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  )استان قم: مطالعه موردي( فرهنگی زنان ۀتوسع
  **غالمرضا غفاري، *پور گتابیکرم حبیب

  

فرهنگی  ةاجتماعی به حوز ةمیالدي، محوریت آن را از حوز 20 ةپایانی سد ۀچرخش توسعه در ده: چکیده

 شوند که ی موفق تلقی میشرط نیل به سایر ابعاد توسعه بوده و کشورهای فرهنگی، پیش ۀامروزه توسع. تغییر داد

مقاله حاضر با روش پیمایشی به . نخست بتوانند به توسعه فرهنگی در سطوح جامعه و افراد دست یابند در وهلۀ
نتایج نشان داد که . پردازد نفر از زنان استان قم می 532فرهنگی در بین  ۀثر بر توسعو عوامل مؤ ماهیتبررسی 

ثر بر ترین عوامل مؤ از طرفی، مهم. است تر از حد متوسط و نرمال پائین فرهنگی زنان استان قم ۀمیزان توسع

سرمایه اجتماعی، متغیرهاي پایگاه اقتصادي و اجتماعی، نوگرایی، : فرهنگی زنان در این استان عبارتند از ۀتوسع
استان قم،  در ضمن، داللت نتایج بر آن است که ماهیت توسعه فرهنگی زنان. و باورهاي جنسیتی سنتی الگویی

  .گرایانه باشد تا میانه و نخبه از نوع عامیانه می

  .فرهنگی، جنسیت ۀتوسعه، توسع :هاي کلیدي واژه

  

   لهمقدمه و طرح مسئ
قدري در  این چرخش حتی به. بوده است 1گذشته، اندیشه و عمل توسعه شاهد یک چرخش فرهنگی ۀطی ده

جهانی توسعه  ۀده«عنوان  را بهمیالدي  20 ةپایانی سد دهۀ ،سطح جهانی بازتاب داشته که سازمان یونسکو

در این ، یاز سوی. اعالم نموده است »روز جهانی توسعه فرهنگی«عنوان  ماه مه میالدي را به 21و  »فرهنگی
 ،عدالت گسترشهاي مناسب در جهت  گیري در ضرورت توانمندسازي زنان از طریق اهرم افزایش چشم، دهه

همراه با . حاصل شده استبهداشت و آموزش  و بهبود در تغذیه، به حقوق پایه انسانی انتر آن دسترسی وسیع
 سایر متغیرها مانند نژاد،عنوان یک متغیر مهم اجتماعی و فرهنگی در کنار  مفهوم جنسیت نیز به این تحول،

                                                        
  karamhabibpour@yahoo.com                            تهران وانبخشیت وی بهزیست علوم دانشگاهگروه رفاه اجتماعی،  مربی *
 ghaffari@ut.ac.ir                                                            ریزي و رفاه اجتماعی دانشگاه تهراندانشیار گروه برنامه **

1. Cultural turn 
  25/10/1389:تاریخ پذیرش   13/06/1389:تاریخ دریافت
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امه عمل برن. مطرح شده است» 3زنان و توسعه«یا  »2جنسیت و توسعه«در قالب مفهوم  و قومیت، طبقه
مدخل  ،»4سازي جنسیت جریان«سازي واژه  ي اولین بار با مفهومبرا )1995(کنفرانس جهانی پکن پیرامون زنان 

هاي جنسیتی  این مفهوم اشاره به ضرورت کاربست دیدگاه. توجه به زنان در توسعه گشود ۀجدیدي را در عرص

. اجرا و نظارت دارد مایت،ح ریزي، حقیق، برنامههاي توسعه، ت مامی هنجارها و معیارهاي اجتماعی، سیاستدر ت

نظریه و  »5زدایی جنسیت« ةجاي آن، واژ سازي جنسیت نیز فراتر رفته و به حتی برخی معتقدند که باید از جریان
  ).2000، 6یونیفم(سیاست توسعه استعمال شود 

 7عنوان مرکز ثقل پراکسیس ه بهبلک ،دروندادعنوان  در این کنفرانس، فاکتور جنسیت نه تنها به عبارتی، به

نمندسازي زنان را مشارکت اقتصادي، عد مهم از تواپنج ب ،این کنفرانس، در ادامه. توسعه نیز قلمداد شده است

لوپز و (معرفی کرده است و بهداشت و رفاه  یابی به آموزش فرصت اقتصادي، توانمندسازي سیاسی، دست

 توسعه قلمداد شده و مسائل جنسیتی،زنان بخش مهمی از  ندان،بنا به باور اندیشم). 2: 2005، 8زهیدي

خصوص از  هاي فمینیستی به ظهور جنبش. الشعاع قرار داده است بسیاري از اندیشه و عمل توسعه را تحت

 هاي مختلف، مرتبط با زنان در حوزههاي غیردولتی  گیري انواع سازمان به بعد و به همراه آن شکل 60دهه 

هاي  اي سازمان روند اقدامات توسعه. باشند ر طرح و جدیت اندیشه جنسیت در فرایند توسعه میتمامًا دال ب

نیز داللت بر گنجاندن معیار جنسیت در اندیشه و عمل ) FAO(سازمان خواروبار و کشاورزي مانند جهانی 

  ).1: 2005سازمان ملل، (توسعه دارد 

نظري افزایش آگاهی جنسیتی و توجه به پارامترهاي جاست که اشارات باال تنها صورت  اما مسأله این

کار «و » کار زنان«هاي روشنی از  که در عمل انگاره این در حالی است. باشد جنسیتی در فرایند توسعه می

تر،  زنان خودمختاري کم، انگاره براساس این. هاي فرهنگی راجع به این موضوع وجود دارد و تبیین »مردان

 دهند، دارند ها را شکل می اي که جوامع و زندگی آن گیري تري بر فرایندهاي تصمیم کم تر و نفوذ منابع کم
  ).1: 2000، 9ویک شالک(

                                                        
2. Gender and Development= GAD 
3. Women and Development= WAD 
4. Gender mainstreaming 
5. Degender 
6. Unifem 
7. Praxis 
8. Lopez and Zahidi 
9. Schalkwyk 
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به دلیل  یعنی. اند شدگی فرهنگی شده معتقدند که در جوامع غربی، زنان دچار حاشیه 10ل و کالركپ
گذرند و فضا براي  مسیرهاي متفاوتی میاز  ،فرهنگی حیات  وخم در پیچ انو مرد انزن موقعیت ساختاري نابرابر،

ن نیز، گرچه در ایرا). 205: 1380بیلینگتون و همکاران، ( نیست مردان ةبه انداز زنانفعالیت فرهنگی 

چنان مناسب نبوده و نیازمند تدبیر و  ، اما این وضعیت همحاصل شدهتوسعه زنان  هایی در زمینۀ پیشرفت
سازمان  ۀبرنامه توسع 2008انسانی  ۀوان مثال، براساس گزارش توسععن به. هاي مقتضی است کاربست سیاست

، ایران در میان )مندسازي و بازار کار شامل سه بعد بهداشت مولد، قدرت(ملل، از نظر شاخص نابرابري جنسیتی 
براساس همین گزارش، نرخ مشارکت در نیروي کار براي زنان . را کسب کرده است 98کشور دنیا، رتبه  169

، در سال 11پارلمانی چنین، براساس آمار اتحادیه بینهم. درصد بوده است 1/73درصد و براي مردان  5/32

که میانگین آن  حالی ، در)کرسی 290از  8یعنی (رسی مجلس را در اختیار دارند درصد از ُک 8/2، زنان تنها 2008

  .درصد است 7/18درصد و در منطقه آسیا برابر با  4/19در جهان 

هاي توسعه  شاخص  ۀهایی را در زمین اند نسبت به سابق پیشرفت زنان ایرانی توانستهگرچه براین، بنا

مطالعات . باشد گیر نمی ها چشم فرهنگی کسب کنند، اما در مقایسه با روند جهانی حتی آسیایی، این پیشرفت

ها سایه افکنده و  بر آنچنان  گري هم رغم حضور برخی زنان در جامعه، محرومیت و ستم که بهاست حاکی 

، ها تشکیل انجمنو گیري، سطوح باال و حتی میانه مدیریت،  هاي تصمیم مشارکت آگاهانه آنان در زمینه

   ).2: 2011نژاد و همکاران،  ابراهیم(اي است  حاشیه

مات ف تدبیر و کاربست اقدامعرفت به میزان و علل توسعه فرهنگی زنان با هد با عنایت به این واقعیات،

  . قرار داده است مورد اهتمامامري ضروري و بایسته است که مطالعه حاضر بررسی آن در استان قم را  مقتضی،

  

  مبانی نظري

، شامل سه فرهنگی زنان در استان قم ۀتوسعدر این تحقیق جهت مطالعه مورد استفاده هاي  نظریه
جا به فراخور فضاي مقاله، به  در اینکه  استفمینیستی، نوسازي و سرمایه اجتماعی  هاي دسته نظریه

  :شود هاي هر یک در ارتباط با توسعه فرهنگی زنان پرداخته می بررسی اجمالی گزاره

                                                        
10. Paul and Clark 
11. Inter-Parliamentary Union 

http://www.ipu.org/english/Whatipu.htm
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فرهنگی زنان  ۀتوان به بررسی توسع اي است که براساس آن می نظریه فمینیستی، اولین نظریه
 / طلب، مارکسیست، رادیکال اصالح /هاي لیبرال چهار دسته فمینیستکه شامل این نظریه . پرداخت

، سعی )2006، 12کرافت و استنسون استون ؛ وول37: 1376 ،ابوت و واالس( استانقالبی و سوسیالیستی 

ی هاي خود به بررسی موضوعات فمینیستی در تحلیل ۀنظری. جهان و واقعیت را از زاویه زنان نگاه کنددارد 
اي که در آن زندگی  جامعهروزمره زنان و ساختار تجارب  ابط میان افراد و ساختار اجتماعی،رو: چون

 پردازد می، شدن این سلطه در جامعه هاي نهادي سلطه مردان بر روابط متقابل شخصی و شیوه کنند، می
  ). 37: 1376 ابوت و واالس،(

که به چندین قسم فرعی مانند  دومین نظریه در ارتباط با توسعه فرهنگی زنان، نظریه نوسازي است

پردازان نوسازي که  ترین نظریه مهماما . باشد قابل تفکیک می... دي، اجتماعی، روانی، فرهنگی واقتصا

نظریه متغیرهاي الگویی از زمره (شامل تالکوت پارسنز  ن تحقیق مورد استفاده قرار گرفته،آنان در ای يها اندیشه

دانیل لرنر با مفهوم همدلی و  پیشرفت، لند با مفهوم انگیزه به هو دیوید مک کل) هاي نوسازي اجتماعی نظریه

  . باشد می) پردازان نوسازي روانی از زمره نظریه(آلکس اینکلس و اسمیت با مفهوم انسان متجدد 

در تبیین توسعه  ها آندر نوسازي اجتماعی، از مفهوم متغیرهاي الگویی تالکوت پارسنز جهت بررسی نقش 

هایی هدایت  ها برمبناي ارزش پارسنز معتقد است که کنش انسان. تفرهنگی زنان در استان قم استفاده شده اس

بندي  اسیم و طبقهجوامع را بشن ،اند اي متفاوت ها که در هر جامعه توانیم با شناخت این ارزش شود و ما می می

رهاي همان متغی بندي، این طبقه. بندي کنیم و طبقهها را بفهمیم  توانیم کنش انسان ما می بنابراین،. کنیم

هاي ارزشی ناظر بر کنش انسان را به  گیري پارسنز این جهت). 95: 1377 ،و غفاري ازکیا(الگویی هستند 

اکتساب؛ تفکیک /فردگرایی؛ انتساب/گرایی گرایی؛ جمع عام/گرایی خاص(صورت قطبی و تفاوت در معنایی 

استناد ) سنتی و مدرن(اص اي خ مطرح کرده و هر طرف این قطب را به جامعه) ها آمیختگی نقش/ها نقش

   ).5: 2001 ،13؛ هملین35-37: 1378 ؛ سو،95: 1377 ،و غفاري ازکیا(دهد  می

 هاي آن، در تعریف نوسازي و انضمامرد به نوسازي داشته و اندیشمندان دیدگاه نوسازي روانی نیز، نگاهی خُ

به تغییر در  نوسازي روانی). 91: 1377 ،يو غفار ازکیا(کنند  هاي فردي و روانی افراد جامعه تأکید می بر ویژگی

از و  )13: 1374 بنوعزیزي،(شود  ها اطالق می ز اینهاي شناختی و ج ویژگی هاي شناختی، ها، سبک سطوح ارزش

                                                        
12. Wollstonecraft and Stanton 
13. Hamlin 
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: 1378 ؛ سو،123: 1380اردبیلی، (لند  یشرفت دیوید مک کلهتوان به نظریه انگیزه به پ میآن هاي  جمله نظریه
و نظریه انسان متجدد آلکس اینکلس و ) 108- 110: 1377 ،و غفاري ازکیا(انیل لرنر د 14، نظریه همدلی)56

  . اشاره کرد) 57: 1378 ؛ سو،110: 1377، و غفاري ازکیا(اسمیت 

. سرمایه اجتماعی است، توسعه فرهنگی زنان در استان قمدر ارتباط با  و باالخره آخرین و سومین نظریه
به کار چهار ، ترین مفاهیم در حوزه علوم اجتماعی یکی از برجستهن عنوا به ،سرمایه اجتماعیریشه 

اوبراین (گردد  برمی 18و فرانسیس فوکویاما 17، پیر بوردیو16، رابرت پاتنام15هاي جیمز کلمن پرداز به نام نظریه
، یعنی اقتصادي(شکال آن سرمایه اجتماعی را همانند دیگر َا) 462: 1377(کلمن ). 3: 2004، 19و اوفاتایگ

نیافتنی  دست شهاي معینی را که در نبود یابی به هدف داند که امکان دست مولد می) فرهنگی و نمادین

) 2تعهدات و انتظارات، ) 1: چهار شکل سرمایه اجتماعی را شناسایی کرده است وي. سازد است، فراهم می

پاتنام، ). 3: 2004و اوفاتایگ،  اوبراین(روابط اقتدار ) 4و  هنجارها و مصوبات موثر) 3عاتی، پتانسیل اطال

کند که کیفیت و کمیت مناسبات  عنوان نهادها، روابط و هنجارهایی تعریف می سرمایه اجتماعی را به

تعهدات و ) 1: استلفه اصلی تشکیل شده مؤو از سه  )2000، 20هابز(دهند  اجتماعی یک جامعه را شکل می

خصوص  به(هاي اجتماعی  شبکه) 3و  )وص اعتمادخص به(هاي اجتماعی  زشار) 2هنجارهاي اخالقی، 

  ).2: 1998، 21گروتارت) (هاي داوطلبانه عضویت در انجمن

اي بادوام از  داند که با مالکیت شبکه تجمیع منابع واقعی و بالقوه می«عنوان  یو، سرمایه اجتماعی را بهبورد

در و  )6: 2004، 22اوبراین و اوفاتایگ( »اط داردشناسی متقابل ارتب رسمیت شده از آشنایی و به روابط کمابیش نهادي

داند  هاي اجتماعی می اي از هنجارهاي موجود در سیستم سرمایه اجتماعی را مجموعه) 1999( 23فوکویامانهایت، 

هاي تبادالت و  آمدن سطح هزینه که موجب ارتقاي سطح همکاري جمعی و گروهی اعضاي جامعه و پایین

                                                        
14. Empathy 
15. James Coleman 
16. Robert Putnam 
17. Pierre Bourdieu 
18. Francis Fokoyama 
19. O’Brien and Ó Fathaigh 
20. Hobbs 
21. Grootaert 
22. O’Brien and Ó Fathaigh 
23. Fokoyama 
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میزان  معنايکه به  »24شعاع اعتماد«ث از سرمایه اجتماعی، ین مفهوم فوکویاما در بحتر مهم. گردد ارتباطات می
  .گستردگی دایره همکاري و اعتماد متقابل میان اعضاي یک گروه است

ها جهت هدایت نظري مطالعه حاضر  طور تلویحی توانسته از آن بندي ادبیات نظري موجود که محقق به جمع

) همانند ادبیات تجربی که در ادامه خواهد آمد(د که ادبیات نظري توسعه فرهنگی سود جوید، داللت بر آن دار
به همین دلیل، . اند ویژه در مورد زنان دچار کاستی است و مطالعات مشابه در این زمینه از چنین فقدانی متأثر شده به

هاي  عی کرده به مدد نظریهاما مطالعه حاضر س. توسعه فرهنگی زنان هستیم ۀشاهد ضعف ادبیات تجربی در زمین
ثر بر توسعه فرهنگی پژوهشی موجود، به بررسی عوامل مؤ فمینیستی، نوسازي و سرمایه اجتماعی و نیز تجارب

  . زنان در استان قم بپردازد

  

  تجربی پیشینۀ

 تر مطالعه جامعی راجع به آن  توسعه فرهنگی به دلیل بافت پیچیده و چندبعدي آن باعث شده که کم مقولۀ

ویه دهد هر کدام از محققان از زا که مرور بر ادبیات تحقیق اعم از داخلی و خارجی نشان می طوري به. صورت گیرد

از طرفی، پیوستگی مقوله . اند رد بررسی قرار دادهاي از توسعه فرهنگی را مو جنبه رشته و موضوع مورد عالقه خود،

اي مرتبط  به توسعه فرهنگی زنان نیز، دشواري یافتن مطالعه گرفته راجع و کمبود مطالعات انجام جنسیت با توسعه

شود که جنبه خاصی  در این قسمت به مطالعات موضوعی مرتبطی اشاره می از همین روي،. تر نموده است ا بیشر

  .اند از مفهوم توسعه فرهنگی زنان را مورد بررسی قرار داده

هاي تبعیض فرهنگی و  شاخصتأثیر ) 1373(سفیري  :نتایج زیر حاصل گشت در میان تحقیقات داخلی،

هاي برابر در منابع، وجود  نبود فرصتتأثیر ) 1379(زیاري ؛ هاي توسعه اقتصادي شاخصنرخ بر اجتماعی 

ها؛  هاي فرهنگی استان بر نابرابريپیرامون  -ي توسعه مرکز گیري از الگو ریزي مرکزگرا و بهره نظام برنامه

بررسی «؛ از حقوق کامل یک انسان آنانزنان در ایران و محرومیت موقعیت تحت ستم ) 1381(لرستانی 
 2/4فراغت هفتگی متوسط ) 1381(توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  »رفتارهاي فرهنگی ایرانیان

روز  شبانهتماشاي درصد، متوسط  8/33دقیقه، مطالعه مطبوعات  8/66 مطالعههفتگی ساعت، متوسط 

درصد، متوسط  1/56دقیقه، رفتن به سینما  7/26از رادیو روز  شبانهساعت، متوسط استفاده  4/3تلویزیون 

                                                        
24. Radius of Trust 
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ساعت و  18/2ورزش هفتگی درصد، متوسط  5/16ساعت، رفتن به موزه  6/38انجام فعالیت هنري هفتگی 
توسط وزارت فرهنگ و ارشاد  »هاي ایرانیان ها و نگرش ارزش«؛ درصد 4/1هاي ورزشی  کلعضویت در تش

 درصد 5/54هاي جنسیتی  درصد، مخالفت با نابرابري 13گرایی  درصد، خاص 35گرایی  عام) 1381(اسالمی 

در  استان قممناطق روستایی ارزیابی ) 1385(امینی فسخودي و خورسندي  ؛درصد 3/79پایبندي دینی  و
  .فرهنگی ضعیف .مناطقدسته 

: اند عالوه بر تحقیقات داخلی، محققان خارجی نیز به بررسی ابعاد توسعه فرهنگی در بین زنان پرداخته

زنان فعالیت ) 2000( 26گرو –بیهاگن و کاتز زنان؛  سطح پایین و ناکافی آموزش و سواد) 1992( 25مارکوز و بیدن

توزیع جنسیتی نابرابر منافع ) 2001( 27کرول؛ مصرف سطح پائین  درو مردان زنان در عرصه فرهنگ سطح باال 

در هاي بهداشت و آموزش زنان  سطح نازل شاخص) 2002( 28درز و سن؛ در بسیاري از مناطق آسیاییتوسعه 

تأثیر ) 2004( 30بارتن؛ مصرف فرهنگی وطبقه اجتماعی بین ارتباط ) 2002( 29گرو –کاتز ؛ منطقه اوتار پرادش

 3/44درصد تماشاي تئاتر،  7/5 )2005(  پیمایش مصرف فرهنگی در کانادا؛ ماعی بر مصرف فرهنگیسرمایه اجت

درصد  7/18هاي ویدئویی،  درصد تماشاي فیلم 5/28درصد رفتن به سینما،  8/30دادن به موزیک،  گوش

 32آئوتیروا؛ )2005 ،31اوودو(درصد مطالعه مجله  7/42درصد استفاده از کتابخانه عمومی و  8/18مطالعه کتاب، 

مردان در مشاغل تر  بیشاشتغال و در عین حال  مشاغل فرهنگی درنیوزیلند تر زنان  فعالیت بیش) 2006(

با  هاي مصرف فرهنگی در بین زنان آمریکا سبک رابطه بین) 2007( 33اندرسون و همکاران؛ فرهنگی خالق

  .ترجیحات فرهنگی زنان بر شدن ایند اجتماعیهاي فردي در فر تأثیر تفاوت) 2009( 34ناکاي؛ نظام قشربندي

. بندي ادبیات تجربی در زمینه توسعه فرهنگی زنان، نشان از غیبت ادبیات روشن و منسجم در این زمینه دارد جمع

اند بخشی از پدیده توسعه فرهنگی زنان را مورد مداقه قرار  توانسته بعدي بوده و تنها ادبیات موجود، بیش از همه تک

این در حالی است که در تحقیق حاضر، کلیت توسعه فرهنگی زنان که ترکیبی از ابعاد مورد مطالعه در تمامی  .دهند

                                                        
25. Marcus and Baden 
26. Bihagen and Katz-Gerro 
27. Crol 
28. Derz and Sen 
29. Katz-Gerro 
30. Barton 
31. Ewoudou 
32. Aotearoa 
33  . Alderson and et al. 
34. Nakai 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VC3-4NT254X-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=975821845&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=7f109328bf564c5bf03f702eecb46c59#vt1%23vt1
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توجهی  بنابراین، تحقیق حاضر از این حیث واجد مزیت قابل. این مطالعات است، مورد توجه و بررسی قرار گرفته است
فرهنگی زنان  ۀگرفته در رابطه با توسع ي صورتساز عالوه بر این، شاخص. است که تحقیقات پیشین فاقد آنند

  .تواند رهنمودي براي مطالعات آتی باشد که مزیت دیگري حمل بر تحقیق حاضر است می

  چارچوب نظري انتخابی تحقیق

خصوص زوایاي  هاي متعدد در تکثر نظریههاي اجتماعی و انسانی،  بعدي پدیدهبه دلیل خصلت چند
تلفیقی از ادبیات نظري و تجربی تحقیق  این تحقیق،چارچوب نظري انتخابی  گوناگون توسعه فرهنگی زنان،

هاي فمینیستی، نوسازي و سرمایه اجتماعی با توجه به  بدین معنی که در این تحقیق، نظریه. بوده است

و سایر مراحل تحقیق براساس این رویکردها   هت هدایت نظري تحقیق انتخاب شدهها ج متغیرهاي اصلی آن

مدل نظري تحقیق مبنی بر ساخت روابط بین متغیرهاي تأثیرگذار بر توسعه ) 1(شکل شماره . اند رفته شدهپی گ

در این تحقیق، سعی گردید تا . دهد ها نشان می فرهنگی زنان استان قم را براساس کلیدمتغیرهاي این نظریه

فرهنگی  ۀیرهاي مستقل با توسعاین مدل نظري مورد آزمون عملیاتی قرار گرفته و صحت و سقم ارتباط متغ

  . زنان آزمون شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها فرضیه

  )توصیفی(فرضیه وضعی ) الف

  .زنان استان قم از توسعه فرهنگی پائینی برخوردارند

  )تحلیلی/تبیینی(هاي چرایی  فرضیه) ب

 

  
  

  توسعه فرهنگی 
  زنان

باورهاي 
 جنسیتی سنتی

متغیرهایی 
 الگویی

 

  نوگرایی

سرمایه 
 اجتماعی

فرهنگی زنان استان قم  ۀثر بر توسعمدل نظري تحقیق مبنی بر عوامل مؤ )1(شکل 

پایگاه 
 اقتصادي 
  و اجتماعی
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  .بین برخورداري زنان از متغیرهاي الگویی و توسعه فرهنگی آنان رابطه وجود دارد -1
  .زنان و توسعه فرهنگی آنان رابطه وجود دارددر بین باورهاي جنسیتی سنتی  بین -2

  .هاي نوگرایی و توسعه فرهنگی آنان رابطه وجود دارد بین برخورداري زنان از ویژگی -3

  .بین سرمایه اجتماعی زنان و توسعه فرهنگی آنان رابطه وجود دارد - 4
  .عه فرهنگی آنان رابطه وجود داردبین پایگاه اقتصادي و اجتماعی زنان و توس -5

  

  شناسی روش

   گیري نمونه ةآماري، حجم نمونه و شیو  جامعه - 1

شهر قم، قنوات، کهک و جعفریه در استان  4ساله ساکن در  65تا  18جامعه آماري این تحقیق را زنان شهري 

  . باشد نفر می 238874ها برابر با  ، شمار آن1385دهند که براساس سرشماري سال  قم تشکیل می

اساس آن، حجم نمونه براي شهر قم برابر با  جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که بر

  ). نفر 532در مجموع، (نفر محاسبه گردید  50نفر و براي سه شهر قنوات، کهک و جعفریه برابر با  382

نقاط شهري مورد  اي، اي چندمرحله خوشه گیري نمونه گیري، ابتدا با استفاده از روش در مرحله نمونه

شهر انتخاب  4هاي مختلف  در نواحی و بلوك) مرکز و جنوب ،برحسب مناطق جغرافیایی شمال(مطالعه 

  .صورت تصادفی در بین زنان به تفکیک مناطق منتخب تکمیل گردیدند ها به شدند و در ادامه، پرسشنامه

  

  گیري روایی و پایایی ابزار اندازه - 2

) اعتبار صوري(گیري از طریق روش اعتبار محتوا ابزار اندازه 35روایی /این تحقیق، سنجش میزان اعتبار در

آزمون  با پیشاز روش آلفاي کرونباخ ، گیري ابزار اندازه 36چنین، براي سنجش میزان پایاییهم. انجام گرفته است

نتایج پایایی نشان داد که در مورد تمامی . تاستفاده شده اسنفر از جامعه آماري  25پرسشنامه اولیه در بین 

رهاي جنسیتی و باو 68/0گرایی با آلفاي  ، جمع67/0هاي فرهنگی با آلفاي  هاي ارزش جز مقیاس به(ها  مقیاس

سازي  گر میزان باالي هم باالتر است و این نشان 70/0ها از مقدار  مقدار آلفاي سایر مقیاس ،)65/0سنتی با آلفاي 
  . باشد ها می ها در جهت سنجش و بررسی آن هاي مربوط به این مقیاس درونی گویه

                                                        
35. Validity 
36. Reliability 
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  گیري هاي آماري پایایی ابزار اندازه کننده مشخص) 1(جدول 

 آلفا  واریانس میانگین  تعداد گویه شاخص

 91/0 92/7 92/27 10 فعالیت دینی و مذهبی

 67/0 51/5 84/21 8 هاي فرهنگی ارزش

 71/0 14/4 68/15 5 تقدیرگرایی

 75/0 21/2 68/5 2 گرایی عام

 68/0 15/2 45/9 3 گرایی جمع

 70/0 36/4 13/15 5 متغیرهاي الگویی

 65/0 13/3 24/13 4 باورهاي جنسیتی مدرن

 85/0 15/1 44/5 2 سرمایه اجتماعی

 73/0 55/3 36/25 7 نوگرایی

  

  تعریف مفاهیم و متغیرها - 3

هاي ادراکی، شناختی، ارزشی و  ر حوزهایجاد تغییراتی د طی آن بافرایندي است که  :توسعه فرهنگی - 

کنارگذاشتن  آورد که حاصل آن، ها پدید می ر آناي را د شخصیت ویژه ها، ها و باورهاي انسان گرایشی، قابلیت

ب در این تحقیق، توسعه فرهنگی در قال). 22: 1377، و غفاري ازکیا(اي است  هاي نامناسب توسعه فرهنگ خرده

 - 3باورهاي فرهنگی،  -2هاي فرهنگی،  ارزش -1: شاخص مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است 16

کتب، (مصرف کاالهاي فرهنگی  -5هاي فراغتی و تفریحی،  فعالیت - 4دانش نسبت به فرهنگ عمومی، 

، )یو و ماهواره، سینماهاي تلویزیون، راد ، کامپیوتر و اینترنت، گیرندهDVDها و نشریات، دستگاه ویدئو،  روزنامه
هاي مذهبی و انجام امور دینی و  عضویت در کانون(هاي دینی  فعالیت -7استفاده از فضاهاي فرهنگی،  -6

 -12هاي هنري،  فعالیت - 11فرهنگی،   هویت -10ها و آثار تاریخی،  موزه -9فعالیت ورزشی،  -8، )مذهبی

 - 15رهنگی، هاي ف شرکت در برنامه -14 همکاري با نهادهاي فرهنگی، -13آموزش و تحصیالت، 
  .آشنایی با تنوع زبانی -16و  مسافرت داخلی و خارجی

توانیم  شود و ما می هایی هدایت می ها برمبناي ارزش کنش انسان در اندیشه پارسنز، :متغیرهاي الگویی - 

ما  بنابراین،. بندي کنیم اسیم و طبقهجوامع را بشن ها، که در هر جامعه متفاوت هستند، با شناخت این ارزش



 
 
 
 
  
 

   87 توسعه فرهنگی زنان

   
 

و  ازکیا(در واقع همان متغیرهاي الگویی  بندي، این طبقه. بندي کنیم و طبقهها را بفهمیم  توانیم کنش انسان می
اما در این تحقیق، براي سنجش میزان برخورداري زنان . استشامل چهار جفت متغیر قطبی  و )95: 1377 ،غفاري

با جمع این دو شاخص، شاخص . گرایی استفاده شده است گرایی و جمع متغیر عام از متغیرهاي الگویی، تنها از دو

به معناي میزان ترجیح افراد غریبه به  :گرایی عام) 1: که براساس آن ترکیبی متغیرهاي الگویی محاسبه شد

 )2. است شدهدر این تحقیق، از طریق دو گویه سنجش که  جاي افراد فامیل در روابط و مناسبات است

سنجش آن، براي که  باشد جاي منافع فردي می به معناي ارجحیت و تعقیب منافع جمعی به :گرایی جمع

  .سه گویه طرح شده است

) 1: لفه اصلی تشکیل شده استپاتنام، سرمایه اجتماعی از سه مؤ بنا به اعتقاد: سرمایه اجتماعی -

خصوص  هاي اجتماعی به شبکه) 3و  عتمادخصوص ا هاي اجتماعی به ارزش) 2تعهدات و هنجارهاي اخالقی، 

جهت  در این تحقیق،). 4: 2004وفاتایگ، اوبراین و ا؛ 2: 1998گروتارت، (هاي داوطلبانه  عضویت در انجمن

کیفیت روابط اجتماعی و اعتماد  ،کمیت روابط اجتماعیاز سه متغیر  سنجش و بررسی سرمایه اجتماعی،

به دست داد که  شاخصی ترکیبی را خص،ده است که جمع این سه شااستفاده ش) اعتماد به مردم( اجتماعی

  .شود نام برده می »سرمایه اجتماعی«از آن تحت عنوان 

هاي ویژگی هاي شناختی، ها، سبکروانی به تغییر در سطوح ارزش نوسازي :نوگرایی روانی -

تماس با  رفتن به مدرسه، در سایه تجاربی چون اقامت در شهر،شود که  ها اطالق میشناختی و جز این

شود که  در نهایت به رفتارهایی منجر میمده و هاي مدرن به دست آهاي جمعی و استخدام در بنگاه رسانه

، از براي سنجش نوگرایی روانی). 13: 1374 بنوعزیزي،(ادي و سیاسی جامعه است دالّ بر توسعه اقتص

و  »انگیزه به پیشرفت« ،»انسان مدرنهاي برخورداري از ویژگی«هاي سه شاخص فرعی به نام

در ادامه، از جمع تمامی این سه شاخص فرعی، شاخص نهایی و ترکیبی . ده استاستفاده ش »همدلی«

  .حاصل گردید »نوگرایی روانی«

عد از نگاه اینکلس و اسمیت، انسان مدرن شامل دو ب :هاي انسان مدرنبرخورداري از ویژگی - 1

و جنبه خارجی آن  ها و احساسات انسان نونظرها، ارزش هکه جنبه داخلی آن به وجهباشد داخلی و خارجی می

در این تحقیق، براي سنجش تجدد روانی زنان، ). 110: 1377 ،و غفاري ازکیا(نیر به محیط انسان نو اشاره دارد 

از پاسخگویان خواسته  براي این منظور، سه گویه طرح گردید و طی آن. عد داخلی آن استفاده شده استتنها از ب
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) 5با کد (تا کامالً مخالفم ) 1با کد (ها را در قالب طیفی از کامالً موافقم شد تا میزان موافقت خود با این گویه
  . نشان دهند

راجرز، انگیزه به پیشرفت یک ارزش اجتماعی است و بر تمایل فرد  زعم به: انگیزه به پیشرفت - 2

در این تحقیق، براي سنجش ). 82و  62: 1374ازکیا، (ر زندگی تأکید دارد شدن به تفوق و کمال ددر نائل

، از دو گویه استفاده شد و طی آن از پاسخگویان خواسته شد تا خص انگیزه به پیشرفت در بین زنانشا
. دهندنشان ) 5با کد (تا کامالً مخالفم ) 1با کد (ها را در قالب طیفی از کامالً موافقم موافقت خود با این گویه

  .دارد »انگیزه به پیشرفت«شاخصی ترکیبی  ةداللت بر نمر خص،جمع این دو شا

همدلی، . در شرایط مختلف و متغیر است بق فرد با محیط سرشار از دگرگونی،ت تطابه معناي قدر: همدلی - 3

هاي بیگانه و در  صورت فردي بیگانه در محل سازد تا خود را بهتحرك روانی فرد را موجب گشته و وي را قادر می

، از دو گویه در ن زنانراي سنجش شاخص همدلی در بیب). 132: 1380 اردبیلی،(هاي دیگر تصور کند زمانها و مکان

  .استفاده شد) 5با کد (تا کامالً مخالفم ) 1با کد (قالب طیف لیکرت از کامالً موافقم 

  

  ها یافته
  هاي توصیفی یافته -1

وضعیت توسعه فرهنگی در ) 2بافت نمونه آماري، ) 1: هاي توصیفی از سه بخش تشکیل شده است یافته

  .در بین زنانوضعیت متغیرهاي مستقل ) 3بین زنان و 

  آماري ۀبافت نمون -1-1

  درصد مجرد 4/43درصد متأهل و  6/56 :جنسیت -

  سال 64/31میانگین سنی ؛ سال 25تا  18درصد  7/32سال و  45تا  26درصد  7/50: گروه سنی -

  درصد دانشجو 5/8درصد بیکار و  2/38دار،  درصد خانه 6/45 :شغل -

  کالس  68/4میانگین تحصیالت درصد کارشناسی؛  2/17صد راهنمایی و در 1/20درصد دیپلم،  7/48: تحصیالت - 
  فرهنگی در بین زنان ۀوضعیت توسع -1-2

ه بخش اعظم آن را با ، کساعت وقت آزاد 70/39میانگین هفتگی: هاي فراغتی و تفریحی فعالیت - 
  .کنند سپري می) درصد 4/6(و رفتن به مهمانی ) درصد 14(، مطالعه )درصد 8/32(تماشاي تلویزیون 
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 ساعت پیش، 71/2 میانگین؛ مطالعهساعت  71/2میانگین هفتگی : مصرف کاالها و خدمات فرهنگی -
؛ ساعت 73/0 روزنامهمیانگین مطالعه هفتگی ؛ جلد کتاب در منزل 39/7توسط م ؛آخرین زمان مطالعه کتاب

ساعت  95/0و  مپیوترساعت از کا 24/2استفاده هفتگی  میانگینساعت؛  13/1 مجله میانگین مطالعه هفتگی

  .ساعت رادیو 05/3 و ماهواره ساعت 69/0 ،تلویزیون ساعت 97/13؛ اینترنتاز 
؛ میانگین دفعه به تئاتر 28/0دفعه به سینما و  76/3میانگین سالیانه : رفتن به فضاهاي فرهنگی -

براي درصد از بودجه خانوار  14/1ماهیانه ؛ اختصاص جلد کتاب از کتابخانه عمومی 56/1امانت سالیانه 
  .به فضاهاي فرهنگی رفتن

ساعت شرکت در  67/0، هاي مذهبی ساعت فعالیت 26/17 میانگین ماهیانه: هاي دینی فعالیت -

  ...هاي تفسیر قرآن، تواشیح و ساعت شرکت در کالس 71/0هاي فرهنگی و هنري، و  هاي کانون کالس

 8/10 عضویت  ؛ورزشساعت  58/1 هفتگی میانگین؛ درصد 7/59 یورزشانجام فعالیت : فعالیت ورزشی -

  .تیم ورزشی/کلوپدر درصد 

  .اماکن تاریخیدفعه از  25/1دفعه از موزه و  53/0میانگین بازدید ساالنه : ها و آثار تاریخی موزه -

  .درصد 1/70و افتخار به فرهنگ اسالمی  درصد 5/62 افتخار به فرهنگ ایرانی: هویت فرهنگی - 

  .هنري ساعت فعالیت 39/3ماهیانه میانگین  :هاي هنري الیتفع -

  .ه ادامه تحصیلبدرصد  49تمایل زیاد : آموزش و تحصیالت -

  .درصد 9/20همکاري با مراکز فرهنگی : همکاري با نهادهاي فرهنگی -

اره کل هاي اد درصد و در برنامه 6/20هاي فرهنگی شهرداري  شرکت در برنامه: مشارکت فرهنگی -

  .درصد 1/39تبلیغات اسالمی 

دفعه و میانگین  71/0سفر زیارتی سالیانه دفعه، میانگین  94/2میانگین سفر در سال گذشته : مسافرت -

  .دفعه 14/0سفر خارجی سالیانه 
  .درصد با زبان عربی 2/32درصد با زبان انگلیسی و  7/62 ییآشنا: آشنایی با تنوع زبانی -

درصد با فرهنگ مردم  6/57 یی کمآشنادرصد با فرهنگ مردم ایران،  8/29د زیا ییآشنا :دانش فرهنگی -

  .هاي استان و فرهنگ آنان درصد با قومیت 8/32 یی کمآشناسایر کشورها و 

  .درصد کم 48زیاد و درصد  6/36براي ... مقوالتی مانند پول، پارتی وارزش : هاي فرهنگی ارزش - 

  .درصد 1/59در بین  باال تقدیرگرایی: باورهاي فرهنگی -
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  وضعیت متغیرهاي مستقل در بین زنان -1-3

  درصد باال 7/26درصد پائین و  1/32درصد پایگاه اقتصادي و اجتماعی متوسط،  2/41 - 

  گرایی پائین درصد عام 9/26گرایی باال و  درصد عام 4/53 - 
  درصد کنش جمعی پائین 1/30درصد کنش جمعی باال و  6/35 - 

   متغیرهاي الگویی باالرصد د 29و هاي الگویی باال درصد متغیر 45 - 

  باال سرمایه اجتماعی درصد  5/32پائین و  سرمایه اجتماعیدرصد  4/44 - 
  درصد اعتقاد قوي به باورهاي جنسیتی سنتی 5/38و به باورهاي جنسیتی سنتی ضعیف اعتقاد درصد  7/50 - 

  .اند درصد از نوگرایی باال برخودار بوده 4/38درصد از پاسخگویان از نوگرایی پائین و  6/39 - 
  توزیع نسبی پاسخگویان برحسب متغیرهاي مستقل) 2(جدول 

 مقیاس ردیف
 میزان

 باال متوسط پائین

 7/26 2/41 1/32 پایگاه اقتصادي و اجتماعی 1

2 

 4/53 2/17 9/26 گرایی عام

 5/36 5/32 1/30 کنش جمعی

 45 26 29 برخورداري از متغیرهاي الگویی

 5/32 1/25 4/44 سرمایه اجتماعی 3

 5/38 8/10 7/50 اعتقاد به باورهاي جنسیتی سنتی 4

 4/38 1/22 6/39 نوگرایی 5

  

  هاي تحلیلی یافته - 2

  فرهنگی زنان استان قم  هاي حاصل از آزمون میزان توسعۀ تهیاف - 1- 2

شاخص در  12فرهنگی زنان استان قم، در این تحقیق، جهت آزمون فرضیه مبنی بر میزان پائین توسعه 
هاي  فرض پیش با رعایتبرخوردار بودند، انتخاب و سپس ) ترتیبی(متغیر که از مقیاس یکسانی  51قالب 

نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که نمره . اي، به اجراي این آزمون پرداخته شد نمونه تک tآزمون

و نمره  153برابر با ) 51*3=153(متغیر  51عه فرهنگی زنان استان قم براساس توس مفروض و نرماِل
در . تر است شده از نمره مفروض پائین دهد نمره مشاهده است که نشان می 22/116شده آن برابر با  مشاهده
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راین، فرض بناب. واقع، این نتیجه حکایت از آن دارد که زنان استان قم از توسعه فرهنگی پائینی برخوردارند
H1  تحقیق مبنی بر میزان پائین توسعه فرهنگی در بین زنان استان قم تأیید و در مقابل، فرضH0  مبنی بر

  .شود بودن این توسعه فرهنگی رد می عدم پائین
  اي جهت بررسی میزان توسعه فرهنگی زنان استان قم نمونه تک tآزمون ) 3(جدول 
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 000/0 531 09/44 78/36 24/19 153 22/116 532 فرهنگی توسعه

  

  هاي حاصل از آزمون رابطه بین متغیرهاي مستقل و توسعه فرهنگی زنان استان قم یافته - 2- 2

متغیر نوگرایی، پایگاه اقتصادي و  3توسعه فرهنگی زنان به ترتیب با ه نشان داد کآزمون همبستگی نتایج 

متغیرهاي الگویی و باورهاي (ترین رابطه را دارد، اما رابطه آن با دو متغیر دیگر  بیش ،اجتماعی و سرمایه اجتماعی

  . باشد دار نمی معنی) جنسیتی سنتی
  بسته توسعه فرهنگی زنان استان قمآزمون رابطه بین متغیرهاي مستقل و متغیر وا) 4(جدول 

 ).Sig(داري  سطح معنی میزان همبستگی متغیرها

 481/0 031/0 توسعه فرهنگی - برخورداري از متغیرهاي الگویی 

 060/0 -082/0 توسعه فرهنگی -باورهاي جنسیتی سنتی 

 000/0 454/0 توسعه فرهنگی -نوگرایی 

 011/0 110/0 توسعه فرهنگی -سرمایه اجتماعی 

 000/0 505/0 توسعه فرهنگی - پایگاه اقتصادي و اجتماعی 

  

  ثر بر توسعه فرهنگی زنان استان قمهاي حاصل از تحلیل مسیر عوامل مؤ یافته - 3- 2

اند به سه صورت  متغیر مستقل مورد نظر این تحقیق توانسته 5نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تمامی 

داري بر متغیر وابسته توسعه  تأثیر آماري معنی ،)مستقیم و هم غیرمستقیمهم (مستقیم، غیرمستقیم و توأمان 
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پایگاه اقتصادي و ) 1: متغیرهايچنین، از نظر شدت تأثیرگذاري، هم. فرهنگی زنان استان قم وارد سازند
باورهاي جنسیتی سنتی به ترتیب ) 5متغیرهاي الگویی و ) 4سرمایه اجتماعی، ) 3نوگرایی، ) 2اجتماعی، 

  . اند ترین تأثیر را بر روي توسعه فرهنگی زنان استان قم داشته بیش
  توسعه فرهنگی زنان استان قمثر بر تحلیل مسیر عوامل مؤ) 5(جدول 

 نام متغیر ردیف
 نوع تأثیر

 کل غیرمستقیم مستقیم

 517/0 096/0 421/0 پایگاه اقتصادي و اجتماعی 1

 284/0 - 284/0 میزان نوگرایی 2

 103/0 - 103/0 ورداري از سرمایه اجتماعیبرخ 3

 026/0 026/0 - برخورداري از متغیرهاي الگویی 4

 -024/0 -024/0 - باورهاي جنسیتی سنتی 5

  
  

  

  

  

  

 
  

  

  

  
  

  گیري نتیجه
گیري به شرح  توسعه فرهنگی زنان در استان قم، حامل چندین نتیجهو علل ماهیت ي مربوط به ها تدقیق یافته

  :دباش ذیل می

224/0 

284/0 
 
  

  

سعه فرهنگی تو
  زنان

249/0 
160/0- 

196/0- 

359/0 

103/0 

421/0 

پایگاه اقتصادي 
 و اجتماعی

 

  

  نوگرایی

 فرهنگی زنان استان قم ۀثر بر توسعمدل تحلیل مسیر عوامل مؤ) 2(شکل 

سرمایه 
 اجتماعی

متغیرهاي 
 الگویی

باورهاي 
جنسیتی 
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نمره از  78/36باشد، که به اندازه  می 22/116برابر با استان قم فرهنگی زنان  ۀنتایج نشان داد که نمره توسع - 1
هاي دینی و مذهبی توسط  از طرفی، به دلیل بافت مذهبی استان قم، انجام فعالیت. تر است کم) 153(توزیع نرمال 

خصوص روزنامه و  ه فرهنگی مانند مصرف کاالهاي فرهنگی بههاي توسع ترین وزن را در بین سایر شاخص زنان بیش

به خود اختصاص داده است و ... مجله، ورزش، فعالیت هنري، رفتن به سینما، تئاتر و موزه، بازدید از اماکن تاریخی و
ین که ا طوري به. اي واقعی به حساب آورد براي توسعه فرهنگی زنان را نمره 22/116توان نمره  بنابراین نمی

این نسبت در مقایسه با . کنند هاي دینی می ساعت از وقت خود را صرف انجام فعالیت 17پاسخگویان در ماه حدود 
) 1381(این نسبت در بررسی رفتارهاي فرهنگی ایرانیان . هاي توسعه فرهنگی، نسبت بسیار باالیی است سایر حوزه

  . ه استساعت عنوان شد 4/15توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

اي است که بیهاگن و  ، مغایر با نتیجهزنان در استان قماین نتیجه تحقیق مبنی بر میزان پائین توسعه فرهنگی 

اساس آن، زنان در عرصه فرهنگ  در بررسی مصرف فرهنگ در کشور سوئد دریافت و بر) 2000(گرو  - کاتز 

در  آنتوان با متناظر  هاي صنعتی مانند سوئد را نمیزنان در کشور موقعیتالبته . تري دارند سطح باال فعالیت بیش

علت نابرابري فرهنگی را نبود ) 1379(زیاري  .قم در ایران مقایسه کرد استانتوسعه و مشخصًا  کشورهاي درحال

منافع ، هاي برابر در این منابع طبیعی است که به دلیل نبود فرصتو هاي برابر در منابع فرهنگی دانسته  فرصت

در ) 1373(سفیري گرچه در ضمن، . شوند طور مساوي از آن برخوردار نمی بوده و دو جنس بهننیز عادالنه توسعه 

تر  د میزان کمباالتر باشند، شاه هاي تبعیض فرهنگی و اجتماعی جنسیتی مطالعه خود دریافت که هرچه شاخص

. را به عرصه توسعه فرهنگی نیز تسري داد قضیهتوان این  هاي توسعه اقتصادي در کشور هستیم، اما می شاخص

رسد که تبعیض فرهنگی و اجتماعی موجود در سطح استان، یکی از عواملی است که موجب نزول  به نظر مییعنی 

نیز داللت بر توزیع ) 2001(کرول ه نتیجه مطالع. تهاي توسعه فرهنگی زنان در استان قم شده اس سطح شاخص

جایگاه ) 1381(لرستانی چنین، هم. نابرابر منابع توسعه در بین زنان و مردان مناطق آسیاي شرقی و جنوبی دارد

عنوان یکی از عوامل محرومیت آنان از حقوق کامل یک انسان و مشخصاً حق  پذیري زنان ایران معاصر را به ستم
  .هنگی ذکر کرده استتوسعه فر

ورزان نوسازي بر  اندیشه. عامل و در عین حال معلول نوسازي جوامع است ،توسعه فرهنگیاز طرفی،  - 2

در حوزه نوسازي . این باورند که گذار جامعه از نظم سنتی به مدرن، نیازمند کسب مختصات نوسازي است
که براساس نتیجه  درحالی. در حد باال بوده است درصد از پاسخگویان 4/53گرایی در بین  اجتماعی، میزان عام

 35گرایی  میزان عام، )1381(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی توسط هاي ایرانیان  ها و نگرش ارزشمطالعه 
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گیري کنشی مردم از افراد خاص به افراد عام تغییر  دهد که جهت گرایی نشان می درصد بوده و این افزایش عام
در بین  آنگرایی، میزان  اما از نظر جمع. تواند پتانسیل خوبی براي توسعه فرهنگی زنان باشد این امر میو یافته 

بنابراین، از بین دو شاخص متغیرهاي الگویی، شاخص . درصد از زنان استان در حد باال بوده است 5/36

از همین رو، ترکیب دو . گرایی در حد متوسطی است گرایی از میزان باالیی برخوردار بوده، اما میزان جمع عام
براساس نتایج تحلیل مسیر نیز، . دهد گرایی میزان رو به متوسطی را نشان می گرایی و جمع شاخص عام

از طریق افزایش ) گرایی گرایی و جمع یعنی عام(برخورداري زنان از متغیرهاي الگویی مورد نظر پارسنز 
  .آنان دارد سرمایه اجتماعی زنان، تأثیر مثبتی بر توسعه فرهنگی

زنان از توسعه فرهنگی باالتري برخوردار خواهند بود که از زمانی اساس نظریه نوسازي،  به تعبیر کلی، بر

گرایی  گرایی، جمع مانند انگیزه به پیشرفت، همدلی، عام(پردازان نوسازي  هاي نوشدن مورد نظر نظریه ویژگی

در . درصد از پاسخگویان در حد زیاد است 4/38گرایی در بین نتایج نشان داد که میزان نو. برخوردار باشند...) و

ادامه نیز، آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر نوگرایی بر توسعه فرهنگی زنان نشان داد که نوگرایی دومین 

بنابراین، با توجه به میزان پائین نوگرایی در بین زنان . عامل مستقل تأثیرگذار بر توسعه فرهنگی زنان است

  .نماید ان، میزان پائین توسعه فرهنگی در بین آنان نیز طبیعی میاست

براي توسعه  )گرایانه عامیانه، میانه و نخبه(گانه  بندي سه درجه ودر مجموع، براساس نتایج تحقیق  -3

از نوع عامیانه است تا میانه و قم توسعه فرهنگی زنان استان است که بر آن  ها یافتهداللت ، فرهنگی

  :هاي زیر چراکه طبق مدلول .ایانهگر نخبه

  .کنند ساعت با اینترنت کار می 1تر از  ساعت با کامپیوتر و کم 2زنان استان در طول هفته تنها حدود . 1

  .جلد کتاب شخصی در منزل دارند 7حدود . 2

  .ناسی و تربیتیوانشر ،سیاسی ،خوانند تا تاریخی، اجتماعی دینی و مذهبی می ،داستان ،هاي رمان تر کتاب بیش. 3

هاي خبري،  تر فیلم و سریال، تا اخبار و گزارش بینند، اما بیش ساعت در هفته تلویزیون می 13حدود . 4

  ).مانند تصویر زندگی و صبح به خیر ایران(هاي خانوادگی  هاي علمی و یا برنامه برنامه

 .دهند ترجیح میهاي غیرعلمی و غیرخبري را  کنند، اما عمدتاً برنامه رادیو گوش می. 5

  .هاي معناگرا و تاریخی کنند، تا فیلم عاطفی تماشا می/هاي خانوادگی و عشقی روند، اما فیلم به سینما می. 6
  ).دفعه 28/0(رسد  میانگین رفتن آنان به تئاتر حتی به نیم دفعه در سال هم نمی. 7

  .روند تاریخی می دفعه به اماکن 25/1دفعه به موزه و  53/0طور میانگین در سال  به. 8
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 .پردازند ساعت به کار هنري می 39/3طور متوسط  ، بهماهیانه. 9
  .بودن توسعه فرهنگی زنان در استان قم است ها، عامیانه هاي دیگري که داعیه آن و نمونه .10
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