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 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

 )47پياپي  (1385، تابستان دوم، شماره چهارمدوره بيست و 

  )جمعيت و توسعه نامه ويژه (

  

  :سياسي زنان مديريت

  ها تحليل محتوايي از رويكرد روزنامه

  

  **مهجبين آباديان       *دكتر خديجه سفيري

  راـدانشگاه الزه       

  

  هچكيد
 وسايل ارتباط جمعي از اهميت زيادي برخوردار ،دشو ميضر كه عصر ارتباطات ناميده در عصر حا

 كه از يك سو در شـكل گيـري نگـرش    ، نيز يكي از وسايل مهم ارتباط جمعي هستند ها  روزنامه. است

  .ندباش مي بازتاب تغييرات اجتماعي در جامعه ،و از سوي ديگراهميت دارند افراد 

  ايـن مقالـه  .اسـت  حضور سياسي و اجتمـاعي زنـان   ،ح در جوامع امروز  يكي از مسائل قابل طر    

اهداف مقاله عبـارت   . دنبال كندها بررسي روزنامهي  به وسيلهكوشد تغييرات نگرش افراد جامعه را    مي

  :است از

  . نسبت به مديريت سياسي زنانها  نگرش حاكم بر روزنامه. 1

  ازپـيش  ي  مديريت سياسـي زنـان در دوره  ي  آمده در زمينهبه وجودبررسي تغيير نگرش    . 2

  . از آنپس ي  نسبت به دوره1376

 »فـستينگر «ناهمـاهنگي     و »پارسـونز «ي جامعه پذيري    ها   از تئوري  ،براي تبيين نظري موضوع   

  .استفاده شد

  :دهد  نشان ميها و يافتهاست  روش تحليل محتوا بوده ،روش مورد استفاده

 سالم بيشترين ميزان ي روزنامه .استسياسي زنان متفاوت بوده  به مديريت ها توجه روزنامه. 1

ي همشهري و اطالعـات  ها روزنامه. اند  رسالت و كيهان كمترين ميزان توجه را داشته     ي  روزنامه توجه و 

   .در وضعيت ميانه قرار داشتند

هـاي همـشهري و     به بعد ميزان توجه به مديريت سياسي زنـان در روزنامـه          1376از سال   . 2

هاي سالم، بيشترين رشـد را داشـته اسـت و كمتـرين رشـد در                  اطالعات و پس از آن دو در روزنامه       

ي هـا  بـا آزمـون  ، اين امر  بهها تفاوت ميانگين توجه روزنامه . هاي رسالت و كيهان مشاهده شد       روزنامه

  . هم چنين تفاوت در ميزان رشد نيز مورد تا ييد قرار گرفتاست دار بوده   معني،آماري

         ها روزنامه .5  جامعه پذيري .4   سياسيمشاركت .3  يمديريت سياس .2  تغيير نگرش. 1 :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه. 1
 درست در تقابـل بـا شخـصيت    ها آنند كه شخصيت مطلوب شو ميزنان از نخستين سالهاي عمر با اين باور تربيت  

از اعتبـار علمـي   . ي صاحبان علم و قدرت در مورد زنان پذيرفتـه شـد   اين ديدگاه عرفي از ديرباز از سو       .مردان قرار دارد  

  .شد) خانگي(برخوردار گرديد و زمينه ساز تقسيم جهان به دو قلمرو عمومي و خصوصي 

                                         
 دانشيار گروه علوم اجتماعي *

  كارشناس ارشد جامعه شناسي **
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60 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

،  موجـب گرديـد زنـان در هـيچ كـشوري داراي نفـوذ      ؛اختصاص قلمرو عمومي به مردان و قلمرو خصوصي به زنان    

 زنـان بـه   ، سياسـي نيـز  ي از اين رو در عرصـه ). ي استثناييها مگر در موقعيت (ن نباشند   دسترسي و منزلت برابر با مردا     

انـد و بـا ايـن كـه      در جهان غايب  » سياست« رسمي   ي  ندرت در نهادهاي سياسي رسمي حضور دارند و آشكارا از صحنه          

دي برخوردارنـد انـدك اسـت و     اما شمار زناني كه از جايگاه سياسي قدرتمنـ       ،اي از زنان داراي مقام سياسي هستند       عده

، اعـضاي هيـات دولـت   ، ي رياسـت جمهـوري  هـا  تـوان در پـست   مي بسيار كمي از زنان را در سطح جهان   ي  درواقع عده 

  .مشاهده نمود...  نمايندگي مجلس و 

ها ديگر همراه با مقـام و موقعيـت     انسان ،تفاوت ميان زندگي مدرن و زندگي كهن در اين است كه در زمان حاضر             

آنـان آزادنـد كـه     .كنـد  اند زنجير نمي ند و بندهايي ناگسستني آنان را به جايگاهي كه در آن زاده شده            شو  ميد زاده ن  خو

 را در نظرشـان  چـه  آنگيـرد بهـره بگيرنـد و      استعدادهاي خود را به كار بندند و از امكاناتي كه در اختيارشان قـرار مـي               

خواهند چـون زن   نمي، يي دارندها  خواستهها آن. ن قاعده مستثني نيستند زنان نيز از اي   . نمايد به دست آورند    مطلوب مي 

خواهنـد بـه صـرف زن بـودن اجبارهـاي گونـاگون بـر             نمـي ،  هستند از حق و حقوق اجتماعي كمتري برخوردار باشـند         

  .ند نه قدرتخواهند چون انسانند حق داشته باش مي . چون كودكان نابالغ رفتار شودها آنشان سايه افكند و با  زندگي

هاي   موجب گرديد براي اثبات صالحيت و توانايي، سياسي در زنان- آگاهي و شناخت اجتماعي     ي  از اين رو توسعه   

در   مـردان ،ي بسياري برخوردار شدند و حتي در مواقـع بـسيار  ها خود از هيچ تالشي دريغ نكنند و در اين راه از حمايت    

ي هـا  انـد و در راه اثبـات توانـائي      زگر نهضت افزايش حقوق سياسي زنان بوده       خود آغا  ،هاي سياسي  ها و جناح   قالب گروه 

  ها نتايجي را به همراه داشته است؟ آيا اين تالش. اند  سياسي زنان از هيچ تالشي دريغ نكرده-اجتماعي 

  

  طرح مساله. 2
ين نـوع شـكاف موجـب    ا. ه است هاي موجود در جوامع بود      ازجمله شكاف  ،از ابتداي تاريخ تاكنون شكاف جنسيتي     

 كـه  جـا  آندر جوامـع سـنتي از   .  منفعل و غيرموثر عمل كنند  ،زندگي سياسي   ، به ويژه     زندگي ي  د زنان در عرصه   شو  مي

 هـا  آنشكاف جنسيتي در حيات سياسـي  ، كردند ميزنان تابع همسران خود بودند و نقش سياسي را نقشي مردانه تلقي         

  .موثر نبوده است

عـدم   ،ي مدرن از دنياي سياست بر كنـار بودنـد و بـه دليـل اهميـت اقتـصاد خـانگي         جامعهزنان تا پيش از ظهور  

 به زن ، تقسيم كاري در نتيجه. شد مي خصوصي محدود ي  به حوزه ها  آن نقش   ،و خصوصي  مي   عمو ي  تفكيك ميان حوزه  

دد و هنگـامي  گـر  مـي  منزل تهيه  زيست دري مادام كه وسايل اصلي و اوليه. د شو ميدنياي روابط داخلي خانواده تبعيد      

 را ايجـاد  هـا   مديريت و سازمان سياسي و گـسترش شـناخت  ي ي پيچيدهها  مكانيسم،كه كنترل و استيالي اين مبادالت 

 ،ن صـنعت آنه تنهـا بـازار و متعاقـب    . دشو مي امتيازات مردان و جز،ي ابزارهاي جدي مديريت و فرماندهي   همه ،كند مي

 و هـا   و درگيـري هـا  بـا ايـن قـدرت   . ندشـو  مـي محـسوب    تيول مـردان و جز،ام سلسله مراتببلكه سياست و تمدن و تم  

بـه ايـن   . ندشـو  مـي ي مردانـه مـسلط   ها ارزش تمام ،كند مي و حتي با اخالقي كه نظام تحميل     ها  آني منتج از    ها  رقابت

ن  آخلـي و زنانـه و خـدمت در    ديگـري دا ، يكي خارجي مردانـه و قـدرت    :گيرند ميترتيب دو عالم در كنار يكديگر قرار        

  )1378: 115، گارودي( .مطرح است

گيـرد كـه محـيط عمـومي و      مـي  درون اين انديـشه جـاي     ، سياست در مغرب زمين    ي  بحث حضور زنان در عرصه    

 نقـش  هـا  بعـد  عاليق متفكران سياسي غـرب شـد و  و اين بحث از قرن هفدهم جز      .خصوصي كامال از هم متمايز هستند     

  )1375: 57، مصفا( .ت ليبراليسم ايفا نموداصلي را در نظريا

  .  عمومي شدندي وارد عرصه  زنان عمال،اما در جهان مدرن با رشد اقتصاد سرمايه داري

از ورود  زنـان از دسـتمزد پـايين برخـوردار بـوده و     . ي نابرابر قرار گرفتند  ها   در موقعيت  ، علي رغم تالش زياد    ها  آن

 در شرايطي بود كه گفتمان مدرن با مفـاهيمي چـون   ها رويارويي با نابرابري. شد مي به مشاغل سطح باال خودداري     ها  آن

بـه نظـر   . كـرد  مـي  ذهني را براي زنـان آمـاده         ي  زمينه ... و گرايي خردگرايي  برابري آزادي فردگرايي و حقوق فردي عام      

 بـا بـسط حقـوق سياسـي و      عمـومي يعنـي  ي رسيد كه نخستين گام در جهت برابري با حضور برابر زنـان در حـوزه              مي
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61  سياسي زنان مديريت

 آمد كه فقط نبايد كارهاي سطح به وجود  سياسي اين توقع     ي  در سطح برنامه  .توانست تحقق يابد     مي ها  آنشهروندي به   

   .)1976: 136ميشل،  (توانند نشان دهند ميي باال را ها پايين به زنان واگذار شود و حضور سياسي رده

پايگاه اجتماعي و اقتصادي   ،  هاي فراگير اجتماعي و سياسي قرار دارند        جوامع امروزي كه در معرض دگرگوني      چون

اي كـه در رونـد    بـه گونـه  .  زنان مدعي مشاركت سياسي شدند، و درنتيجهه استزنان نيز در معرض دگرگوني قرار گرفت  

صنعتي شدن غرب زنان در مراحـل مختلـف خواسـتار دخالـت در زنـدگي سياسـي از طريـق كـسب رأي و شـركت در              

 قـوانين متعـددي در ايـن زمينـه    هادهاي نمايندگي شدند كه به موجب آن موفق بـه اتخـاذ حقـوق بيـشتر و تـصويب          ن

  .گرديدند

هـاي موجـود     اگرچه پـژوهش  . حق انتخاب شدن نيز برخوردارند     كشورها زنان حق رأي دارند و از      بيشتر  اكنون در   

 امـا تـا نگـرش    ، حقوقي دارد تا واقعيي  بيشتر جنبه،وزيآن است كه برابري سياسي زنان با مردان در جوامع امر  گوياي  

 اخيـر تـصوير زن بـه عنـوان     ي اي كه طي چند دهه  به گونه،دستخوش تغيير شدحدود زيادي هاي او    به زن و صالحيت   

بـه  تغييـر كـرد و حـال ديگـر زن را     ،  كه فقط قادر به انجام كارهاي خانه و بچه داري باشد           ،متمايز از مرد    جنسي كامالً 

  .نگرند مين، هاي اجتماعي و سياسي در سطح كالن نيست تر كه قادر به انجام فعاليت عنوان جنسي ضعيف

زنـان و مردانـي اسـت كـه در راه شـناخت       هـاي   مديون فعاليـت ،هاي او اين تغيير نگرش نسبت به زن و صالحيت  

 در جوامـع  ،ي اخيـر هـا  در دهـه بـه ويـژه   . گونه تالشي دريـغ نكردنـد    از هيچ ،ها و استعدادهاي وي    موقعيت زن و لياقت   

جملـه    ازها  عرصهي  در همه، تقاضا براي ايجاد حق برابر زن و مرد،هاي زيادي صورت گرفت كه طي آن     جنبش ،مختلف

  . سياسي افزايش يافته استي عرصه

 بـراي ايـن   ي الزمهـا   زيـر سـاخت  ،كند ميي در حال توسعه متفاوت ها ن چه وضعيت مغرب زمين را از كشور   آاما  

مشكل اين جوامع به كيفيت روند نو .  اين باور حقوق برابر زنان با مردان وجود ندارد      ،ي اسالمي ها  در كشور . حضور است 

گرا و دولت محور واز باال بـه پـايين و اقتـدار گرايانـه          نا متجانس نخبه   ،د كه غالبا بسيار سريع    شو  مي مربوط   ها  آنسازي  

   .)2002: 7توحيدي،  (ي توجهي به حقوق انساني زنان نمايان استبوده كه پيامد منفي آن در ب

در ايران نيز از زمان مشروطه به بعد بسياري از زنان بـا تاثيرپـذيري از فرهنـگ غـرب و آشـنايي بـا حقـوق خـود             

 خيـل   مردان زيادي نيز بهگ،ه شدند و در اين راه بزر اجتماعي به اين قشر وسيع جامع-خواستار اعطاي حقوق سياسي   

  . پيوستندحاميان حقوق برابر زنان با مردان

ي زيـادي در مـورد   ها  بحث، و در زمان انتخابات پنجم مجلس شوراي اسالمي1375از سال  ،  بعد از انقالب اسالمي   

اي را ايفـا    نقش فعـال و غيرمنتظـره  ، مديريت سياسي مطرح شد و زنان در اين دوره از انتخابات     ي  حضور زنان در عرصه   

نـسبت بـه   (يعنـي  ،  نفر افزايش يافت14 نفر به 9به طوري كه تعداد زنان نماينده در مجلس شوراي اسالمي از        ،  نمودند

  . درصد افزايش داشته است55حدود  )دوره قبل

تـر و    گـسترده ،1376 هفتم رياست جمهـوري در سـال        ي  در انتخابات دوره  ،  بحث در مورد صالحيت سياسي زنان     

  .داد ميمحور تبليغاتي آقاي خاتمي را تشكيل ، ي كه به ظن بسياري از صاحبنظرانتر شد به طور نظام يافته

ي مهـم سياسـي   هـا   به كرات بر صالحيت و لياقت زنان براي به عهده گرفتن پـست  ، تبليغاتي خود  ي  وي در برنامه  

ل كـرد كـه بـه نظـر     قدر موفـق عمـ   بيانات و سخنان آقاي خاتمي آن. دانست ميكرد و آن را حق طبيعي زنان   ميتاكيد  

 نـسبت بـه زن و   هـا  نگـرش  بلكه نقطه عطفي در تعديل و تغيير ،رسد نه تنها افكار عمومي را به خود مشغول ساخت        مي

  .دشو ميهاي او تلقي  صالحيت

 خـود از  بلكـه  ،سـازند  مي اجتماعي را منعكس يها نگرشع انو ا نه تنهاها  روزنامهو به ويژه ها اي رسانه در هر جامعه  

و  ي مختلف نسبت به مديريت سياسـي زنـان  ها   نگرش روزنامه  از اين رو براي بررسي     ؛پذيرند ميتاثير  رات اجتماعي   تغيي

  :يمده مي به سواالت زير پاسخ 1376 بعد از سال ها آنتغييرات در نگرش 

 زمـاني  ي  نسبت به حضور زنان در سطوح مديريت ارشد سياسي با توجـه بـه دو دوره     ها  نگرش حاكم بر روزنامه   . 1

   و بعد از آن چگونه است؟1376سال قبل از

   نگرش نسبت به مديريت سياسي زنان وجود دارد؟ي ي مختلف در زمينهها روزنامهميان چه تفاوتي . 2
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62 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

 نسبت به مديريت سياسي زنان ايجاد شد و ميـزان   ها  چه تغييراتي در نگرش حاكم بر روزنامه      1376سال  بعد از   . 3

  ي مختلف به چه صورت بوده است؟ها مهاين تغييرات در روزنا

 و افكـار  هـا  نگـرش افـراد و  ،  در قرن حاضر و تاثيري كه اين وسايل بر جوامع    ها  با توجه به اهميت روز افزون رسانه      

كـارگيري زنـان در   ب برابـري جنـسيتي در دنيـاي كنـوني و افـزايش تمايـل بـه               ، دارند و با توجه به اهميت مساله       ها  آن

هاي اجتماعي در تغييـر و    و جنبشها پديده، يري و مديريتي و همچنين با درنظر گرفتن نقش وقايع  گ ي تصميم ها  عرصه

  :دشو ميدنبال زير پژوهش اهداف اين در  ، ي حاكم بر جامعه و افرادها نگرش بر ها آنتحوالت جامعه و تاثير 

هـاي   گيري  در تصميمها آنارگيري به كه ويژه ل اجتماعي و سياسي جامعه و بي در مساها  آنزنان و حضور فعال      -

 شرايط اجتمـاعي   زيرا؛دباش مي ما ي جامعهدر جهان و ي اخير ها و دهه قرن حاضرمهم مهم سياسي جامعه از موضوعات   

ها به زن تغيير كنـد و زن را از موجـودي منفعـل و       و نگاه  ها  نگرش موجب شده است     ، و آگاهي و هوشياري زنان     موجود

 مـا نيـز   ي آيا اين نوع طرز تفكر و اين ويژگـي نگرشـي در جامعـه    . دي فعال و اجتماعي مبدل سازد      به موجو  ،نشين خانه

  ؟حاكم است

. مي برخوردار نيست بلكه همواره درمعرض دگرگوني و تغيير قرار دارد   ينگرش حاكم بر جامعه و افراد از ثبات دا         -

ل ي را نـسبت بـه مـسا   هـا  آنند كه نگـرش و طـرز تفكـر    شو مي و وقايعي روبرو ها پديده، لي افراد با مسا،زيرا در هر دوره 

بنابراين نگرش افـراد نـسبت بـه موضـوعي     . دشو مي بلكه موجب تعديل آن نيز ،  دده  مي نه تنها تحت تاثير قرار       ،مختلف

از اين رو بررسي تغيير نگـرش بـا گذشـت زمـان و كـسب      . ممكن است از زماني نسبت به زمان ديگر متفاوت باشد  ويژه  

  .دباش ميب مختلف از اهداف ديگر اين پژوهش تجار

جوامـع از وسـايل   . دنـ كن مـي  ايفا ها آن در جوامع امروزي نقش مهمي را در شكل گيري نگرش و تغيير      ها  رسانه -

 ،جمعـي  وسـايل ارتبـاط  روي، از ايـن  . كننـد  ميتاثيرگذاري بر افكار عمومي استفاده براي ارتباط جمعي به عنوان ابزاري   

   . هستندنيزتغييرات نگرشي افراد جامعه ي   كنندهروند و معموالً منعكس ميامع پيش همگام با جو

 زنان و تغيير نگرش به وجود آمده در اين    ياسي نسبت به مديريت س    ها  بنابراين بررسي نوع نگرش حاكم بر روزنامه      

  .دباش ميهدف اصلي اين پژوهش  ،1376سال زمينه بعد از 

  

  پيشينه پژوهش. 3
  . شد مي مردان تلقي ي ويژه و كار سياسي ند زنان داراي حق راي نبود،ي قبل در غربها در دوران

 برابري جنسيتي محور مباحث فمنيـستي   ،در دوران معاصر و پس از ظهور فمنيسم و پيدايش جامعه شناسي زنان            

 ي مهـم مطـرح و  اهـ  گيـري  تـصميم  ي ارشـد سياسـي و  هـا  حضور زنان در سياست و مديريت   ي    بحث درباره . قرار گرفت 

نان آ مشاركت سياسي زنان انجام شده كه به بعضي از       ي  در ايران تحقيقات مختصري درباره    . يي صورت گرفت  ها  پژوهش

  :پردازيم مي

نهـا نـسبت بـه    آ اجتمـاعي دانـشجويان دانـشگاه شـيراز بـر نگـرش        -بررسي تاثير وضعيت اقتصادي    ،يوسف باور  -

   .زاده به راهنمايي آقاي دكتر لهسايي 1373  سالي نامه پايان ،مشاركت سياسي زنان

هم چنـين وضـعيت   .نتايج اين تحقيق نشان داد كه نگرش زنان نسبت به مشاركت سياسي ازمردان مثبت تر است    

  .نگرش دختران بسيار موثر است اجتماعي خانواده در جامعه پذيري سياسي فرزندان به ويژه -اقتصادي

  . خانم دكتر مصفا1379نامه  پايان، نان در سپهر عمومي ايرانبررسي وضعيت ز ،آسيه ميرآقايي -

 سـيري  ي  اصلي اين پژوهش بر اساس اين سوال مطـرح شـده كـه چـرا مـشاركت زنـان بعـد از انقـالب                      ي  فرضيه

يكنواخت نداشته و نظر بر اين بوده كه به طور كلي دولت ديدگاه معتدلتري نـسبت بـه گذشـته در مـورد زنـان داشـته            

  .است

  . به راهنمايي آقاي دكتر آزاد1380 ي نامه پايان ،برابري جنسيتي در حوزه سياسي ،يسه غفورنيانف -

مـشاركت  ، در اين بررسي دانشجويان دختر و پسر هر دو به نگرش نابرابرگرا در مورد زنان دربعد حقوق شـهروندي     

  .دند و البته دختران بيش از پسرانبومعتقد تصدي مناصب سياسي  سياسي و
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63  سياسي زنان مديريت

  .1374، مشاركت سياسي زنان در ايران ،سرين مصفان -

 خواهان حضور فعال ،د كه درصد قابل توجهي از زنان   ده  مينتايج نشان    اين تحقيق به روش پيمايش انجام شده و       

نگـرش مـردان در سـطوح    :  حضور اندك آنان را بايد در داليلي ديگـر جـست           ،با اين حال  . ي سياسي هستند  ها  در حوزه 

  . آنان در اين حوزهي يي براي تجربهها ايجاد فرصت، آموزش الزم براي زنان، مادگيآ، گيري تصميم

   .1377، شناخت ميزان مشاركت زنان در نهادهاي اقتصادي فرهنگي اجتماعي استان سمنان ،پور فاطمه ملك -

نع براي عدم حـضور  ترين موا  نفر انجام گرفته است و نتايج نشان داد كه عمده2000 آماري ي اين تحقيق با جامعه   

 ، فـشارهاي سـاختاري يـا افكـار عمـومي     ،بـه عبـارت ديگـر   و ي غلـط حـاكم بـر جامعـه     هـا   فرهنگ و سنت   ،فعال زنان 

نداشـتن الگـوي مناسـب    ، هـا  نقـش تعـدد  ، عدم جسارت و خودباوري زنـان ، ي اعمال شده از طرف خانواده     ها  محدوديت

  . است... سياسي و

نـه فقـط   (  سياسـي هـاي  ند كه عليرغم گرايش زياد زنـان بـه فعاليـت      ده  مي تحقيقات موجود نشان   ،ور كلي ه ط ب 

 حـضور آنـان را در       ،هم چنين اجتماعي شـدن سياسـي زنـان         ي سنتي ها  نگرش موانع ساختاري و  ) ها شركت در انتخاب  

  . كم رنگ نموده است ، ي سياسيها  مديريتي عرصه

  

  چارچوب نظري. 4
 »فـستينگر « و تئـوري ناهمـاهنگي شـناختي    »پارسـونز «زاجتماعي شـدن  هاي با در بررسي سواالت فوق از تئوري     

  .استفاده شده است

وي فراينـد جامعـه پـذيري را بـه     . گيرد  مي فرايند جامعه پذيري شكل  راهها از     نگرش انسان  ،پارسونز معتقد است  

              :نمايد ميچهار مرحله تقسيم 

 به دليل اينكـه در روابـط كـودك بـا مـادرش         ، وجود دارد   اول كه همانندي كامل ميان مادر و كودك        ي  در مرحله 

بحران دهاني بحراني اسـت كـه جنـين بـا گـذر از آن      . دشو مي  وابستگي دهاني ناميدهي  مرحله ،دهان نقش مسلط دارد   

كـه   با غذايي .يابد ميمحض به حالت كودكي انتقال » اندامواره«ن ازحالت ها   خود از راه د    ي  يعني ظاهر شدن نياز تغذيه    

  .دده ميتوسعه  كند و با تماسي كه همراه آن است كودك نخستين وجه كنش متقابلش را ميدريافت 

در اين مرحله كنش متقابل ميان مـادر و  . دشو مي با نخستين فرق گذاري ميان مادر و كودك شروع ، دوم ي  مرحله

 ،آيد و كودك طي ايـن بحـران   ميود به وج» شكاف دوتايي«به موجب بحران نشيني فرصتي براي . كودك دوجانبه است 

تيمـار  ، همچنين براثر كنش متقابـل بـين مـادر وكـودك در ايـن مرحلـه         . گذارد ميميان مادر يا والدين و خودش فرق        

  .دده ميمادرانه جاي خود را به دلبستگي عاشقانه 

ده چونـان محيطـي   به موجب بحـران اديپـي خـانوا    . مهمترين مرحله در فرايند جامعه پذيري است      ،   سوم ي  مرحله

. دشـو  مـي د كه از چهار شيء اجتماعي تشكيل شده است و با دو صفت اصلي از يكديگر تميـز داده              شو  ميافتراقي ظاهر   

د و دهـ  مـي هاي اجتماعي كه والدين را باالتر و كودكـان را پـايين تـر قـرار      سلسله مراتب پايگاه: اين دو صفت عبارتنداز   

  .جنسيت

متمـايز تجزيـه     برحسب جنس است؛ زيرا نقش والدين به دو واحد كـامالً     ها  نقشذاري   فرق گ  ي  مرحله،  اين مرحله 

نماد عشق و پذيرش بي قيد و شـرط و بـه   ، توليد و رقابت است و مادر منبع امنيت،  پدر نماد كار خارج از خانه     ،  دشو  مي

 جريان ساخت دروني شخـصيتش  كند و همين ميتري از هنجارهاي اجتماعي پيدا        موجب اين امر كودك ادراك افتراقي     

پـسر بچـه   ، دشو ميي وابسته به جنس خودش كامل ها نقشاين فرايند با كشف تدريجي كودك از      . كند ميتر   را افتراقي 

ايـن  . كند و نه در مورد دختر بچه و بـالعكس      ميآموزد كه هنجارهاي رفتاري وجود دارند كه در مورد خودش صدق             مي

با والدين همان جنس و نيـز از راه يـادگيري انتظـارات نقـش والـدين و بزرگـساالن ديگـر              يادگيري از راه همانندسازي     

  .گيرد ميصورت 

پارسونز معتقد است كه مرحله چهارم با عبور از بحران نوجواني كـه همـراه اسـت بـا ايجـاد تـنش ميـان جوانـان                       

جنسي اديپي كه با تمايالت فزاينده به افـراد  و بازگشت به هيجانات ...)  وها دسته، باندها، ها مخصوصاً در گروه (همجنس  
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64 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

د كه نهايتـاً بـه بلـوغ    شو مي جديدي آغاز ي با طي كردن اين بحران دوره     . گردد   آغاز مي  ،دشو  ميجنس مخالف مشخص    

زمـان عملـي كـردن تـدريجي ايـن      ،  قبـل ي ي جنسيتي در دورهها نقشدر اين دوره پس از كشف     . انجامد ميشخصيت  

  .رسد مي فرا ها نقش

 بر ،كند و با گسترش جهان خارج از خانواده ميي مربوط به زندگي بزرگسالي را دروني   ها  ارزش فرد   ؛در اين مرحله  

د كـه  شو مياي   تازهي  وارد مرحله،واقع فرد با عبور از بحران نوجواني در. افزايد ميي خا رجي ها  تجربيات خود در محيط   

 و روا و نارواهاي اجتماعي آموخته اسـت پيـدا   ها ارزشبه عنوان هنجارها و      را كه    چه  آندر آن توانايي دخل و تصرف در        

  .دباش ميي خود ها كند قادر به تغيير نگرش و انديشه ميكند و با تجاربي كه كسب  مي

عقايد و رفتار افراد دراثر فرايند جامعه پذيري و به طـور عمـده در مناسـباتش بـا        ،  نگرش،  ازنظر پارسونز شخصيت  

  .كند مي ساخت پذيرفته و تغيير ،فرهنگي معين -اعي محيط اجتم

جامعه پذيري فرايندي است كه از طريـق آن انـسان     ،  ازنظر وي . ستها  نقش بر جامعه پذيري     ،تاكيد ديگر پارسونز  

  .برد ميبلكه به نقش خود پي ، كند مي  و هنجارهاي جامعه را درونيها ارزشنه تنها 

ي سياسي نيـز  ها نقش از اين رو ؛دشو مي فرايند جامعه پذيري در افراد دروني هرا از   ،ي اجتماعي ها  نقشاز نظر وي    

، روشـه (. دشـو  مـي  نهادهاي جامعه پذيري منتقل راهي جامعه به اعضاي آن از    ها  نقشبه صورت هماهنگ در كنار ساير       

181: 1376(  

  :دده مي زير مراحل اساسي جامعه پذيري را از ديدگاه پارسونز نشان شكل

  )4-ج(

  نوجواني

           G  A                                                                                                                                                

  )3-الف(

  حفظ الگوهاي فرهنگي

  ) خانوادگيي ي چهارگانهها نقشنظام (

  )3-ب(

  نفي وابستگي دوسويه

  )4-الف(

  بلوغ

  ) شيء16 يا 8هاي  نظام(

  )4-ب(

(  . كه روا و ناروا استچه آندخل و تصرف در 
  )3-ج

ي
يپ
اد
ن 
را
ح
ب

 )
ت
بو
ا

(  

  )2-الف(  

  دلبستگي عاشقانه

  )فرق گذاري ميان والدين و خود(

  )2-ب(

  تحمل و مدارا

  )1-الف(

  وابستگي دهاني

  ) كودك-همانندي مادر (

 )1-ب(

  يروادار

)
  )1-ج

ي
هان
 د
ن
را
ح
ب

  

I                                                                          )2-ج(                                                                                L  

  بحران نشيني     

  )1376: 179روشه، ( مراحل چهارگانه جامعه پذيري
  

بنيـان گـذار   .  نظريه ناهماهنگي شناختي است،به تبيين تغيير نگرش پرداخته استي ديگري كه ها  از جمله نظريه  

 اسـاس تغييـر   ، دو عنصر شـناختي در درون فـرد    ميان وي معتقد است تعارض      .است) 1957(اين نظريه لئون فستينگر     

  .دده مينگرش را تشكيل 

يعنـي  ، كننـد  مـي  كه يكديگر را نقض در واقع از زماني كه شخص داراي دو شناخت همزمان و مرتبط به هم باشد             

  ).1378 :577 ،پارسا( گويند كه او داراي ناهماهنگي شناختي است مي، دشو ميتاييد يكي موجب نفي ديگري 

 تـنش  ي  ناهمسازي شناختي اين است كه ناهمـسازي نـاراحتي آفـرين و ايجادكننـده       ي  يك فرض بنيادي نظريه   «

  ).1379 :95 ،كريمي(» انگيزد مي برطرف كردن ناهمسازي براست و اين حالت شخص را به كاهش دادن يا

 ناهمـاهنگي و ناخوشـايندي بـه    ، از يكديگر بيشتر باشد ها  آن مهم و انحراف     ،هاي دست اندركار   هر اندازه شناخت  «

ر و بـدا (» همان اندازه بزرگتر خواهد بود و نياز به بازيابي حالت هماهنگي به همان انـدازه بيـشتر ارزش خواهـد داشـت               
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65  سياسي زنان مديريت

  ).1380 :110 ،ديگران

  : سه شيوه براي كاهش ناهماهنگي وجود دارد،در چنين شرايطي    

اگـر فـردي تـاريخ ازدواج خـود را فرامـوش      . اولين راه اين است كه تعداد يا اهميت عناصر ناهمساز را كم كنيم       . 1

معني يادآوري باال رفتن سـن همـسرش    ممكن است خود را اين گونه قانع كند كه يادآوري تاريخ ازدواج به          ،كرده باشد 

  . است كه چندان خوشايند نيست و درنتيجه اهميتي ندارد كه آن را فراموش كرده باشد

به عنوان مثال فرد مـورد نظـر   . هاي همساز خود را افزايش دهيم راه ديگر اين است كه تعداد يا اهميت شناخت      . 2

خود را براي خريد لباس براي او به بازار ببـرد يـا او را بـه سـفر     ممكن است همسر    ،  ما براي اثبات خوش فكر بودن خود      

  . دست بزند، كنند ميدلخواه ببرد يا به رفتارهاي ديگري كه به فكر همسر بودن او را تاييد 

هـاي   اين است كه يكي از عناصر ناهمساز را به نحوي تغيير دهيم تـا بـا شـناخت      ،  راه كاهش دادن ناهمسازي    .3

، اين تغيير متضمن تغيير نگرش فرداست به طوري كه نگرش يا رفتاري كه قبالً انجام گرفته        غالباً. شودديگرمان همساز   

 ممكن است شخص مزبور نظر خـود را تغييـر داده و خـود را شـخص چنـدان خـوش       ،در مثال ذكر شده. هماهنگ شود 

راساس موضوع مورد بررسـي مـا بـه شـكل     ب،  ناهماهنگي شناختيي  نظريه،   پايان در   ).95-96،  همان(» اي نداند  حافظه

  .دشو مي به نمايش گذاشته زير

  : ناهماهنگي شناختيي عناصر موجود در نظريه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ي سياسـي جامعـه   - اجتماعي  آمدن شرايط جديدبه وجود با ،1376سال   بعد ازي مطرح شدهها  بر اساس تئوري   

 ي و يك شناخت جديد در زمينـه ) با توجه به تئوري پارسونز(  دست آوردند به جديد در زندگي ي   يك تجربه   افراد ،ايران

  .  آمدبه وجود) با توجه به تئوري ناهماهنگي فستينگر(  مديريت سياسيي هاي زنان در عرصه ها و لياقت صالحيت

 . ي عمومي مي توان مشاهده كردها انعكاس اين تغيير را در رسانه

  

  روش بررسي. 5
 فرض بنيادي اين روش اين است كه     . است» تحليل محتواي استنباطي  « روش   ،ده در اين بررسي   روش مورد استفا   

   ).1371 :65 ،اتسلندر( »ي بارز خارجي همبستگي وجود داردها ي بارز داخل متن و مشخصهها  برخي از مشخصهميان«

كه من معتقدم زن و مرد ازنظر سياسي تفاوتي ندارند، بل

  .صالحيت و قابليت سياسي فرد مهم است

من به كانديداي با 

  .صالحيت رأي ميدهم
  من به كانديداي مرد 

  .رأي ميدهم

من به بستني عالقه 

  .دارم

  هماهنگي

  ناهماهنگي   ) بدون واكنش (
  بدون ارتباط

  ) بدون واكنش(

  نوعي كاهش دادن ناهماهنگي، مثالً تغيير نگرش 
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66 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

محتواي يك مـتن در مـورد   بلكه هدف آن نتيجه گيري از      ،  اين روش صرفا توصيف محتواي متن را مد نظر ندارد          

  .يي از واقعيت اجتماعي استها جنبه

نـد كـه بـراي بررسـي     ده مـي  آماري پژوهش را تشكيل   ي   جامعه 1372-1379هاي   سال ي كثيراالنتشار ها  روزنامه

م  تقـسي آن و بعـد از  1376 ي منتشره به دو دوره قبل ازها روزنامه، ها تغييرات به وجود آمده در نگرش حاكم بر روزنامه       

  .شدند

 ي شـنبه  كيهـان و رسـالت در روزهـاي سـه    ، اطالعات، همشهري، ي سالمها  روزنامه ي  ي منتشره ها  همچنين نسخه 

  .بهمن و اسفند به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند، آذر، آبان، شهريور، مرداد، خرداد، هاي ارديبهشت ماه

تلـف و متغيـر وابـسته عبـارت اسـت از نگـرش       ي مخها بدين ترتيب متغير مستقل پژوهش عبارت است از روزنامه    

  . نسبت به مديريت سياسي زنانها حاكم بر روزنامه

بررسي موانع موجود و انتقاد از وضع موجـود   ،  مديران سياسي ،  ي حضور سياسي  ها  شاخصمديريت سياسي زنان با     

  .مورد سنجش قرار گرفت

و قضاييه و همچنين ) دولت(مجريه  ،  )مجلس( مقننه   ي  منظور از مديريت سياسي نيز مشاركت سياسي در سه قوه         

  . دباش مي) NGO(هاي غير دولتي  مديريت سازمان

 هـا   مشاركت سياسي زنان در سطوح ارشد يا مديريت سياسي و ميزان توجه روزنامـه ،منظور از حضور سياسي زنان    

  .دباش مياين مقوله  به

  . سخنان زناني است كه در مديريت سياسي نقش دارند بهها  ميزان توجه روزنامه،منظور از مديران سياسي

ند زنـان در  شـو  مـي  به عوامل يا عللي اسـت كـه بـه نـوعي موجـب           ها   ميزان توجه روزنامه   ،منظور از بررسي موانع   

  .اين پديدهيابي   ريشه نيز مديريت سياسي كشور كمتر حضور پيدا كنند وي عرصه

عدم به كارگيري يا بـه كـارگيري    (، نسبت به وضع موجود  ها  ض روزنامه منظور از انتقاد از وضع موجود ميزان اعترا       

  .است) محدود آنان در مديريت سياسي كشور
   

  ايجـنت. 6
  :دده مينتايج بدست آمده نشان 

كمتـر  ، 1376 ز بعـد ا ي  چهار سـاله ي  نسبت به دوره  1376 از   پيش ي   چهار ساله  ي  مديريت سياسي زنان در دوره    

  . بوده استها مورد توجه روزنامه
  

  ي مختلف مديريت سياسي زنانها شاخص به ها ميزان پرداخت روزنامه: 1جدول 

  دوره  1376از بعد   1376 قبل از

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  شاخص
  ميزان رشد  كل

  159  373  1/72  269  9/27  104  حضور سياسي زنان

  5/138  440  5/70  310  5/29  130  سخنان مديران سياسي انعكاس

  7/86  58  1/74  43  7/25  15  انتقاد از وضع موجود

  123  84  69  58  31  26  موانع مشاركت سياسي

  142  940  8/70  665  2/29  275  كل
  

  :دشو ميگونه كه در جدول مشاهده  همان

 ،1376 از پـيش  چهار سـاله  ي در دوره، ي مورد بررسي بر حضور زنان در مديريت سياسيها  ميزان تاكيد روزنامه -

  . مورد افزايش يافت269 به ، درصد رشد159 مورد بوده است كه اين ميزان در دوره دوم با 104

 مـورد بـوده   130 ،1376از  پـيش  چهـار سـاله    ي   در دوره  ها   ميزان انعكاس سخنان سياستمداران زن در روزنامه       -
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67  سياسي زنان مديريت

  .د مورد افزايش پيدا كر310 به ، درصد رشد5/138 با مدوي  ن در دورهاست كه اين ميزا

 مورد بـوده اسـت كـه بعـد از     26 ،1376 از پيش ي  ميزان بررسي موانع حضور زنان در مديريت سياسي در دوره       -

  . مورد افزايش يافت58 به ، درصد رشد123 با اين دوره

در ،  درصـد رشـد  7/86 مورد بوده است كه با      15 ،1376 از   پيشاز وضع موجود در دوره      ) اعتراض( ميزان انتقاد    -

  . مورد افزايش پيدا كرد43به  دوره بعد

 142 مـورد بـوده اسـت كـه بـا      275، 1376 از   پـيش  در كل نيز ميزان توجه به مديريت سياسي زنان در دوره             - 

  .افزايش يافت، 1376  ازپس مورد 665 به ،درصد رشد

ن در مـديريت   تاكيـد كمتـري بـر حـضور ز    ها روزنامه ،1376 ازپيش ، رسد ميبه نظر ياد شده،   با توجه به مطالب     

كمتر به موانع حضور در مـديريت كـالن سياسـي    ، كردند ميكمتر سخنان سياستمداران زن را منعكس ، سياسي داشتند 

  .كردند ميتوجه داشتند و كمتر از وضع موجود انتقاد 

وجـه بـه    ميزان ت،1376  بوده است و بعد ازها  كمتر مورد توجه روزنامه،76  ازپيش مديريت سياسي زنان   ،بنابراين

 نـسبت بـه   هـا   نگـرش حـاكم بـر روزنامـه       كه رسد مياز اين رو به نظر      . رو بوده است   ه با افزايش چشمگيري روب    ،اين امر 

  .رو بوده استه با تغييراتي روبتاريخ،  از آن پيش نسبت به ،1376 از پس ،مديريت سياسي زنان

 ي  در دو دوره  ،وجه بـه مـديريت سياسـي زنـان        هاي ميزان ت    ميانگين ميان نيز تفاوت معناداري      تي براساس آزمون 

 كـه در مقايـسه بـا سـطح     02/0بدست آمده در اين آزمون برابر است با  sig:  وجود دارد76خرداد    از پسو  پيش  زماني  

   .هاي دو دوره است  ميانگينميان معنادار بودن تفاوت ي  تاييدكننده05/0معني دار 
  

  1376 از سال پس و پيش،  توجه به مديريت سياسي زناني ميزانها  ميانگينميان تفاوت :2 جدول

  شاخص

   ها گروه
 df t sig  انحراف معيار  ميانگين  تعداد

  08/20  55  5  76قبل از 

  43/67   133  5  76بعد از 
4  56/3  023/0   

t(4)= /3  �� ; p< 05/0 
  

  :توان اذعان كرد ميدست آمده ه ي بها همچنين با توجه به داده

ي ديگـر در  هـا  شاخص به شاخص انعكاس سخنان زنان سياستمدار در مقايسه با ها  زان توجه روزنامه   بيشترين مي  -

  .هر دو دوره بوده است

  .دشو مي به شاخص انتقاد از وضع موجود در هر دو دوره مربوط ، نيزها كمترين ميزان بررسي روزنامه -

 را هـا   روزنامـه ميـان  زير تفاوت ولجد. بوده استهاي مختلف به مديريت سياسي زنان متفاوت   ميزان توجه روزنامه  

  .دده مي نشان  زمينه در اين

  :»حضور سياسي زنان«شاخص   بهها  ميزان توجه روزنامه -
  

  در مديريت ارشد» حضور سياسي زنان«ي مختلف به مقوله ها  ميزان پرداخت روزنامه:3جدول 

  زمان  1376  ازپس  1376  ازپيش

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  روزنامه
  رشد يزانم  كل درصد  مجموع

  143/0  34/0  127  5/33  90  6/35  37  سالم

  232/0  22/0  82  4/23  63  3/18  19  همشهري

  196/0  5/24/0  91  3/25  68  1/22  23  اطالعات

  86/0  7/10/0  40  7/9  26  5/13  14  كيهان

  100/0  8/8/0  33  2/8  22  5/10  11  رسالت

  159/0    373  1/72  269  9/27  104  جمع
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  در مديريت ارشد» حضور سياسي زنان«ي مختلف به مقوله ها  ميزان پرداخت روزنامه:1نمودار 

  

 مورد تاكيد بـر مـشاركت زنـان در    104در كل  ،1376  قبل ازخردادي  چهار سالهي  در دوره ،  ي جدول ها  بنابر داده 

 مـورد  19، بـه روزنامـه سـالم    %) 6/35( مـورد    37يـن ميـزان     د كه از ا   شو  ميي مديريت ارشد سياسي مشاهده      ها  عرصه

بـه  %) 5/10( مـورد  11بـه كيهـان و   %) 5/13( مـورد  14، به اطالعات%) 1/22( مورد  23،  به روزنامه همشهري  %) 3/18(

  .روزنامه رسالت اختصاص دارد

مه سالم و كمتـرين ميـزان    در روزنا، در اين دوره بيشترين ميزان تاكيد بر مشاركت زنان در مديريت ارشد سياسي      

  .در رسالت مشاهده گرديد

 مـورد  90 مورد افزايش يافت كه از اين ميـزان  269اين ميزان در كل به ، 76 بعد از خرداد ي  چهار سالهي در دوره 

بـه كيهـان   %) 7/9( مورد 26، به اطالعات%) 3/25( مورد 68،  به همشهري %) 4/23( مورد   63،  به روزنامه سالم  %) 5/33(

  . رسالت اختصاص داردي به روزنامه%) 2/8( مورد 22و 

  .در اين دوره نيز بيشترين ميزان تاكيد در روزنامه سالم و كمترين ميزان تاكيد در رسالت مشاهده گرديد

، ي مورد بررسيها در روزنامه،  مورد تاكيد بر حضور سياسي زن در مديريت كالن         373 در كل    ،در مجموع دو دوره   

 مـورد  91،  همشهريي در روزنامه %) 22( مورد   82،   سالم ي  در روزنامه %) 34( مورد   127،   اين ميزان  مشاهده شد كه از   

  . رسالت مشاهده شدي در روزنامه%) 8/8( مورد 33در كيهان و %) 7/10( مورد 40، در اطالعات%) 5/24(

ترين سـهم را در ايـن زمينـه     بيـش ،%)34( مـورد  127 در كل با مجموع ، سالمي روزنامه، رسد مياز اين رو به نظر    

 ، مـورد 33به خـود اختـصاص داده و رسـالت بـا مجمـوع      ) تاكيد بر حضور سياسي زنان در عرصه مديريت كالن كشور       (

  .كمترين سهم را داشته است

  :»انعكاس سخنان مديران ارشد زن«  به شاخص ها ـ ميزان توجه روزنامه 
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69  سياسي زنان مديريت

  ي مختلفها د زن در روزنامهمديران ارش» انعكاس سخنان« ميزان :4جدول 

  زمان   76 از پس  76 از پيش

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  روزنامه
  مجموع

 درصد

  كل
  رشد ميزان

  %221  7/27  122  30  93  3/22  29  سالم

  %169  3/19  85  20  62  7/17  23  همشهري

  %175  9/23  105  8/24  77  5/21  28  اطالعات

  %44  15  66  6/12  39  8/20  27  كيهان

  %70  1/14  62  6/12  39  7/17  23  رسالت

  %5/138  100  440  5/70  310  5/29  130  جمع
  

 مورد انعكاس سخنان زنان مـدير  130در كل ، 76 از خرداد پيش ي  چهار سالهي در دوره، ي جدولها  براساس داده 

 سـالم  ي روزنامـه : دباشـ  ميكه سهم هر روزنامه بدين ترتيب شود  ديده مي ،ياد شدهي  ها   سياسي در روزنامه   ي  در عرصه 

 23و رسـالت  %) 8/20( مـورد  27كيهان  ،  %)5/21( مورد   28اطالعات  ،  %)7/17( مورد   23همشهري  ،  %)3/22( مورد   29

  %).7/17(مورد 

 همـشهري و  ي  سالم و كمترين ميـزان انعكـاس در دو روزنامـه   ي  بيشترين ميزان انعكاس در روزنامه     ،در اين دوره  

 .رسالت مشاهده شد

 مورد افزايش پيـدا كـرد كـه سـهم هريـك از      310اين ميزان در كل به ، 76 از خرداد  پس ي   چهار ساله  ي  رهدر دو 

، %)8/24( مـورد  77اطالعـات  ، %)20( مـورد  62همـشهري  ، ) درصد30( مورد 93سالم : دباش مي به شرح زير ها  روزنامه

  %).6/12( مورد 39و رسالت %) 6/12( مورد 39كيهان 

 سـالم مـشاهده گرديـد و كمتـرين ميـزان انعكـاس در       ي  بيـشترين ميـزان انعكـاس در روزنامـه    در اين دوره نيـز   

  .ي رسالت و كيهانها روزنامه

 مـورد  122 مورد انعكاس سخنان زنان سياسـتمدار مـشاهده شـد كـه از ايـن ميـزان          440 ،درمجموع دو دوره نيز   

در %) 15( مـورد  66،  در اطالعـات  %) 9/23(مـورد    105،  در همـشهري  %) 3/19( مورد   85،   سالم ي  در روزنامه %) 7/27(

  .در رسالت مشاهده شد%) 1/14( مورد 62كيهان و 

  .است رسالت ي  از آن روزنامه، سالم و كمترين ميزان انعكاسي از اين رو بيشترين ميزان انعكاس از آن روزنامه

  :»انتقاد از وضع موجود«  به شاخص ها ـ ميزان توجه روزنامه

  

  ي مختلفها در روزنامه »انتقاد از وضع موجود زنان«ان ميز: 5جدول 

  زمان  1376  ازپس  1376  ازپيش

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  روزنامه
  رشد ميزان  كل درصد  مجموع

  %7/66  %8/55  24  %6/53  15  %60  9  سالم

  %167  %6/25  11  %6/28  8  %20  3  همشهري

  %100  %9/13  6  %3/14  4  %3/13  2  اطالعات

  ــ  %7/4  2  %6/3  1  %7/6  1  انكيه

  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  رسالت

  %7/86  ــ  43  %1/65  28  %9/34  15  جمع
  

 مـورد انتقـاد از وضـع موجـود در     15 در كل   ،76 از خرداد    پيشد دردوره   شو  ميگونه كه در جدول مشاهده       همان

 2، بـه همـشهري  ) 20/0( مورد 3،  سالمي مهبه روزنا) 60/0( مورد   9 مشاهده شد كه از اين ميزان        ياد شده ي  ها  روزنامه

گونـه انتقـادي در    در ايـن دوره هـيچ    .  كيهـان اختـصاص دارد     ي  به روزنامه %) 7/6( مورد   1به اطالعات و    %) 3/13(مورد  
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70 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

  . رسالت مشاهده نشدي روزنامه

  . رسالت مشاهده شد سالم و كمترين ميزان انتقاد در روزنامهي  در روزنامه، بيشترين ميزان انتقادي در اين دوره

%) 6/53( مورد 15 مورد افزايش يافت كه از اين ميزان  43اين ميزان به    ،  76 از خرداد    پس ي   چهار ساله  ي  در دوره 

در اين . در كيهان مشاهده شد  %) 6/3( مورد   1در اطالعات و    %) 3/14( مورد   4،  در همشهري %) 6/28( مورد   8،  در سالم 

  .استقادات صفر دوره نيز سهم رسالت از ميزان انت

  .در اين دوره نيز بيشترين ميزان انتقاد در روزنامه سالم مشاهده شد و كمترين ميزان در رسالت

در %) 8/55( مـورد  24 ، مـورد انتقـاد از وضـع موجـود صـورت گرفـت كـه از ايـن ميـزان         43 ،در مجموع دو دوره  

در كيهـان مـشاهده   %) 7/4( مـورد  2اطالعـات و  در %) 9/13( مورد 6،  در همشهري %) 6/25( مورد   11،   سالم ي  روزنامه

  .شد

 رسـالت اختـصاص   ي  به روزنامه، سالم و كمترين ميزاني  بيشترين ميزان انتقاد به روزنامه،در مجموع دو دوره نيز    

  .دارد

  :»موانع مشاركت سياسي زنان« به شاخص ها  ميزان توجه روزنامه-
  

  ي مختلفها در روزنامه »نموانع مشاركت سياسي زنا« ميزان بررسي :6جدول 

  زمان  1376 ازپس   1376 زاپيش 

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  روزنامه
  رشد ميزان  كل درصد  مجموع

  %115  %8/48  41  %3/48  28  50/0  13  سالم

  %133  %8/23  20  %1/24  14  %1/23  6  همشهري

  %125  %5/15  13  %5/15  9  %4/15  4  اطالعات

  %200  %8/4  4  %8/5  3  %8/3  1  كيهان

  %100  %1/7  6  %9/6  4  %7/7  2  رسالت

  %123  ــ  84  %69  58  %31  26  جمع
  

 مـورد بررسـي موانـع در    26در كل ، 76 از خرداد پيش ي  چهار سالهي در دوره، دست آمدهه ي بها با توجه به داده 

 ي به روزنامـه %) 1/23(ورد  م6،  سالمي به روزنامه%) 50( مورد 13ي مذكور مشاهده شد كه از اين ميزان     ها  كل روزنامه 

 رسـالت اختـصاص   ي بـه روزنامـه  %) 7/7( مـورد    2به كيهان و    %) 8/3( مورد   1،  به اطالعات %) 4/15( مورد   4،  همشهري

  .دارد

 كيهـان  ي  سالم وكمترين ميزان بررسي موانع در روزنامـه ي  در روزنامه ، بيشترين ميزان بررسي موانع    ،در اين دوره  

  .مشاهده شد

 مـورد  28 مـورد افـزايش يافـت كـه از ايـن ميـزان       58بـه  ، 76 از خـرداد    پس ي   چهار ساله  ي  در دوره  ،اين ميزان 

در كيهـان  %) 8/5( مورد 3، در اطالعات%) 5/15( مورد  9،  در همشهري %) 1/24( مورد   14،   سالم ي  در روزنامه %) 3/48(

  .در رسالت مالحظه شد%) 9/6( مورد 4و 

ررسي موانع در روزنامه سالم و كمترين ميزان بررسي موانـع در روزنامـه كيهـان        در اين دوره نيز بيشترين ميزان ب      

  .مشاهده گرديد

 مـشاهده شـد كـه از ايـن ميـزان سـهم           يـاد شـده   ي  ها   در روزنامه  ،»بررسي موانع « مورد   84 ،در مجموع دو دوره   

و %) 8/4( مـورد  4كيهان ، %)5/15( مورد 13اطالعات ، %)8/23( مورد 20همشهري ،  %)8/48( مورد   41 سالم   ي  روزنامه

  .است%) 1/7( مورد 6رسالت 

  . سالم و كمترين آن در كيهان مشاهده شدي  در روزنامه، بيشترين ميزان بررسي موانع،يها با توجه به اين داده

هـايي مـشاهده    ي مختلف تفـاوت ها  مديريت سياسي زنان در روزنامه  ي  در كل نيز از لحاظ ميزان توجه به مقوله         -

  :دده ميي مختلف را به مديريت سياسي زنان نشان ها  ميزان توجه روزنامهزيرجدول . دگردي
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71  سياسي زنان مديريت

  »مديريت سياسي زنان «ي ي مختلف به مقولهها  ميزان توجه روزنامه:7جدول 

  جمع  1376ز  اپس  1376ز  اپيش
  زمان

  فراواني  روزنامه
 درصد

  ستوني

 درصد

  رديفي
  فراواني

 درصد

  ستوني

درصد 

  يرديف
  درصد  فراواني

  رشد ميزان

  %8/156  4/33  314  72  34  2265  28  32  88  سالم

  %2/188  1/21  198  3/74  1/22  147  7/25  5/18  51  همشهري

  %2/177  9/22  215  5/73  8/23  158  5/26  7/20  57  اطالعات

  %60  9/11  112  6/61  4/10  69  4/38  6/15  43  كيهان

  %6/80  7/10  101  4/64  8/9  65  6/35  1/13  36  رسالت

  %8/141  100  940  7/70  ــ  665  3/29  ــ  275  معج
  

مـديريت   «ي  بـه مقولـه  يـاد شـده  ي  هـا   ميزان توجه روزنامه    ،  دشو  مي ديده قبل   ي  گونه كه در جدول صفحه     همان

مربـوط  )  درصـد 32( مورد 88 مورد بوده است كه از اين ميان 275، 1376 ازپيش  چهار ساله    ي  در دوره » سياسي زنان 

 ي مربوط به روزنامـه )  درصد7/20( مورد 57،   همشهري ي  مربوط به روزنامه  )  درصد 5/18( مورد   51،  الم س ي  به روزنامه 

 رسـالت  ي مربـوط بـه روزنامـه   )  درصـد 1/13( مـورد  36 كيهان و ي مربوط به روزنامه)  درصد6/15( مورد 43،  اطالعات

  .است

 34( مـورد  226فزايش يافت كـه از ايـن تعـداد      مورد ا  665اين ميزان به    ،  76 از خرداد    پس چهار ساله    ي  در دوره 

 ي در روزنامـه )  درصـد 8/23( مـورد  158،  همـشهري ي در روزنامه)  درصد1/22( مورد 147،  سالمي  در روزنامه ) درصد

  . رسالت مشاهده شدي نيز در روزنامه)  درصد8/9( مورد 65 كيهان و ي در روزنامه)  درصد4/10( مورد 69، اطالعات

 مـورد  940 روزنامـه مـورد بررسـي      5در  » مديريت سياسي زنان   «ي   ميزان توجه به مقوله    ،دوره نيز در مجموع دو    

 ي در روزنامـه )  درصـد 1/21( مـورد  198،  سـالم ي در روزنامـه )  درصـد 4/33( مـورد  314بوده است كه از ايـن تعـداد        

 مـورد  101 كيهان و ي در روزنامه )  درصد 9/11( مورد   112،   اطالعات ي  در روزنامه )  درصد 9/22( مورد   215،  همشهري

  . ديده شد رسالتي در روزنامه)  درصد7/10(

، 76 ازخـرداد  پـيش  چهار سـاله  ي   چه در دوره   ،»مديريت سياسي زنان   «ي  بنابراين بيشترين ميزان توجه به مقوله     

 ي  بـه روزنامـه  ،جـه  سـالم و كمتـرين ميـزان تو   ي  به روزنامه، و چه در مجموع دو دوره    76 از خرداد    پس ي    چه در دوره  

   . داردرسالت اختصاص

 توجه بـه مـديريت سياسـي زنـان و     ي  زمينهي مختلف درها  روزنامهمياننيز تفاوت معناداري     تي   بر اساس آزمون  

  .ي آن وجود داردها شاخص

ـ   ، از آنپـيش نسبت به ، 76از خرداد پس  ي  به مديريت سياسي زنان در دوره ها  ميزان توجه روزنامه   ل  بـا رشـد قاب

 متفـاوت  ،ي مختلفها  در روزنامه،)كه به نوعي بيانگر ميزان تغيير نگرش است      (اما ميزان رشد    . توجهي همراه بوده است   

  .بوده است
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72 مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز

ي ها  از آن در روزنامهشپي نسبت به 1376  ازپسي مديريت سياسي در دوره ها شاخصجدول ميزان رشد : 8جدول 

  مختلف

  روزنامه 

  ها شاخص
  رسالت  كيهان  عاتاطال  همشهري  سالم

ميانگين 

  رشد

  159  100  86  196  232  143  حضور سياسي زنان

  5/138  70  44  175  169  221  سياستمدار انعكاس سخنان زنان

  7/86  ـــ  ـــ  100  167  7/66  انتقاد از وضع موجود

  123  100  200  125  133  115  بررسي موانع

  142  6/80  5/60  2/177  2/188  8/156  كل
  

  :بر اين اساس

،  درصـد 143 سـالم  ي   در روزنامـه ، ميزان تاكيـد بـر حـضور زنـان در مـديريت سياسـي      ي  ميزان رشد در زمينه    -

  . درصد بوده است100 رسالت ي  درصد و در روزنامه86كيهان ،  درصد196اطالعات ،  درصد232همشهري 

 169همـشهري  ، درصـد  221 سـالم  ي   انعكـاس سـخنان سياسـتمداران زن در روزنامـه          ي   ميزان رشد در زمينه    -

  . درصد بوده است70 رسالت ي  درصد و در روزنامه44كيهان  ،  درصد175اطالعات ، درصد

 125اطالعـات بـا   ،  درصـد 133همشهري بـا  ،   درصد 115 سالم با    ي   ميزان بررسي موانع عدم حضور در روزنامه       -

  . بوده استرو روبه درصد رشد 100 درصد و رسالت با 200كيهان با ، درصد

 100 درصـد و اطالعـات بـا    167همشهري با ،  درصد7/66 سالم با ي  ميزان انتقاد از وضع موجود نيز در روزنامه      -

  .ي كيهان و رسالت هيچ تغييري در اين زمينه صورت نگرفتها بودند و در روزنامهرو  روبهدرصد رشد 

اطالعـات  ،  درصـد 2/188همشهري ،  درصد8/156 سالم ي  در كل نيز توجه به مديريت سياسي زنان در روزنامه         -

  . درصد رشد داشته است6/80 رسالت ي  درصد و در روزنامه5/60كيهان ،  درصد2/177

ـ  داري تي    معني براساس آزمون  در ،  زمـاني ي  ميـزان توجـه در دو دوره  ميـان  تفـاوت  ي دسـت آمـده در زمينـه   ه  ب

 ي  و در روزنامـه 01/0 همشهري و اطالعات برابر است با    يها  در روزنامه ،  03/0ي كيهان و رسالت برابر است با        ها  روزنامه

 به مـديريت سياسـي زنـان در دو     ها   كه نشانگر معنادار بودن تفاوت ميان ميزان توجه روزنامه         007/0سالم برابر است با     

  .دباش ميدست آمده ه  زماني و بنابراين ميزان رشد بي دوره
  

  هاي كيهان و رسالت  در روزنامه1376ماني قبل و بعد از ي ز هاي دو دوره تفاوت ميان ميانگين: 9 جدول

  شاخص

   ها گروه
 df t  sig  انحراف معيار  ميانگين  تعداد

  94/4  5/39  2  76قبل از 

  82/2  67  2  76بعد از 
1  3/18  35%  

t(1)= 3/18 ; p<  05/0  

  

  ي همشهري و اطالعاتها  مه در روزنا1376 از پس و پيشي زماني  هاي دو دوره  تفاوت ميان ميانگين:10جدول 

  شاخص

  ها  گروه
 df t  sig  انحراف معيار  ميانگين  تعداد

  24/4  54  2  76قبل از 

  77/7  5/152  2  76بعد از 
1  4/39  16%  

  0/05 <   p  ،4/39( = 1 ( t  

  :دست آمدهه ي بها با توجه به داده
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73  سياسي زنان مديريت

 نيـز   سالم وكمترين ميزان رشـد  ي  زنامهي همشهري و اطالعات و سپس دررو      ها   بيشترين ميزان رشد در روزنامه     -

  .ي كيهان و رسالت مشاهده شدها در روزنامه

و » تاكيد بر حضور زنان در مـديريت سياسـي   «  بيشترين ميزان رشد به شاخص    ،ها  شاخصهمچنين با توجه به      -

  .دشو ميمربوط » انتقاد از وضع موجود« به شاخص ،كمترين ميزان رشد

  :توان اذعان كرد مي ،دست آمده با توجه به نتايجي كه ب

امـا بـه مـرور زمـان و بـا كـسب       ، گيرد مي زندگي شكل ي اگرچه نگرش افراد دراثر جامعه پذيري و در دوران اوليه  

  .امكان تعديل و تغيير در نگرش افراد امكان پذير است، تجارب مختلف و يا با دستيابي به شناخت جديد

 را كه دراثر جامعه پذيري آموخته اسـت مـورد بازانديـشي قـرار     چه  آن فرد   ،درواقع دراثر فرايند باز اجتماعي شدن     

 تغيير در نگرش افراد بـه سـادگي و بـه طـور يكـسان صـورت             ،اما با كسب تجربه و دستيابي به شناخت جديد         .دده  مي

رد در توانـايي دخـل و تـصرف فـ    ، گيرد و بستگي به عوامل مختلفي ازجمله شدت دلبستگي فرد به شـناخت قبلـي            مين

شـدت اهميـت   ، ميزان تناقض شـناخت جديـد بـا شـناخت قبلـي       ،  ميزان دروني شدن نگرش قبلي در فرد      ،  نگرش خود 

گرش قبلي بيشتر مندي فرد به ن ه درواقع هرچه ميزان عالق . دارد ...  كسب شده و   ي  شدت تجربه ،  شناخت قبلي براي فرد   

گيرد و بـرعكس اگـر نگـرش     مي در نگرش او به سختي صورت      تغيير ، آن را در خود دروني كرده باشد       باشد و فرد كامالً   

از اهميت چنداني براي فرد برخوردار نباشد و ميـزان دلبـستگي بـه آن          ،  قبلي چندان در فرد عميق و دروني نشده باشد        

  . امكان تغيير در نگرش بيشتر است، شناخت جديد و شناخت قبلي شديد باشدمياننيز كم باشد و در مقابل تناقض 

ي همشهري و اطالعـات و كمتـرين ميـزان     ها   در روزنامه  ، بيشترين ميزان تغيير   ،دست آمده ه  ي ب ها  توجه به داده  با

 اگرچه بيشترين ميزان توجـه بـه مـديريت    ، سالمي  اما در روزنامه  . ي كيهان و رسالت حاصل شد     ها  تغيير نيز در روزنامه   

ي همـشهري و اطالعـات   هـا   كمتر از روزنامه،  در اين روزنامه اما ميزان تغييرات به وجود آمده ،سياسي زنان مشاهده شد   

  .بوده است

بيشترين ميزان توجه ، 76خرداد   ازپيش ي گونه بيان كرد كه در دوره  توان اين  ميرسد دليل اين امر را       مي به نظر   

 حـضور  ي زمينهدر وجود نگرش مثبت حاكم ي كه نشان دهندهشد  سالم مشاهده  ي  به مديريت سياسي زنان در روزنامه     

  .دهد اين مساله در واقع لزوم تغيير نگرش را كاهش مي. استزنان در مديريت ارشد سياسي در اين روزنامه 

 ،ده شـده مـشاه در آنهـا   كمترين ميزان توجه بـه مـديريت سياسـي زنـان      كه كيهان و رسالت   ي  اما در دو روزنامه   

  .در بر داشته است نيز  راكمترين ميزان رشد

در تغييـر نگـرش    نه تنها بيانگر اهميت فرايند اجتماعي شدن در شكل گيري نگرش و باز اجتماعي شـدن            اين امر   

ي جديد اجتماعي بر نگرش ها د كه تاثير وقايع و تجربهباش ميبلكه نشانگر اين امر نيز ،  دباش  ميهاي مختلف    افراد و گروه  

  .استي اجتماعي متفاوت ها هاي مختلف با توجه به شدت دروني كردن آموخته افراد و گروه

، بـر عكـس   .كنـد  مـي تر عمل     فرايند باز اجتماعي شدن ضعيف     ،تر باشد  در واقع هر چه فرايند اجتماعي شدن قوي       

ي هـا  دلبستگي شـديد بـه داشـته     . آورد ميتري را به دنبال       قوي ،اجتماعي شدن ضعيف با خود پيامد باز اجتماعي شدن        

 كمتر قادر بـه  ،ي اجتماعيها دد تجربهگر ميموجب ، دباش ميد اجتماعي شدن قوي  كه پيامها آننگرشي و دروني كردن   

كه پيامد اجتمـاعي  اي  ويژهبه تبع آن بي تفاوتي نگرشي نسبت به موضوع . ن شوند و تغيير آها آنر نگرش تاثير گذاري ب  

شناخت  د اجتماعي قرار گيرند وي جديها تر تحت تاثير وقايع و تجربه  گردد افراد آسان   موجب مي ،  دباش  ميشدن ضعيف   

  .جديد را جايگزين شناخت قبلي نمايد

  : گرفتنتيجهتوان  ميبه طور كلي 

 ي  بـه مقولـه  نمايند و خود نيز در تغيير نگرش جامعه تاثير دارنـد اكثـراً   مي كه نگرش جامعه را منعكس      ها  روزنامه

 چنـدان سـازگار بـه نظـر     )ره(و امـام خمينـي    ميب اسـال اند و اين امر با اهداف انقال      مديريت سياسي زنان كم توجه بوده     

 هم به ايـن امـر   ها  توجه روزنامه،شداي  توجه تازه كه به حضور زنان در مديريت ارشد سياسي  1376از خرداد   . رسد نمي

  . همشهري و اطالعات مشاهده گرديدمانند ها اي در بعضي از روزنامه كه رشد قابل مالحظه بيشتر شد تا جائي

ي طرح لزوم حضور زنان در مديريت ارشد سياسـي و انعكـاس سـخنان زنـان     ها چند اين توجه بيشتر در زمينه    هر  
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در ايـن  ،  بوده است و بررسي تنگناها و موانع موجود) رياست جمهورانويژه زنان نماينده مجلس و مشاور   به  (مدير ارشد   

 لزوم حضور زنان در مديريت ارشد سياسـي را  ي رح مسالهتواند تداوم ط   مي چه  آن.  است قرار گرفته امر كمتر مورد توجه     

 در ايـن امـر گـام مهمـي     هـا   كه اميد است روزنامـه  است بحث و تبادل نظر و رفع تنگناها و موانع موجود            ،موجب گردد 

  .بردارند

  

  ابعـمن

  فارسي. الف

معاونـت فرهنگـي    :شهدمـ ، بيـژن كـاظم زاده  ي  ترجمـه ، ي تجربي تحقيق اجتماعي  ها  روش ).1371( .پتـر ،  اتسلندر

  .آستان قدس رضوي

 هـا  آن اجتماعي دانشجويان دانشگاه شيراز بر نگـرش       -بررسي تاثير وضعيت اقتصادي    ).1380. (يوسف،  باور

  .دانشگاه شيراز: شيراز ،نسبت به مشاركت سياسي زنان

  .واالننشر سا :تهران، حمزه گنجيي  ترجمه، روانشناسي اجتماعي .)1380( .لوك و ديگران، بدار

  .انتشارات سخن :تهران، بنيادهاي روانشناسي .)1378( .محمد، پارسا

   . انتشارات تبيان: تهران،عبدالحسين نيك گهري  ترجمه، جامعه شناسي تالكوت پارسونز). 1376( .گي، روشه

  .نشر ويرايش :تهران، نگرش و تغيير نگرش ).1379( .يوسف، كريمي

   . انتشارات پر شكوه: تهران،ترجمان. .. امان اي ، ترجمهرسند؟ ميه به قدرت زنان چگون ).1378(.  روژه،گارودي

دانـشگاه  ، نامه كارشناسي ارشد جامعـه شناسـي   پايان،  سياسيي برابري جنسيتي در حوزه ).1380( .نفيسه،  غفورنيا

   .تهران

   .وزارت امور خارجه :تهران، مشاركت سياسي زنان در ايران ).1374( .نسرين، مصفا

 شناخت ميزان مشاركت زنان در نهادهاي اقتـصادي فرهنگـي و اجتمـاعي اسـتان                                                                        ).1377( .فاطمه،  پور  ملك

   .نامه كارشناسي ارشد پايان، سمنان

   .دانشگاه شهيدبهشتي، اي دكتر نامه پايان، بررسي وضعيت زنان در ايران ).1379( .آسيه، ميرآقايي

  . دفتر مطالعات و برنامه ريزي وزارت امور خارجه، مشاركت اجتماعي زنان در ايران ).1375(.  نسرين،مصفا

  انگليسي. ب
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