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تقدیر و تشکر 
سپاس خالق بی همتا را که در تمام طول زندگی شخصی، تحصیلی و شغلی خود تنها با لطـف و عنایـت او   

اري که  موفقیـت  دوران تحصـیل خـود را در    بود که کام موفقیت را چشیدم وپر توان باد اساتید محترم و بزرگو
کـه همـواره در    ،بـوده ام مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشـد و دکتـري مـدیون زحمـات ایـن اسـاتید      

به ویژه جنـاب آقـاي دکتـر سـاروخانی اسـتاد      .هاي تحصیلی فوق زحمت آموختن را به من تقبل کرده انددوره
ید محترم مشاور جناب آقاي دکتر فرهنگی و جناب آقاي دکتـر وردي نـژاد   معظم راهنماي این پایان نامه و اسات

تشکر و قدردانی می نمایم. همچنین از مسئولین محترم دانشکده به ویژه جناب آقاي دکتر سیدجوادین و آقـاي  
که همواره مشوق و راهنماي مـن بـراي بهتـر انجـام شـدن مراحـل تحقیـق فـوق بـوده انـد           پوردکتر حسنقلی 

اري می نمایم.  سپاسگز
جا دارد از سرکار خانم عزآبادي به جهت تمام توجهات و همکـاري هـاي ایشـان در طـول دوره تحصـیل و      

مراحل اداري انجام پایان نامه تشکر به عمل آید.  
از سرکار خانم رحیمی و سایر عزیزان تحصیالت تکمیلی و مسئولین کتابخانه دانشکده  سرکار خانم هراتـی  

ان و همچنین سرکار خانم علی اکبري که بـا صـبر و شـکیبایی زحمـت تایـپ پایـان نامـه را تقبـل         همکارانشو
اند تشکر می نمایم. در پایان جا دارد از پدر و مادر م که مشوق مـن در طـول دوران تحصـیل بـوده انـد و      نموده

ودند سپاسگزاري می کنم.  همسر و فرزندم که با صبر خود به ویژه هنگام تهیه این پایان نامه من را یاري نم
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چکیده 

ر کشـورهاي در حـال توسـعه نداشـت.    ددر قرن بیستم الگوهاي توسعه، امکـان دسـتیابی بـه موفقیـت را     
توجه به ویژگی هاي فرهنگی جوامع در حال توسـعه و عـدم تطـابق ایـن     عدممهمترین دلیل این عدم موفقیت،

را دهه توسعه فرهنگـی نـام نهـاد. زیـرا     1988ـ1998جوامع است. لذا یونسکو دهه الگوهاي با ویژگی هاي این 
بهترین مسیر براي دستیابی به توسعه از طریق توسعه فرهنگی شناخته شد.

) بـه عنـوان مهمتـرین برنامـه     1384ــ 1404سند چشم انداز توسعه بیست ساله جمهوري اسالمی ایران (
ایرانی شناخته شـده انـد،   ط کنشگران اجتماعی که در سند به عنوان فرد راهبردي کشور نیازمند اجراي آن توس

.باشدمی
واژه فرهنگی با بار معنایی مفـاهیم فرهنگـی در   28سند چشم انداز با تأکید بر توسعه فرهنگی در بیش از 

هـا و  ابلیـت متن سند، براي فرد ایرانی ویژگی هایی در نظر گرفته است. زنان به عنوان کنشگران اجتمـاعی بـا ق  
ها موجـب تحقـق   توانایی هاي خاص خود می توانند فرد ایرانی مورد نظر سند بوده و با این توانایی ها و قابلیت

اهداف سند چشم انداز توسعه باشند.
تحقیق حاضر سعی بر طراحی و تبیین یک مدل که از طریق آن برنامه هاي تلویزیون موجب پذیرش نقش 

ابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله باشد، را دارد.  زنان در جامعه براي دستی
روش تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است که عبارت است از:4در این تحقیق 

؛اسنادي.1
؛دلفاي.2
؛تحلیل محتوا.3
.پیمایشی.4

در خصوص نقش زن در توسـعه، اصـول علمـی تحقیـق     در بخش اسنادي سعی شد با بررسی مبانی نظري 
د. پایه ریزي شو

سند چشم انـداز توسـعه و زن   ،نظران مباحث رسانهها و نظرات خبرگان و صاحبدر بخش دلفاي دیدگاه
هاي مؤثر بر ویژگی هاي زن از جنبه هاي فردي، خانوادگی و اجتماعی کـه  مورد شناسایی قرار گرفت و شاخص

ب)(وضعیت مطلوورد. دست آمی باشد را به در تحقق اهداف سند چشم انداز مؤثر 
و تهـران در  3، 2، 1هـاي منتخـب از شـبکه هـاي     در بخش تحلیل محتوا سعی شد با بـازبینی سـریال  

هـا مـورد   اي مورد نظر در وضعیت مطلوب، وضعیت موجـود ایـن سـریال   هبر اساس شاخص86تا 84سالهاي 
بررسی قرار گیرد.  

زن در توسعه شناسایی شد. در بخش پیمایشی دیدگاههاي مجموعه سازان تلویزیونی نسبت به نقش 
در طول تحقیق مشخص شد که عدم آگاهی برنامه سازان مجموعه هاي تلویزیونی از ویژگـی هـاي زنـان و    
عدم انگیزه جهت ارائه ویژگی هاي زنان در مجموعه هاي تلویزیونی از عوامل مؤثر در بوجود آمدن شکاف میـان  

وضعیت موجود و وضعیت مطلوب است.
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مؤلفـه،  63با فردي، خانوادگی و اجتماعیویژگی هايبازنان شده در این تحقیق، نقش طراحیدر الگوي 
معرفی شد.از طریق مجموعه هاي تلویزیونیتحقق اهداف سند چشم انداز توسعهجهت 

نقـش رسـانه هـا در تغییـرات اجتمـاعی و      جهانی و مطالعات مربـوط بـه  تجربه هاياز مدلتبیینبراي 
،از جمله چـین توسعه فرهنگی جوامع در خصوص نقش زنان در ي گوناگوناجهانی در کشورهموفقهايتجربه

گردید.استفاده نس بین المللی استکهلم در خصوص زنان وسیاست هاي فرهنگی اسوریه و نتایج کنفر
نتیجه این تحقیق نشان دهنده نقش مؤثر زنان در توسعه فرهنگـی مـی باشـد. البتـه رسـانه هـا بـه ویـژه         

و داردرا ویزیون نقش بسزایی در هدایت و آماده سازي جامعه براي باور و پذیرش ایـن نقـش زنـان در جامعـه     تل
تلویزیون می تواند در تغییر عقاید قالبی جنسیتی در جامعه مؤثر باشد.  

واژه هاي کلیدي:  
توسعه فرهنگی، زنان، تلویزیون، سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسالمی ایران  
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235توزیع فراوانی  وضعیت تاهل زن در صحنه34-4جدول 

235توزیع فراوانی  سن شخصیت زن در صحنه35-4جدول 

236توزیع فراوانی  هویت تاهل زن در صحنه36-4جدول 

236توزیع فراوانی  ارزش هاي زن در صحنه37-4جدول 

237توزیع فراوانی  کنش شخصیتی زن در صحنه38-4جدول 

237توزیع فراوانی  کنش عاطفی زن در صحنه39-4جدول 

238توزیع فراوانی  ویژگی هاي شخصیتی  زن در صحنه40-4جدول 

239هاي شخصیتی  زن در صحنهتوزیع فراوانی هاي جنبه هاي مثبت  ویژگی 41-4جدول 

239توزیع فراوانی هاي جنبه هاي منفی ویژگی هاي شخصیتی  زن در صحنه 42-4جدول 

240توزیع فراوانی  تبعیض در صحنه43-4جدول 

240توزیع فراوانی  سلطه در صحنه44-4جدول 

240گستره ارتباطی زن در صحنهتوزیع فراوانی  45-4جدول 

241اوانی  نقش تربیتی زن نسبت به فرزندان  درصحنهتوزیع فر46-4جدول 

241توزیع فراوانی  جایگاه خانوادگی زن در صحنه47-4جدول 

242توزیع فراوانی  نقش  اجتماعی زن در صحنه48-4جدول 

242توزیع فراوانی  تعددنقش زن در صحنه49-4جدول 

243توزیع فراوانی  مکان تعددنقش زن در صحنه50-4جدول 

243توزیع فراوانی  نقش آگاهی دهنده زن نسبت به فرزندان51-4جدول 

244توزیع فراوانی  نقش زن در مدیریت خانواده52-4جدول 

244توزیع فراوانی  مشارکت فرهنگی  زن در صحنه 53-4جدول 

245توزیع فراوانی  نقش زن در حفظ میراث فرهنگی54-4جدول 

245زن در صحنه اقتصاديتوزیع فراوانی  مشارکت55-4جدول 

245زن در صحنهاجتماعیتوزیع فراوانی  مشارکت 56-4جدول 

246توزیع فراوانی  مشارکت سیاسی  زن در صحنه 57-4جدول 

)براي مقایسه نسبت نقش موثر زنان در توسعه فرهنگی بر اساس سند چشم انداز توسعهzآزمون نسبت (58-4جدول 
246

نی مشارکت اقتصادي زن در مقابل متغیر مشارکت اجتماعی  زن به تفکیک مشارکت فرهنگی توزیع فراوا59-4جدول 
247زن در صحنه

توزیع فراوانی متغیر هویت  زن در مقابل متغیر نقش زندر حفظ میراث فرهنگی بـه تفکیـک مشـارکت    60-4جدول 
248فرهنگی زن در صحنه

شارکت فرهنگی زنان بر اساس صحنه هاي نمونه برداري شـده از  )براي مقایسه نسبت مzآزمون نسبت (61-4جدول 
250مجموعه هاي تلویزیونی 

251توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل زن در صحنه  در مقابل متغیر مشارکت فرهنگی زن در صحنه62-4جدول 

مطالعه از )براي مقایسه نسبت براي نسبت هویت فرهنگی صحنه هاي مورد zآزمون نسبت (63-4جدول 
251مجموعه هاي تلویزیونی
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توزیع فراوانی متغیر سن شخصیت  زن در مقابل متغیر وضعیت تاهل زن در صحنه بـه تفکیـک متغیـر    64-4جدول 
252هویت زن در صحنه

)براي مقایسه نسبت حفظ میراث  فرهنگی بر اساس صحنه هاي نمونه بـرداري شـده از   zآزمون نسبت (65-4جدول 
253ي تلویزیونیمجموعه ها

254توزیع فراوانی متغیر نقش  زن درحفظ میراث فرهنگی در مقابل سن شخصیت زن در صحنه 66-4جدول 

)براي مقایسه نسبت نقش موثر زنان در مدیریت خانواده بر اسـاس صـحنه هـاي نمونـه     zآزمون نسبت (67-4جدول 
254برداري شده از مجموعه هاي تلویزیونی 

)براي مقایسه نسبت نقش موثر زنان در تربیت فرزندان بر اساس صحنه هاي نمونه برداري zمون نسبت (آز68-4جدول 
255شده از مجموعه هاي تلویزیونی 

توزیع فراوانی متغیر نقش تربیتی  زن نسبت به فرزندان در مقابل متغیر آگاهی دهنده نسبت به فرزندان69-4جدول 
255

راي مقایسه نسبت نقش موثر زنان در اقتصاد خانواده بر اساس صحنه هاي نمونه برداري )بzآزمون نسبت (70-4جدول 
256شده از مجموعه هاي تلویزیونی 

256توزیع فراوانی متغیر نقش زن در مقابل متغیر آگاهی مدیریت خانواده71-4جدول 

جامعه بر اساس صحنه هاي نمونـه  )براي مقایسه نسبت تصویر کلیشه اي از نقش زن در zآزمون نسبت (72-4جدول 
257برداري شده از مجموعه هاي تلویزیونی 

257توزیع فراوانی متغیر مکان تعدد نقش زن در مقابل سن شخصیت  زن73-4جدول 

258توزیع فراوانی متغیر وضعیت تاهل زن در مقابل متغیر نقش اجتماعی زن74-4جدول 

258قش زن در مقابل متغیر گستره ارتباطی  زن در صحنهتوزیع فراوانی متغیر تعدد ن75-4جدول 

)براي مقایسه نسبت جهت گیري هاي ناشی از عقاید مرد مدارانه بر اساس صـحنه هـاي   zآزمون نسبت (76-4جدول 
259نمونه برداري شده از مجموعه هاي تلویزیونی 

259هتوزیع فراوانی متغیر نقش زن در مقابل متغیر تسلط در صحن77-4جدول 

259توزیع فراوانی متغیر نقش زن در مقابل متغیر تبعیض در صحنه78-4جدول 

)براي مقایسه نسبت گفتمان محدود از زنان بر اساس صحنه هاي نمونه بـرداري شـده از   zآزمون نسبت (79-4جدول 
260مجموعه هاي تلویزیونی 

260شخصیت زن در صحنهتوزیع فراوانی متغیر نقش زن در مقابل متغیر  سن 80-4جدول 

261توزیع فراوانی متغیر نقش زن در مقابل متغیر  سن شخصیت زن در صحنه81-4جدول 

261توزیع فراوانی متغیر مشارکت اجتماعی زن در مقابل متغیر مشارکت فرهنگی زن در صحنه82-4جدول 

262ت اقتصادي زن در صحنهتوزیع فراوانی متغیر مشارکت سیاسی زن در مقابل متغیر مشارک83-4جدول 
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فهرست نمودار
190مودار دایره اي جنسیت پاسخگویانن1ـ4نمودار

191هیستوگرام توزیع سنی پاسخگویان2ـ4نمودار

192نحوه توزیع میزان تحصیالت پاسخگویان3ـ4نمودار

193نحوه توزیع مرتبه علمی پاسخگویان4ـ4نمودار

194اجرایی خبرگان پاسخگو-سابقه علمینمودار دایره اي 5ـ4نمودار

هیستوگرام وزن هاي تخصیص داده شده توسط خبرگان به ویژگی هاي فردي الگوي زن به همراه بـرازش  6ـ4نمودار 
199منحنی نرمال بر آن

203نمودار خطی میانگین  گونه هاي شناسایی ویژگی هاي فردي الگوي زن7ـ4نمودار 

زن هاي تخصیص داده شده توسط خبرگان به ویژگی هاي خانوادگی الگـوي زن بـه همـراه    هیستوگرام و8ـ4نمودار 
207برازش منحنی نرمال بر آن

210نمودار خطی میانگین  گونه هاي شناسایی ویژگی هاي خانوادگی الگوي زن9ـ4نمودار

ی الگـوي زن بـه همـراه    اعاجتمهیستوگرام وزن هاي تخصیص داده شده توسط خبرگان به ویژگی هاي 10ـ4نمودار 
214نبرازش منحنی نرمال بر آ

217نمودار خطی میانگین  گونه هاي شناسایی ویژگی هاي اجتماعی الگوي زن11ـ4نمودار 

فهرست اشکال
22مدل نظریه کنش1-2شکل

28دایره توانمند سازي زنان2-2شکل 

ضمایمفهرست 
281ـ نقشه تحقیق 1ضمیمه شماره 

282اول دلفاي مرحله ـ پرسشنامه 2ه شماره ضمیم

287دوم دلفاي مرحله ـ پرسشنامه 3ضمیمه شماره 

289دلفاي نهایی ـ پرسشنامه 4ضمیمه شماره 

291منابع و مآخذ 

305چکیده انگلیسی 


