
  

  

  ۴۰ تا ۲۳، از صفحه ١٣٨۷ بهار، ۸۰، شماره ۲۱ دورهنش مديريت، دا

  
طراحي الگوي زن در تلويزيون بر اساس سند چشم انداز 

 توسعه بلندمدت جمهوري اسالمي ايران
  
  

  سهيال بورقاني فراهاني۳* ،باقر ساروخاني۲ ،خديجه سفيري۱

  
  ، ايران)س(ه الزهرا دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي دانشگا۱

  راني، ا استاد گروه جامعه شناسي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران۲
  راني، اوزارت علوم، تحقيقات و فناوري  عضو هيأت علمي۳

  

  )۱۵/۱۲/۱۳۸۶ :تاريخ تصويب، ۱۴/۸/۱۳۸۶: تاريخ دريافت مقاله(

  

  

   چکيده
لبي در مورد آنان موجب عدم تحرک و عقايد قا دهند زنان نيمي از بدنه جامعه را تشکيل مي

تواند موجبات  عنوان فراگيرترين رسانه مي تلويزيون به. مناسب اين قشر عظيم در جامعه شده است

انداز توسعه جمهوري اسالمي ايران را  هاي زنان در جهت تحقق اهداف سند چشم معرفي توانايي

زنان از ابعاد فردي، خانوادگي و اجتماعي، هاي  اين مقاله سعي دارد با بررسي توانايي. فراهم نمايد

 توسعه بلند مدت جمهوري اسالمي از طريق رسانه تلويزيون بررسي آن را بر تحقق اهدافتأثير 

در اين تحقيق سعي شده است با . باشد روش تحقيق به کار گرفته شده اسنادي و دلفاي مي. نمايد

تحقيق فراهم گردد   پاسخ الزم به پرسش،يونشناسايي نظرات خبرگان مباحث زنان، توسعه و تلويز

هاي زنان و نقش مؤثر آنان بر  توان قابليت  ميشود که از طريق آن ودر نهايت الگويي ارائه مي

  .  تلويزيون معرفي نمودويژه هاي جمعي به  را از طريق رسانهاندازتوسعه سند چشمدستيابي به اهداف 

  

  

  

     و سند چشم انداز توسعهانيزيون، زنتوسعه فرهنگي، تلو  :هاي کليدي واژه

  

  

 
   Email: Soheil_15184@yahoo.com    :   نويسنده مسئول ∗
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  مقدمه 
ران، فرهنگ مسلط و فرهنگ مرد ساالري انباشته شده در طول تاريخ اجتماعي اي

يي را تدوين و طراحي کرده که در فرآيند سازوكارهااين فرهنگ . ]۷[منازع بوده استبال

ثبيت و باز توليد خود، فرادستي مردان و فرودستي زنان را توجيه و طبيعي جلوه القاء، ت

ها و افزايش ميزان تحصيالت زنان مبين اين  گير سطح آگاهي دهد، ليکن افزايش چشم مي

هايي هستند که در صورت مهيا شدن زمينه بروز و   و تواناييها تيقابلاست که زنان داراي 

تکامل با نگاه  .]۱۶[ به توسعه واقعي و پايدار را تسهيل نمايندتوانند دستيابي  ظهور مي

 نه تعريف سان از طريق حضور هر جنسيت در جايگاه مناسب خود، وبخشيدن به ان

توان اميد به دستيابي توسعه واقعي و  ، ميجامعه اي نقش وكاركرد هر جنسيت در كليشه

ي جمعي است که با ابزار در اختيار ها حال اين تغيير نگرش به عهده رسانه. پايدار داشت

  .خود بتوانند اعضاي جامعه را اعم از زن و مرد آماده پذيرش اين ضرورت نمايند

 واژه با معاني و ۲۸انداز توسعه بلند مدت جمهوري اسالمي ايران بيش از  سند چشم

وان عن  بر توسعه فرهنگي بهاهيم خود گنجانده است كه از سوييرا در مف مفاهيم فرهنگي

داشته واز سوي ديگر با تکيه بر ارتقاي نقش و جايگاه زنان در تاکيد قلمرو قابل طرح 

 به مقوله پر ،توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي کشور و تقويت نهاد خانواده

ک عنوان ي  تلويزيون به از آن جا كه. داشته است توجه ويژهتوسعهاهميت نقش زنان در 

 تا اهميت توجه سند دارد هفيباشد، وظ ي کارکرد رهبري جامعه نيز مي دارار فراگيرسانه

  .به جامعه منعكس نمايد  راها انداز به اين مقوله چشم

  

   واهميت موضوعهبيان مسئل
هاي توسعه جاي خود را   در برنامهويژه ههاي راهبردي ب برنامه در انداز امروزه واژه چشم

اي  ن است که هر فردي از جامعه به نگاه و انديشهانداز آ نقش اصلي چشم .باز كرده است

هاي خرد و کالني که بايد براي تحقق  کالن دست يابد و خود را در بستر گستره فعاليت

اي که در خور   جايابي کرده و با انجام وظيفه،هاي جامعه صورت پذيرد اهداف و آرمان

 كه با  راهاي جامعه دازآرمانان عبارتي چشم به. ]۱۵[اوست، ايفاي تعهد و مسئوليت نمايد

شود  موجب انرژي در افراد جامعه مي و كند هاي آن نيز درارتباط است، تبيين مي ارزش

 ايران قوانين مربوط به مشاركت زنان كه از روح مشاركت ي اسالمينظام جمهور .]۲۴[

و تعيين صراحتاً به مشاركت عامه مردم قانون اساسي مطرح ساخته و   نشان دارد را دريجمع
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 رشد شخصيت ي مساعد برايها  حمايت از حقوق زنان و ايجاد زمينهيي دولت برا وظيفه

 قانونگذار از شأن و منزلت و موقعيت ي او كه نشانگر تلقي و معنوي حقوق ماديزن و احيا

 يتواند مجر يمو رسانه تلويزيون  دهد ي زنان است خبر مي حضور اجتماعيو دورنما

 جمهوري انداز توسعه بلندمدت سند چشم . باشدي فرهنگيها سياست اين ي برايكارآمد

زنان . هاي فرد ايراني را براي تحقق اهداف خود تعيين كرده است اسالمي ايران ويژگي

قق بايد نقش موثر خود را در تح هاي خاص خود  وتواناييها تيقابلعنوان يک ايراني با  به

هاي خود اين باور را در ساير  گيري تواناييكار هوبا باهداف توسعه كشور باور داشته 

 موانع هموارهليكن وجود باورهاي قالبي در مورد زنان،  نمايند، اعضاي جامعه نيز ايجاد

 ويژه هب]. ۱۹[نمودند  متعددي پيش روي آنان جهت ايفاي نقش موثر در جامعه ايجاد مي

 يها باشد و رسانه ي ميزباور و پذيرش اهميت نقش زنان موضوع قابل طرح در جوامع امرو

به اين معنا كه . دهنده اين باور به جامعه باشد تواند انتقال ي تلويزيون مژهوي  بهيجمع

 در جامعه ي نوين ارتباط جمعيها ي از كارآمدترين تكنولوژيعنوان يك تلويزيون به

ايت در  را به درون خانواده برده و در نه نقش زناني اجتماعيها و الگوها ارزش،هنجارها 

هاي زنان  همه جانبه از توانايي وجود الگويي مناسب و]. ۱۴[ اندازد يجامعه به جريان م

 اين است كه يحال مسئله اساس. اي است طريق تلويزيون داراي اهميت ويژه وارائه آن از

هاي  قابليت ها و توانايي از هايي چه ويژگي  بايرسانه ملي چه تصويرعنوان   به بايدتلويزيون

 توسعه بلند مدت انداز اهداف سند چشمکه منجر به تحقق ان به جامعه ارائه دهدزن

   ؟جمهوري اسالمي ايران شود

  

  پيشينه تحقيق
هاي   نويسنده مقاله با مقايسه سريال»تغييرات نقش زن در جامعه و تلويزيون«در مقاله 

ه بازتاب تلويزيوني  به اين نتيجه رسيده است ک۱۳۷۸ و ۱۳۷۴هاي  ايراني توليد شده در سال

نقش زن در طول دوره مورد بررسي تغيير کرده و اين تغيير نه فقط ناشي از تغيير در 

واقعيت و وضعيت موجود، بلکه ناشي از تغيير در نظر فرهنگ سازان جامعه درباره زنان 

هاي جنسيتي براي توانمندسازي  نقش فرهنگ در متعادل ساختن نگرش«مقاله  .]۶[ است

المللي به لزوم تحوالت فرهنگي براي   توجه محافل بين»المللي بر اسناد بين تاكيد زنان با

از جمله ابزارهاي موثر در اين  و .تغيير يا تعديل نگرش هاي جنسيتي را مطرح مي نمايد

المللي تاكيد  عنوان يكي از اسناد بين پكن به  سند.داند هاي جمعي مي گرش را، رسانهتغيير ن
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محققان  ] .۹[ها دارد اي تصوير زنان در رسانه د متوازن وغيركليشهويژه بر پيشبر

 مفاهيم ي بر شناسايي سع» مشاركت در توسعهي زنان برايتوانمندساز«پژوهش

 آن زنان از يدانند كه ط ي مي را فرآيندي توانمندسازيدارند و به تعبير زنان يتوانمندساز

 به هدف را در خود يو جرأت دستيابشوند  ي خود آگاه مي درونيها نيازها و خواسته

 خود برخوردار يها  ساختن خواستهي عملي الزم برايها يكنند و از تواناي يتقويت م

نقش زنان در توسعه «توان در پژوهش  ي نقش زنان در توسعه را ميبررس .]۱۲[شوند يم

 و ي عربي ادبيات مربوط به زنان در توسعه كشورهاي با معرف»ي اسالميكشورها

در اين پژوهش مفهوم جنسيت و توسعه نقش زنان در .  جستجو كرديرمسلمان عربغي

 گوناگون مورد توجه قرار ي موفقيت زنان در كشورهاي ابزارهايتوسعه پايدار و معرف

ها و موانع مشاركت زنان در توسعه، آثار   شكافيو در نهايت با شناساي گرفته است

مرتون و الزارسفلد، در . ]۱۳[ گيرد ي قرار ميرس در توسعه مورد بري جنسيتيها ينابرابر

 کارکرد »هاي جمعي، سليقه مردم و کنش اجتماعي سازمان يافته رسانه«مقالة خود با نام 

ها از طريق  رسانه. کنند ها را به خوبي مطرح مي تقويت هنجارهاي اجتماعي از طريق رسانه

گردند و به نوعي قادرند يک  ميگيري افراد  ارائه درست و يا نادرست مطالب باعث جهت

ها، افراد عقيدة  به دليل ارائه پيام از طريق رسانه. ندنمايطرز تفکر عمومي در جامعه ايجاد 

بينند و در بسياري موارد در جهت پيام  مي) رسانه(فردي خود را در مقابل عقيدة اجتماعي

 و يخصوص توسعه فرهنگاز ميان تحقيقات انجام شده در. ]۲[دهند  رسانه تغيير عقيده مي

 بعد از انقالب ينقش تلويزيون در توسعه فرهنگ« تحت عنوان يتوان به تحقيق ي متلويزيون

بين نقش تلويزيون و « نمايد ي ميگير در اين تحقيق، محقق نتيجه.  اشاره نمود»ياسالم

 و با طرح » رابطه وجود داردي آن بر مخاطبان خود در مورد توسعه فرهنگيتأثيرگذار

 تلويزيون بر اهميت توسعه ي فرهنگيها  تأثير برنامهي بر شناساييفرضيات خود سع

 بر مخاطبان خود ي و مشاركت فرهنگي، ميراث فرهنگي، موضوع هويت فرهنگيفرهنگ

  . ]۱۰[د دار

 وهيچ يك از تحقيقات  در انجام شده، ظاهراً مطالعات  وبا توجه به سابقه تحقيقات

اين مقاله   ونگاه نشده است در كنار هم  توسعهو) تلويزيون( انهمطالعات به مقوله زن، رس

  .مقوله در قالب  نقش زنان در توسعه فرهنگي از طريق تلويزيون بپردازد به اين سعي دارد
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  مباني نظري
  چشم انداز
هاي راهبردي جامعه دانست که خود گاهي  توان باالترين سطح برنامه ميانداز را  چشم

دستيابي در براي تواند باشد که در نهايت تصويري مطلوب  ين برنامه ميدربرگيرنده چند

گري با دورنگري،  هايي نظير جامع مدت که داراي ويژگي يک افق زماني بلند

  .نمايد  ارائه ميباشد را گرايي مي گرايي، تعهد زايي و واقع ارزش

عبارتي  هد، بهد انداز آن است که به مردم انرژي و نيرو مي ترين کارکرد چشم مهم

. گردد داراي ويژگي انگيزشي است و در جامعه باعث ايجاد شور و حرکت و تعهد مي

  .هاي زير است  انداز مطلوب داراي ويژگي يک چشم

 .زاست تعهد‐
   .زند  گذشته، حال و آينده را به هم پيوند مي‐

   .بخشد  به رفتارها معنا مي‐

   . دارد يکپارچگي و وحدت و هماهنگي را به همراه‐

  . انگيزشي و روحيه ساز است‐

 .   ها و گرايشات متعالي است  بيانگر ارزش‐
  

   ]۴[ هجري شمسي ۱۴۰۴انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  چشم

  :هايي خواهد داشت در افق چشم انداز، جامعه ايراني چنين ويژگي
 و متکي بر توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود •

مردم ساالري : هاي اسالمي و ملي و انقالبي با تأکيد بر اصول اخالقي و ارزش

ها و  هاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ديني، عدالت اجتماعي، آزادي

 . مند از امنيت اجتماعي و قضايي بهره
منابع برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر  •

  . انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي

امن، مستقل، مقتدر، با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه پيوستگي  •

  . مردم و حکومت

هاي برابر، توزيع  برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت •

مند از  فساد، تبعيض و بهرهمستحکم خانواده، به دور از فقر،  مناسب درآمد، نهاد
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  . زيست مطلوب محيط

مند، برخوردار از وجدان کاري،  پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت فعال، مسئوليت •

انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقالب، نظام اسالمي و 

  . شکوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن

الم با تحکيم الگوي مردم ساالري ديني، الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اس •

توسعه کارآمد، جامعه اخالقي، نوانديشي و پويايي فکري و اجتماعي، تأثيرگذاري 

  .اي بر همگرايي اسالمي و منطقه

براي تحقق اهداف توسعه نياز به فرد ايراني  شود طور که از متن سند مستفاد مي همان

  . باشد  خاص آن جنسيت ميهاو کارکردهاي اعم از زن ومرد با قابليت

  

  نظريه کنش اجتماعي 
کند، همه رفتار انساني است که انگيزه  مطرح مي کنش اجتماعي به معنايي که پارسونز

کند، معاني که  و راهنماي آن معاني است که کنشگر آنها را در دنياي خارج کشف مي

هاي اصلي کنش  بنابراين، ويژگي. دهد کند و به آنها پاسخ مي را جلب مياو توجه 

موجوداتي است که در محيط هستند و  و اجتماعي در حساسيت کنشگر به معاني چيزها

  . ]۵[دارد  دريافت مي هايي است که آنها را آگاهي يافتن به اين معاني و واکنش به پيام

کنش اجتماعي که تمامي نظريه پارسونز حول محور آن تنظيم شده است از چهار 

   :شود عنصر تشکيل مي

  کنشگر  .۱

  وضعيت  .۲

  نمادها  .۳

  ها  قواعد، هنجارها و ارزش .۴
  

عنوان يک فرد يا گروه و يا يک جامعه در فضايي که شامل وضعيت فيزيکي  کنشگر به

وضعيت ارتباط پيدا عناصر متفاوت و اجتماعي است زندگي کرده و بواسطه نمادها با 

واره توسط قواعد، هنجارها شود و هم کند و براي هر يک از اين عناصر معنايي قايل مي مي

  .گيرد ها کنش او مورد هدايت قرار مي و ارزش

کردي  کار متمايل به تحليل۱۹۵۱ در سال »سيستم اجتماعي«تالکوت پارسونز در کتاب 

ل معروف  که به الگوي اجي‐شد و چهار نوع کارکرد را در جامعه، در سطوح گوناگون
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 چهار نوع کارکرد دارد که ستگي به وجوداز نظر او حيات هر سيستم ب. د مطرح کر‐است

  .، انسجام و پايداري به هدفسازگاري، دست يابي: ند ازعبارت

 حکايت از تمايل هر سيستمي در سازش دادن نيازهايش با  پارسونز نظردر حقيقت

اش  کننده اين است که هر سيستمي بايد اهداف اوليه کارکرد دوم بيان. شرايط خارجي دارد

انسجام و يگانگي بدين . باشداين اهداف د و عمل آن در جهت دستيابي به را تعريف کن

 روابط دروني بين ،بخشد که عناصر خود را نظم مي معني است که هر سيستمي ضمن اين

 تا بوسيله يکپارچگي، همبستگي الزم براي ماندگاري کارکرد سازد آنها را نيز يکپارچه مي

داري خود را از طريق حفظ الگوهاي فرهنگي تامين نهايت پاي در سيستم را تامين کند و

مانند آثار پيشين پارسونز، » اجيل«تذکر اين نکته مهم است که الگوي در ضمن  .]۱[نمايد

توان آن را الگويي چند  ميلذاآميزد  دغدغه نيازهاي مادي را با دغدغه نيازهاي فرهنگي مي

 دارد ،زيراخاصي به فرهنگ  وليه وديگر تأکيد ا سونز باربا اين حال پار. بعدي دانست

 و ثبات  کردهکند که جامعه براساس آنها عمل فرهنگ است که اهداف غايي را معين مي

باره به الگوي سايبرنتيک درباره نظم  پارسونز در اين. نمايد سيستم و نظام را تضمين مي

ايده او اين است . شناسي وام گرفته بود انديشيد، ادراکي که از زيست بخشيدن به نظام مي

هاي نماديني  از نظر پارسونز، ورودي.کند که فرهنگ به منزله يک دستگاه کنترل عمل مي

شوند قادرند کار يک ورودي بزرگ را در  که از منشأ فرهنگ به سيستم اجتماعي وارد مي

قايل شدن اين مزيت ممتاز براي فرهنگ؛ . هدايت کلي دستگاه اجتماعي انجام دهند

ها، هنجارها و فرايندهاي نمادين، بيش از  نزي است؛ نگرشي که در آن ارزشنگرش پارسو

اندازتوسعه   سند چشم.گرانه و قدرت براي حفظ نظم اجتماعي مفيدند احکام سرکوب

 با وقوف به اهميت فرهنگ و مفاهيم هاي راهبردي جامعه،  باالترين سطح برنامهعنوان به

و با الويت دادن به اين مفاهيم، مسير دستيابي به در متن خود تاکيد ويژه داشته  فرهنگي

  .استاهداف خود را تبيين كرده 

  

  شخصيت در نظام کنش 
پس نظام شخصيتي زنان نيز يک نظام کنش است نيز از نظر تالکوت پارسونز شخصيت 

 قابل  کنشهاي در همان چارچوب مدل تحليلي ساير نظامباشدکه  يک نظام کنش مي

روابطش با نظام اجتماعي همواره درگير با رواها و نارواهاي اجتماعي  در زن. استتحليل 

نخستين . کند  از راه نقش اجتماعي در نظام اجتماعي حضور پيدا مي زنشخصيت. است
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هايي است که انسجام و يگانگي دروني نظام رواني  کارکرد فرهنگ ارائه هنجارها و ارزش

با استفاده از نظر   زنهاست که شخصيت و ارزشبر مبناي همين هنجارها . کند را تأمين مي

ها را تعيين  شود که بتواند هدف يابد، يعني به بياني هنجاري مجهز مي پارسونز مشروعيت مي

  . کرده و رفتارها را در راستاي دستيابي به آنها هدايت کند

از توان نظام شخصيت را  عنوان يک نظام کنش، مي رغم تعبير پارسونز از شخصيت بهبه 

  . دو وجه متکامل و اثرگذار بر يکديگر يعني رفتار و يادگيري نيز مورد مطالعه قرار داد

اي  کند و يادگيري نيز از گذر مجموعه غالباً هر رفتار فرصتي براي يادگيري فراهم مي

 چيزي بيشتر از يادگيري  را نظريه يادگيري اجتماعي يادگيري.پذيرد رفتار صورت مي

شناس برجسته   روان»باندورا«به زعم . داند  ميرائه محرک و دريافت پاسخمستقيم از طريق ا

دست  ه تصويري ذهني از رفتار و نتايج آنها بو پردازد رفتاري، يادگيرنده ابتدا به مشاهده مي

، آن  به بار آورد، اگر نتايج مثبتيآورد آنگاه وي اين تصوير را به عمل در مي. آورد مي

  .] ۱۸[ ، تکرار نخواهدکرد حاصل شدد ليکن اگر نتايج منفيکن را تکرار مي رفتار

توانند امكان يادگيري اجتماعي را از  هاي گوناگون خود مي  قابليت باهاي جمعي رسانه

در صورت باور افراد جامعه نسبت به اين  و به جامعه ارائه نمايندالگوهاي رفتاري طريق 

  . شتتوان به پايداري تاثير آن اميد دا الگوها مي

  :نمايند بندي مي  تاثير وسايل ارتباط جمعي را چنين تقسيم]۲۰[مک ايون  هانمن و

  گرايش تاثيرات روانشناختي شامل تغيير در ادراک، حافظه و •

  تاثيرات رفتاري •

جه ارائه در نتي باورها و و گيري عقايد توانند در شکل هاي جمعي مي پس رسانه

 . باشندرفتاري به اعضاي جامعه مؤثر الگوهاي 
 را در به وجود آوردن مقام و موقعيت يالزارسفلد و مرتن قدرت وسايل ارتباط جمع

تواند به مقام و موقعيت افراد و  ي مي مؤثر دانسته و معتقدند وسايل ارتباط جمعياجتماع

 بخشند و به همين دليل موجب ايجاد حس احترام در افراد ي مختلف جنبه قانونيها گروه

 و ي خبريها  راديو، فيلم تلويزيون، روزنامه،يدر حقيقت وقت. شوند يآنها مجامعه نسبت به 

ها و  دارند و فعاليت ي از افراد اجتماع بيش از ديگران توجه مبذول ميا مجالت به پاره

گويند كه  يدهند، به زبان ساده، به مردم م ي قرار مياقدامات ايشان را مورد بحث و بررس

عنوان رسانه فراگير  تلويزيون به پس .ايد مورد اعتنا قرار گيرند هستند كه بياينها اشخاص

با توجه به نظريه پارسونز . هاي زنان در جامعه را متبلور سازد ها وقابليت تواناييتواند  مي
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توانند در تحقق اهداف نظام  کنشگران جامعه يعني زنان و مردان در يک کنش يکپارچه مي

هاي خاص انجام کنش خود  ن کنش يکپارچه داراي قابليتاجتماعي مؤثر باشند زنان در اي

در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي هستند و از آنجا که به زعم پارسونز کنشگر داراي 

هاي نظام اجتماعي در قالب سند  باشد، پس با تعريف هدف استعداد کافي کارگزاري مي

هايي تعريف  ان کنشگري مؤثر هدفعنو توان به انداز توسعه، براي زنان جامعه نيز مي چشم

ها ايفا  هاي خود بتوانند نقش خود را در تحقق اين هدف کرد که با استعدادها و توانايي

 بر  نيزبا توجه به نظريه کنش پارسونز محيط فرهنگي و محيط اجتماعي و طبيعي. نمايند

هاي زنان در بروز و ظهور  ها و قابليت پس نگاه و باور جامعه به توانايي. کنشگر مؤثر است

از سوي ديگر وجود ابزاري براي ارتقاي سطح . ها موضوع حائز اهميت است اين توانايي

انداز توسعه وتغيير در  هاي اين دسته از کنشگران در جهت تحقق اهداف سند چشم توانايي

ايد  بها توسط تمامي اعضاي جامعه نيز اجتماعي براي باور اين توانايي محيط فرهنگي و

هاي جمعي به خصوص تلويزيون  براساس نظر پارسونز رسانه. مورد توجه قرارگيرد

  . توانند نقش اين ابزار را ايفا نمايند مي

  

  توسعه فرهنگيعنوان کنشگران  زنان به

به توسعه فرهنگي از دو )  ميالدي۱۹۷۳(در اسناد کنفرانس وزراي فرهنگ آسيا 

 توسعه فرهنگي با .۲ فرهنگي، عامل هويت ملي  توسعه.۱: ديدگاه عمده توجه شده است

پس چنانچه برنامه توسعه ملي بدون نگرش فرهنگي تنظيم شود يا  .]۳[ابزار تغيير اجتماعي

توان سخني از توسعه ملي به ميان آورد نه  در برنامه توسعه ملي جوهر فرهنگ نباشد، نه مي

فرهنگي مفهومي است که در هر بنابراين توسعه . اي دروني دست يافت اصوالً به توسعه

با توجه به  .هاي عميق در فرهنگ ملي دارد يابد چرا که ريشه کشور شکلي خاص مي

نظريه پارسونز در خصوص كنشگران اجتماعي، زنان  هاي توسعه فرهنگي و ديدگاه

هاي آتي  توانند كنشگران تغييرات اجتماعي در خصوص تقويت هويت ملي در نسل مي

توانند نقش اساسي را در توسعه پايدار   تمامي کشورهاي در حال توسعه، مي زنان در.باشند

 به روشني »کتاب زنان و توسعه در کشورهاي جهان سوم«مامسن در مجموعه . ايفا کنند

ها دارند که از جمله  توليد فعاليت دارد که زنان نقش مهمي را در توليد و باز بيان مي

 .]۲۲[خانواده اشاره کردتوان به نقش آنها در نگهداري  مي
تواند بر شيوه کنش و واکنش جوامع ما در   ميراث معنوي مي حفظنقش زنان در زمينه
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زنان از طريق انتقال انواع . مقابل پيامدهاي منفي جهاني شدن، تأثير مثبت داشته باشد

ه گون هايشان در بازسازي خالق و انطباق اين گوناگون فرهنگ معنوي با توجه به توانايي

 هاي بيان فرهنگي محلي تداوم شيوه قادرند در هاي دگرگون شونده ها با محيط فرهنگ

 .ندنمايتنوع فرهنگي را تضمين  به عبارتي موثر بوده و
زنان  . فرزندان مسئوليت اصلي زنان استتربيت  وبيشتر جوامع پرورش در از آنجا كه

 اعد رفتاري، اخالقيات، روش وها و انتقال بين نسلي قو همواره نقش محوري در حفظ سنت

قلمروهايي که غالباً براي حفظ مناسبات خانوادگي و انسجام اجتماعي  ،اند ها داشته مهارت

شناسي زنان بخش ديگري از  ها، دانش مذهبي و آئيني و باورهاي هستي روش .اند حياتي

. کند  ميهاي فرهنگي و هويتي زنانه را حفظ و تقويت قلمرو فرهنگ معنوي است که نقش

ها و اجراي آداب و رسوم توسط زنان  براي مثال در جوامع بومي استراليا، برگزاري آئين

آميز و مقدسي است كه  اسرارهاي يک کار صرفاً تشريفاتي نيست بلکه دانش و رويه

بارداري، زايمان، «اي در چرخه زندگي  کنند و اثرات عمده هاي متعددي را دنبال مي هدف

  . ]۱۷[رددا» بلوغ و مرگ

  

  هدف اصلي تحقيق
هاي زنان براي  قابليت ها و هدف اصلي اين تحقيق طراحي الگويي متناسب با ويژگي

  .باشد انداز از طريق تلويزيون مي تحقق اهداف سند چشم

  

  سواالت تحقيق
اساس سند  برسوال اساسي تحقيق اين است که الگوي زن مؤثر بر توسعه فرهنگي

  هايي دارد؟ ر تلويزيون چه ويژگيانداز، قابل ارائه د چشم

  :سواالت فرعي تحقيق عبارت است از

انداز توسعه  هاي فردي زنان در تحقق اهداف سند چشم هاي مؤثربر ويژگي گونه ‐

  چيست؟

انداز  هاي خانوادگي زنان در تحقق اهداف سند چشم هاي مؤثربر ويژگي گونه ‐

  توسعه چيست؟

انداز توسعه  ان در تحقق اهداف سند چشمهاي اجتماعي زن هاي مؤثر بر ويژگي گونه ‐

  چيست؟
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   روش تحقيق
، )١٩٩٩( مارسينک . دلفاي انجام شده است اسنادي وپژوهش فوق با استفاده از روش

گيري  داند که از طريق آن با يک رويکرد تيمي به تصميم دلفاي را روشي کيفي مي

سازي دو يا سه  سپس با آمادهشود،  ي مورد مطالعه آغاز مي پردازند و با تعريف مسئله مي

شود ادامه  شان فرستاده مييا برايتحويل ي اجرايي که به گروه انتخابي متخصصان  پرسشنامه

  . ]۸[پذيرد  ها پايان مي يافته، و در نهايت، با تحليل پاسخ

  

  ابزار گردآوري اطالعات
 سند آوري اطالعات ازخبرگان مباحث مصاحبه و اجراي پرسشنامه دلفاي براي جمع

يا تحقيقاتي در خصوص مباحث فوق   که تاکنون مطالعات وانداز توسعه، رسانه و زن چشم

 در دو در مرحله اول هدف تحقيق تشريح و. ت در چهار مرحله صورت گرفته اساند، داشته

 گروهي در بين خبرگان، توسط محقق مبادله و مرحله بعدي نظرات افراد بدون تاثير فشار

 يك و صفر هاي مورد توافق توسط خبرگان وزن يک ازشاخص به هرمرحله پاياني  در

   .اعطا گرديد

  

   جامعه آماري مورد مطالعه وقلمرو تحقيق
در ي مطالعه وتحقيق  ان با پشينه نفر از متخصص۲۷در بخش روش دلفاي با مراجعه به 

 هاي استان رد) شوند در اين مقاله خبره معرفي مي( انداز سند چشم  و توسعه،امر رسانه، زن

 قرار  مورد مطالعه شناسايي و آمارينمونهعنوان  به ۸۶  و۸۵ در سال اصفهان و  وتهران

به دليل باال بودن نرخ شاخص  الزم به ذکر است انتخاب قلمرو مکاني .گرفتند

و وجود  ]۱۱[) تهران رتبه اول واصفهان رتبه دوم(استان  سازي زنان در اين دو توانمند

  .  ها مي باشد  در اين استانتوسعه  رسانه و،به مباحث زنانربط   متعدد وذيمراکز تحقيقاتي

  

  تحليل اطالعات  ابزار تجزيه و
به  )۰ ‐۱۰(  اوزانختصاص خبرگان منتخب با اآوري اطالعات، جمع در مرحله آخر

 نظر نهايي خود را اعالم نمودند و اين  مرحله آخر پرسشنامههاي معرفي شده در شاخص

  . با استفاده از ابزار تحليل عاملي مورد بررسي قرار گرفتاطالعات
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   دلفاي کيفيتحقيق در پايايي پرسشنامه ):۱ (نگاره

 اجتماعي خانوادگي فردي هاي زن ويژگي
 %۹۷ %۹۷ %۹۵ آلفاي كرونباخ

 ۱۱ ۲۱ ۳۰ )سئواالت(ها  گويهتعداد 

  

  

  ي فردي، خانوادگي، اجتماعي ها هاي زن از جنبه هاي شناسايي شده ويژگي  گونه):۲(نگاره

 ماکزيمم مينيمم انحراف معيار ميانگين هاي شناسايي شده گونه نام ويژگي
 ۸۰/۹ ۸۰/۵ %۹۹۷ ۵۳/۷ ارزش هاحامي 

 ۰۰/۱۰ ۰۰/۴ ۳۶۹/۱ ۸۶/۷ هويت هاحامي  
 ۸۹/۸ ۸۹/۲ ۳۶۷/۱ ۵۱/۶ خودشناسي
 ۰۰/۹ ۷۸/۱ ۷۲۳/۱ ۵۵/۶ مثبت انديشي
 ۰۰/۹ ۰۰/۳ ۵۷/۱ ۱۲/۶ آينده نگري

 فردي

  ۷۸/۶  ۱۸/۱  ۸۳/۳  ۰۳/۹  

 ۰۰/۱۰ ۸۰/۳ ۴۶۱/۱ ۳۳/۷ مديريت خانواده
 ۶۷/۹ ۳۳/۴ ۳۱۲/۱ ۸۳/۶ کننده گستره ارتباطي خانواده تقويت

 ۲۰/۹ ۴۰/۳ ۴۱۲/۱ ۰۵/۶ کننده فرزندان مربي و تربيت
 خانوادگي

  ۸۸/۶  ۲۸/۱  ۲۴/۴  ۷۱/۹  

 ۰۰/۱۰ ۳۳/۲ ۸۶۷/۱ ۹۳/۶ مشارکت در امور اجتماعي
 ۰۰/۱۰ ۰۰/۲ ۰۴۴/۲ ۵۶/۶ مشارکت در امور سياسي
 ۰۰/۱۰ ۰۰/۲ ۰۸۲/۲ ۸۹/۶ مشارکت در امور اقتصادي
 ۶۷/۹ ۱۷/۱ ۹۰۷/۱ ۳۹/۶ مشارکت در امور فرهنگي

 اجتماعي

  ۶۰/۶  ۸۰/۱  ۰۰/۲  ۳۶/۹  
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   هاي تحقيق يافته نتايج و
فردي و عمومي هاي آماري انجام شده، نشان داد كه مشخصات   نتايج استنباط

گونه تأثيري نداشته  گويان از قبيل جنسيت، سن، سطح تحصيالت بر نتايج تحقيق هيچ پاسخ

استودنت  ‐tاند و آزمون   نفر زن بوده۱۹ها مرد و   نفر از آزمودني۸در اين تحقيق . است

ها و نظرات پاسخگويان مرد و زن با يكديگر  باشد كه ديدگاه انجام شده حاكي از آن مي

داري   محاسبه شده براي آزمون معنيP-valueداري ندارد، چرا كه مقدار   معني اوتتف

هاي فردي زن برابر با  گو در رابطه با ويژگي تفاوت ميانگين نظرات مردان و زنان پاسخ

 ۰۵۸/۰هاي اجتماعي زن برابر با   و براي ويژگي۱۶۰/۰هاي خانوادگي   براي ويژگي۵۶۴/۰

. باشد مي) ۰۵/۰(داري آزمون   كوچكتر از سطح معنيP-value مقدار تمامي مواردبوده كه در 

از  . ها تأثيري در نتايج تحقيق ندارد  جنسيت آزمودني درصد۹۵بنابراين با ضريب اطمينان 

 نفر ۱۲ سال و ۵۰ تا ۴۰ نفر بين ۱۲ سال، ۳۰دهندگان كمتر از   نفر از پاسخ۳لحاظ سني 

 واريانس صورت گرفته نيز ‐ اين زمينه، آزمون آناليزدر. اند  سال سن داشته۵۰بيشتر از 

داري با يكديگر  گويان با سنين مختلف، تفاوت معني هاي پاسخ حاكي از آن بود كه ديدگاه

هاي فردي، خانوادگي   محاسبه شده براي هر يك از ويژگيP-valueچرا كه مقدار . ندارد

داري   بوده كه كوچكتر از سطح معني۵۲۲/۰ و ۲۹۴/۰، ۵۲۰/۰و اجتماعي به ترتيب برابر با 

بنابراين در اين رابطه نيز با ضريب . باشد  در نظر گرفته شده، مي۰۵/۰آزمون كه برابر با 

گويان تأثيري در نتايج تحقيق نداشته  توان بيان نمود كه سن پاسخ  درصد مي۹۵اطمنيان 

نتايج نشان . سطح تحصيالت از ديگر مشخصات عمومي مورد بررسي بوده است. است

در . باشند  نفر دكتري مي۱۹ليسانس و   نفر فوق۷ها ليسانس،   نفر از آزمودني۱دهد كه  مي

دهندگان با سطوح تحصيلي متفاوت، از  ها و نظرات پاسخ اين مورد، براي مقايسه ديدگاه

 حاصله نشان داد كه P-value و Fنتايج آزمون . گيري شد  واريانس بهره‐آزمون آناليز

. ها با تحصيالت مختلف وجود ندارد هاي نظرات آزمودني داري بين ميانگين  معنيتفاوت

هاي فردي، خانوادگي و   براي هر يك از ويژگيF حاصله از آزمون P-valueچرا كه 

باشد كه بسيار بزرگتر از سطح   مي۷۹۷/۰ و ۶۶۷/۰، ۸۸۲/۰اجتماعي به ترتيب برابر با 

 درصد سطح تحصيالت ۹۵راين با ضريب اطمينان بناب. است) ۰۵/۰(داري آزمون  معني

همچنين متغيرهاي ديگري از قبيل مرتبه علمي، سابقه علمي . تأثيري در نتايج تحقيق ندارد

ن است كه خبرگان موضوع حائز اهميت اي .اند و اجرايي نيز تأثيري در نتايج تحقيق نداشته

اجرايي متفاوت فاقد  مي وسابقه عل سطوح علمي و سنين متفاوت و ،از جنسيت متفاوت
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 در الگوي ارائه اند،كه اين نكته مثبتي تفاوت معني داري در ميانگين نظرات ارائه شده بوده

  .  شده است

کلي سه طور دست آمده به هبا توجه به نظرات خبرگان مورد مطالعه و نتايج آماري ب

انداز  اساس سند چشم براز ديدگاه توسعه فرهنگيويژه  هبويژگي براي زن مؤثر بر توسعه 

چرا كه . باشد هاي خاصي مي ها داراي گونه توسعه شناسايي شد که هر يک از اين ويژگي

كه ) ۲نگاره ( بوده ۷۸/۶هاي زن داراي ميانگيني برابر با  ها، ويژگي از ديدگاه آزمودني

د داري اين آزمون در مقايسه با ميانه طيف مور  استودنت حاكي از معني‐tنتيجه آزمون 

 بوده ۱۰ تا ۰قابل به ذكر بوده كه طيف انتخاب شده بين ) P-value = ۰۰۰/۰(مطالعه است 

دار بودن ميانگين مذكور در مقايسه با ميانه  لذا معني. باشد  مي۵كه ميانه آن برابر با مقدار 

هاي فردي زن قوياً   درصد، ويژگي جنبه۵داري  مفروض، بدان معني بوده كه در سطح معني

هاي خانوادگي و  اين وضعيت براي ويژگي. باشد دار بوده و بزرگتر از مقدار ميانه مي معني

 ۹۵بنابراين با ضريب اطمينان ). P-value = ۰۰۰/۰(باشد  اجتماعي نيز به همين صورت مي

هاي فردي، اجتماعي و  دهندگان؛ ويژگي توان چنين بيان نمود كه از ديدگاه پاسخ درصد مي

 )۲(همچنين نتايج نگاره .باشد گوي زن در توسعه فرهنگي جامعه مؤثر ميخانوادگي زن در ال

گويي و جلوگيري از مبسوط  حاوي اطالعات توصيفي مفيد ديگري بوده كه براي خالصه

عنوان نمونه برخي از نكات آن بيان  شدن مطلب از ذكر آن خودداري شده و فقط به

که خبرگان براي نقش دهد  نشان مي )۲(تايج توصيفي گزارش شده در نگاره ن. شود مي

اند که   قائل شده۱۰ تا ۰ در ميان اوزان ۷ها وزني باالي  ها و هويت زنان در تقويت ارزش

نقش مؤثر زنان در تقويت اين ضرورت اهميت ويژ ه خبرگان منتخب نسبت به دهنده  نشان

هاي خانوادگي،  همچنين در بخش ويژگي .باشد انداز توسعه مي بيني شده در سند چشم پيش

همچنين . اند  براي نقش زنان در مديريت خانواده تعيين نموده۷خبرگان محترم وزني باالي 

هاي فردي و  نگري در بخش ويژگي ها اعم از خودشناسي، مثبت انديشي و آينده ساير گونه

هاي  کننده فرزندان در بخش ويژگي کننده گستره ارتباطي و مربي و تربيت تقويت

و مشارکت در امور اجتماعي و امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي در بخش خانوادگي 

هاي  بدين ترتيب با شناسايي گونه. دباش  مي۶هاي اجتماعي نيز داراي وزني باالي  ويژگي

هاي فردي و با  بدين معني که زنان جامعه با ويژگي. فوق، به سواالت تحقيق پاسخ داده شد

موثر خود در  هاي خانوادگي و با حضور فعال و ق ويژگيخانواده از طريحفظ و استحكام 

همکاري در نهادهاي  ويژه امور اجتماعي مثل عضويت و ههاي مختلف جامعه ب بخش
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هاي   لذا براساس يافته.توانند جامعه را در دستيابي به اهداف خود ياري نمايد اجتماعي مي

هاي معرفي  ي متناسب با ويژگيتوان نتيجه گرفت که تلويزيون با ارائه تصوير تحقيق مي

 ،تواند داري خود مي  درصد در سطح معني۹۵شده در اين مقاله با سطح اطمينان قابل توجه 

  .انداز را هموار سازد راه دستيابي به اهداف سند چشم

  

  الگوي پيشنهادي تحقيق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الگوي پيشنهادي تحقيق): ۱(نمودار 

  
  پيشنهادات

گوي ارائه شده در اين تحقيق الزم و بايسته است که مسئولين رسانه  با توجه به ال

جهت  ]۲۳[سازماني   باتوجه به سطح اثرگذاري خود درسطح فردي، اجتماعي وتلويزيون

 نمايش نقشبا  و  به نقش مؤثر زنان توجه بيشتري داشتههاي تلويزيوني طراحي مجموعه

 :هاي خانوادگيويژگي

  ـ مديريت خانواده

  كننده گستره ارتباطي خانواده تقويتـ 

    ـ مربي و تربيت كننده فرزندان

::ويژگی هاي اجتماعيويژگی هاي اجتماعي

  مشارک درا موراجتماعیمشارک درا موراجتماعی  ‐‐

  مشاركت درا مورسياسي مشاركت درا مورسياسي ..  ‐‐

  مشاركت درا موراقتصادي مشاركت درا موراقتصادي   ‐‐

  فرهنگي فرهنگي   امورامور  ـ مشاركت درـ مشاركت در

اهداف سند

  انداز چشم

 )توسعه فرهنگي(

 :هاي فرديويژگي

  ها ارزش و ها هويتـ حامي 

  ـ مثبت انديشي

  ـ خودشناسي

 نگريآينده‐

  تلويزيون
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هاي معرفي شده در اين مقاله به  يژگيسازي و ها سعي بر برجسته اين مجموعه درآنان 

، ]۲۱[هاي جمعي از نظر السول  با توجه به كاركرد رسانه. مخاطبان خود داشته باشند

توانند باور پذيرش  ايجاد همبستگي اجتماعي، مي ها با كاركردهاي نظارت بر محيط و رسانه

 ها و قاي اين تواناييهاي زنان را در ميان اعضاي جامعه ايجاد نموده و موجب ارت توانايي

هاي تلويزيوني جهت  سازان مجموعه برنامه شود مي لذاپيشنهاد .ها در زنان شوند قابليت

هاي اثرگذار خود در سطح فردي، خانوادگي و  باگونه  الگواين هاي خود از طراحي برنامه

 ودهاستفاده نمانداز   مورد نظر سند چشمي به اهداف توسعه فرهنگيجهت دستياباجتماعي 

 معرفي نمايند و به اين به آحاد جامعه را  آنانيها  وقابليتها ي حضور فعال زنان و توانمندو

 از بدنه جامعه و پذيرش اين فعاليت توسط تمام افراد جامعه ي فعال كردن نيمترتيب موجب

   .شوند



  ندمدت جمهوري اسالمي ايرانطراحي الگوي زن در تلويزيون بر اساس سند چشم انداز توسعه بل
  

  

٣٩

  منابع 

شارات انت: ، چاپ دوم، تهران»شناسي هاي جامعه نظريه« .)۱۳۸۱ (. تقي،آزاد ارمکي .۱

  .۴۴‐۴۵ص.ص.سروش

، پژوهش »هاي اجتماعي در تلويزيون بازتاب چشمد اشت«. )۱۳۸۰ (.اعزازي، شهال .۲

 ‐۱۳۱مرکز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران، ص ص : ۱شماره : ۱زنان، دوره 

۱۰۱.  

، چاپ »گفتارهايي در زمينه فرهنگ و تمدن: فرهنگ شناسي«. )۱۳۷۸ (. چنگيز،پهلوان .۳

  .پيام امروز: ناول، تهرا

 مجمع .)۱۳۸۲ (. هجري شمسي۱۴۰۴انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  چشم .۴

  .تشخيص مصلحت نظام

، ترجمه عبدالحسين نيک گهر، »جامعه شناسي تالکوت پارسونز« .)۱۳۷۶ (. گي،روشه .۵

  .۵۶ص ،مؤسسه فرهنگي انتشارات تبيان: چاپ اول، تهران

 پژوهش زنان، دوره ،»ش زن در جامعه و تلويزيونتغييرات نق «.)۱۳۸۰ (.راودراد، اعظم .۶

  .۱۳۳‐ ۱۵۶ص. مرکز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران، ص: ۱شماره : ۱

ص ص  .، انتشارات کيهان»دائره المعارف علوم اجتماعي« .)۱۳۷۷ (.ساروخاني، باقر .۷

۵۷۴‐ ۵۷۲.  

مطالعات ، »ماعيدلفاي كيفي،ابزار پژوهش در علوم اجت«. )۱۳۸۳ (.ساروخاني، باقر .۸

  .۹۱ص .پژوهشكدة زنان، دانشگاه الزهرا شماره چهار، سال دوم، زنان،

مرکز امور  :، تهران»سازي زنانش توانمندمجموعه مقاالت هماي«. )۱۳۸۰(. شادلو، شيده .۹

  .۲۱۹.مشارکت زنان، رياست جمهوري، ص

هنگي ايران نقش تلويزيون در توسعه فر «.)۱۳۸۰ ‐۸۱ (.فرهنگي مشهدي فراهاني، بافتي .۱۰

  . پايان نامه فوق ليسانس، دانشگاه آزاد اسالمي؛»بعد از انقالب اسالمي

 :، تهران»سازي زنانش توانمندمجموعه مقاالت هماي«. )۱۳۸۰(. محمد وحيد قلفي، .۱۱



  ١٣٨۷ بهار ،۸۰ شماره ،۲۱ دوره، دانش مديريت

  

٤٠

 

  .۲۷۵مرکز امور مشارکت زنان، رياست جمهوري، ص

، » توسعهتوانمندسازي زنان براي مشارکت در «.)۱۳۸۲ (. محمود و ديگران،کتابي .۱۲

  .۷فصلنامه پژوهش زنان، مرکز مطالعات و تحقيقات زنان، دوره اول، شماره 

، فصلنامه پژوهشي »نقش زنان در توسعه کشورهاي اسالمي «.)۱۳۸۱ (.کوالئي، الهه .۱۳

  .۱، شماره ۲زنان، مرکز مطالعات و تحقيقات زنان، دانشگاه تهران، دوره 

ترجمه مجيد ، » فرهنگ رهيافتي جهانيها، ارتباطات، رسانه« .)۱۳۷۹ (.آلل، جيمز .۱۴

  .مؤسسه انتشاراتي. نيکودست، چاپ اول

درآمدي بر بازشناخت الزامات تحقق سند  «.)۱۳۸۵ (.ناظمي اردکاني، مهدي .۱۵

انداز جمهوري اسالمي ايران، جلد  ، مجموعه مقاالت همايش سند چشم»ازاند چشم

  .۱۲۵پنجم، ص

فتر امور زنان رياست جمهوري صندوق  کار مشترک د.)۱۳۷۲ (.نقش زنان در توسعه .۱۶

  .۲۵‐۳۲ص. ،ص انتشارات روشنگران: کودکان سازمان ملل متحد تهران

  . تهران.)۱۳۷۸ (.همايش بين المللي نقش زنان در انتقال ميراث فرهنگ معنوي .۱۷

18. Bandura, A. (1977). “Social Learning Theory, Englewood cliffs”, New 
Jersey: Prentice Hall. 

19. Bussey, k. and Bandura, A. (2004). “The psychology of Gender, Editors”, 
Alice H.Eagly, Anne E. Beall, Robert J. stemberg, New York & London: 
The Gilford press, pp: 92. 

20. Hunnman, G. J. and Ewen, w. j. (1975). “Communication and Behavior”, 
Addison- wesley Publishing company. 

21. Lasswell, H. D. (1948). “The structure and Function of communication in 
society”, New York: Harper, pp: 118. 

22. Mamson, J. (1991). “Women and Development in The Third World”, 
London: Routlidge. 

23. McQuail, D. (1984). “Communication”, 2Ed, London, Long man.  

24. Nunos, B. and Bennis, W. (1985). Leaders: “The strategies for taking 
change”, New York, Harper colins. 


