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  مقدمه
در سالیان گذشته عواملی مانند رشد صنعتی و اقتصادی کشور، گسترش آمـوزش عمـومی،   

ی آموزش عالی، ازدواج دیـررس، کـاهش نـرخ     عرصهتوجهی از زنان به  ورود درصد قابل
های دولتی از مشارکت زنان باعـث   های زندگی و در نهایت حمایت باروری، افزایش هزینه

  . های کار و فعالیت در جامعه شده است حضور چشمگیر زنان در عرصه
 هـای  با این وجود و برخالف افزایش کمّی آنان در بازار کار میـزان حضورشـان در رده  
هـای   مدیریتی اعم از مدیریت کالن و خرد ناچیز است و این در حـالی اسـت کـه پـژوهش    

انجام شده در سطح جهان برای شناخت برتـری مـردان در مـدیریت وجـه تمـایزی را بـرای       
  . مدیر بودن مردان در مقایسه با زنان قائل نیست

ی دارد و کشـور مـا   های مـدیریت  آمار بیانگر عدم استفاده از نیروی عظیم زنان در عرصه
. در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان از این نظـر در وضـع بسـیار نامسـاعدی قـرار دارد     

ی ما بسیار اندک بـوده، مشـارکت زنـان در سـطوح      طور کلی تعداد مدیران زن در جامعه به
بر اساس گزارش توسعه انسـانی برنامـه توسـعه     .مدیریتی حالتی غیر عادی و بیمارگونه دارد

که ایـن   های مدیریتی در ایران اختصاص به زنان دارد؛ حال آن درصد پست 13سازمان ملل 
 31و  34 ،35ترتیـب   ای نظیر استرالیا، کانادا و سوئد بـه  رقم در مورد کشورهای توسعه یافته

  .]18[درصد است
ی  داشــته و ناشــی از تعمــیم نامنصــفانه 1ایــن معضــل مهــم کــه نشــان از تــأخر فرهنگــی 

های کاری است، تبعات منفی خود را بروز داده و  های زیستی زنان و مردان به حوزه تفاوت
هـای مـدیریتی زنـان     هـای فکـری و تخصصـی و قابلیـت     باعث شده است کـه از توانمنـدی  

ی  ای مثـل جامعـه   ی در حال توسـعه  این وضعیت برای جامعه. عمل نیاید ی مناسب به استفاده
ی  طور غیر مستقیم آثار منفی خـود را در رونـد توسـعه    و بهقبولی است  ما، وضعیت غیر قابل
پیش نیاز درمان چنین معضلی، شناخت نسبت به وجود بیمـاری و  . گذارد کشور بر جای می
ای  در این مورد نیز آگاهی از وجود چنین مسـئله . وجود آورنده آن است شناسایی عوامل به

وجود آمـده کـه معضـل     ن باوری بهتوسط دوراندیشان و مصلحان جامعه حاصل شده و چنی

                                                 
1.Cultural Lag 
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های جامعه است، درثانی؛ متغیرهای آن قابـل شناسـایی اسـت و     یاد شده نخست؛ از اولویت

  .سوم؛ قابل حل است
سـقف  «ای موسـوم بـه    ادبیات مدیریت علت عدم ارتقاء و پیشرفت زنان را وجود پدیده

عـددی اسـت زنـان را از    این پدیده که خود حاصـل عوامـل و عناصـر مت   . داند می 1»ای شیشه
ای  دهـد کـه سـقف شیشـه     ها نشـان مـی   پژوهش. دارد پیشرفت به طرف مشاغل باالتر باز می

ای نسـبت بـه زنـان در جامعـه      های متعصـبانه و پنـدارهای کلیشـه    طور عمده بر اثـر نگرش به
و پس گام اول در تشخیص این معضل شناسایی آن دسته از باورها، پندارها . شود ایجـاد می

ای نسبت به جنس زن بوده و گام اول در درمان این معضـل تغییـر    های غلط و کلیشه نگرش
  . های متعصبانه و محدود کننده است این باورها، پندارها و نگرش

های متولی امر فرهنـگ کشـور    تردید مسئولیت اصلی این موضوع با نهادها و سازمان بی
  . خواهد بود

رو کـه منبـع غالـب     هـای جمعـی از ایـن    یـاد شـده رسـانه   هـای   از میان نهادهـا و سـازمان  
تـری   توانند نقـش قابـل توجـه    می .]7[اند  در نزد افراد جامعه 2گیری واقعیات اجتماعی شکل

ای در کشور به  ی سقف شیشه ی حاضر در پی آن است که با تشریح پدیده ایفا کنند و مقاله
تی پرداختـه و در ایـن راسـتا بـه ارایـه      تبیین نقش تلویزیون در ارتقاء زنان به سـطوح مـدیری  

ای حل این معضل بپردازد، موضوعی که با وجود گسترش کمی و کیفی  راهکارهای رسانه
آن توجـه شـده     ها در ابعاد مختلف حیات اجتماعی و هدایت افکار عمومی، کمتر بـه  رسانه
  . است

  بیان مسئله
گیـری از نیـروی زنـان در     بهـره هـا و آمـار موجـود در کشـور، بیـانگر عـدم        شواهد و نشـانه 

ی مـا،   ای مثـل جامعـه   ی در حـال توسـعه   این وضعیت برای جامعه. های مدیریتی دارد عرصه
غیرقابل قبول است؛ زیرا مشارکت زنان در سـطوح مـدیریتی یـک جامعـه از سـویی هـدف       

بررسی معضل یـاد  . شود ی پژوهش آن محسوب می جانبه و از سوی دیگر وسیله توسعه همه
عبـارتی   بـه . سازد که عمده علل ایـن امـر ریشـه فرهنگـی دارد     ما را متوجه این نکته می شده

شود و زنان را از پیشرفت بـه طـرف مشـاغل     ای از آن یاد می آنچه تحت عنوان سقف شیشه
                                                 
1. Glass Ceiling 
2. Social Realities 
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هـای متعصـبانه و پنـدارهای     طورعمـده بـر اثـر باورهـای غلـط، نگـرش       دارد، به باالتر باز می
حال سـؤال اساسـی اینجاسـت کـه چگونـه و از چـه       . شود ایجاد می ای نسبت به زنان کلیشه

توان این موانع فرهنگی را از میان برداشت؟ برای پاسخ به این سؤال باید به سطح  طریقی می
رفتارهـای  . تجلی فرهنگ یا نمود ظاهری آن یعنی سطح رفتارهای اجتماعی مراجعـه کنـیم  

ابراین، اگر بتوانیم واقعیات اجتماعی مرتبط بـا  اجتماعی ریشه در واقعیات اجتماعی دارند؛ بن
تردید خواهیم توانست  مسایل کار و ارتقاء زنان را به نحو صحیح و مطلوبی شکل دهیم، بی

  . رفتارهای اجتماعی را هم در جهت مطلوب سوق دهیم
  .]16[اند  عوامل و نیروهای رسیدن به واقعیات اجتماعی نیز سه دسته

  . منظور عینیت بخشیدن به رفتارها ها به ها، هنجارها و ارزش نرم )الف
  . منظور عینیت بخشیدن به ساختارها قواعد و مقررات و عوامل تنظیمی به )ب
  . منظور عینیت بخشیدن به هر دوی ساختارها و رفتارها باورها و قوانین شناختی به )ج

                                                     .]9[آمدند  وجود می به در گذشته واقعیات اجتماعی بر اثر تعامالت انسانی
. دهنـد  هـای جمعـی هسـتند کـه واقعیـات اجتمـاعی را شـکل مـی         اما امروزه ایـن رسـانه  

هـای   هـای اجتمـاعی امـروزه حاصـل واقعیـت      توجهی از واقعیـت  عبارت دیگر بخش قابل به
تعاریف واقعیت اجتماعی در نزد افـراد جامعـه مبـدل    ها به منبع غالب  ای است و رسانه رسانه
  .]15[اند  شده

عبارتی رفع  به. شود تا اینجا پاسخ سؤال اساسی مطرح شده در همین قسمت مشخص می
زنان به سطوح باالتر مدیریتی نیازمند ابزار اهرمـی    موانع فرهنگی موجود بر سر راه پیشرفت

بهترین وسیله برای تغییر و هدایت افکـار عمـومی   ها  ن ها است و آ قدرتمندی همچون رسانه
ها، باورها و قوانین  بوده و از این توان و قابلیت برخوردارند که بتوانند با اثرگذاری بر ارزش

و مقررات جامعه، واقعیت اجتماعی مطلوب بـه منظـور رشـد و پیشـرفت زنـان در جامعـه را       
واقـع ایـن پـژوهش آن را بررسـی      شـود و در  فراهم سازند؛ اما سؤال بعـدی کـه مطـرح مـی    

هـای   کند، این است که با وجود تصور چنین کـارکرد مفـروض و مطلـوبی بـرای رسـانه      می
انـد یـا اینکـه خـود بـه       ها در عمل تا چه اندازه در رفع موانع یاد شده موفق بـوده  جمعی، آن

ه تلویزیـون  های جمعی خاص عبارت دیگر محتوای رسانه اند؟ به تقویت موانع مزبور انجامیده
منظـور ارتقـاء زنـان بـه      که در پژوهش حاضر مدنظر است تا چه حـد از سـازگاری الزم بـه   
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های مدیریتی برخوردارند؟ و در نهایت اینکه میزان ایـن سـازگاری بـه تفکیـک ابعـاد       پست

  شناختی، هنجاری، تنظیمی و شکلی تا چه اندازه است؟ 
جایگاه تلویزیون در ارتقاء زنان بـه   هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی و تبیین

  : سطوح مدیریتی در جامعه است که در راستای این هدف، اهداف فرعی زیر مطرح هستند
های مختلف تلویزیون از ابعـاد شـناختی، هنجـاری،     بررسی میزان سازگاری برنامه .1

  تنظیمی و شکلی با موضوع ارتقاء زنان به سطوح باالتر مدیریتی 
ها، باورهـا   های مختلف تلویزیون از یکسو و ارزش داری بین برنامه اتبیین رابطه معن .2

 و قوانین و مقررات جامعه در رابطه با زنان از سوی دیگر 
  منظور رفع موانع رشد و ارتقاء زنان در جامعه به  ای ارایه راهکارهای رسانه .3

  ادبیات پژوهش
مباحث محوری حـوزه مـدیریت   های کاری و مسایل وابسته به آن از  حضور زنان در محیط

ی اخیر بوده و به کانون توجه پژوهشگران متعـددی تبـدیل شـده     تنوع فرهنگی در چند دهه
ی مورد اشاره مورد توجه بوده؛ ارتقـاء زنـان    یکی از موضوعات اساسی که در حوزه. است

ای  های موسوم به سقف شیشـ   به سطوح باالتر مدیریتی بوده است که در تشریح آن از پدیده
  . شود یاد می

منظور  توسط مجله وال استریت به 1986ای برای اولین بار در سال  اصطالح سقف شیشه
دارنـد،   های باالتر باز می تشریح موانع نامرئی که زنان را از حرکت به سمت مشاغل و پست

هـا   ی آن آیـد کـه عمـده    وجـود مـی   ای بر اثر عوامل متعددی به سقف شیشه. کار برده شد به
ها موانع مصـنوعی و سـاختگی    آن. ]10[شوند  وامل نگرشی در مورد جنسیت محسوب میع

هایشان  مبتنی بر تعصبات سازمانی، ملی یا جهانی هستند که افراد واجد شرایط را در سازمان
برخی از پژوهشگران بـه تعـدادی از   . ]6[دارند  های مدیریتی باز می از پیشرفت به سوی مقام

کنند کـه عقایـد از قبـل     های قدیمی اشاره می ها و روایت عنوان اسطوره هها ب این محدودیت
هـای متفـاوت    گـاه  البته دیـد  .]11[اند  ی علمی و منطقی تصور شده و یا مفاهیم بدون پشتوانه

یکـی از  . دیگری نیز در خصوص عدم پیشرفت و ارتقاء زنان به سطوح مدیریتی وجود دارد
ا است که علت محدود بودن پیشـرفت شـغلی زنـان را در    گر ها، دیدگاه شخص گاه این دید

هـا   عنوان مثـال، ارتبـاط میـان جنسـیت     به. داند که درون جنس مؤنث وجود دارد عواملی می
دیـدگاه دیگـر بـه فرآینـد     . تواند به مشکالتی که زنـان در کـار مواجـه هسـتند، بیفزایـد      می
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رآینـد اجتمـاعی شـدن    بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، ف    . اجتماعی شدن فرهنگـی معـروف اسـت   
طبـق ایـن   . دهـد نـه مشـاغل مـدیریتی     ای سـوق مـی   سوی کارهای حرفـه  فرهنگی زنان را به

بـر اسـاس دیـدگاه    . ]8[نگرش، تمایل زنان به مدیریت تا اندازه زیادی کمتر از مردان است 
ها را فاقـد اعتمـاد بـه     پذیری زنان طوری است که آن فرآیند اجتماعی شدن فرهنگی، جامعه

با وجود . ]3[آورد  گیری برای رقابت با مردان در جهت اهداف شغلی بار می و تصمیم نفس
پـردازان و پژوهشـگران    های متفاوتی در خصوص پیشرفت زنان، اغلب نظریـه  چنین دیدگاه

هـای   ای از تالش بخش عمده. دانند ای می در این زمینه علت اصلی را در وجود سقف شیشه
ای بـوده اسـت و از    هـای زدودن سـقف شیشـه    ها و شـیوه  ن راهاین پژوهشگران معطوف یافت

ی آن، عوامل فرهنگی و نگرشی است؛ بنابراین، بیشـتر   آنجایی که عمده عوامل ایجادکننده
ی مدیریت تنوع جنسیتی بر رفع موانع فرهنگی بالقوه و بالفعل موجود بـر   صاحبنظران عرصه

انـد کـه در میـان     ای فرهنگـی تأکیـد کـرده   هـ  سر راه ارتقاء زنـان از طریـق ابـزار و دسـتگاه    
  . ای برخوردار هستند های جمعی از جایگاه ویژه ابزارهای مزبور، رسانه

هـا   اما امروزه استفاده از آن ]19[اند  ها همواره در کانون نقد فمنیستی بوده هر چند رسانه
ی  نحـوه هـای طرفـدار حقـوق زنـان، رو بـه افـزایش اسـت؛         در سراسر دنیا و از سوی گـروه 

ها یکی از موضوعاتی است که به نقـد فمنیسـتی    بازنمایی و به تصویر کشیدن زنان در رسانه
هـا هـم در تولیـد و هـم در محتـوا       زعـم گـاالگر، زنـان در رسـانه     بـه . مهیجی انجامیده است

ی خود را بر  واقعیتی که بوده و همچنان سیطره. ]12[شوند  صورت فرودستانه بازنمایی می به
های جمعی دنیا حفظ کرده این است کـه تصـویر زن در آینـه هنـر مردسـاالر،       سانهفضای ر

هـا را سـکس و خشـونت بـا      هـای رسـانه   تصویر مطلوبی نیست و درون مایـه اساسـی برنامـه   
» هـای نـرم   خشـونت «امروزه انواع خشونت نسبت به زنـان از  . دهد محوریت زنان تشکیل می

هـای جمعـی نمـود پیـدا      مرموز در رسـانه  اندهی با یک سازم» های سخت خشونت«گرفته تا 
ها بـا نشـر ایـن اطالعـات، افکـار، ذهنیـات و فرهنـگ جامعـه را شـکل           کرده است و رسانه

  .]1[دهند  می
ای کـه ایـدئولوژی    عنـوان رسـانه   طور عمده بـه  معتقد است تلویزیون به) 2003(اینگهام 

بـه  . کنـد، پذیرفتـه شـده اسـت     فرهنگ جوامع غربی معاصر یعنی پدرساالری را تقویت مـی 
زعم وی هر چند نمایش زنان در تلویزیون در حال حاضر افزایش یافته؛ اما این رشـد صـرفاً   

اسـترز  . ]13[های تلویزیونی هنوز تغییـر نکـرده اسـت     در بعد کمّی بوده و ایدئولوژی برنامه
تهجن همـراه بـا   هـای مسـ   دارد که با ظهور تلویزیون دسترسی مردم به برنامـه  چنین اذعان می
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خشونت افزایش یافته و صرفاً چنین بازنمایی زشـتی از چهـره زن از سـوی تلویزیـون انجـام      

ها از نیم قرن اخیـر بـه بعـد     بررسی وضعیت و کیفیت حضور زنان در رسانه .]17[شده است 
اند؛ نشانگر آن اسـت کـه حضـور آنـان بیشـتر بـرای        ای شده های رسانه که زنان وارد عرصه

هـا   آن. هـای ابـزاری بـوده اسـت     ای و اسـتفاده  بخشـی بـه محصـوالت رسـانه     و جلوهتلطیف 
گیرند و به ارزش مشـارکت سیاسـی و    کنونی زنان را نادیده می  تحوالت مربوط به موقعیت

  . ]5[اند  توجه ای زنان بی کار حرفه
ی موضـوع زن و   طور خالصه آنچه از بررسی اجمالی مبـانی نظـری موجـود در زمینـه     به
ست که بازنمایی مطلـوبی از  ا آید؛ آن دست می های خاصه ادبیات مطالعات انتقادی به رسانه

ای مشـاغل سـخت و    های کار و حرفـه  خصوص در عرصه های زنان به شخصیت و توانمندی
هـا ادراکـات    عمل نیامـده اسـت و حتـی در مـواردی رسـانه      های مدیریتی و سیاسی به سمت

در پژوهشـی در سـنگاپور مشـخص شـد،     . انـد  و پرداختـه غلطی را در خصوص زنان ساخته 
. اند های جمعی آن کشور ادراکات و تصورات متفاوتی از مدیران مرد و زن ارایه داده رسانه

های مورد بررسی در این پژوهش، مدیران مرد را با اصطالحاتی نظیر  عنوان نمونه، روزنامه به
اند و در مقابل مدیران زن را آگاهانـه   ردهبخش، موفق، مؤثر، کارآمد توصیف ک بصیر، الهام

گـرا و   کار، حساس، محتاط، صمیمی، باشعور جامعه هایی از قبیل محافظه یا ناآگاهانه با واژه
نویسـان سـینما و     زعـم بـدیعی، نویسـندگان و فیلمنامـه     بـه . ]14[انـد    انگیز توصیف کـرده  دل

ی زن در  کننـد و چهـره   رح نمـی تلویزیون هیچ درک و فهم درستی از زن در آثار خود مطـ 
  .]2[ای انتزاعی و به دور از واقعیت است  سینما و تلویزیون چهره

خصـوص تلویزیـون بـا     هـای جمعـی بـه    دهد کـه رسـانه   بررسی آنچه گفته شد، نشان می
منظور اشاعه باورهـای مطلـوب و مثبـت در رابطـه بـا       وجود دارا بودن قابلیت و توان الزم به

های اجتماعی مناسب در این خصوص، بیشتر کارکرد منفـی   زتولید ارزشزنان و همچنین با
ی  اما کشورهای در حال توسعه با اذعان بـه ایـن مهـم کـه توسـعه     . در این زمینه داشته است

ی افراد جامعه است، سهم بسـزایی را بـرای مشـارکت     جانبه جانبه مستلزم مشارکت همه همه
منظـور بسترسـازی آن بـه     اجتماعی و مدیریتی زنان در جوامع خود قائل شده و به –سیاسی 
هر چند که این موضوع در ابتدای راه خود بوده و . اند های ارتباط جمعی متوسل شده رسانه

ها و مطالعات چشمگیری در خصوص نقش  دهد، پژوهش ی پژوهش نشان می بررسی پیشینه
ها و  در کشور ما نیز با وجود مطالعه. تقاء زنان وجود نداردهای جمعی در ار و جایگاه رسانه

و در ابعـاد مختلـف آن انجـام      های متعددی که در خصـوص موضـوع زن و رسـانه    پژوهش
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شـود و بـه جـرأت     ای در خصوص موضـوع پـژوهش حاضـر مشـاهده نمـی      شده، اما مطالعه
   .و بدایت است توان ادعا کرد که پژوهش انجام شده از این حیث دارای بداعت می

  مدل مفهومی پژوهش
ی ذهنـی و چـارچوب مفهـومی     از آنجایی که هر پژوهش میدانی و پیمایشـی نیازمنـد نقشـه   
ها مشخص شود؛ در این پـژوهش   است که در قالب آن متغیرهای مورد نظر و روابط بین آن

قل و ارتقـاء  عنـوان متغیـر مسـت    های جمعی به های رسانه نیز با در نظر گرفتن سازگاری برنامه
صورت زیـر خواهـد    عنوان متغیر وابسته، مدل مفهومی پژوهش به زنان به سطوح مدیریتی به

  :بود
   

  
  
  
  
  
  
  

  
  الگوی مفهومی پژوهش. 1 نمودار

ی جمعـی مـورد بررسـی در     با توجه به مـدل مفهـومی پـژوهش و ایـن نکتـه کـه رسـانه       
  : صورت زیر خواهد بود های پژوهش به بندی فرضیه پژوهش حاضر تلویزیون است؛ صورت

و ) بـا مسـئله رشـد و پیشـرفت زنـان     (های تلویزیـونی  بین سازگاری شناختی برنامه .1
  . داری وجود دارد ارتقاء آنان به سطوح مدیریتی رابطه معنا

و ) بـا مسـئله رشـد و پیشـرفت زنـان     ( های تلویزیونی بین سازگاری هنجاری برنامه .2
 . ارتقاء آنان به سطوح مدیریتی رابطه معناداری وجود دارد

باورهای جامعه در رابطه با زنان 
 )عوامل شناختی(

  

 های جمعی رسانه
های جامعه در رابطه با زنان  ارزش

 )عوامل هنجاری(

ارتقاء زنان به سطوح 
 مدیریتی

قوانین ومقررات جامعه در رابطه با 
 )عوامل تنظیمی( زنان
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و ) بـا مسـئله رشـد و پیشـرفت زنـان     (هـای تلویزیـونی   سازگاری تنظیمی برنامهبین  .3

 . داری وجود دارد ارتقاء آنان به سطوح مدیریتی رابطه معنا
و ارتقاء ) با مسئله رشد و پیشرفت زنان(های تلویزیونی بین سازگاری شکلی برنامه .4

  . داری وجود دارد آنان به سطوح مدیریتی رابطه معنا
له ئبا مس(های تلویزیونی  آید، سازگاری برنامه های پژوهش برمی که از فرضیهگونه  همان

عنـوان متغیـر مسـتقل و     از ابعاد شناختی، هنجاری، تنظیمی و شکلی به) رشد و پیشرفت زنان
سـازگاری  . انـد  عنـوان متغیـر وابسـته در نظـر گرفتـه شـده       ارتقاء زنان به سطوح مدیریتی بـه 

ودن باورهای ترویج شده از سوی تلویزیون در رابطه با زنان نظیر شناختی به میزان متناسب ب
باور به عدم برتری جنسیتی مرد به زن، باور به قابل اعتماد بودن زنان، باور به عـدم وابسـته و   

سـازگاری هنجـاری اشـاره بـه میـزان متناسـب بـودن        . اشـاره دارد ... اراده بـودن زنـان و    بی
یزیون در رابطه با زنان نظیر ارزش وابستگی و پایبندی بـه  های اشاعه شده از سوی تلو ارزش

  . دارد... خانواده، ارزش کار و فعالیت زنان در بیرون از خانه و 
گیـری قـوانین و    هایی است که به شکل منظور از سازگاری تنظیمی متناسب بودن برنامه

ر جامعه کمک گیری د مقررات تسهیل کننده و محرک ارتقاء زنان به سطوح باالی تصمیم
ها عواملی نظیر میزان زمان اختصـاص داده شـده    سازگاری شکلی برنامهدر نهایت . کنند می

را در ... هـای مـرتبط بـا زنـان و      به مسایل مربوط به زنـان در تلویزیـون ، قالـب ارایـه برنامـه     
   .گیرد برمی

  شناسی پژوهش روش
هـا از نـوع    آوری دادهی گـرد  پژوهش حاضر از حیث هدف آن پژوهش کـاربردی و نحـوه  

آیـد و در نهایـت از حیـث     شـمار مـی   مطالعات میدانی به  ی های توصیفی و از شاخه پژوهش
صـورت   روش انجـام پـژوهش نیـز بـه    . ارتباط بین متغیرها پژوهش از نـوع همبسـتگی اسـت   

  . پیمایشی بوده است
ی  ران جامعـه های دولتی سطح ته های مدیریت و ارتباطات دانشگاه ی استادان رشته کلیه

برای تعیین . نفر بوده است  = 320Nها  دهند که تعداد آن آماری این پژوهش را تشکیل می
صـورت   ی محدود استفاده شده که فرمـول آن بـه   گیری از جامعه حجم نمونه از روش نمونه

p/50 احتمـال موفقیـت   ،ε=/10 با لحـاظ نمـودن میـزان خطـای    . زیر است ی  و آمـاره  =
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8432استاندارد /=Z گیری نیز بـه   نمونه. دست آمده است نفر به 76، حجم نمونه در حدود
  . روش تصادفی ساده انجام شده است

n = 
zpqN

Nzpq
+− )1(ε

 

نظـر بـه ماهیـت    . استفاده شده اسـت   پژوهش از پرسشنامههای  به منظور گردآوری داده 
شناختی در پرسشنامه اجتناب شده و بر اسـتفاده صـرف     های جمعیت پژوهش از طرح سؤال

  . علمی از نتایج پژوهش تأکید شده است
که در خصـوص موضـوع پـژوهش پرسشـنامه      منظور تعیین روایی پرسشنامه از آنجایی به

در . بنابراین، از نظرهای متخصصان و استادان استفاده شده اسـت  استانداردی وجود نداشته؛
های مختلف و کسـب نظـرات افـراد یـاد شـده، اصـالحات الزم        این مرحله با انجام مصاحبه

انجام شده و بدین ترتیب اطمینـان حاصـل شـده کـه پرسشـنامه همـان خصیصـه مـورد نظـر          
پرسشـنامه در بـین    20ی پرسشـنامه  منظـور تعیـین پایـای    همچنین بـه . سنجد پژوهشگران را می

گیـری از   ی مقـدماتی، بـا بهـره    پس از انجام ایـن مطالعـه  . ها توزیع و تکمیل شدند آزمودنی
 84ی ضـریب آلفـای کرونبـاخ، پایـایی پرسشـنامه حـدود        و محاسبه SPSSافزار آماری  نرم

  . برآورد شد که نشانگر قابلیت اعتماد باالی ابزار پژوهش است
ها و سنجش همبستگی بین متغیرهای پژوهش با توجه بـه ماهیـت    آزمون فرضیهمنظور  به

ای  کیفی متغیرها و ترتیبی بودن مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه، از آزمون همبستگی رتبه
بررسی وجود یا نبود متغیرهـای پـژوهش از آزمـون      همچنین به. اسپیرمن استفاده شده است

از ) هـا  سـازگاری برنامـه  (بندی ابعاد چهارگانه متغیـر مسـتقل    های استفاده شده و رتب دوجمله
منظور تعیین اعتبار مـدل   درنهایت به. طریق آزمون تحلیل واریانس فریدمن انجام شده است

در تجریه و . ارایه شده با استفاده از روش رگرسیون، آزمون تحلیل مسیر استفاده شده است
 SPSSافـزار   های آماری اشـاره شـده از نـرم    ر آزمونها و سای ها و آزمون فرضیه تحلیل داده

  . لحاظ شده است 05/0بهره گرفته شده و سطح خطای 

  ها یافته
  ای  های آزمون دوجمله یافته -الف

منظور تعیین وجود یا نبـود متغیرهـای پـژوهش اسـتفاده شـده کـه نتـایج در         از این آزمون به
  : آورده شده است 1جدول شماره 
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  ای آزمون دوجملهنتایج . 1جدول 

  ردیف
oH  

احتمال
  آزمون

میزان 
  خطا

احتمال مشاهده
  شده

نتیجه 
  آزمون

  رد0H  51/0  %05  60/0  ها سازگاری شناختی در برنامه1
  قبول0H  73/0  %05  60/0  ها سازگاری هنجاری در برنامه2
  رد 0H  48/0  %05  60/0  ها برنامه سازگاری تنظیمی در3
  رد0H  54/0  %05  60/0  ها سازگاری شکلی در برنامه4
  رد0H  42/0  %05  60/0  ارتقاء زنان به سطوح مدیریتی5

  
شده در مورد آید؛ از آنجایی که احتمال مشاهده  برمی 1گونه که از جدول شماره  همان

تر از احتمال آزمون اسـت؛ بنـابراین،    متغیرهای سازگاری شناختی، تنظیمی، شکلی کوچک
. شود ها مبنی بر وجود سازگاری با موضوع رشد و ارتقاء زنان رد می در مورد آن 0Hفرض

منظـور   الزم بـه  های تلویزیونی از سازگاری شناختی، تنظیمی و شـکلی  عبارت بهتر، برنامه به
های  هنجاری برنامه  ارتقاء زنان به سطوح مدیریتی برخوردار نیست و صرفاً وجود سازگاری

دست آمده؛ از آنجایی که در  ی به همچنین با توجه به نتیجه. گیرد مزبور مورد تأیید قرار می
سـت؛  تـر ا  ی پژوهش نیز احتمال مشاهده شده از احتمال آزمون کوچـک  مورد متغیر وابسته

عبارتی ارتقاء زنان به سطوح مـدیریتی در سـطح    به. شود بنابراین، وجود این متغیر نیز رد می
  . پایینی قرار دارد

  ای اسپیرمن  های آزمون همبستگی رتبه یافته )ب
منظور بررسی وجود ارتباط بین دو متغیر و میزان آن از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده  به

 .آورده شده است 2در جدول شماره شده است که نتایج آن 

  نتایج آزمون همبستگی. 2جدول 
   سازگاری شناختی سازگاری هنجاری سازگاری تنظیمی سازگاری شکلی  ارتقاء زنان

  سازگاری شناختی  1 513/0 442/0 391/0  645/0
  سازگاری هنجاری   1 463/0 522/0  583/0
  سازگاری تنظیمی    1 519/0  474/0
  سازگاری شکلی     1  623/0
  ارتقاء زنان       1
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هـای پـژوهش مـورد تأییـد قـرار       ی فرضـیه  های آزمـون همبسـتگی همـه    با توجه به یافته
دار بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته  عبارتی نتایج بر وجود رابطه مستقیم معنا به. گیرند می

شـود، سـازگاری شـناختی     مشـخص مـی   2با توجه بـه جـدول شـماره    . پژوهش تأکید دارند
دار را بـا ارتقـاء زنـان بـه سـطوح مـدیریتی داشـته و پـس از آن          ها بیشترین ارتباط معنا برنامه

و سـازگاری تنظیمـی    58/0سازگاری هنجاری با میزان . قرار داردها  سازگاری شکلی برنامه
  . گیرند های بعدی قرار می ارتباط در رده 47/0با 

  های آزمون تحلیل واریانس فریدمن  یافته )ج
شود که بخواهیم بیش از دو متغیر مـرتبط بـه هـم را کـه در      از این آزمون زمانی استفاده می

منظور تعیـین   در پژوهش حاضر به. بندی کنیم ند، اولویتا سطح مقیاس ترتیبی سنجیده شده
ها از این آزمون استفاده شده اسـت کـه نتـایج     ی سازگاری برنامه وجه غالب ابعاد چهارگانه

  : های زیر است صورت جدول آن به

  نتایج آزمون تحلیل واریانس. 3جدول 
کای دو محاسبه

  آزموننتیجه   میزان خطا  داری سطح معنا  درجه آزادی  شده

858/284 3 000/0 05%  0Hرد  

درصـد از آنجـایی کـه سـطح      95در سـطح اطمینـان    3با توجه به نتـایج جـدول شـماره    
مبنـی بـر نبـود تفـاوت     0Hتر از میزان خطاست؛ بنـابراین، فـرض   داری آزمون؛ کوچک معنا
با بررسی رتبـه  . شود ها رد می دار میان رتبه میانگین متغیرهای چهارگانه سازگاری برنامه معنا

ها وجـه غالـب ابعـاد     شود که سازگاری شناختی برنامه میانگین متغیرهای مزبور مشخص می
نتـایج  . دگیـر  ها بوده و سازگاری شکلی از این حیث در رده آخر قـرار مـی   سازگاری برنامه

  : آورده شده است 4یاد شده در جدول شماره 

  ها بندی ابعاد سازگاری برنامه رتبه. 4جدول 
 رتبه میانگین متغیرها ردیف

  93/3 سازگاری شناختی  1
  08/3 سازگاری هنجاری  2
  84/2 سازگاری تنظیمی  3
  61/2 سازگاری شکلی  4
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  های آزمون تحلیل مسیر  یافته )د
بـا اعمـال   . ارایـه شـده در پـژوهش از ایـن آزمـون اسـتفاده شـده اسـت        منظور تبیین مدل  به

شود که اثر مستقیم متغیرهـای مسـتقل سـازگاری شـناختی،      رگرسیون چندگانه مشخص می
هـای تلویزیـونی بـر متغیـر وابسـته ارتقـاء زنـان بـه سـطوح           هنجاری، تنظیمی و شکلی برنامه

درصـد تغییـرات    43یعنی؛ حدود . ستا 202/0و  284/0، 332/0، 431/0ترتیب  مدیریتی به
شـود،   هـای تلویزیـونی تبیـین مـی     در ارتقاء زنان در جامعه توسط سازگاری شناختی برنامـه 

. طـور در مـورد سـایر متغیرهـا     هـا و همـین   آن توسـط سـازگاری هنجـاری برنامـه     33حدود 
و ضـریب تشـخیص    42/0مدل  (R2)همچنین بر اساس آزمون رگرسیون، ضریب تشخیص 

درصـد تغییـرات در    42است که نشانگر ایـن سـت کـه حـدود      41/0ل شده در حدود تعدی
شود که نشانگر قدرت  ارتقاء زنان به سطوح مدیریتی جامعه توسط مدل ارایه شده تبیین می

نتایج آزمون تحلیل مسیر . نسبت مطلوب مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته پژوهش است به
  : ه شده استنشان داد 2شماره  نموداردر 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  نتایج آزمون تحلیل مسیر .2نمودار

های  سازگاری شناختی برنامه
 تلویزیونی

های  سازگاری هنجاری برنامه
 تلویزیونی

ارتقاء زنان به سطوح 
  سازگاری تنظیمی مدیریتی

 های تلویزیونی برنامه 

  سازگاری شکلی 
 های تلویزیونی برنامه

284/0 

202/0 

332/0 

431/0 
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  گیری  بحث و نتیجه
دنبال آن بودیم؛ تبیـین نقـش تلویزیـون در ارتقـاء زنـان بـه سـطوح         آنچه در این پژوهش به

هـای جمعـی بـا دارا     ضرورت انجام پژوهش حاضر، این بود که رسـانه . مدیریتی جامعه بود
گیـری در   به سطوح باالی تصـمیم بودن توان و ظرفیت بالقوه جهت وارد کردن زنان جامعه 

حـدس مـا بـر    . پردازنـد  در این امر دخیل بوده و به ایفای نقش می  کشور، عمالً تا چه اندازه
خصـوص   بـه  هـای جمعـی کشـور    این بوده کـه بـرخالف وجـود چنـین پتانسـیلی در رسـانه      

و با توجـه   بر این اساس. اند ها از عملکرد مطلوبی بدین منظور برخوردار نبوده تلویزیون، آن
به اینکه عمده موانع موجود بر سر راه پیشرفت زنان به سطوح بـاالتر مـدیریتی همانـا موانـع     

ها خـود را بـر مبنـای وجـود ارتبـاط بـین        شناختی، ارزشی و تا حدودی قانونی است، فرضیه
های تلویزیونی از حیث شناختی، هنجاری، تنظیمی و شـکلی،   ارتقاء زنان و سازگاری برنامه

ترین مزایای  ها از روش پیمایشی بهره گرفتیم که یکی از مهم منظور بررسی آن کرده و به بنا
  . ها است آن قدرت تعمیم یافته

هـای   گونه که انتظار پژوهشـگران بـود، مشـاهده شـد کـه میـزان سـازگاری برنامـه         همان
مـدیریتی در  سازی رشد و ارتقاء زنـان بـه سـطوح     تلویزیونی از ابعاد مختلف به منظور زمینه

های ارایه شده از سوی  ارزشی، برنامهارد و به استثنای سازگاری هنجاری ـ  حد پایینی قرار د
. منظور ارتقاء زنان به سطوح مـدیریتی ندارنـد   تلویزیون از دیگر جهات سازگاری الزم را به

هـای   دار مستقیم بین سـازگاری برنامـه   این در حالی است که از دیگر سو، وجود ارتباط معنا
از سـویی بـر   . گیری جامعه، تأیید شده است تلویزیونی و ارتقاء زنان به سطوح باالتر تصمیم

اساس نتایج پژوهش، درصد باالیی از تغییرات در میزان رشد و ارتقاء زنان به سطوح بـاالی  
ها و قوانین و مقررات  با باورها، ارزش(های تلویزیونی  گیری توسط سازگاری برنامه تصمیم

این مهم گویای تأثیر قابل توجه تلویزیـون بـر ارتقـاء و    . شود تبیین می  )بط با ارتقاء زنانمرت
  . پیشرفت زنان به سطوح مدیریتی است

مدیریت در قرن حاضر نیازمند استفاده بیشتر و بهتر از نیروی زنان در مـدیریت اسـت و   
ای  حقـق اهــداف توسـعه   منــظور ت  اند کـه بـه   کشورهای در حال توسعه به این نتیجه رسـیده

در کشور ما نیز دوراندیشان . خود ناگزیر از مشارکت دادن زنان در مشاغل مدیریتی هستند
و مصلحان جامعه به اهمیت این موضوع پی برده و در پی افزایش سـهم مشـارکت زنـان در    

 های مدیریتی هستند، اما تحقق این هدف نیاز به عزمی گسـترده و فراگیـر دارد؛ زیـرا    سمت
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. هـای افـراد دارد   عامل اصلی مؤثر در پیشـرفت زنـان ریشـه در پنـدارهای جامعـه و نگـرش      

ای کـه بـه سـقف     گونه که در این مقاله بـدان اشـاره شـد، پدیـده     تر و همان عبارت روشن به
ها و ادراکات غلط، منفی و متعصبانه در مورد حضور  ای موسوم است؛ ناشی از نگرش شیشه

عنـوان   آنچه در مورد نقش و اهمیت تلویزیـون بـه  . مدیریت است خصوص زنان در کار و به
ها و باورهای مثبـت و مطلـوب در خصـوص     ترین رسانه جمعی در نهادینه سازی ارزش مهم

گیـری از   مسئله مدیریت زنان گفته شد؛ واقعیتی بیش نبوده و به تجربه ثابت شـده کـه بهـره   
هـا و باورهـای مـورد نظـر      دهـی ارزش  کلتوانـد در شـ   ای مـی  های رسانه ها و قابلیت ظرفیت
  . گذاران در میان افکار عمومی جامعه کامالً مفید واقع شود مشی ریزان و خط برنامه

ها در توسعه ملی توجه خاصی را به سهم  کشورهای در حال توسعه با درک نقش رسانه
ت زنـان و  افـزایش سـهم مشـارک   . انـد  های توسـعه ملـی نشـان داده    ها در برنامه و جایگاه آن

ای برای کشورهای یـاد   های توسعه ارتقای مشارکت آنان در سطوح مدیریتی یکی از برنامه
هـا و عقایـد قـالبی در ایـن      دلیل استحکام سنت شده قلمداد می شود؛ اما آنچه مسلم است به
ای نیازمند عزمی همگانی و گسـترده اسـت و    کشورها تحقق این مهم و غلبه بر سقف شیشه

های افراد جامعه نسبت به این مسئله تغییر نکند، تغییری در وضعیت رشـد و ارتقـاء    تا نگرش
هـای جمعـی    از آنجـایی کـه رسـانه   . زنان به سـطوح بـاالتر مـدیریتی مشـاهده نخواهـد شـد      

شـوند؛ در بخـش    ترین متولی امر فرهنگ و تغییرات اجتماعی در جوامع محسـوب مـی   مهم
ای و رفـع   منظور غلبـه بـر سـقف شیشـه     ای به ارهای رسانهپایانی مقاله به ارایه یکسـری راهک

  : شود موانع ارتقاء زنان به سطوح باالی مدیریتی پرداخته می
هــای جمعــی بایــد بــا همراهــی و مســاعدت مراکــز دانشــگاهی و پژوهشــی و  رســانه -1

هـای غلـط و منفـی موجـود در      خصوص مؤسسات علمی مربوط به زنان، باورها و نگرش به
منظور از بین بـردن و جـایگزین سـاختن     ی بعد به را مشخص کرده و در وهلهمورد جنسیت 

  . سازی بپردازند های مثبت به برنامه ها با باورها و نگرش آن
های مربوط به زنان  خصوص تلویزیون باید به باز تولـید خیلی از ارزش ها و به رسـانه -2

عنـوان مثـال وابسـتگی و     بـه . شوند، بپردازنـد  های سازمانی ضد ارزش تلقی می که در محیط
هـای مثبـت و    های مـدیریتی بـه مثابـه ارزش    پایبندی به خانواده و قرار گرفتن زنان در پست

  . ها باید اشاعه و ترویج شود مطلوب از سوی رسانه
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های نوشتاری، دیداری و شنیداری بایـد بـا اذعـان بـه      های جمعی اعم از رسانه رسانه -3
تفسیر و تحلیل قوانین و مقررات دست و پاگیر و محـدود   کارکرد نظارت اجتماعی خود به

مشی گذاران و  ی فعالیت و رشد زنان در جامعه بپردازند و با تنویر افکار عمومی، خط کننده
تصمیم گیرندگان جامعه را در جهت رفع موانع قانونی موجود و تسهیل رشد و پویایی زنان 

  . داللت کنند
ای  م مادی و معنوی که از ناحیه گسترش سقف شیشههای مستقیم و غیر مستقی هزینه -4

هـا و   انـد؛ بـا نوشـتن گـزارش     آیند و اغلب پنهان و غیـر قابـل مشـاهده    وجود می در جامعه به
ها نقد و بررسی شـود و اذهـان عمـومی و     های علمی و کارشناسی باید از سوی رسانه برنامه

  . خصوص مسئوالن امر در این مورد روشن شود به
ای کـه در   خصوص صدا و سـیما بـه علـت مخاطبـان گسـترده      ای جمعی و بهه رسانه -5
. توانند در فضاسازی و ترمیم فرهنگی نقش مؤثری را ایفا کننـد  ی مملکت دارند، می گستره

هایی برای معرفی زنان متخصص و دانشمند و زنان مدیر تهیه و تـدارک   شایسته است برنامه
  .]4[ و اجرا شود

هایی را تدارک ببینند و با نشـان   های جنسیتی در کار باید برنامه ها برای تفاوت رسانه -6
ی پـذیرش حضـور زنـان در     هـای مـدیریتی جامعـه را آمـاده     ها و سـمت  دادن زنان در پست

  . های مدیریتی بکنند پست
جـای   هـای مـدیریتی کـه بـه     گیـری  هـای اجتمـاعی بـا جهـت     ها و سریال ساختن فیلم -7
تـرویج داده، نقـش واقعـی زنـان را در اداره امـور جامعـه        سـاالری، شایسـته سـاالری را    مرد

عنـوان   هـا قـرار دهـد؛ بـه     های زنان را موضوع اصـلی فـیلم   پررنگ و مرئی ساخته و موفقیت
  . شود ای در جامعه پیشنهاد می راهکار مؤثر در خصوص شکستن سقف شیشه

ی  انگیـزه ها بایـد بـه اشـاعه روحیـه خـود بـاوری و اعتمـاد بـه نفـس و ایجـاد            رسانه -8
بدین منظور الگوهای بازنمایی شخصـیت زن در  . طلبی در میان زنان جامعه بپردازند موفقیت

  .های تلویزیون باید اصالح شود های داستانی و سایر برنامه ها و سریال فیلم
ی  ی غلبـه  هـای مـدیریت و نحـوه    هایی از زنان موفق در عرصه تهیه و پخش گزارش -9
  . شود عنوان راهکاری مناسب و مؤثر توصیه می د در جامعه بهای موجو ها بر سقف شیشه آن

هـای حمایـت از حقـوق     ها، مؤسسات و انجمن تعامل هر چه بیشتر نهادها، سازمان -10
تواند در طرح مواضع زنان و مسایل و مشکالت آنـان از طریـق    های جمعی می زنان با رسانه
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ها و مؤسسات مورد اشـاره   سازمان تر این است که همچنین مطلوب. ها مؤثر واقع شود رسانه

هـای رادیـویی و    های اختصاصـی نوشـتاری ماننـد روزنامـه و نشـریه و حتـی شـبکه        از رسانه
این امر در جهـت آگـاهی بخشـی بـه جامعـه و      . تلویزیونی مخصوص زنان برخوردار باشند

 مفیـد توانـد   ای موجود می های غلط و از بین بردن عقاید کلیشه رفع سوء تفاهمات و نگرش
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