیت ای ا لی (مغز) انتانی
 تلکیه آنچیه انجیام میید ید سیاخ ن،این است که ذ ن ته تازنمایی آیینهواه واقعیت ا نمیپیردازد
 یکیی از مللفیه ای.رعاالنهی مدل ایی از واقعیت است که سازگاهی تا محیط ها ارزایش مید نید
 مقولهتندی یا تازنمیایی،تنیادی ده مدلسازی دنیا که سه عمدهای ده شناخت انتانی تر عهده داهد
 تتیاه، پویایی ذ ن ده تازنمایی واقعیت ده سطح مفهومی. واقعیت ده سطوح مخ ل است1مفهومی
 ازاینهو هوانشناسان رر نگن ر این متئله ها مطرح.)1392 ،پیچیدهتر از سایر سطوح است (حاتمی
کردهاند که آیا ذ ن انتان ا از ال وی یکتانی ترای تازنمایی مفهومی دنیا ترخیوهداه اسیتپ پاسی
 حیاکی از وجیود، موهد وراق احبنظران این است که امکان تفا ده میان انتیان یای مخ لی
 تفاوت ایی نیز ده، تههغ این شبا ت تنیادی.ال وی نتب اً یکتانی ترای مقولهتندی مفهومی است
نحوهی تازنمایی مفهومی ده رر نگ ای مخ ل وجود داهد که تا گذاه از سطح مفیا ی عینیی تیه
 ان های.سطح مفا ی ان زاعی (شامل ترخی مفا ی موهد اس فاده ده هوانشناسی) ترجت هتر میگردد
1
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این یی مفا یمی ها دهترمیگیرد که جهانشیمول پنداشی ن آن یا موجیب سیوتتفا ده تفتییر
هر اه ای سایر رر نگ ا میشود (دانزی ر .)1990 ،1ده مین هاس ا مییتیوان تیه ن یایج مطالعیاتی
اس ناد کرد که ضمن نقد مفروضهی جهانشمولی یجان ای اخالقی ( مچون یجانِ گناه ،شرم و
مواهد مشاته دی ر) ،نشان دادهاند که ساخ اه و دامنهی معنایی 2واژگان مرتبط تیا ایین یجیان یا و
تازنمایی مفهومی آن ا ،مولود تار اه رر ن ی -اج ماعی است که خاسی اه آن واژگیان تیوده اسیت
(تهعنوان نمونه ،هامنی ،توید ،موه ،تاتچلده و ترازیل1996 ،3؛ هامنی و موه.)2001 ،1998 ،
«حری خصو ی» 4تهعنوان محصول ده آمییزی یبیعیت دوگانیهی انتیانِ داهای اسی قالل
رردی و از دی ر سو اج ماعیمتلک ،یکی از مان مفا ی ان زاعی است که ا میت یانت و تحقّک
آن ده مناسبات گوناگون انتانی قدم ی دیرسال داهد .عالوه تر این ده تتیاهی از زمینه ای علمی از
رلتفه و حقوق گرر ه تا جامعهشناسی و اهتبایات ،مفهوم حری خصو ی تیهعنیوان ییک موضیو
چالشتران یز از دیرتاز موهد توجّیه تیوده اسیت (شیهباز و متیعودیان .)1391 ،غالیب مللّفیان عیدم
دستیازی ته تعریفی جامع و موهد وراق از مفهوم حری خصو ی ها ته تأثیرپذیری آن از نجاه ا و
عرف یک جامعه مرتوط میدانند .قلمرو این تععد از حقوق انتانی نیز ده یول زمان و ته دنبال پاههای
از تحوّالت و پیشررت ا ده زمینه ای علمی ،اج ماعی و اق صادی ،تحت تأثیر قراه گرر ه است .تیه
عنوان نمونه میتوان ته چالش ایی جدید ده عصر مدهن ،ذیل عنیاوین «حیری خصو یی و آزادی
ایالعات»« ،حری خصو ی و رنّاوهی ای ژن یک» و «حری خصو ی و رضیای مجیازی» اشیاهه
کرد (تهعنوان نمونه ،محتنی و قاس زاده1385 ،؛ احمدی و م یولیزاده1390 ،؛ یفایی و جعفیری،
 .)1391ده چهاهچوب هوانشناسی مدهن نیز مفهوم مزتیوه یکیی از سیازه یای تنییادی ده حیوزهی
«هوانشناسی محیط» 5توده و ان اهه ای تتیاهی ده تاب مبنای تکاملی آن ی هر اه تعیین قلمیرو ده
حیوانات ی مطرح شده است .از این منظر حری خصو ی ها میتوان معادل حائل و را یلهای مییان
خود و دی ری دانتت؛ حباب ررضی محاطکنندهای که کاهکرد آن تنظی را یلهی خیود از دی یری
است و مطاتک تا تئوهی اتعادی توهگون( 6توهگون و مکاهان )1989 ،ترای آن میتیوان چهیاه تععید
ریزیکی ،اهتبایی ،هوانشناخ ی و ایالعاتی ده نظر گررت (گیفوهد.)2014 ،7
مفهومسازی آل من )1977( 8از حری خصو ی تا تأکیید هوی تعامیل یای اج میاعی و تئیوهی
وس ین )1967( 9تا تأکید هوی ایالعات شخصی ،از دیدگاه ای نظری تنیادی ده تو ی و تشیریح
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مفهوم حری خصو ی ،اتعاد و کاهکرد ای آن ت ند .این مللّفان ضیمن اتّخیاذ دییدگاه دس رسیی
محدودکننده 1از حری خصو ی ،تر این نک ه تأکید داهند که چ ونه ارراد و گروه ا دس رسی ته خود
ها کن رل و تنظی میکنند .مللّفان مزتوه نیاز ته حری خصو ی ها تیهعنیوان ییک چرخیهی پوییا و
مت مر از تغییر موقعیت ای تیرونی و حالت ای دهونی ده نظر میگیرنید کیه یر ریردی از یرییک
تنظی کردن حری شخصی خود ته آن پاس مید د تا از این یرییک تیه سیطح مطلیوتی از حیری
شخصی دست یاتد .از دی ر سو حری خصو ی کتبشیده نییز مییتوانید حالیت یای دهونیی ییا
موقعیت ای تیرونی مزتوه ها تحت تأثیر قراه د د .الب ه این تالش چنانچه تا کتب سطوح تاالتر ییا
پایینتری از سطح مطلوب و موهدنیاز حری خصو ی مراه گردد ،نامورک خوا د تود .ایین دو تنییاد
نظری تین اشکال (چ ون ی) و کاهکرد ا (چرایی)ی حری خصو ی نیز تفکییک قائیل مییشیوند.
کاهکرد ای حری خصو ی مطاتک تا دیدگاه ایین مللّفیان مشی مل تیر ایجیاد رر یت یایی تیرای
خوداهزیاتی 2است و اینکه حری خصو ی ده رردیت ،ویتیاتی خود و تعری از خود نیز مشاهکت
داهد .از این منظر حری خصو ی ها میتوان مفهیومی کیامالً هوانشیناخ ی دانتیت (میاهگولی ،3
 .)2003یکی از نکات مهمی که ده این دو دیدگاه موهد تأکید قراه گرر ه این است که گرچه نیاز تیه
حری خصو ی یک نیاز جهانشمول است ،امّا شکل و نحوهی تنظی آن میتواند واتت ه تیه تار یاه
رر ن ی -اج ماعی زندگی انتانی تاشد.
سو تا ان اهه ایی که ده سطوه روق پیرامون تفاوت ای اح مالی ده دامنهی معنیایی مفهیوم
حری خصو ی تا توجّه ته تار اه رر ن ی -اج ماعی مطرح شد ،ن یایج ترخیی از مطالعیات یوهت
گرر ه نیز حاکی از تفاوت ایی ده وهتتندی کاهتردی مفهوم مزتوه ده زندگی شخصی و تعامالت
هوزمره ،یی گت ره ای جغراریایی مخ ل است .تهعنوان نمونیه ،ن یایج تعیدادی از ایین مطالعیات
ضمن پذیرش این ان اهه که معماهی تهکاههر ه ده خانه ا ،انعکاس و ترجمیانی از رر نیگ یاسیت،
داللت ایی نیز تا خود ده زمینهی نقشپذیری حیری خصو یی خانیه یا از ایین تار یاه رر ن یی-
اج ماعی ته مراه داش هاند (تهعنوان نمونه ،اوزاکی2002 ،4؛ لی و پیاه  .)2008 ،5مطیاتک تیا ایین
ان اهه ،حری و زندگی خصو ی ضمن تأثیرگذاهی هوی شکل خانه ا ،خود از تار یاه رر ن یی ییک
جامعه تأثیر میپذیرد .شوا د تجرتی ده حمایت از این ان اهه نشیان میید نید ،دهحیالیکیه زنیدگی
خصو ی ده خانه ای ا الی مغربزمین (تهعنوان نمونه ان لت ان) تیر «حیری شخصیی و زنیدگی
خانهمحوه» 6م مرکز است ،تارت و معماهی خانه ای ا الی آسیای شرقی (تهعنوان نمونه ژاپین) تیر
«حری خانوادگی و زندگی خانوادهمحوه» 7تمرکز داهد (اوزاکی .)2002 ،ده هاس ای مین تفاوت یا،
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ن ایج ترخی از مطالعات تین رر ن ی نیز حاکی از وجود خودارشایی تیش ر ده هواتط یمیمی ا یالی
شرق دوه ده قیاس تا م ایان مغربزمین خود اسیت (کی ایامیا و کیو ن .)2007 ،1مطیاتک تیا ایین
ان اهه ا و شوا د تجرتی حمایتکننده ،میتوان تا این داعیهی آل من ( )1977و وس ین ( )1967ی
عقیده تود که تههغ جهانشمولی نیاز ته حری خصو ی ،اَشکال و نحیوهی تنظیی آن واتتی ه تیه
تار اه رر ن ی -اج ماعی زندگی انتان ا است .نک هی جالبتوجهی که ده این مطالعات دییده میی
شود ،زتان هوانشناخ ی اس فادهشده ده تبیین این ن ایج توده است .تههغ کمبود مطالعات تجرتی ده
زمینهی نقش رر نگ ده تعری و تنظی حری خصو ی ،امّا ن ایج معدود مطالعات یوهت گرر یه
حاکی از تأثیرپذیری نحوهی تنظی آن از تعاهی رر ن ییِ «خویشی ن» 2اسیت .تیهعنیوان نمونیه،
اوزاکی ( )2002ده تبیین ن ایج مطالعهی خود تصریح مینمایید کیه تفیاوت یای موجیود ده حیری
خصو ی خانه ا ده دو کشوه ان لت ان و ژاپن گویای تفاوت یای تنییادی ده نحیوهی نضیجگیری
خویش ن ده دو تار اه رر ن ی شرق دوه و مغربزمین است؛ پنداشیت ناواتتی ه 3و پنداشیت تیه ی
واتت ه 4از خود (ماهکوس 5و کی ایاما2010 ،1991 ،؛ ارت د .)2001 ،6مطیاتک تیا ادتییات پیوو ش،
گونهی ناواتت هی خویش ن (رردگرایی) ،یی ررایند جامعیهپیذیر شیدنِ اهزش یا و هویّیه یایی کیه
اس قالل و خودمخ اهی ها ترغیب میکنند (گت رهی آمریکا و اهوپای غرتی) پروهش یار ه ،حال آن-
که گونهی ته واتت هی خویش ن (جمعگرایی) از یریک جامعهپیذیر شیدن اهزش یای مرتیوط تیه
اهتباط و ما ن ی ای اج ماعی (گت رهی آسیای شرقی) نضج مییاتد (کی ایامیا ،داریی و اوچییدا،7
.)2007
ده حد خطوط کلی ته نظر میهسد که مللفه ای شناخ ی -رر ن ی خا ی وجود داهنید کیه ده
شبکهی مفا ی و ساخ اه معنایی مرتبط تا حری خصو ی پدییداه مییشیوند .ده میین هاسی ا و از
منظری زتانشناخ ی نیز ده زتان ان لیتی واژهی حری عمدتاً چهاهچوتی ریزیکی داش ه و تیا تعییین
محدوده و مرز ده هواتط ،تهعنوان یکی از حقوق اج ماعی ،تداعی میگردد (جینتن و پاین.)2007 ،8
این ده حالی است که تا مراجعه ته لغتنامه ای راهسی مشا ده میشود که حری خصو ی ده زتان
مزتوه عمدتاً بغهی دینی و شرعی داش ه و تخطّی از چهاهچوب ای آن تیهعنیوان کیاهی حیرام و
خالفِ احکام دینی ،معصیت شمرده میشود (تهعنوان نمونه ،قنواتی و جیاوه1390 ،؛ قاضییمیرادی،
 .)1393هنگ و توی دینی حری خصو ی ده این رر نگ تا حدّی است که از دیرتیاز چالشیی ذییل
عنوان «حک یا حک تودن حری خصو ی» موهد توجّه رقها و حقوقدانان ایرانی تیوده اسیت (تیه-
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عنوان نمونه ،انصاهی1383 ،؛ قنواتی و جاوه1390 ،؛ شهباز و متعودیان .)1391 ،تر این اساس می-
توان این ررض ها مطرح نمود که سطحی از شیکل و نحیوهی تنظیی حیری خصو یی ده هواتیط،
دس خوش تفاوت ا ده تار اه رر ن ی انتان ا و پنداش شان از خویش ن قراه گیرد .تا پذیرش ریرض
مزتوه این سلال مطرح میشود کیه کیدامییک از اتعیاد و موضیوعات میرتبط تیا حیری خصو یی
دس خوش تار اه رر ن ی -اج ماعی زندگی انتانی قراه میگیردپ مروهی تیر ادتییات پیوو ش و تیا
جایی که مطالعات ن اهنده نشان مید د ،مطالعهی تومی یا پوو ش ای تینرر ن یای که تا اس ناد
ته یار ه ای آن ت وان ته سلال مزتوه پاس داد ،وجود نداهد و این امر تهنوتهی خود دلیلی اسیت تیر
احتاس نیاز ته انجام مطالعات اک شاری ده این حوزه .تر این اساس مطالعهی حاضیر ده چهیاهچوب
هویکردی رر نگن ر ده حوزهی مطالعات شناخت اج ماعی ،تا تعری دامنهی معنایی واژهی حیری
خصو ی از یریک قضاوت ای نمونهای از جمعیت ایرانی و سپ ن اشت مکانی 1آن ا نتیبت تیه
یکدی ر ده یک رضای اقلیدسی و دوتععدی ،6ته ترهسی نحوهی تازنمایی مفهومی حری خصو یی و
ساخ اه معنایی م نارر تا آن ده این رر نگ میپردازد.
روش
ده پوو ش مقطعی -تو یفی حاضر مانند پوو ش یای مشیاته ده حیطیهی میردمشناسیی و
هوانشناسی شناخ ی ،از «رنون تحلیل حیوزهی رر ن یی»( 2تتی ر2005 ،3؛ پوههین یون)2014 ،4
اس فاده شده است .یکی از شناخ هشدهترینِ این رنون ،ترسی ساخ اه معنایی یا رضای مفهومی است
که کاهترد آن ده این پوو ش ،تیان ر تازنمایی شناخ ی و مفهیومی جمعییت ایرانیی از واژهی حیری
خصو ی است .جامعهی آماهی این پوو ش شامل تمامی ارراد  20تا  55سالهی ساکن شهر تهران
است که تعداد  100نفر ته وهت داویلب ده دس رس تهعنوان نمونه ای مطالعیه ده ایین پیوو ش
ان خاب شدند .ده مرحلهی یک تعداد  40نفر ( 17مرد و  23زن  21 /دانشجو و  19نفر غیر دانشجو)
تا میان ین سنی  32/52و انحراف اس انداهد  10/06کیه  2نفیر از آن یا تیا میده دییپل  17 ،نفیر
کاهشناسی 13 ،نفر کاهشناسی اهشد و  8نفر دک ری تودند ده پوو ش شیرکت کردنید .ده مرحلیهی
دوم نیز تعداد  60نفر ( 23مرد و  37زن  34 /دانشجو و  26نفیر غییر دانشیجو) تیا مییان ین سینی
 30/55و انحراف اس انداهد  8/43که  1نفر از آن ا تا میده دییپل  25 ،نفیر کاهشناسیی 22 ،نفیر
کاهشناسی اهشد و  12نفر دک ری تودند ده پوو ش شرکت کردند .مچنین ده مرحلهی یک  22نفر
از شرکتکنندگان مجرد و  18نفر م أ ل و ده مرحلهی دوم نییز  38نفیر مجیرد و  22نفیر م أ یل
تودند .شرایط الزم ترای شرکت ده این مطالعیه نییز عبیاهت تیود ازف الی ) هضیایت داویلیب تیرای
1

local arrangement
cultural domain analysis techniques
3 Boster
4 Purrington
2
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مشاهکت ده پوو ش ،ب) داش ن حداقل مده تحصیلی دیپل ده هاسی ای رهی و پاسی گیویی تیه
سلاالت محقّک .جدول شماههی ( )1ویوگی ای جمعیّتشناخ ی شرکتکنندگان این پیوو ش ها تیه
تفکیک مراحل این مطالعه نشان مید د.
شیوهی اجرا :تهمنظوه اس خرا شبکهی معنایی حری خصو ی ده رر نگ ایرانیی ،نحیوهی
تازنمایی شناخ ی این مفهوم ده مطالعهی حاضر موهد توجّه قراه گررت .مطاتک تا ادتیات پیوو ش و
تر اساس مطالعاتی که پیشتر ده حوزه ای مردمشناسی ،زتیانشناسیی و هوانشناسیی شیناخ ی تیا
دف دستیازی ته شبکه ای معنایی وهت گرر ه اسیت ،اسی فاده از شییوهی مقییاسپیردازی 1و
تازنمایی دیداهی( 2هامنی ،موه ،تاتچلده و تیا2000 ،3؛ لوس ،ارمن ،دزموها ،ایوهسیون 4و هامنیی،
 )2013ده این پوو ش امکان اهزیاتی دقیک مدل رر ن یِ جایگرر ه از حری خصو یی ده اذ یان
جمعیت ایرانی ها ررا میآوهد .تر این اساس مطالعهی حاضر ترای ترسی سیاخ اه معنیایی حیری
خصو ی ده دو مرحله اجرا شده استف
مرحلهی یکم :ده گام نختت و مب نی تر تکلی «تولید واژگان تیداعی شیده»( 5پیزکیونی،6
 )2007از  40شرکتکننده خواس ه شد تا رهرس ی از واژگان مرتبطی کیه تیا شینیدن واژهی حیری
خصو ی ده ذ ن آن ا تداعی میگردد ها یادداشت نمایند .محدودی ی ترای ن اهش تعداد واژگان ده
نظر گرر ه نشد امّا از کلیّهی شرکتکنندگان خواس ه شد تا حیداقل  10واژهی م یداعی ها یادداشیت
نمایند .مطاتک تا مطالعات مشاته (تهعنوان نمونه ،پیزکونی )2007 ،اشبا تولید واژه ده پاس ا ییی
تکلی تولید واژگان تداعی شده ،غالباً تا تیت مین شرکتکننده اتّفاق میار د .ده مطالعهی حاضر نیز
پاس ای شرکتکنندگان از ررد تیت ته تعد از تکراه چشم یری ترخوهداه توده است ،لیکن جهیت
ایمینان تیش ر پاس ای  40ررد جمعآوهی و موهد اهزیاتی قراه گررت .تر ایین اسیاس رهرسی ی از
واژگان مرتبط تداعی شده تا حری خصو ی جمعآوهی شد ( 168واژهی منحصرتهریرد) .مطیاتک تیا
هوششناسی مطالعات مشاته پیشین (پیزکونی )2007 ،نعه واژهای که تیش رین تکراه ها ده پاس یای
 40ررد شرکتکننده داها تودند ،ان خاب شدند تا ده مرحلهی تَعد ده هاس ای ترسی شبکهی معنیایی
حری خصو ی از آن ا اس فاده شود.
مرحلهی دوم :ده مرحلهی تعدی رهرس ی م شکّل از  10واژه ده اخ ییاه محقّیک قیراه داشی ه
است؛ واژهی حری خصو ی و نه واژهی مرتبطی که ده مرحلهی پیشین اسی خرا شیدند .تیا قیراه
گرر ن دوتهدوی ر یک از  10واژهی مزتوه ده کناه یکدی ر ،رهرسی ی م شیکّل از  45جفیتواژهی
منحصر تهررد تدوین شد یوهیکه یچ جفتواژهی تکراهی وجیود نداشی ه تاشید .تیهعنوانمثال از
1

scaling
visual representation
3 Hsia
4 Luce, Hoffman, D'Zmura, Iverson
5 producing the associative terms task
6 Pizziconi
2
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چهاه واژهی «حری خصو ی ،خانواده ،خانه ،آترو» میتوان شش جفت غیرتکراهی ده نظر گرریتف
«حری خصو ی -خانواده؛ حری خصو ی -خانه؛ حری خصو ی -آترو؛ خانواده -خانه؛ خیانواده-
آترو؛ خانه -آترو» .پ از تهیّهی ایین رهرسیت ،ییی «تکلیی ِ تشیاته قضیاوتشیده»( 1هامنیی و
مکاهان )1996 ،از  60شرکتکنندهی دی ر خواس ه شد تا میزان اهتباط ر یک از این جفت واژه ا
ها ده یک یی لیکرت (از  1ترای کم رین اهتباط تا  7ترای تیش رین اهتباط) نمرهگذاهی کنند.
روش تحلیل :تهمنظوه ترسی تازنمایی شناخ یِ شرکتکنندگان از مفهوم حری خصو یی ،از
هوش تحلیل تنارر چندگانه ( 2)MCAتهعنوان یکی از هوش ای تحلیل اک شیاری داده یا اسی فاده
شیید .هوش تحلیییل تنییارر ( 3)CAیکییی از هوش ییای شییناخ هشییده ده مطالعییات مییردمشناسییی و
هوانشناسی است که نوعی مقیاسپردازی چندگانه ( 4)MDSمحتیوب مییشیود .رنیون  MDSده
هوانشناسی موهد اس فاده یای گونیاگیونی مچیون اع باهییاتی و سیاخت آزمیون ،سیاخت نیمیر
شخصیییت ،نمییایش ادها یجییان و دهد و مییواهد مشییاته دی ییر قییراه گرر ییه اسییت (جاوهسییکا و
چوپ لوسکا-آناس ازوا .)2009 ،5تحلیل تنارر که تا نام ای نقشهترداهی ادهاکیی ،تحلییل مللفیه ای
ا لی داده ای کیفی و مقیاسپردازی دوگانه نیز شناخ ه میشود ترای تحلیل ماتری یا و جیدول
ای دوها ه که شامل اندازه ایی از تنارر و مشاتهت تین سطر ا و سی ون یا تی ند کیاهترد داهد.
تحلیل تنارر چندگانه ،گت رش تحلیل تنارر ترای کاه تیا تییش از دو م غیّیر اسیت ( یومن1389 ،؛
گریناکر .)2007 ،6تهمنظوه پیادهسازیِ هوش تحلییل تنیارر ده پیوو ش حاضیر کیه جزئییات آن ده
مطالعات ولر 7و هامنی ( ،)1990هامنی و مکاهان ( )1996و هاش )2004( 8آمده است ،ات دا ترای ر
شرکتکننده ماتریتی ( 10×10ته تعداد واژگان مت خر از مرحلهی یک ده سطر و سی ون) از واژه
ا و نمره ای تعلّک گرر ه ته ر جفتواژه حا ل شد .تدیهی است که عدد  7ده قعطر ر میاتری
قراه میگیرد تا تشاته ر واژه تا خودش ها نشان د د .ده ادامه ،ماتری ای  60شیرکتکننیده تیه
لحاظ س ون زیر یکدی ر قراه گرر نید و ییک میاتری انباشی ه 9داهای  600هدیی ( )60×10و 10
س ون از تمامی نمرات شرکتکنندگان ته دست آمد .داده ای این ماتری  ،تیا هوش تحلییل تنیارر
چندگانه از یریک نرمارزاه  SPSSموهد تحلیل قراه گررت .الزم ته ذکر است ازآنجاییکه ر ریرد ده
مقایته تا دی ران ،ادها م فاوتی از را لهی نقاط  7نمرهای لیکرت ترای نمرهد یی جفیت واژه یا
داهد و این عامل تهعنوان یک آهتیفکت 10سبب تفاوت واهیان ِ اهزیاتی تیین اریراد و جفیت واژه یا
1

judged-similarity task
multiple correspondence analysis
3 correspondence analysis
4 multidimensional scaling
5 Jaworska & Chupetlovska-Anastasova
6 Greenacre
7 Weller
8 Rusch
9 stacked matrix
10 artifact
2
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میشود ضروهی است نوعی اس انداهدسازی وهت گیرد تا یار ه ا قاتل تفتیر تاشند .ته این منظوه،
نمرات تهینهی هدی  1ترای ر ررد و ر تععد ته مییان ینِ یفر و واهییان ِ تراتیر تیا هیشیهی دوم
اهزش ای تکین 2اس انداهدسازی شد .این هوش ده مطالعات مرتوط ته مقییاسپیردازی حیوزه یای
معنایی اس فاده شده است (تهعنوان نمونه ،هامنی و مکاهان1996 ،؛ موه ،هامنی و تیا.)2000 ،
یافتهها
جدول شماههی ( )1رهرست نعه واژهی نخت ی که تیشی رین تکیراه ها از تیین مجمیو واژگیان
ثبتشده ده پاس ای شرکتکنندگان ده مرحلهی یک ( )n=40داش هاند ها ته مراه درعیات تکیراه
نشان مید د .مچنان که ده جدول مزتوه مشا ده میگردد ،از مجمو  167واژهی منحصیرتهریرد
اشاههشده توسط کلیّهی شرکتکنندگان ،واژهی خانواده تیا ثبیت شیدن توسیط  26نفیر ،تیهعنیوان
پرتکراهترین واژهی مرتبط تداعیشده تا حری خصو ی موهد اشاهه قراه گرر ه است.
جدول  -1نُه واژهی نخست تداعیشده با حریم خصوصی

تعداد تکرار

واژه

شماره

26

خانواده

1

15

خانه

2

14

آبرو

3

14

امنیت

4

11

تلفن همراه

5

10

اسرار شخصی

6

9

اتاق شخصی

7

9

خلوت و تنهایی

8

8

حُرمت

9

جدول شماههی ( )2ن ایج تحلیل تنارر ها ترای ماتری انباش ه از تمامی نمرات شرکتکنندگان
نشان مید د .اهزش ای تکین ترای تععد یک  0/1798 ،و ترای تععد دوم 0/1622 ،تیه دسیت آمیده
است که ده مجمو  51ده د واهیان ها شامل میشوند.
جدول  -2ارزشهای تکین و ارزشهای ویژه (اینرسی) در تحلیل تناظر ماتریس انباشته
optimal row scores
square root of the singular values
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نسبت اینرسی

اینرسی

ارزش تکین

بُعد

0/1798

1
2

تراکمی

تبیینشده

0/283

0/283

0/0323

0/513

0/230

0/0263

0/1622

0/634

0/121

0/0139

0/1178

3

0/724

0/090

0/0103

0/1015

4

0/795

0/071

0/0080

0/0898

5

0/862

0/067

0/0076

0/0873

6

0/917

0/056

0/0063

0/0798

7

0/962

0/044

0/0050

0/0713

8

1/000

0/038

0/0043

0/0660

9

1/000

1/000

0/1144

کل

شکل شماههی ( ،)1ساخ اه معنایی حری خصو ی ها ترای شرکتکنندگان ( )n=60این مطالعیه
نشان مید د .این نموداه تر اساس دو تععدِ اوّل (محوه  Xو محوه  )Yکه تیش رین واهیان داده ا ها
نمایش مید ند ( 51ده د) ترسی شده است .ازآنجاییکه نموداه اولیه ،انبیو ی از نمیرات شیرکت
کنندگان ( 6000نقطه) ها ته نمایش میگذاشت و تفتیر ن ایج ها دشواه مینمیود ،مییان ین حتیاتیِ
تمام اهزیاتی ای اس انداهدشده ارراد نمونه ترای ر واژه محاسبه و نشان داده شده اسیت .مچنیان
که مشا ده میگردد واژهی حری خصو ی مرکز ثقل توزیع داده یا ده ایین نمیوداه اسیت و سیایر
مفا ی ده پیرامون آن ،شبکهی معنیایی ها تشیکیل دادهانید .را یلهی تیین نقیاط ده ایین رضیای
اقلیدسی ،تجتّمی از را لهی تین این مفا ی ده ذ ن ارراد است .واژگانی که ته نزدییکترنید،
ازنظر معنایی اهتباط تیش ری تا یکدی ر داهند .ترای مثیال ،حیری خصو یی و اسیراه شخصیی تیه
یکدی ر تتیاه نزدیک ت ند و تهعنوان دو مفهومِ تتیاه مرتبط ادها مییشیوند دهحالیکیه تلفین
مراه  -تههغ آنکه یکی از سازه ای ترجت هی مرتبط ده شیبکهی معنیایی حیری خصو یی ده
جمعیت ایرانی است  -از دو واژهی مذکوه جدا است و تناتراین ته لحاظ معنایی کامالً م فاوت است.
مچنین ،نحوهی توزیع داده ا تر هوی محوه  Xکه سه عمدهای از واهیان داده ای این پوو ش
ها ته خود تخصیص داده است ( 28ده د) ،گویای تطبیک مدل معنیایی مزتیوه تیا نحیوهی تمیییز و
تفکیک مللفه ای شخصی و رردگرایانهی حری خصو ی از عنا ر اش راکی و جمعگرایانهی آن ده
ارراد نمونه است .این یار ه تر اساسِ ترخی مدل ای اهائهشده ده حیطهی هوانشناسی رر ن ی (تیه
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عنوان نمونه ،ماهکوس و کی ایاما2010 ،1991 ،؛ ارت د )2001 ،قاتل تفتیر است .عیالوه تیر ایین
توزیع داده ا تر هوی محوه  Yکه تخش اعظ دی ری از واهیان داده یا ها تبییین میینمایید (23
ده د) نیز گویای تطبیک این مدل معنایی تا نحوهی تفکیک مللفه ای ریزیکی حری خصو یی از
مللفه ای ایالعاتی آن است .این یار ه نیز تر اساس تئیوهی اتعیادی حیری خصو یی (توهگیون و
مکاهان )1989 ،قاتلیت تبیین داهد .ترای مثال ،نیاز ته خلوت و تنهایی ده این مدل معنایی تهعنوان
یک مللفهی رردگرایانه و ریزیکی از حری خصو ی و آترو تیهعنیوان تخشیی از شیبکهی معنیایی
جمعگرایانه و ایالعاتی آن تجرته میگردد.
حریم اطّالعات

حریم فیزیکی
فردگرایی

جمعگرایی

شکل  -1ساختار معنایی حریم خصوصی بر اساس میانگین ارزیابیهای شرکتکنندگان در مرحلهی
دو

بحث و نتیجهگیری
مطالعهی حاضر تا دف ترهسی نحوهی تازنمایی مفهومی حری خصو ی ده رر نگ ایرانیی و
ترسی ساخ اه معنایی آن از یریک تحلیل تنارر انجام شده است .ترسی ساخ اه و نقشیهی
یکی از هوش ای مه ترای ترهسی نحوهی تازنمایی ای مفهومی است .این هویکرد هوششیناخ ی

معنیایی1

semantic mapping
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ده تتیاهی از حوزه ای مردمشناسی و هوانشناسی کاهترد داش ه است (تیهعنیوان نمونیه ،هامنیی و
مکاهان1996 ،؛ ترونل .)2011 ،1ترسی و نمایش تصری مللفه ای معنایی یک مفهیوم ته یوهت
یک شبکه و نقشه از یکسو و عدم تأثیرپذیری از محیدودیت ای اعمالشیده از سیوی محقّیک ییا
ررضیه ای پیشین از دی ر سو ،از مزیّت ای عمدهی این هوش محتوب میگردد (هییان و ترنیاهد،2
2003؛ سبراسک ،تت ر و گاولین .)2013 ،3تا جایی که مطالعات ن اهنده نشیان میید ید ،پیوو ش
حاضر نخت ین مطالعهای است که نحوهی تازنمایی مفهومی حیری خصو یی ها ده ییک رر نیگ
موهد ترهسی قراه داده است و ازاینهو میتوان آن ها یک مطالعهی مقدماتی و پیشرو ده ایین حیوزه
دانتت .مچنان که ده قتمت هوششناسی مطالعهی حاضر گف ه شد ،را لهی تین نقاط ده رضای
اقلیدسی من ج از تحلیل تنارر ،تجتّمی از را لهی مفا ی یک ساخ اه معنایی ده ذ ن ارراد است و
واژگانی که ته نزدیکترند ،یبیع اً از نظر معنایی اهتباط تیش ری تا یکیدی ر خوا نید داشیت .ده
مین هاس ا ترای تبیین ن ایج این مطالعه از یکسو میتوان ته تحیث پیرامیون مللفیه ای تشیکیل
د ندهی ساخ اه معنایی حری خصو ی ده جمعیت ایرانی پرداخت و از دی ر سو مییتیوان نحیوهی
چینش و روا ل میان این مللفه ا ها تا توجّه ته ن اشت مکانی آن ا نتبت ته مرکز ثقیل شیبکهی
معنایی مزتوه – حری خصو ی – موهد ترهسی قراه داد.
از تین نعه واژهای که از تیش رین تداعی اهتبایی تا حری خصو یی ترخیوهداه تیودهانید« ،اتیاق
شخصی و خلوت و تنهایی» ها میتوان ترجمان یکی از مللفیه ای تنییادی و جهیانشیمول حیری
خصو ی ترشمرد .مداقه ده تاب چرایی تداعی اهتبایی این واژگان تیا حیری خصو یی تیر اسیاس
ذ نیت نمونه ای این مطالعه ملیّد ما یت حری خصو ی و رلتفهی وجودی آن ده زندگی انتانی
است که ده قایبهی دیدگاه ای نظری ده این حیطه موهد اشاهه قراه گرر ه است؛ تأکید تر نییاز تیه
حری خصو ی تهعنوان یک نیاز زیت ی (تهعنوان نمونه ،وسی ین1967 ،؛ گیفیوهد .)2014 ،ایین دو
مللفه ها میتوان مصداق ایی عینی از تععد ریزیکیی حیری خصو یی 4ده تئیوهی اتعیادی توهگیون
( )1989ترشمرد؛ تععدی که تیان ر دهجهی دس رسپذیری ریزیکی ررد ترای دی ران و نیاز زیت ی ته
وجود حائل و را لهای میان خود و دی ری و ترخوهداهی از یک رضیای شخصیی ده زنیدگی اسیت
(جینتن و پاین.)2007 ،
آنگونه که ده ن ایج مطالعهی حاضر مشا ده میگیردد« ،اسیراه شخصیی» ده سیاخ اه معنیایی
ترسی شده نزدیکترین مفهوم ته حری خصو ی است .ده حدّ خطوط کلی ترجت ی مللفهی مزتوه
ده ساخ اه معنایی حری خصو ی ها میتوان تأکیدی تر ا میت یانت از حری ایالعیات شخصیی
دانتت .تر این اساس میتوان محرمان ی ها یکی از ویوگی ای عمدهی حری خصو یی ترشیمرد.
ایالعاتی که داهای ویوگی محرمانه ت ند ،ضروهتاً ده هدی اسراه جای میگیرند (قنیواتی ،جیاوه،
1
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 .)1390این یار ه ها میتوان ذیل تععد حری ایالعات 1ده تئوهی توهگون میوهد اهزییاتی قیراه داد .از
این منظر جایگیری «تلفن مراه» ده شبکهی معنایی حری خصو یی ها نییز مییتیوان ترجمیان
ا میت ایالعات ده تعری حری خصو ی ترشمرد .تااینوجود ترخالف سایر مللفیه ای متی خر
ده ساخ اه معنایی حری خصو ی که میتوان آن ا ها مللفه ای ان زاعیتری دانتت ،تلفین میراه
یکی از مصداق ای عینی است که قراه گرر ن آن ده این شبکهی معنایی گویای ا میت آن تا توجّه
ته گت رش اهتبایات الک رونیک یی سالیان اخیر است .ته مدد پیشررت یای رنّیاوهی ایالعیات و
اهتبایات ،رضای مجازی تهیوه هوزارزونی دهحالتوسعه است و تا وجود ایینکیه کمیک شیایانی ده
جهت هراه تشری نموده است ،چالش ایی نیز ده حوزهی زندگی شخصی و خصو ی زندگی انتیان
ا ته وجود آوهده است (محتنی و قاس زاده .)1385 ،تا توجّه ته اینکه این هوز ا حج گتی ردهای
از اهتبایات انتان ا ده رضای مجازی از یرییک تلفین میراه انجیام مییشیود ،ییانت از حیری
ایالعات شخصی موجود ده آن یکی از چالش ای جاهی ده زندگی هوزمیره و اهتباییات خیانوادگی
تلقّی میگردد .ازاینهو تههغ را لهی موجود تین «تلفین میراه» تیا سیایر مللفیه ای موجیود ده
ساخ اه معنایی حری خصو ی ،این واحد معنیایی نقیش پرهنیگ و ترجتی های ها ده ادها ذ نیی
نمونه ای این مطالعه از حری خصو ی داش ه است.
از تین مللفه ای ترسی شده ده شبکهی معنایی حری خصو ی« ،امنیت» ها میتوان محصیول
وجود حری خصو ی ده زندگی انتانی ترشمرد و از این منظر آن ها دی یر مللفیهی جهیانشیمول
حری خصو ی دانتت .ده مین هاس ا امنیت هوانی و آسودگی خایر من ج از تحقّک مرز ای حیری
شخصی ده قایبهی دیدگاه ای نظری موجود ده این تاب موهد تأکید قراه گرر یه اسیت (تیهعنیوان
نمونه ،گیفوهد.)2014 ،
ترخالف مللفه ای تو ی شده ده سطوه پیشین ،چهاه مللفهی دی ر یعنی «خیانواده ،خانیه،
آترو و حرمت» ها میتوان مللفه ای رر نگتت هی حری خصو ی ده جمعیت ایرانیی ترشیمرد.
خردهشبکهی معنایی ای جادشده توسط این چهاه مللفه تا توجّه ته ر وا ل نزدیک میان آن یا نییز
خود شا دی تر این مدّعا است .سو تا ادتیات پوو ش و اند مطالعات تین رر ن ی انجامشده
ده تاب شکل و نحوهی تنظی حری خصو ی تا توجّه ته تار اه رر ن ی -اج ماعی زندگی انتانی
(ته عنوان نمونه ،اوزاکی ،) 2002 ،ترجت ی و اسی خرا چنیین مللفیه ایی ده تشیکیل شیبکهی
معنایی حری خصو ی ده رر نگ ایرانی ها میتیوان پیآینید نحیوهی نضیجگیری «خویشی ن»
ترشمرد .مچنان که ده قتمت ن ایج این مطالعیه اشیاهه شیده اسیت ،تیا قیراه گیرر ن «حیری
خصو ی» ته عنوان مرکز ثقل ساخ اه معنایی ترسی شده ،نحوهی توزیع مللفه ا تر هوی محوه X
تیان ر تمییز و تفکیکی تیین مللفیه ای رردگرایانیهی حیری خصو یی (اسیراه شخصیی ،اتیاق
شخصی ،خلوت و تنهایی ،تلفن میراه) از مللفیه ای جمعگرایانیه ی آن (خیانواده ،خانیه ،آتیرو،
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حرمت) است .این یار ه ا ها می توان انعکاسی از منازعهی دیرینی دانتت که ده ادتیات پوو شی
پیرامون تلقّی رر نگ ایرانی ته عنوان یک رر نگ رردگرا یا جمعگرا وجود داهد .ده حیدّ خطیوط
کلی می توان گفت که پوو ش ای وهت گرر ه ده حوزهی هوان شناسی رر ن ی ده نشان دادن
تفاوت ای موجود ده رضای هوان شناخ ی حاک تر رر نگ ای شرقی و غرتیی کیه ترخاسی ه از
ساخ اه اج ماعی ،جامعه پذیری و رر نگ م فاوت آن ا است تا یکدی ر سو ت ند .تر اسیاس
این مطالعات ،رردگرایی تیش ر ده جوامع غرتی و جمع گرایی تیشی ر ده کشیوه ای آسییایی دییده
میشود .امّا نک ه ای که ده این مطالعات موهد غفلت واقع شده ،این است که ده اغلب آن ا شرق
دوه مع ادل شرق ته معنای کلی ده نظر گرر ه شده است و ته تبع آن کشوه ای حوزهی خاوهمیانه
ازجمله ایران نیز کشوهی شرقی و داهای رر ن ی جمعگرا تهحتیاب مییآیید .رچنید مطالعیات
اندکی (ته عنوان نمونه ،اسعدی ،اع صامی ،نایت ،الفبین و هضایی 1385 ،؛ حاتمی ،قرتعلی و تیی-
جنخان1389 ،؛ حکی جوادی و نیکوگف اه 1391 ،؛ رخری و تاقریان1391 ،؛ ذتیحزاده ،مظیا ری،
حاتمی ،توکلی ،د قانی و علیپوه )1392 ،ده موهد هاتطیهی رر نیگ ایرانیی و رراینید ای هوان-
شناخ ی وهت گرر ه است ،امّا ن ایج مین مطالعات اند نشان مید د کیه تیر اسیاس ن یایج
تهدستآمده نمیتوان جامعهی ایرانی ها ده یکی از رر نگ ای جمع گرا یا رردگرا یبقهتندی کرد.
تر این اساس می توان تا تالش گرو ی از محققان جهت مطیرح کیردن مفهیوم سیومی ده کنیاه
مفا ی «خود رردی» و «خود جمعی» سو شد .مفهوم سوم «خودِ هاتطهای» 1است .مطاتک تیا
این موضعگیری دهحالیکه خود جمعی مطرح شده ده دیدگاه ای نظری مللّفیانی چیون ارتی د
( ) 2001و ماهکوس و کی ایاما ( ) 2010 ،1991تیش ر تر مفهومی کلی از جامعیه م ّکیی اسیت ،ده
خودِ هاتطهای ،هاتطه ی ررد تا نزدیکان و واتت انش نقیش مهی تیری ده شیکلگییری تصیوّه از
خویش ن ایفا میکند (حاتمی .) 1387 ،تر این اساس ترجت ی مللفه ایی چون «خانه و خانواده،
آترو و حرمت» نیز ده این مطالعه ها می توان ترجمانی از جمع گرایی مب نی تر خانوادهمحیوهی ده
این رر نگ دانتت .ا میت خانواده و اهتبایات خانوادگی ده این رر نگ ها مییتیوان تیا حیدّی
دانتت که تخش عمدهای از تعاهی خویش ن ده چنین رر ن ی مب نی تر این نهاد اج ماعی است.
عالوه تر این مطاتک تا چنین تبیینی میتوان گفت که خیردهشیبکهی معنیایی ایجادشیده توسیط
مللفه ای « خانواده ،آترو ،حرمت و خانه» از رضای دینی حاک تر این رر نگ اهتزاق میینمایید.
ده مین هاس ا میتوان ته ترادف و قراتت مفهومی حری ده زتان راهسی تیا واژهی «حییات» کیه
وزن دینی زیادی تا خود ته مراه داهد نیز اس ناد کرد (قاضیمرادی .) 1393 ،این اس حاله و تلفیک
تا حدّی است که ترخی از م فکّران معا ر ایرانی از آن ته عنوان یکی از خصایص اج ماعی ا الی
این رر نگ یاد میکنندف
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« ...ده جامعهای که تفکّر ،تذکّر تاشد ،آیین ،شییوهی زنیدگی و حیری و حییات ،آداب
اج ماعی آن ،شا د انعکاس دید عمیکتری نتیبت تیه جهیان تی ی و پیچییدگی یای
تیش ری ده شخصیت ارراد آن خوا ی تود که معیرف هازآلیودگی چنیین رضیایی اسیت»
(شای ان ،1391 ،فحهی .)213
مطاتک تا این دیدگاه مللفه ایی چون «آترو» و «حرمت» ده ساخ اه معنایی حری خصو ی نیز
ته عنوان مفا یمی که ده گف مان دینی موجود ده این رر نگ ته انحات مخ لفی چون «تلقّی حرمیت
آتروی متلمان تهمثاتهی حرمت خون وی» موهد تأکید قراه گرر هانید (تیهعنیوان نمونیه ،قنیواتی و
جاوه )1390 ،جای اه خا ی مییاتند .نزدیکی روا ل موجود تین مللفه ای مزتوه تا مفا ی خانواده
و خانه ده ساخ اه معنایی ترسی شده از حری خصو ی نیز خود گویای ا میت مباحثی نظیر «آتروی
خانوادگی» و «حرمت خانه و خانواده» ده این رر نگ است که ک آن ا توسط دی ران تهمثاتهی
نقض حری خصو ی ادها میگردد (تهعنوان نمونه ،قنواتی و جیاوه1390 ،؛ شیهباز و متیعودیان،
 .)1391پرهنگ تودن چنین مللفه ایی خا ه مفهوم «آترو» ده این ساخ اه معنایی میتوانید گوییای
ا میت تی از قضاوت شدن متائل شخصی و خانوادگی توسط دی ران تاشد .ده مین هاس ا ایمیدا1
و کی ایاما ( )2010نیز ا میت قضاوت شدن توسط دی ران ها ده جوامع جمعگرای آسیای شرقی ذیل
عنوان مفهوم «چش ای اج ماعی» 2موهد تحث قیراه دادهانید؛ ا مییت نحیوهی تفکّیر و قضیاوت
دی ران پیرامون خصو یّات و کیفیات خویش ن ،مضاف تر موهد یادشده تالش ترای حفظ نام نییک
نیز از دی ر مللفه ای رر نگتت های است که ده تبیین این تخش از ن ایج مطالعهی حاضر میتوان
ته آن تمتک جتت .نام نیک ،شرف یا آترو ،جنبهای از تازنمایی خود ده این رر نگ اسیت کیه ده
ادتیات ایرانی خا ه تخش تعلیمی آن موهد توجّه قراه گرر ه و از این یرییک گیویی واهد حارظیهی
قومی شخصیت ایرانی شده است؛ چنانکه قهرمان ای اسطوههای ایران ترای حفظ نام میجن ند و
زندگی میکنند .ان یزهی اسطوهه ای ایرانی تا ان یزهی اسطوهه یای یونیانی و هومیی ازاینجهیت
م فاوت است (کزازی ،1370 ،ته نقل از حاتمی.)1387 ،
دهمجمو تدیهی است که تبیین ای مطرحشده تنها ده حد ان اهه ایی است که خا ه تا لحاظ
محدودیت ای این پوو ش ،نیاز ته ترهسی تیش ری داهند .جامعهی آماهی پیوو ش و نیو مطالعیه،
محدودیت ایی ها ده زمینهی تعمی یار ه ا و تفتیر م غیّر ای موهدترهسی مطرح میکند که تاید ده
نظر گرر ه شوند .تهویوه نمونهی موهد ترهسی ده این پوو ش که رراً از یک شهر و راهغ از لحیاظ
کردن م غیّر ای جمعیّتشناخ ی چون قومیت آن ا ،ده این مطالعه شرکت کردنید .تیر ایین اسیاس
پیشنهاد میشود که ده مطالعات آتی ساخ اه معنایی حری خصو ی ده یی جامعتیری از جمعییت
ایرانی و تا لحاظ کردن سازه ایی چون تفاوت ای نتلی موهد ترهسی قیراه گییرد .مچنیین تکیراه
پوو ش ای مشاته میتواند میزان دهس ی یار یه یای پیوو ش حاضیر ها محیک تزنید و دامنیهی
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تأثیرگذاهی آن ا ها ده مفهومسازی ای مرتویه گت رش د د .مضاف تر مواهد یادشده تا توجّیه تیه
ن ایج این مطالعه و ترجت ی مفا ی رر نگتت های چون آترو ،حرمت و جمعگرایی مب نی تر خانه
و خانواده ،انجام پوو ش ای کیفی میتواند ترای ره چیت ی و کاهکرد هوانشناخ ی مفا ی مزتوه
ده زندگی و شخصیت ارراد ده این رر نگ ها شا تاشد.
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