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 چکیده
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 مقدمه

موضوع زنان و توسعه اینک به یکی از مهمترین مسایل برنامه ریزی 
در طول سالهای اخیر که تعداد  (.1برای توسعه تبدیل شده است)

برنامه های کشورهای مستقل جهان روندی افزایشی یافته است، 
گوناگونی برای خروج این کشورها از مدار عقب ماندگی و توسعه 
نیافتگی طرح و اجرا شده است. با توجه به مطالعات انجام گرفته، 
صعود و نزول مقام و منزلت زنان معلول شرایط و تحوالت اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی جامعه می باشد. با وجود این، موقعیت زنان و 

در خانواده ها به عنوان هسته پایدار جامعه و محور بنیادی نقش آنها 
 (.2تحوالت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی شناخته می شود)

نقش و عملکرد زنان در توسعه، بیشتر به اهداف توسعۀ اقتصادی و 
( . ولی می تواند به عاملی  بنیادی در 3اجتماعی جوامع بستگی دارد)

د. فرایند توسعه آثار گوناگونی بر تحوالت جوامع انسانی، تبدیل شو
(. در دهه های اخیر این مساله بر اساس بررسی 4زنان و مردان دارد )

های گوناگون مورد شناسایی زیادی قرار گرفته که نیروی انسانی 
کارآمد و آموزش دیده، می تواند در رهایی کشورها از عوارض 

 گوناگون عقب ماندگی تاثیر جدی داشته باشد.
و اهمیتی که زنان یک جامعه در زمینه های مختلف علمی،  اعتبار

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دریافت می کنند از مهمترین مولفه های 
توسعه یافتگی یک کشور محسوب می شود. آموزش زنان به عنوان 
یکی از مولفه های توسعه اجتماعی همواره مورد ارزیابی قرار گرفته 

رانه کشورها مدنظر قرار می گیرد. و در برنامه ریزی های دورنگ
توسعه آموزش زنان یکی از زمینه های رقابت میان کشورهای 
مختلف خاورمیانه است که جمهوری اسالمی ایران آن را در اهداف 

خود قرار داده است و رشد آموزش زنان را نسبت 1404توسعه افق 
 به سایر کشورهای خاورمیانه مدنظر دارد.

آموزش افراد یک کشور نه تنها بر مسئله  الزم به ذکر است که
اشتغال بلکه بر بسیاری از دیگر جنبه های جمعیتی نیز تاثیرگذار 
است و بی سوادی میتواند برمسایل اجتماعی و سیاسی نیز اثر منفی 

( و اگر در این میان از نیمی از نیروی انسانی یک 5داشته باشد)
ن ها ید ازتاثیر مثبت آجمعیت که زنان هستند، بتوان چشم پوشید با

بر مشارکت اقتصادی، ثروت جامعه و حضور موثر زنان در پارلمان 
ها نیزگذر کرد. سواد زنان بر امر باروری زنان تاثیر دارد که خود 
میتواند بر میزان جمعیت و کنترل آن تاثیر مستقیم داشته باشد. 

ای یههمچنین زنان میتوانند با ورود به آموزش عالی در تصمیم گیر
 (. 6اصولی کشورهایشان مشارکت نمایند)

دولتهای غرب به علت تنوع فرهنگی، نابرابریهای اقتصادی و عدم 
ثبات شناخته میشوند در اینجا جمعیت زیاد و خیلی جوان نیاز مبرم 
به ساختارهای مدرن برای رسیدن به آموزش عالی و کمک به قوام 

ن حضور زنان در مجامع جامعه برای ثبات بیشتر دارد و در این میا
آموزش عالی بسیار نادر است. بنابراین مسئله تنوع فرهنگی و زیر 

 مدل ساخت های آموزشی برای زنان نیز می بایست برای طراحی
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فرهنگی  در کشور ایران در  توسعه و بهبود در زنان جایگاه تبیین
 (7نظر گرفته شود)

ی علمی و اجتماعی رفع مسائل مرتبط با زنان از آرمان های دیرینه 
است. مسائل حوزه زنان در ابعاد اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، علمی، 
سیاسی و... دارای فراوانی و پراکندگی زیادی است. و هر روز به 
تعداد مسائل و مطالبات زنان در شاخه های گوناگون افزوده می 
شود. بنابراین ساماندهی مطالعات زنان در جهت شناسایی چالش های 

پژوهشی و راهبردی  –ش رو و همچنین تولید ساز و کار علمی پی
که پاسخگوی مطالبات و سیر مطالعاتی حوزه زنان باشد از دغدغه 
های این پژوهش است. آینده پژوهی به عنوان یک دانش، در استفاده 
از فرصت ها و اصالح فرایندها، و آمادگی در جهت تغییر و تحوالت 

فاده قرار می گیرد. همچنین دانش آینده جهانی و اجتماعی مورد است
پژوهی در راستای کنترل آسیب ها و برنامه ریزی در جهت بهبود 
شرایط موجود و دستیابی به وضعیت مطلوب نقش مهمی ایفا می 
نماید. بنابراین، نقش جریان مطالعات زنان در ارتقاء جایگاه 

ژوهش مطالعات آینده نگر از اهمیت زیادی برخوردار است. در پ
حاضر ضمن تبیین جایگاه و چیستی روند های تاثیر گزار زنان بر 
بهبود توسعه فرهنگی، با استفاده از دانش آینده پژوهی در پی ارائه 

در این چارچوب آینده پژوهانه این روندها در ایران می باشیم. 
چند عنصر مورد مطالعه قرارخواهد گرفت، ابتدا مفهوم پژوهش 

نگی، که به عنوان یک فراگرد جهانی، اخیرا توسعه و توسعه فره
در جوامع مطرح است، کانون خانواده که اصلی ترین بنیان اجتماعی 
محسوب می شود و نیز زنان که امروزه در اکثر جوامع در حال 
گذار محور توسعه انسانی قرار گرفته اند، دارای نقش تعیین کننده 

دف اساسی توسعه ایجاد و اثر گذاری در کانون خانواده می باشند. ه
محیطی توانبخش برای مردم است تا به واسطه آن از حیاتی طوالنی، 

(. مطالعه ، بررسی و تبیین جایگاه 8سالم و خالق برخوردار شوند )ا
زنان و تاثیر آن بر بهبود توسعه فرهنگی موضوعی است که پژوهش 
 حاضر حول این محور سازمان دهی شده است .برای توسعه فرهنگی
زنان مولفه های یونسکو در نظر گرفته و مورد سنجش و مطالعه 
قرار خواهد گرفت. بررسی روندها و وضعیت موجود نشان می دهد 
جهت حل بنیادین مسائل زنان نیازمند تدوین نظام مند برنامه ی 
آینده پژوهی مطالعات زنان می باشیم. بنابراین در این تحقیق به این 

 وسعهت و بهبود در زنان جایگاه تبیین که مدلسوال پرداخته  می شود 
 فرهنگی کدام است؟

 
 ضرورت و اهمیت پژوهش

و س کیدهد. از  یپرشتاب رخ م یبا آهنگ راتییتغ یعصر کنون در
 یها یژگیحفظ و گرید یشدن و از سو یروزافزون به جهان لیتما
 یرا به خوب "ندهیآ"و  "راتییتغ"ضرورت درک  ؛یو مل یبوم

 یونو گوناگ راتییتغ نیاز ا زی. حوزه مطالعات زنان ندینما یم نییتب
ها روند و درک مسائل، ییباشد. شناسا یمسائل و چالش ها مستثنا نم

 یمطالعات راهبرد یزنان و سامانده یرو شیپ یو حل چالش ها
مطالعات  نیبرخوردار است. بنابرا یفراوان تیاز اهم حوزه نیدر ا

 یگذار زنان؛ پاسخ ریتاث یدهاپژوهانه در حوزه رون ندهیآ
 یدگرگون یآمده در پ دیپد یبه چالش ها مانهیخردمندانه و حک

زنان و  یرو شیپ یروشن تر چالش ها یانیاست. به ب یاحتمال یها
 ندهیو مطالعات آ یپژوه ندهیمسائل زنان ضرورت آ یگستردگ

. در جهان متحول دینما یپژوهانه در مطالعات زنان را اثبات م
به  یفرهنگ یشکل در ابعاد مختلف، یو صورت زندگ محتوا ،یکنون

ه ک افتینوان  یرا م یکه کمتر موضوع یخود گرفته است به طور
فرهنگ در بطن و صورت  به فرهنگ مرتبط نباشد. یبه نحو

 یمحور گاهیوارد شده و جا یاقتصاد و یاجتماع ،یاسیموضوعات س
 یکشورها کامال با تحوالتامروزه سرنوشت  کرده است. دایدر آن پ

دهد  یرخ م یو فرامل یمل ،یکه در عرصه فرهنگ در سطوح محل
ده ش ییوارد فضا یکنون ریکشورها در جهان متغ خورده است. وندیپ

 تحت یریبه طور اجتناب ناپذ شانیها تیاند که اقدامات و فعال
 (. 9)تحوالت عرصه فرهنگ قرار دارد ریتاث

با فرهنگ  ریکامال درگ یمربوط به زنان موضوع های یها بحث
جامعه هستند و الزم است با توجه به متفاوت بودن فرهنگ ها، در 

توسعه پایدار  ی. برا(10)ها این نکته مد نظر باشد یبرنامه ریز
چرا که در  م،یهست طهیح نیدر ا یگذار هیمطالعه و سرما ازمندین

را،  تیاز جمع یمیتواند ن ینم یموزون یتوسعه  چیهر صورت، ه
کننده، چه به عنوان خدمت رسان، و چه به  دیچه به عنوان تول

بنابراین انجام این پژوهش می  .ردیعنوان مصرف کننده، نادیده بگ
 توسعه و بهبود در زنان جایگاه تبیین تواند منجر به ارائه مدل

 فرهنگی شود و این مدل می تواند در سازمان های دولتی کشور به
کار گرفته شود تا به رشد و توسعه فرهنگی زنان بیانجامد و 

 (.11زیرساخت ها را بهبود بخشد)
در این پژوهش زنان سازمان های دولتی استان تهران در بخش 

(. 12خبرگان و کارشناسان حوزه های فرهنگی مورد سوال هستند)
شهر تهران از شهرهای پرجمعیت جهان و در حال پیشرفت به شمار 

(. افراد از طبقه های مختلف جامعه و با فرهنگ ها و 13می رود)
ی می کنند. همچنین امکانات خورده های متنوع در این شهر زندگ

شغلی در این شهر نسبت به سایر شهرها گسترده تر است. قالب های 
یکنواخت فرهنگی نیز در این شهر قابل مشاهده است. بنابراین شهر 
تهران جهت ارائه مدل تبیین جایکاه زنان در بهبود و توسعه فرهنگی 

 ین که شرایطاز اهمیت انکارناپذیری برخوردار است و با توجه به ا
موانع فرهنگی در این شهر قابل رویت است، مطالعه در این شهر می 

 تواند به ارائه مدل قوی تر منجر شود. 
 

 پژوهشاهداف 
با توجه به مطالب ارائه شده در بخش های قبلی هدف این پژوهش   

ی زنان در بهبود توسعه فرهنگ گاهیجا نییبه منظور تب ییالگو ارائه
شناسایی شاخص ها و مولفه های موثر بر توسعه   به همین منظور

فرهنگی زنان و جایگاه زنان در توسعه فرهنگی متناسب با جامعه 
 کشور ایران به عنوان مهم ترین هدف این تحقیق مطرح می باشد. 

 
 مبانی و پیشینه پژوهش

بر اساس تعریف سازمان ملل متّحد، توسعه فراگردی است که با 
سازی کوششهای مردم و دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی،  یکپارچه

اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه، آنها را قادر به مشارکت در 
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 1401، بهار 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

توسعه بر اساس توافق ایجاد شده در (. 14) سازد پیشرفت ملّی می
،عبارت است از 1972کنفرانس بینالمللی رفاه اجتماعی در سال 

آن منبعث از آرمانها و  جریانی پیوسته، منظّم و واحد که هدف
تی است که مردم برای خود و جامعه ی خود طلب می تمایال
به بیانی دیگر، توسعه فرایندی است که در آن، در کیفیّت ( 15)کنند

و کمّیّت زندگی فردی و اجتماعی انسان تحوّل اساسی پدید می آید 
تا نیازهای اساسی انسان )نیازهای مادّی و معنوی( را در همه ی 

 (.16احت های زندگی اش تأمین کند )س
و تعالی، تغییری همه جانبه و چند بعدی است  1منظور از پیشرفت

که ابعاد زندگی اجتماعی انسان را با استفاده از یک چارچوب نظری 
و برنامه ی عملی واحد، متحوّل می سازد. بنابراین، آرمان توسعه 

حوه ن، اصالح نفقط پیشرفت اقتصادی یک ملّت نیست و افزون بر آ
ی ارائه ی خدماتی برای بهبود وضعیّت آموزش، بهداشت، مسکن، 
تأمین اجتماعی، اشتغال و توزیع عادالنه ی ثروت را نیز می توان 
جزء اهداف توسعه قرار داد؛ به گونه ای که قدرت همه ی افراد 
جامعه در انتخاب و تصمیم گیری درباره ی مسائل مهمّ زندگی 

با این تفاسیر می توان گفت توسعه امری چندبعدی ( 17)افزایش یابد
 .تو چندجانبه و متّکی بر هدف اصلی پرورش انسان اس

را نشانه ی رشد، کمال و ارتقای جامعه ی انسانی  3فرهنگ 2هگل
به سطحی متعالی و دستیابی به آزادی و نیز هویّت یابی انسان می 

بدوی، فرهنگ را در اثر خود موسوم به فرهنگ  4(. تایلر18داند )
در معنای وسیع قوم نگارانه ی آن، کلّیّت پیچیده ای می داند که 
شامل معرفت، اعتقاد، هنر، اخالقیّات، قانون، آداب و رسوم و سایر 
قابلیّت ها و عاداتی است که انسان به مثابه عضوی از جامعه کسب 

 می کند. در این برداشت، فرهنگ به عنوان کندوکاوی نظام مند 

رح می شود که در آن عملیّاتی سازی فرهنگ مورد توجّه قرار مط
به ارائه  1940 -1930نیز در سال های  5ملینوفسکی (. 19)می گیرد

او با رهیافت  ی نظریّه ای علمی درباره ی فرهنگ مبادرت کرد.
کارکردگرایانه، به فرهنگ و پدیدهه ای فرهنگی از منظر برآورده 

ست. برای او فرهنگ، مجموعه ای ساختن نیازهای انسانی نگری
متشکّل از دست ساخته ها، کاالها، فرایندهای فنّی، اندیشه ها، آداب 
و ارزش های موروثی و واقعیّتی منحصر به فرد است که باید به 

المللی و فرهنگی  سازمان بین. شیوه ی خاص مورد مطالعه قرار گیرد
گی فرهنگی در را پیش نیاز توسعه یافت 7، توسعه فرهنگی6یونسکو

زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... می داند. بنابراین توسعه 
ی فرهنگی فرایندی است که طی آن تغییراتی در حوزه های ادراکی، 
شناختی، ارزشی و گرایش انسان های جوامع به وجود می آید. حاصل 
فرایند توسعه ی فرهنگی کنار گذاشتن خرده فرهنگ های غلط 

جایگزینی آن با تفکّری است که در اجتماع، محور تفکّر پیشین و 
انسان قرار گرفته و هدف آن دست یابی به نگرشی نو و دانایی محور 

 .(20)نسبت به تمام مسائل جهان است
_________________________________ 

1 Progress 
2 Hegel 
3 Culture 
4 Tyler 

مفهوم توسعه ی فرهنگی برای نخستین بار در کنفرانس بین المللی 
ونیز از سوی یونسکو در  1970سال  که در 8سیاست های فرهنگی

مقصود از توسعه ی فرهنگی، ایجاد . برگزار شد، مطرح گردید
شرایط و امکانات مادّی و معنوی مناسب برای افراد جامعه به 
منظور شناخت جایگاه آنان و رشد و افزایش علم و دانش و معرفت 
انسان ها و همچنین آمادگی برای تحوّل و پیشرفت و پذیرش اصول 

یری، نظم و انضباط، بهبود روابط اجتماعی کلّی توسعه، نظیر قانون پذ
و انسانی و افزایش توانایی های علمی و اخالقی و معنوی برای همه 

(. توسعه ی فرهنگی ارتقای خلّاقیّت و 21ی افراد جامعه است )
نوآوری، افزایش حجم مبادالت فرهنگی، تعمیق نگرش ها و تقویت 

 عامل زا و متقابلهویّت فرهنگی است و رابطه ی فرهنگ و توسعه ت
(. 22در نظر گرفته میشود؛ به عبارتی، فرهنگ موجد توسعه است )

توسعه ی فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز در 
چندین بند بیان گردیده است؛ از جمله طبق بند اوّل از اصل سوم، 
دولت موظّف است محیط مساعد را برای رشد فضایل اخالقی نظیر 

داکاری، برادری، اخوّت، تعاون، راستی، درستی و شجاعت، ایثار، ف
بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با همه ی مظاهر فساد و تباهی ایجاد 
کند. همچنین بند دوم از اصل سوم، یکی از وظایف دولت را ایجاد 
امکانات برای افزایش سطح آگاهی عمومی در همه ی زمینه ها، با 

ات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر استفاده ی صحیح از مطبوع
برشمرده است. به عالوه در بند چهارم از اصل سوم، دولت موظّف 
به تقویت روح بررسی و تتبّع و ابتکار در همه ی زمینه های علمی، 
فنّی، فرهنگی و اسالمی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق 

ده است، دولت از اصل دوم نیز آم« ب » محقّقان شده است. در بند 
موظّف است زمینه های استفاده از علوم و فنون مورد نیاز و تجارب 
پیشرفته ی بشری را فراهم سازد و برای پیشبرد آن ها تالش جدّی 

 (.23مبذول دارد )
رسالت نظام مدیریّت فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، جاری ساختن 

در همه ی ارزش ها، عقاید، هنجارها و رفتارهای فرهنگ اسالمی 
شؤون فردی و اجتماعی، به ویژه آراسته شدن جامعه به فضایل 
اخالقی فردی و جمعی و دست یابی به استقالل فرهنگی است. برای 
تحقّق این رسالت مدیریّت فرهنگی کشور در چارچوب قانون 
اساسی، زنان می تواند نقش موثری داشته باشند. زنان نیمی از جمعیت 

ند. فعالیت ایشان در ابعاد فرهنگی می تواند کشور را تشکیل می ده
منجر به رفع کاستی و تقویت فرهنگ کشور گردد؛ همان طور که 
در رویدادهای تاریخی و فرهنگی تا کنون مشاهده شده است. در 
ارتباط با نقش زنان در توسعه سیاسی، توسعه حقوقی و توسعه 

انجام شده اقتصادی و همچنین مباحث حقوقی زنان مطالعات زیادی 
است اما تاکنون در ارتباط با نقش زنان در توسعه فرهنگی و ابعاد 
نظری و کارکردی آن مطالعه ای به صورت گسترده انجام نشده است 
و در این زمینه از نظر مبانی نظری تحقیق با محدودیت مواجه شده 

5 Bronislaw Kasper Malinowski 
6 UNESCO 
7 Cultural Development 
8 Policies International Conference on Cultural 
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بر همین اساس تحقیقات مختلفی نیز در این زمینه اجرایی شده است. 
 در ادامه بیان می گردد: است که

از آنجایی که توجه به عدالت مرندی و همکاران اشاره کرده اند 
جنسیتی از جمله مهم ترین مقوله های عدالت می باشد ضرورت 
انجام پژوهشی درخصوص اینکه جایگاه زنان در برنامه ششم توسعه 
که در دهه مزبور تدوین گردیده است چیست و چه وضعیتی در 

برنامه های توسعه قبل از آن دارد ایجاد گردید، در پاسخ  مقایسه با
 توصیفی تالش شده است -به این پرسش طی یک پژوهش اکتشافی

تا با بررسی اسناد توسعه ای کشور به روش کتابخانه ای و با ابزار 
تحلیل محتوای کیفی، مشخص گردد برنامه ششم چه رویکردی به 

نچه یافته های تحقیق نشان می نقش زنان در فرآیند توسعه دارد چنا
دهد با توجه به اختصاص یک بخش از برنامه به موضوع زنان و 
خانواده و توجه به شاخص های مختلف توسعه انسانی و تاکید بر 
نقش زنان در فرایند توسعه پایدار، جایگاه زنان در برنامه ششم 
 پیشرفت قابل توجهی داشته است ولیکن علیرغم نگرانی های رهبری
نظام در خصوص رشد منفی جمعیت توجهی به صورت جدی به این 

  .مساله نشده است
ضرورت درک و آشنایی با زادنبه و ده چشمه اشاره کرده اند که 

دیدگاه ها و تحوالتی که امروزه سیستم آموزش عالی با آن روبه 
روست از اهمیت فراوان برخوردار است. از سویی زنان از دو جهت 

نگی و اجتماعی دانشگاه موثر است یکی از نظر تامین در توسعه فره
نیروی انسانی کارآمد یا افزایش کارایی و بهرهوری افراد, دیگر از 
جهت گسترش مرزهای دانش و فن و پیش بردن تکنولوژی. دراین 

 .مقاله, نقش و اهمیت زنان را در توسعه همه جانبه یادآور میشویم
ریزی مهدر نظام برناه اند که شریعت پناهی و همکاران بیان نمود

ها هر چند کشور بهمقوله شهروندی اجتماعی زنان در برنامه
است اما این توجه از برنامه اول تا ششم صورت اندک توجهشدهبه

ها از یک روند تکاملی برخوردار به لحاظ فراوانی اهداف و سیاست
اری در های ساختها از کاستیاست، این درحالی است کهاین برنامه

پارچه برای تمامی ابعاد حقوق اجتماعی شهروندی ریزی یکبرنامه
زنان برخورداراست. همچنین ابعاد اقتصادی و رفاهی بیش از ابعاد 
اجتماعی)آموزش، بهداشت و مشارکت( شهروندی اجتماعی زنان 

 .استریزان بودهمدنظر برنامه
رهنگ بررسی ف( در تحقیق خود اشاره کرده اند که 24خسروی)

خانواده ایرانی و افغانستانی می تواند ابعاد مختلف فرهنگی که باعث 
تحول فکری در خانواده وجامعه توسط زنان می شود را ایجاد نماید 
و در پایان راهکارهای قابل اجرا در حوزه آموزش در توسعه امور 
زنان و ارتقاء فرهنگی و تحول حیات فکری خانواده و جامعه را 

 .نستان خواهیم داشتدرکشور افغا
دراین ( در تحقیقی خود بیان نموده اند که 25سعیدی و همکاران)

مقاله به بررسی نقش آموزش درتوسعه امور زنان وارتقای فرهنگی 
جامعه پرداخته می شود. اگرچه نفس نقش زنان افغانستان در تحول 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از خانواده تا جامعه آشکار و بدیهی می 

اشد اما در طول زمان و از منظرهای مختلف با این مسئله در کشور ب
افغانستان برخورد شده است. در دوره ای حضور و حقوق آنان با 
حاکمیت نگاه های افراطی و تعصبات شدید جنسیتی توام با الیه 

های تندروانه مذهبی نادیده گرفته شده است اما در دوره اخیر شاهد 
ینی هستیم که در این مقاله به ابعاد مختلف فصل جدیدی از نقش آفر

 .آن پرداخته می شود
در این نوشتار ( در تحقیق خود بیان کرده اند که 26بهدار و میری)

به روش توصیفی، تحلیلی و با استناد به متون دینی به تبیین و بررسی 
نقش واالی زنان در توسعه فرهنگی جامعه خواهیم پرداخت و به 

فرهنگی ویژه زنان که خود منشاء کارکردهای برخی راهبردهای 
تربیتی و فرهنگی فراوانی است اشاره می شود. راهبردهایی چون: 
طرح زنان نمونه، جایگزین الگوهای خیالی و غربی؛ سالمت فرد و 
جامعه مرهون غفاف و حجاب زنان؛ آرامش و سازندگی در پرتو 

همسرداری، نقش  اهتمام دختران به ازدواج، تحکیم خانواده در گروه
بی بدیل مادر در تربیت و سعادت انسان؛ مبارزه با تجمل گرایی و 

 .اسراف
حفاظت از رحمانی مهر نیز در تحقیق خود بیان نموده است که 

محیط زیست نیز از این مسیله مستثنا نمیباشد. حفظ محیط زیست 
ضامن بقای نسل بشر و آیندگان میباشد. در این بین برای نهادینه 

دن حفاظت از محیط زیست و صدمه نزدن به آن به یک کر
فرهنگ عمومی نیاز دارد که زنان به عنوان نیمی از جامعه میتوانند 
بخوبی این مسولیت را عهدهدار شوند. لذا پرسش اصلی تحقیق، این 
میباشد که زنان چگونه میتوانند در توسعه فرهنگی برای دستیابی به 

نتایج این تحقیق به  .نی کنندحفاظت از محیط زیست نقش آفری
شناسایی شاخص های توانمند ساز در توسعه فرهنگی زنان با تمرکز 

 بر حوزه های زیست محیطی منجر شده است. 
 

 مواد و روش ها
ارائه مدلی با شناسایی شاخص  یتوجه به موضوع پژوهش که در پ با

پژوهش  نیا ها و مولفه های موثر فرهنگی از دید خبرگان می باشد
ت اطالعا یپژوهش ابتدا جهت جمع آور نیادر  نیاست. بنابرا یفیک

اده گوناگون استف یاسناد و گزارش ها یو بررس یاز روش کتابخانه ا
. در بخش شناسایی شاخص ها و مولفه ها نیز از تحلیل داده مینمود

بنیاد و روش اشتراوس و کوربین به منظور مدلسازی استفاده شده 
مراحل نخست  درمی باشد.  maxqdaاست که در قالب نرم افزار 

 ینظر یدر مورد مبان نیشیپ قاتیمطالعات انجام گرفته و تحق قیتحق
در بخش شناسایی عوامل موثر بر  د.گرد یمطالعه م قیتحق اتیو ادب

توسعه فرهنگی زنان از خبرگان فعال در حوزه های فرهنگی زنان 
بر اساس استعالم از وزارت ارشاد استفاده می گردد. روش نمونه 
گیری این تحقیق گلوگه برفی می باشد. بنابراین حجم نمونه بر اساس 

 15ق برابر کفایت داده در سطح  مشخص گردید. تعداد نمونه تحقی
نفر تعیین شده است. همچنین ابزار تحقیق مصاحبه بوده است. در 

استفاده شده است که  CVRتعیین روایی ابزار تحقیق از شاخص 
 نشان از روایی مناسب ابزار تحقیق دارد. 

 
 یافته ها

در این بخش به منظور شناسایی شاخص ها و مولفه های توسعه 
مصاحبه های انجام شده استفاده شده فرهنگی از روش تحلیل محتوی 

 است. نتایج این بررسی ها در ادامه بیان شده است:
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در بخش کیفی پژوهش، به منظور پوشش دادن به ابعاد مختلف 
مسأله، تحقیق و شناسایی کلیه متغیرها به منظور طراحی نهایی مدل، 
به بررسی متغیرهای اصلی پرداخته ایم. بدین منظور از تحلیل محتوی 

 استفاده کردیم. 
در بخش کیفی پژوهش حاضر، پس از انجام مصاحبه های عمیقی با 

اطالعات گردآوری شده طی سه مرحله کدگذاری باز،  خبرگان،
کدگذاری محوری و در نهایت کدگذاری انتخابی تحلیل شده و در 
نهایت نتایج حاصل از پژوهش کیفی ضمن ترکیب با نتایج حاصل از 
ادبیات پژوهش، در قالب بخش نخست الگوی مفهومی پژوهش 

 بندی گردید. جمع
ب پرسش های باز مصاحبه عمیق مصاحبه شوندگان مطابق با چارچو

پژوهش، پاسخ هایی را ارئه دادند که در هر جلسه با توجه به 
تخصص و تجربه فرد پاسخگو در هر مجموعه، چالش های ایجاد 
شده توسط محقق در هر مصاحبه و نیز دانش محقق این پاسخ ها 
دسته بندی شده اند. بدین شکل که پاسخ های ارائه شده براساس نوع 

های پژوهش، دسته بندی شده و به توایشان در یکی ازمقولهو مح
عنوان مالک ارزشیابی آن مقوله تعریف و تعیین شدند و در نهایت 
با توجه به محتوای پاسخ های ارائه شده، هر یک از مفاهیم 
زیرمجموعه در مقوله مرتبط با خود قرار گرفتند. قابل ذکر است 

نه گیری انجام شده از مدیران و در فرآیند تحقیق کیفی، براساس نمو
نفر از این افراد، طی مصاحبه  15متخصصان حوزه مرتبط با زنان، از 

های عمیق به جمع آوری نظرات پرداخته شده است. در ادامه فصل 
به ارائه فرآیند و نتایج تحقیق کیفی خواهیم پرداخت تا در نهایت 

 به چارچوب نهایی تحقیق دست یابیم.  کدگذاری 
تحلیل داده هایی که در روش داده بنیاد جمع آوری شده اند از در 

استفاده می شود. کدگذاری نشانگر عملیاتی است  1فرآیند کُدگذاری
که طی آن داده ها خرد می شوند، مفهوم پردازی می شوند و آنگاه 
به روش های جدید دوباره به یکدیگر متصل می شوند. در این 

هوم سازی شده و در نهایت به شکل تازه فرآیند، داده ها تجزیه و مف
فرآیند   2ای در کنار یکدیگر قرار داده می شوند . اشتراس و کوربین

تقسیم  3کدگذاری را به سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی
کرده اند . در یک نگاه کلی می توان اینگونه بیان کرد که فرآیند 
تحلیل از کدگذاری باز آغاز می شود و در حالت ایده آل به 

 کدگذاری انتخابی ختم می شود. 
 کدگذاری باز مطالعه کیفی

کدگذاری اولیه متن بعد از خواندن مکرر و دقیق مواد آن انجام می 
ر معرفی، توضیح و نامگذاری می شوند. این شود. واحدهای معنی دا

واحدها ممکن است، لغات، عبارات یا قطعات بزرگتر متن باشند، 
نامیده می شوند. بعد از طبقه بندی،  4هااین طبقات به عنوان مقوله

واحدهای معنی دار متن به عنوان مقوله ها سازماندهی می شوند. 
ذاری را به عنوان این نوع کدگ 1998اشتراس و کوربین در سال 

کدگذاری باز نامگذاری و پیشنهاد کرده اند که در این مرحله 
 سواالت مکرری پرسیده می شود تا ابهامات کدگذاری برطرف شود. 
در مرحله کدگذاری باز، کلیه مصاحبه های انجام شده با خبرگان، 
به تفکیک پیاده سازی شده و تمامی جمالت مرتبط با موضوعات 

، به طور کامل ثبت و کدگذاری شده است. سپس اساسی پژوهش
محقق به تفسیر هر یک از این نکات کلیدی و کدگذاری این نکات 
پرداخته است. قابل ذکر است که به منظور اطمینان از کدگذاری 
درست و مناسب نکات کلیدی نظرات متخصصان، پس از کدگذاری 

ه رفتباز توسط محقق اصلی، از یک نفر محقق دیگر هم کمک گ
شده است تا براساس نکات به کدگذاری مجدد کلیه نظرات براساس 
دیدگاه تخصص خود بپردازد. در نهایت براساس نظرات استاد راهنما، 
کد نهایی برای هر یک از نکات کلیدی انتخاب شده و این کدها 
شماره گذاری شده اند. در بخش پیوست پژوهش، هر یک از 

آنها به تفکیک ارائه شده است.  مصاحبه ها و کدگذاری های باز
در جداول مربوطه در هر سطر یک نکته کلیدی مستخرج از 
مصاحبه ذکر شده است و برای آن یک نشانگر تعیین شده که شامل 
دو بخش است که بخش اول بیانگر شماره نکته کلیدی و بخش دوم 

نشان  A1B1نشان دهنده شماره مصاحبه است. برای مثال نشانگر 
کته کلیدی اول در مصاحبه اول است. سپس برای هر ردیف دهنده ن

 یک کد تعیین شده است که این کد خالصه نکته کلیدی است. 
 کدگذاری محوری )نظری( مطالعه کیفی

در واقع کدگذاری محوری )سطح دوم کدگذاری( نامی است که به 
بنیاد نامیده می شود که در آن مقوالت عملیات ثانوی در تحلیل داده

لی کدگذاری باز داده ها تکوین یافته اند و با یکدیگر مرتبط شده اص
اند. اصطالح کدگذاری محوری توسط اشتراس و کوربین با هدف 
مرتبط کردن مقوله هایی که در کدگذاری باز تعریف شده اند، مورد 
استفاده قرار گرفت. اگر در کدگذاری بازداده ها را بشکنیم و از هم 

ظور نمایش داده ها و مقوله های نظری داده ها را جدا کنیم، یا به من
باز کنیم، کدگذاری محوری دوباره مقوله های قبلی را با روش های 
متفاوت مفهومی در کنار هم قرار می دهد. بنابراین در کدگذاری 
محوری بین مقوله های اساسی که در کدگذاری باز گسترش یافته 

 اند، ارتباطات درونی برقرار می شود. 
در این مرحله کلیه کدهای باز مستخرج از مرحله اول، براساس 
ارتباط با مفاهیم اصلی پژوهش در قالب محورهای اصلی جمع بندی 
شده اند. خروجی این مرحله، کدهای محوری، کدهای متناظر با آنها 
و تعداد تکرار آنها می باشد. در جداول مربوطه در هر ردیف یک 

واقع ترکیبی از چند کد است. در ستون مفهوم درج شده است که در 
بعدی کدهای متناظر با آن مفهوم و میزان تکرار آنها در مصاحبه 
های مختلف ذکر شده است. براین اساس و با توجه به کدگذاری 

 83محوری صورت گرفته بر روی مطالعه کیفی پژوهش، تعداد 
 مفهوم شناسایی گردید. 

_________________________________ 
1 - Coding 

2 - Strauss and Corbin 

3 - Open, Axial and Selective Coding 

4 - Categories 
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 کدگذاری محوری مطالعه اکتشافی 1جدول 
نام 

 شاخص
تعداد 
تعداد  نام شاخص تکرار

 تکرار
نام 

 شاخص
تعداد 
 تکرار

نام 
 شاخص

تعداد 
 تکرار

نام 
 شاخص

تعداد 
تعداد  نام شاخص تکرار

 تکرار

حمایت 
های 

 خانوادگی
وضعیت  5

 تاهل
مدیریت  6

 جذب
3 

اتکا به 
خود در 
 میان زنان

2 

ارتقای 
جایگاه 
اجتماعی 

 زنان

3 
تقویت 

مهارت های 
 مورد نیاز

2 

نظام تعلیم 
 6 عالیق فردی 10 و تربیت

مدیریت 
 3 توسعه

ارتقای 
دانش 

فرهنگی 
 زنان

2 

استفاده از 
دانش 

تخصصی 
 زنان

2 

برنامه 
ریزی منابع 

توسعه 
 فرهنگی

2 

دانش 
انگیزه های  6 کاربردی

 2 شخصی

مدیریت 
جامعه 
پذیری 

 زنان

2 

شناخت 
مهارت 
های 
 تقویتی

2 

ارتقای 
سطح توان 
فرهنگی 

 زنان

3 

ثبت 
تجارب 
زنان 

درتوسعه 
 فرهنکی

2 

تجربه 
های 

زیسته 
 زنان

4 
شخصیت 
پرورش 

 یافته
3 

مدیریت 
امور 

فرهنگی 
 مرتبط

2 
سرمایه 
اجتماعی 

 زنان
3 

مشارکت 
های بین 
المللی 
 زنان

2 
توسعه توان 
تغییرات در 

 میان زنان
2 

حمایت 
های 

 اقتصادی
3 

آموزش 
های 

 کذرانده
2 

توسعه 
فرهنگ 
 اقتصادی

2 

تبعیض 
بودجه ای 
در بخش 

 زنان

2 

پذیرش 
جایگاه 
زنان 

توسط 
 مردان

2 

توسعه 
توانمندی 
زنان در 

مهارت های 
 فرهنگی

2 

جایگاه 
اجتماعی 

 زنان
4 

میزان 
 به دسترسی
 دانش

5 
توسعه 

فرهنگ 
 خانواده

2 
سقف 

شیشه ای 
 در جامعه

3 

پذیرش 
جایگاه 
زنان 

توسط 
 زنان

3 

برنامه 
ریزی در 

فعالیت های 
 فرهنگی

2 

 3 تحصیالت
ریسک 

 4 پذیری زنان
توسعه 

فرهنگ 
 سیاسی

2 

شناخت 
دقیق 

نیازهای 
 ذاتی

3 
زمان بندی 
تغییرات 
 فرهنگی

4 

وجود 
سطحی از 
اعتماد به 

 تغییر

1 

وضعیت و 
نوع 
 اشتغال

5 
حمایت 

های رسانه 
 ای

4 
توسعه 

فرهنگ 
 بین المللی

3 
مهارت ها 
و قابلیت 
 ها تعلیم

8 
باورهای 
 2 اجتماعی

مدیریت 
وظایف بین 

 زنان
2 

حمایت 
 4 قانونی

فرهنگ 
سیاسی 
 جامعه

2 

توزیع 
منابع در 
توسعه 

فرهنگی 
 زنان

2 

شایستگی 
های 

محوری 
 زنان

9 
حمایت 
های بین 

 المللی
2 

مدیریت 
زمان 

تغییرات 
 فرهنکی

3 

قوانین 
اجتماعی 

 موثر
4 

حمایت 
مدیران از 
 توان زنان

8 
تناسب 
صحیح 
تخصص 

میزان  2
ارتباطات  9مشارکت 

 2زنان با 
مدیریت 

امور 
فرهنگی 

2 
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ها در 
 میان زنان

در فضای 
 مجازی

محیط بین 
 الملل

مرتبط با 
 کل جامعه

توانمندی 
در قانون 

 گذاری
2 

میزان 
 به دسترسی

 تکنولوژی
4 

تحلیل و 
مدیریت 
شاخص 
های 

 فرهنگی

میزان  4
 11 نوگرایی

تعامالت 
بین المللی 

 زنان
2 

مدیریت 
تغییرات 
 فرهنگی

2 

توانمندی 
در پیاده 
سازی 
 قانون

3 

میزان 
دسترسی به 
فضای آزاد 
 اطالعات

2 

نظارت بر 
فعالیت 
های 

توسعه 
 فرهنگی

3 

دسترسی 
به 

زیرساخت 
های نرم 
 افزاری

3 

دسترسی 
به 

زیرساخت 
سخت 
 افزاری

7 

مدیریت 
امور 

فرهنگی بین 
 الملل

3 

زمینه 
های 

کارآفرینی 
 زنان

11 

میزان 
دسترسی به 
اینترنت و 

 فناوری

2 

مدیریت 
امور 

فرهنگی 
در سطح 
 سیاسی

حمایت  2
 های دولتی

4 

میزان 
نقش در 
سیستم 
 آموزشی

3 
توسعه 

فرهنگ 
 سیاسی

2 

نسبت 
سطح 
اشتغال 

 زنان

4 

میزان 
اشتغال در 

حوزه 
 تکنولوژیکی

9 

مدیریت 
امور 

فرهنگی 
در حوزه 
 اقتصادی

1 

میزان 
مشارکت 
سیاسی 

 زنان

نابرابری  2
 3 جنسیتی

 کدگذاری انتخابی مطالعه کیفی
، کدگذاری انتخابی است. اصطالح GTسومین عملیات در تحلیل 

مرحله بکار می رود که تحلیلگر به به این علت برای این « انتخابی»
« 1مقوله هسته ای»وضوح یک جنبه مرکزی از داده ها را به عنوان 

انتخاب می کند و روی آن متمرکز می شود. بنابراین در کدگذاری 
انتخابی، همان تکنیک هایی را که در کدگذاری محوری و باز به 

ین ز انتزاع(. اکار می بریم، استفاده می کنیم )اما در سطح باالتری ا
تمرکز حاال روی یافتن یک مفهوم باالتر است، یک مقوله مفهومی 

مرکزی که در سطح دوم انتزاع قرار دارد. با توجه به توضیحات فوق 
در این مرحله کدهای محوری مرحله قبل گروه بندی شد و جدول 
نهایی متغیرها و شاخص های مرتبط به هریک از آنها از دید 

 گردید. متخصصان تهیه 
در جدول مربوط به کدگذاری انتخابی، مفاهیم منتاظر با هر مقوله 

مفهوم  83و میزان دفعات تکرار آنها ذکر شده اند. براین اساس، 
مقوله دسته بندی گردید که این مقوله ها  21شناسایی شده در قالب 

 در جدول ذیل قابل مشاهده است. 
 

 اکتشافی -جدول کدگذاری انتخابی مطالعه کیفی2 جدول
تکرار 
 مفاهیم

 عنوان مقوله
تکرار 
 مفاهیم

 عنوان مقوله تکرار مفاهیم عنوان مقوله

 عوامل فردی 14 کنترل 2 مدیریت دانش 2

 عوامل سیاسی 4 منابع انسانی 4 سازماندهی 3

 عوامل اقتصادی 5 حمایت ها 7 وجود اعتماد بنفس در زنان 2

 عوامل اجتماعی 8 مدیریت زنان 5 برنامه ریزی 3

 عوامل تکنولوژیکی 7 توسعه فرهنگی 5 مهارت های ذاتی زنان در توسعه 3

 عوامل قانونی 4 تغییرات فرهنگی 2 توانمند سازی زنان 2

بهبود جایگاه زنان در  3 پذیرش جایگاه زنان 2
 توسعه

 عوامل محیطی 4

_________________________________ 
1 - Core category 
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 نتیجه گیري
تاکنون دو مرحله برای دستیابی به الگوی نهایی تحقیق انجام گرفته 
است. ابتدا و در مرحله اول محقق با بررسی گسترده ادبیات تحقیق، 
متغیرهای مرتبط با موضوع تحقیق و الگوی اولیه را شناسایی نمود 
که در فصل دوم ارائه گردید. سپس در مرحله دوم، محقق به مطالعه 

کیفی پرداخت و براساس مصاحبه های عمیق انجام شده با متخصصان 
 مدل نهایی تدوین شد. 

در این بخش از تحقیق، جمع بندی دو روش مذکور )بررسی ادبیات 
و مطالعه کیفی( در قالب الگوی نهایی تحقیق و کلیه متغیرهای آن 

در نهایت می توان مدل این تحقیق را در در جدول ارائه می گردد. 
 بخش کیفی در قالب شکل زیر مطرح دانست:

 
 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

در زمینه توسعه فرهنگی و نقش زنان در این حوزه تحقیقات مختلفی 
شده است. برخی از این تحقیقات ناظر بر نقش اجرایی زنان انجام 

( و برخی نیز به صورت یک متغیر میانجی و مداخله 27بوده است)
گر به این شاخص ها پرداخته اند. در این میان آنچه مهم است زنان 
به عنوان یکی از محوری ترین نقش های خود می توانند در توسعه 

تلف مطرح شود. در همین زمینه فرهنگی و اقتصادی کشورهای مخ
می توان به عواملی اشاره نمود که به صورت عوامل علی در این 
ارتباط می توانند موثر باشند. در همین زمینه برخی محققان بر بحث 
ویزگی های شخصیتی و عوامل فردی زنان در توسعه فرهنگی اشاره 

ی فردی و نموده اند. به نظر این افراد زنان با توجه به ویزگی ها
سبک زندگی و عوامل روانشناختی می توانند بخوبی بر فرهنگ 

(. همچنین در سال های اخیر 28نسل های آینده کشورها موثر باشند)
و با روی کار آمدن زنان سیاست مدار در حوزه های کالن کشورها، 
این تفکر که زنان می توانند در سطوح ارشد مدیریتی نیز به فعالیت 

عنوان یک اصل محوری مطرح گردید. در واقع زنان می بپردازند به 
توانند با فعالیت در حوزه های سیاسی نقش مهمی را در توسعه 

 فرهنگی کشورها ایفا نمایند.
از بعد اقتصادی نیز در سال های اخیر حضور زنان در فعالیت های 
اقتصادی، بخصوص در استارت آپ های جدید سبب شده است تا 
حوزه فعالیتی اقتصادی نیز به عنوان یک بخش پررنگ در زنان 
مطرح گردد. ایجاد تفکر زندگی مستقل در نسل های امروزی سبب 

اقتصادی در سطح جامعه شده است تا زنان به فعالیت های جدی 
بپردازند. این موضوع نهایتا سبب می گردد تا طرحی از توسعه 
فرهنگی آینده بخصوص در حوزه فرهنگ کار و اقتصاد وابسته به 

 (.29نقش آفرینی زنان باشد)
در همین ارتباط در حوزه های تکنولوژی نیز زنان با ورود به 

خیر توانسته اند مباحث تکنولوژی های سخت و نرم در سال های ا
تاثیرات عمیقی را بر این حوزه ایجاد نمایند. حوزه های تکنولوژیکی 
به زعم بسیاری از محققین توانسته است آینده فرهنگی کشورها را 
تحت تاثیر خود قرار دهد. چنانکه امروزه می بینیم بسیاری از 
مباحث فرهنگی جوامع تحت تاثیر نرم افزارها و شبکه های 

ی باشند که خواستگاه آنان همین تکنولوژی های نوین می اجتماعی م
باشد. در حوزه های اجتماعی نیز می توان بیان نمود که زنان تاثیرات 
عمیقی را بر روابط اجتماعی ایجاد می نمایند. خانواده به عنوان پایه 
ای ترین بخش جامعه همواره تحت تاثیر همین روابط اجتماعی می 

 عنوان یک عضو محوری فعالیت می نماید.. باشد که در آن زن به
یکی از حوزه هایی که زنان بخوبی توانسته اند در آن فعالیت های 
نوینی را انجام دهند در ارتباط با مباحث قانونی می باشد. زنان در 
سال های اخیر با فعالیت های اثربخش در حوزه روابط قانونی و 

ای جهان توانسته اند همچنین حقوق شهروندی در بسیاری از کشوره
راه را برای فعالیت های آزاد و بدور از تبعیض جنسیتی را ایجاد 
نمایند. نهایتا نیز زنان در محیطی فعالیت می نمایند که بخوبی می 
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فردی، سیاسی، اقتصادی، 
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توانند با تغییر مولفه های اصلی آن بر تمامی جنبه های اجتماعی و 
 می تواننداقتصادی و فرهنگی جامعه موثر واقع شوند. در واقع زنان 

با نقش آفرینی در محیط های جدید ایجاد شده در جهان نقش فعال 
 تری را در حوزه های فرهنگی ایفا نمایند. 

برخی از فعالیت ها و نقش های زنان در توسعه فرهنگی را می توان 
در ابعاد زمینه ای بررسی نمود. برای مثال مهارت های مختلفی که 

د نشان می دهند تا قابلیت های زنان در حوزه های مختلف از خو
آنان در ثبت و مدیریت دانش کاربردی که می تواند بخوبی به انتقال 
دانش به نسل های بعدی موثر باشد بخشی از این فعالیت ها است.  
از سویی اعتماد به نفس زنان می تواند به آنان این امکان را بدهد تا 

ورها به خصوص با تمام توان خود نقش محوری را در توسعه کش
 توسعه فرهنگی ایفا نمایند.

در این میان برخی از شاخص ها می توانند به صورت نقش مداخله 
ای در توسعه فرهنگی زنان مطرح شوند. یکی از این موارد محوری 
حمایت های دولتی، اجتماعی و خانوادگی از زنان می باشد. در واقع 

ها از بخش های زنان با توجه به روحیات خود نیازمند حمایت 
مختلف جامعه و سیاست می باشند تا بتوانند به نقش های خود در 
حوزه توسعه فرهنگی واقف و بخوبی در اجرای آن ها فعالیت نمایند. 
از سویی بخشی از این فعالیت ها می تواند در قالب توان مدیریت 
زنان نیز مطرح گردد. در واقع زنان زمانی می توانند بخوبی در حوزه 

ای توسعه ای فعالیت نمایند که مدیریت بر زمان و منابع خود را ه
بخوبی ایفا نمایند و از این فرصت ها جهت بهبود شرایط استفاده 

 (. 30نمایند)
در ارتباط با نقش زنان در توسعه فرهنگی می توان بخشی از این 
نقش را در حوزه های راهبردی دنبال نمود. تحقیقات متعددی به این 

ا از بعد برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و منابع انسانی حوزه ه
پرداخته اند. این تحقیقات بیان نموده اند که نقش آفرینی زنان در 
این حوزه های مهم می تواند نهایتا تاثیرات عمیقی بر توسعه فرهنگی 

 جوامع داشته باشد.
ری و ابا کنار هم قرار گرفتن این موارد نهایتا می توان انتظارات رفت

عملکردی خاص را از فعالیت های فرهنگی زنان جستجو نمود. در 
این میان انتظار می رود تا با پیاده سازی نقش زانان در توسعه 
فرهنگی بتوان مدیریت صحیح توسعه فرهنگی را ایجاد نمود. این 
موضوع خود می تواند به بهبود جایگاه زنان در توسعه فرهنگ 

نیز توانمند سازی زنان به عنوان یک حوزه کشور منجر شود و نهایتا 
محوری در پیامد های نقش آفرینی زنان مطرح می گردد. تمامی این 
موارد حوزه شاخص محوری توسعه فرهنگی می توانند به تبیین 

 جایگاه زنان در توسعه فرهنگی بپردازند. 
 در ادامه به بیان پیشنهاداتی مرتبط با نتایج تحقیق می پردازیم:

مین زمینه بیان شده است که برخی عوامل نیز می تواند نقش در ه
مداخله گر و میانجی را داشته باشد. حمایت های مختلف از سوی 
سایر گروه ها، مدیریت و حضور زنان در عرصه مدیریت می تواند 

 به عنوان بخش مهمی از این حوزه مطرح شود. 
در بعد عوامل زمینه ای نیز توانایی زنان در ایجاد مهارت های 
مختلف در خود و ایجاد توانمندی در زنان، استفاده از سیستم های 
مدیریت دانش در تبیین و حفظ دستاورد های زنان و همچنین سطح 

اعتماد بنفس به عنوان شاخص های کلیدی در حوزه توسعه فرهنگی 
 زنان مطرح شده است. 

عد عوامل راهبردی نیز برنامه ریزی و مدیریت برنامه در حوزه در ب
توسعه فرهنگی و همچنین سازماندهی منابع ورودی به عنوان اصول 
بنیادین در حوزه راهبردی مطرح شده است. کنترل منابع و همچنین 
کنترل سیستم های حوزه زنان و فرهنگی به عنوان ابعاد اصلی در این 

ر بعد دیگر نیز مدیریت منابع انسانی به حوزه مطرح شده است. د
 عنوان بخشی از ابعاد راهبردی در این حوزه مطرح شده است. 

در نهایت انتظار می رود تا این مدل با پیاده سازی بخش های قبلی 
نهایتا بتواند با توانمند سازی زنان در حوزه های مختلف و همچنین 

بل مالحظه ای داشته بهبود جایگاه زنان در حوزه کارکردی اثر قا
باشد. در نهایت زنان با ورود به این عرصه می توانند تغییرات 
فرهنگی را مدیریت کنند. این موضوع به عنوان یک تحول بنیادین 

 در این بخش مطرح می باشد. 
در این زمینه می توان بیان نمود که این مدل به ارائه یک راهکار 

حزه توسعه فرهنگی می عملیاتی برای توسعه جایگاه زنان در 
پردازد. در واقع این مدل ابعادی را نمایش می دهد که می توانند به 
منظور تایید و حرکت به این سمت مورد استفاده قرار گیرند. این 
ابعاد در حوزه های مختلف می توانند کمک کنند تا با سرمایه 
گذاری صحیح در این بخش نهایتا زمینه برای توسعه جایگاه زنان 
ایجاد شود. هر چند برای میزان و بودجه ریزی در این بخش نهایتا 
می بایست از مدل معادالت ساختاری و ضرایب این بخش استفاده 
کرد به صورتیکه در نهایت بتوان بودجه ریزی و زمان بندی مناسبی 

 در این بخش ایجاد نمود. 

 مود:ه نبا توجه به نتایج این تحقیق می توان پیشنهادات زیر را ارائ

یکی از راهکارها برای بهبود جایگاه زنان در حوزه فرهنگی ایجاد 
سطحی از دانش کاربردی در میان زنان می باشد بصورتیکه بتوان با 
 این دانش کاربردی بخشی از مشکالت زنان در این حوزه مرتفع شود. 

استفاده از سطحی از توان نوآوری و نوگرایی در میان زنان می توان 
را برای بهبود جایگاه زنان در جامعه ایجاد نماید. در واقع این  زمینه

 سطح از نوآوری برای مشارکت زنان می تواند بسیار موثر باشد.

زنان برای ایجاد یک سطح از جایگاه مناسب در جامعه تالش نمایند 
تا سطحی از ارتباط خود با نسل های بعدی را ایجاد نمایند بصورتیکه 

د با موج های جدید در این حوزه همخوان و متناسب در نهایت بتوانن
با نیازهای این گروه ها شرایط جدید و حاکمیت های نوین را پیاده 

 سازی نمایند.
برای ایجاد جایگاه مناسب فرهنگی د رمیان زنان ایجاد سطحی از 
شایستگی های محوری در زنان می باشد. در واقع زنان می بایست با 

ی مورد نیاز خود برای آینده شرایط را ایجاد و شناسایی شایستگی ها
 خود را تقویت نمایند. 

یکی از زمینه هایی که می تواند به زنان در حوزه توسعه فرهنگی 
کمک نماید تجربه های زیسته زنانن می باشد. در این زمینه زنان با 
استفاده از تجربیات عملیات خود در حوزه های مختلف می توانند 

 تا عملکرد خود را در حوزه های فرهنگی بهبود یابد. کمک نمایند 

مسلما یکی از زمینه های موثر بر حوزه های فرهنگی و تالش زنان 
در این حوزه می تواند مرتبط با تحصیالت ایشان باشد. در واقع هر 
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 247  فرهنگی توسعه در زنان جایگاه تبیین مدل طراحی  

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 1, Spring 2022 

چه زنان بتوانند سهم بیشتری از تحصیالت را به خود اختصاص دهند 
 بهتری در حوزه فرهنگی دست یابند.نهایتا می توانند به عملکرد 

یکی از راهکارهای توسعه فرهنگی زنان استفاده از سطحی از انگیزه 
های شخصی و اجتماعی می باشد. در این زمینه می توان بیان نمود 
که انگیزه های افراد می توانند به عنوان یک عامل فردی در حوزه 

در ایجاد جایگاه های فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد تا بتواند 
 مناسب برای زنان موثر باشد. 

یکی از راهکارهای ایجاد جایگاه ویژه برای زنان برگزاری دوره 
های آموزشی می باشد که می تواند توانمندی های زنان را در حوزه 
های مختلف توسعه دهد. در این زمینه سطح دوره های اموزشی 

 ایگاه زنان اثر بگذارد.گذرانده شده در نهایت می تواند به توسعه ج

ایجاد سطحی از دسترسی به دانش در میان زنان می تواند به کمک 
برای بهبود جایگاه زنان موثر باشد. برای این موضوع افزایش سطح 
تحصیالت و تسلط به زبان های مختلف در این حوزه می تواند اثر 

 باالیی داشته باشد.
ی فرهنگی نهایتا می همچنین زنان برای نقش افرینی در حوزه ها

بایست سطح ریسک پذیری خود را ارتقا دهند. در این زمینه این 
سطح از افزایش ریسک پذیری نهایتا می تواند به توسعه برنامه های 
چالشی منجر شود که بتواند به بهبود عملکرد ایشان در این حوزه 

 منجر شود. 
رهنگی و یکی از عواملی که می تواند در ایجاد سطحی از دانش ف

توسعه فرهنگی در میان زنان موثر باشد در حوزه فرهنگ سیاسی 
جامعه می باشد. بنابراین می توان بیان نمود که فرهنگ سیاسی به 
عنوان یکی از زمینه های الزم برای توسعه فرهنگی زنان مطرح می 

 باشد.
زنان با توسعه میزان مشارکت در حوزه های مختلف می توانند 

 ر حوزه های فرهنگی را بهبود و ارتقا دهند. جایگاه خود د
یکی از راهکارها برای نقش افرینی زنان ایجاد کارافرینی در میان 
زنان می باشد. هر چه زنان بتوانند در حوزه کارافرینی موثر تر عمل 
نمایند در نهایت می توانند عملکرد بهتری را نیز در حوزه های 

 فرهنگی ایجاد نمایند. 
سطح جایگاه زنان در توسعه فرهنگی می توان از دسترسی  برای بهبود

به زیرساخت های نرم افزاری مورد استفاده قرار گیرد. این 
زیرساخت های نرم افزاری می تواند در نهایت به ایجاد توانایی در 
زنان در حوزه نرم افزاری که در نهایت اینده را تغییر می دهد تاثیر 

 گذار باشد. 
رت های مرتبط به اینترنت می تواند به زنان کمک استفاده از مها

نماید تا در نهایت در اینده حوزه های فرهنگی که به شدت تحت 
 تاثیر این موضوع قرار می گیرد را تحت کنترل خود قرار دهد.

استفاده از ظرفیت های خانواده به عنوان یک رکن اساسی و موثر 
نوان یکی از در حوزه فرهنگی از سوی زنان می تواند به ع

راهکارهای مهم در توسعه فرهنگی زنان در آینده نزدیک مطرح 
باشد. در واقع زنان با تمرکز بر حوزه های فرهنگی خانواده می 

 توانند نقش اساسی را در این زمینه ایجاد نماید.
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