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  مقدمه

طـور خـاص     که بهرا رویکردهاي توسعه 

بـر   ،انـد   بعد از جنگ جهانی دوم نمـود یافتـه  

 2جرالد میـر ، 1اساس مطالعات مالکوم گیلیس

و الـین   4ریچـارد پیـت  ، 3جوزف اسـتیگلیتز و 

تـوان در چهـار بـرش زمـانی       می 5هارت ویک

ــان داد. دوره  ــه در آن 1945-1970نشـ ، کـ

به مثابه رشد اقتصادي در نظر گرفتـه   توسعه

ادبیات توسـعه مبتنـی بـر پـارادایم      و شد  می

مدرنیزاسیون بود که رشد را فراینـدي خطـی   

مشـاهده   60دانسـت. امـا در اواخـر دهـه       می

گردید کـه بـه رغـم رشـد سـریع اقتصـادي؛       

مسائلی چون فقر، بیکاري، نابرابري اقتصادي، 

شکاف اجتماعی و ... رو به فزونی نهاد که این 

اي پیرامون   امر موجب انجام مطالعات گسترده

هاي توسعه در راستاي تنظیم رابطـه    سیاست

رشد و توزیع شـد. بـه همـین دلیـل در دوره     

توجه به ابعاد اجتماعی توسعه  ،1980-1970

از منظر اقتصـاد سیاسـی صـورت گرفـت. در     

ــی  1980-1990دوره  ــز خصوص ــازي و   نی س

تعدیل ساختاري در کانون توجه قرار گرفت و 

ــ  ــانی و صــندوق ب ــک جه ــول   ینبان ــی پ الملل

                                       
1. Malcolm Gillis 
2. Gerald M. Meier 
3. Joseph M. Stiglitz 
4. Richard Peet 
5. Elaine Hartwick 

هاي خود به کشورهاي در حال توسـعه    کمک

را مشروط به پذیرش اصالحاتی سـاختاري از  

 سـال  سوي آنها کردند. سرانجام دوران بعد از

به عنوان یک  ، که در آن توسعه انسانی1990

  مطرح شد. پارادایم غالب توسعه

هـاي    قابلیـت  توسـعه دیدگاه بـر  در این 

فتن انسـان در فراینـد   ر گرانسانی و محور قرا

. از منظـر ایـن دیـدگاه    شود  کید میتوسعه تأ

هـاي    فرایند بسـط انتخـاب  «توسعه عبارت از 

زا   انسـانی در بسـتر فضـاي اجتمـاعی قابلیــت    

 (غفـاري است  »براي دستیابی به زندگی بهتر

چنـین   ).124-126صص  ،1388 و همکاران،

هـایی ماننـد     تعریفی از توسعه به همراه مؤلفه

نتخاب انسانی، بستر اجتماعی و دستیابی بـه  ا

کشور ما نیـز  اي   زندگی بهتر، در اسناد توسعه

به عنـوان مثـال در    اند.  مورد توجه قرار گرفته

ساله کشور بیـان شـده    داز بیستان سند چشم

دست  یهای  ویژگیچنین که جامعه ما باید به 

یافتــه، متناســب بــا مقتضــیات   توســعه یابــد:

فیایی و تاریخی خـود و متکـی   فرهنگی، جغرا

هاي اسالمی، ملـی و    بر اصول اخالقی و ارزش

سـاالري دینـی،     مـردم  بـر کیـد  أانقالبـی، بـا ت  

هـاي مشـروع، حفـظ      عدالت اجتماعی، آزادي

مند از امنیت   ها، و بهره  کرامت و حقوق انسان

برخـــوردار از دانـــش ؛ اجتمـــاعی و قضـــایی
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فناوري، متکـی  پیشرفته، توانا در تولید علم و 

بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی 

از ســالمت، رفــاه،  برخــوردار؛ در تولیــد ملــی

هـاي    مین اجتمـاعی، فرصـت  أامنیت غذایی، ت

برابر، توزیع مناسـب درآمـد، نهـاد مسـتحکم     

ــر،  ــه دور از فق ــیض فســاد، خــانواده، ب  و تبع

(ســند  منــد از محــیط زیســت مطلــوب  بهــره

ســاله جمهــوري اســالمی   تانــداز بیســ  چشــم

 اعتقـادي دیـن اسـالم نیـز    در دستگاه  ایران).

 حرکتـى  و پویشـى  صـیرورتى،  شدنى،انسان؛ 

ــت ــه اس ــر ک ــاس ب ــاب اس ــه انتخ  و آگاهان

 تغییر در هم و سازد مى را خود هم اش آزادانه

 گسـترده  دخالـت  خود طبیعى محیط ساخت

 او .سازد مى را خود اجتماعى محیط و کند مى

چندبعــدي بــا اســتعدادهاي  اســت موجــودي

 عبـارت  که هدفى سوى که بهمتنوع و فراوان 

 و همکـاران،  (بهشتیرود   میانسانیت  از است

 کـه  است همین در او ارزش ).56ص  ،1390

 یا درآید، فضیلت و خیر راه به آزادانه تواند مى

 ناپـاکى  و پسـتى  و شـر  و زشتى راه به آزادانه

 ).20ص  ،1390و همکاران، غلتد (بهشتی فرو

کشـور مـا نیـز    رسـد    به نظر می بنابراین

هاي پیشرفت و توسعه نیازمند   جهت فتح قله

ایجاد یک تغییر پارادایم از نگرش مبتنـی بـر   

به توسعه انسانی است.  صرفاً اقتصادي هتوسع

اما در اینجا یک نکته بسیار ظریف وجود دارد 

فراینـد و  شود و آن   که گاهی مغفول واقع می

به جایگاهی به عنـوان   ها  چگونگی ارتقا انسان

شکی نیسـت کـه توسـعه    . استفاعل توسعه 

دهـد    ها در بستر محیطی جامعه رخ می  انسان

و نهادهاي مختلف در جامعه نقش مهمـی در  

ایــن توســعه دارنــد. در ایــن پــژوهش تــالش 

شود کارکردي که نهاد رسانه در این راستا  می

ورد توجه ویـژه قـرار گیـرد. در    کند، م  ایفا می

این میان بنابر اصـل تحدیـد موضـوعی و بـه     

تنهـا بـه    ،تلویزیـون دلیل اهمیت ویژه رسانه 

پردازیم تـا   میسیماي جمهوري اسالمی ایران 

رسـانه جمعـی بـا    این کارکردهاي  توصیف با

کارکردي  چارچوبمحوریت توسعه انسانی به 

بــا هــدف  ســیماي جمهــوري اســالمی ایــران

  .دست یابیمهاي انسانی   توسعه قابلیت

 يکارکرد الگوي -1

جـز توصـیف   ادعایی  6الگوهاي ساختاري

ــد،  ــده ندارن ــک پدی ــاي  ســاختار ی ــا الگوه ام

ها را از لحاظ انرژي، نیروهـا    کارکردي سیستم

ثیر یک ها و تأ  سیر آنها، روابط بین قسمتو م

کننـد    ی دیگـر توصـیف مـی   قسمت بر قسـمت 

در ایـن   از این رو). 3، ص 1388وایل، ک  (مک

تالش شده است تـا طراحـی الگـوي     پژوهش

                                       
6. Structural 
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کارکردي و نه سـاختاري سـیماي جمهـوري    

ــورت  ــران صـ ــالمی ایـ ــرد. اسـ ــب  بگیـ اغلـ

م امیل دورکـی  بیش از هر کس شناسان  جامعه

 دهنده مـؤثر   به عنوان ارائهرا  )1917-1858(

عالوه زیرا او  ،شناسند  نظریه کارکردگرایی می

بر تحلیل علی
7
قائل به تحلیل کارکردي ،

8
نیز  

). 62ص  ،1386بوده است (مورگان و بوریل، 

کوشد تا   از منظر دورکیم تبیین کارکردي می

جایگاه نهادهاي مختلف جامعـه را بـر اسـاس    

بــراي  هــاپیامــدهاي ســودمندي کــه آن نهاد

نشان دهد (موحد ابطحـی،   ،دنجامعه دربردار

هاي اجتماعی   ام سیستم). تم126، ص 1387

نیازهـــایی را از ابرسیســـتم خـــود بـــرآورده 

نیــز در گــرو کننــد کــه مشـروعیت آنهــا    مـی 

سـت. بـرآورده سـاختن    برآوردن همین نیازها

این نیازها کـه فلسـفه وجـودي هـر سیسـتم      

بر ایـن  شود.   است، کارکرد سیستم نامیده می

اساس جامعه عبارت است از یک کلیت پویا و 

ماعی که از طریـق اجـزاي خـود    هوشمند اجت

(توسـلی،  سـازد    نیازهاي خود را بـرآورده مـی  

 ).248، ص 1370

رویکرد کارکردگرایانه در مدیریت رسانه 

معتقـد   ژان کـازنو اي طـوالنی دارد.    نیز سابقه

                                       
7. Functional Analysis 
8. Causal Analysis 

ارتباط جمعی را زمانی  وسایل است که اثرات

توان متوجه شد که وظایف آشکار و پنهان   می

، 1384جه قرار دهـیم (کـازنو،   آنها را مورد تو

فلسفه وجودي  بر اساس این رویکرد). 48ص 

رســانه بــرآوردن نیازهــاي خاصــی از جامعــه 

 ،. این رویکرد شاید ساده بـه نظـر برسـد   است

در  اما بیان دقیق و کاربرد تجربی و عملی آن

یکـی از ایـن    بسیار مشکل است. حوزه رسانه

مشکالت این حقیقت است کـه واژه کـارکرد   

علمـی و هـم در زبــان    هــاي  گفتمـان هـم در  

توانـد بـه     می داشته وروزمره معانی متعددي 

 باشـد.  11یا الزام و نیاز 10، نتیجه9معناي هدف

شـود    مشکل بعدي از این حقیقت ناشـی مـی  

نها از طرف خـودش عمـل   معموالً تکه رسانه 

هـاي    ها و سازمان  بلکه از طرف گروه ،کند  نمی

کند و این امـر تمـایز بـین      دیگر هم عمل می

ــوارد    ــه م ــانه از بقی ــاي رس ــدکارکرده  مانن

هاي سیاسی یا عالیـق تجـاري و ... را     قسمت

اما  .(McQuail, 1983, p.74)کند   مشکل می

ــا  رغــم تمــام ایــن مســائل و چــالش   علــی  ،ه

بر استفاده از رویکـرد کـارکردي    پژوهشگران

  چند دلیل اصرار دارند:به در این پژوهش 

                                       
9. Purpose 
10. Consequence 
11. Requirement 
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بـراي  روشـن را  رویکرد زبـانی   این .1

مــذاکره پیرامــون رابطــه بــین رســانه 

  آورد.  جمعی و جامعه فراهم می

کنـد تـا     این رویکرد به ما کمک می .2

هاي اصلی رسـانه را در رابطـه     فعالیت

  با فرایندهاي اجتماعی توضیح دهیم.

ــن  .3 ــردای ــان    رویک ــد می ــک پیون ی

اي و   مشاهده تجربی نهادهـاي رسـانه  

هنجـاري در مـورد اینکـه    هـاي    نظریه

بـه   ،ها چگونه باید عمـل کننـد    رسانه

 ,McQuail, 1983)آورد   وجــود مــی

p.76).  

  کارکردهاي تلویزیون -1-1

مشــخص ســاختن  پــژوهشایــن  هــدف

 کارکردهاي سیماي جمهوري اسـالمی ایـران  

. جایگاه هاي انسانی است  جهت توسعه قابلیت

ویژه این نهـاد بـه علـت خصوصـیات خاصـی      

ها متمایز   که این رسانه را از سایر رسانهاست 

پرداختـه   که در زیر بـه برخـی از آن  کند   می

  :شده است

اخبار داغ را با سرعت نـور بـه   این رسانه 

رسـاند (نعمتـی انـارکی،      مـی اطالع بینندگان 

ــیعی دارد  )، 181، ص 1388 ــش وسـ و پوشـ

بـراي رسـیدن بــه مخاطـب خــود نیـازي بــه     

ــدارد   ــطه ن ــی، واس )، 277، ص 1388(خالص

، ص 1374ب عام اسـت (موالنـا،   مخاطداراي 

زمانی مخاطـب بـا واقعیـت را ایجـاد       هم)، 74

به )، 1495، ص 1384راد،   کند (محسنیان  می

منجر  افقی و نه عمودي اتگیري ارتباط  شکل

وقفـه و    بـی آن مبادلـه پیـام در    شده اسـت و 

ــه   ــی ادام ــدون تعطیل ــنیان داردب راد،   (محس

 ).1792-1800، صص 1384

سیاسـی   -بسته به نوع نظـام اقتصـادي   

که رسانه تلویزیون تـابع آن اسـت، عالیـق و    

یـافتگی    نیازهاي افراد خاص و میـزان توسـعه  

جوامع تلویزیون کارکردهاي متنوعی دارد. هر 

اي   چند استخراج این کارکردها از زبان جامعه

که قادر به صحبت کردن نیست بسیار سخت 

قسمت از پژوهش سعی شده  ایناست، اما در 

ها فهرستی از این   تئوري مراجعه به است تا با

ــود.   ــه ش ــا ارائ ــه کارکرده ــن   خالص اي از ای

هــا را بــه همــراه نکــات کلیــدي آنهــا   تئــوري

  توان در نگاره زیر مشاهده کرد.  می
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12. Herbert Altschull 
13. Functioanl approach to mass communication 
14. Harold Laswell 
15. Charles Wright 
16. Robert Merton 
17. Paul F. Lazarsfeld 
18. Walter Lippmann 
19. Agenda. Setting 
20. Maxwell Mccombs 
21. Donald L. Shaw 

ــان ــی    هم ــه م ــه مالحظ ــه ک ــود،   گون ش

کارکردهاي متفاوتی از سطوح خرد تـا کـالن   

                                            
22. Warren Breed 
23. Diffusion of innovation theory 
24. Paul F. lazarsfeld 
25. Bernard Berlson 
26. Hazel Gaundet 
27. Denis Mcquail 
28. Hadassah Haas 
29. Michael Gurevitch 

  ). کارکردهاي تلویزیون از منظر صاحبنظران1( شمارهنگاره 

  کارکردهاي کلیدي  پرداز  نظریه  نظریه

  کارپرداز قدرت
جی هربرت 

  12آلشتول

هاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي بودن و تأمین منافع این طبقه (سورین و   نمایندگان قدرت

  ).447، ص 1388تانکارد، 

رویکرد کارکردي به 

  13ارتباطات جمعی

و  14هارولد السول

  15چارلز رایت

میراث اجتماعی از یک نسل به نسل دیگر، نظارت بر محیط، همبستگی اجتماعی، انتقال 

  ).450-453، صص 1388سرگرمی (سورین و تانکارد، 

و پل  16رابرت مرتون

  17الزارسفلد

هاي اجتماعی و کژکارکردهاي اجتناب از   کارکردهاي ارجاع به پایگاه یا تصدیق، تقویت ارزش

  ).461-463، صص 1388ها، سازگاري اجتماعی و تخدیر (سورین و تانکارد،   تغییر ارزش

ساخت تصویر ذهنی 

  از جهان
  ).460-461، صص 1388خلق و تغییر تصاویر افراد از جهان (سورین و تانکارد،   18والتر لیپمن

  19سازي برجسته
 20کامبز  ماکسل مک

  21و دونالد شاو

گرفتن  )، تأکید بر برخی موضوعات و نادیده142، ص 1383تعیین موضوع اندیشه (ساروخانی، 

  ).73، ص 1388نژاد و بهرامی رشتیانی،   برخی دیگر از موضوعات (وردي

هاي  ترویج ارزش

  پایدار
  هربرت گانز

 گرایی  مسئوالنه، کوچک داري  دوستانه، سرمایه  نوع گرایی، دموکراسی  هاي قوم  ترویج ارزش

  .(Gans, 1979, pp 40-45)شهري، فردگرایی، اعتدال، نظم و رهبري 

اجتماعی یکپارچگی 

  و فرهنگی
  22وارن برید

حفظ نظم و همبستگی اجتماعی و حذف مواردي که ساختار اجتماعی و فرهنگی را به خطر 

  ).364، ص 1377اندازند (مک لوهان،   می

  23انتشار نوآوري

، 24پل الزارسفلد

و  25برنارد برلسون

  26هازل گاندت

نژاد و بهرامی رشتیانی،  (ورديگذر دادن مردم از یک جامعه سنتی به سمت یک جامعه مدرن 

  ).73، ص 1388

  تبلیغات
هارولد السول و راجر 

  براون

 ,Wosinska et al., 2000)دار براي بسیج افکار عمومی  هماهنگ و جهت اطالعاتپخش و ارسال 

p 260).  421، ص 1387(راجرز، دادن اطالعات با هدف نفوذ بر یک مخاطب.(  

الگوسازي از 

  27کوایل  دنیس مک  ها  شخصیت
  ).44، ص 1382هاي سیاسی، اقتصادي، ورزشی و هنري (مک کوایل،   الگوسازي از شخصیت

  ).394، ص 1382کوایل،   و منزلت اجتماعی (مک   تعیین انتظارات هر نقش  پذیري  جامعه

تحقق نیازهاي 

  مخاطبان

الیو کاتز، میشل 

و هاداسا  28گورویچ

  29هاس

برآوردن نیازهاي شناختی (کسب اطالعات، آگاهی و شناخت)؛ برآوردن نیازهاي عاطفی 

بخش شخصی (تقویت   شناسانه)؛ برآوردن نیازهاي انسجام  بخش یا زیبایی  (تجارب عاطفی، لذت

اعتبار، اعتماد، ثبات و پایگاه)؛ برآوردن نیازهاي تعامالت و تماس (مرتبط با خانواده، دوستان و 

  .(Katz et al., 1973, pp.166-167)جهان)؛ برآوردن نیازهاي گریز از تنش (فراغت و آسایش) 
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ــانه    ــراي رس ــف ب ــمندان مختل توســط اندیش

هاي سیاسی،   تلویزیون بیان شده که در حوزه

اجتماعی، فرهنگـی و ... کـاربرد دارد، امـا در    

هیچ کدام از آنها به کارکردهاي این رسـانه از  

هاي انسانی توجـه نشـده     منظر توسعه قابلیت

وهش کارکردهاي این رسـانه  است. در این پژ

هاي انسانی مورد توجه   از منظر توسعه قابلیت

  گیرد. قرار می

  هاي انسانی  انسان و قابلیت -2

بـه عنـوان اولـین گـام      پـژوهش در این 

توسعه و  د که به نگرشی از انسانوش میسعی 

که با ماهیت واقعـی او تناسـب    او دست یابیم

کردهـایی  از رویاین منظـور  . براي داشته باشد

 ،کنند  که تنها به نقش ابزاري انسان توجه می

فاصله گرفته و توسعه انسانی را از منظرهایی 

هـا بـراي     که به نقش فاعلی و توانـایی انسـان  

ــه      ــزایش دامن ــواه و اف ــدگی دلخ ــب زن کس

 ،کنـد   هـاي آنهـا توجـه بیشـتري مـی       انتخاب

دو رویکرد رئالیسم نگریم که در این راستا  می

رویکرد قابلیـت مـورد توجـه قـرار      انتقادي و

  اند.  گرفته

  رویکرد رئالیسم انتقادي -2-1

جنبش فلسفى در علوم اجتمـاعى و   این

و مارگـارت   30نام روى باسکار با بیشتر انسانى

                                       
30. Roy Bhaskar 

). 1385شود (رهادوسـت،    شناخته مى 31آرچر

از  33سـاختار  و 32کارگزار دو مفهوم رابطه بین

 عـین و رابطه میان یا  ؛شناختی  دیدگاه جامعه

مسائل اساسی  ذهن از دیدگاه فلسفی یکی از

 ,Archer, 2004) اسـت  این رویکرد حاکم بر

p.17). ها پیرامون رابطه بین ایـن    سیر اندیشه

  توان به شرح زیر بیان کرد:  دو مفهوم را می

هــایی کــه بــه اصــالت ذهــن یــا   تئــوري

ــل د عاملیــت ــهر مطالعــات و تحلی ــد   عالق من

کـه در آن   »34مدلِ انسان مدرنیتـه «هستند. 

رود، محیط   انسان به سمت شناخت جهان می

کنـد و سرنوشـت خـود را رقـم       را کنترل مـی 

کنـد و    ، از چنین نگرشـی تبعیـت مـی   زند  می

 دانـد.   ساختار را نسبت بـه انسـان ثـانوي مـی    

که متمایـل بـه    نیز» الگوي فردگرایانه وبري«

بـه   را عیموضوعات اجتمـا و گرایی است  اراده

مند  هاي نیت شکن دار و نتایج رفتارهاي معنی

، در زمــره ایــن  ددهــ انســان تقلیــل مــی  

فاقـــد منـــابع هاســـت. ایـــن الگـــو   تئـــوري

شناختی است که عوامـل سـاختاري را    هستی

 .(Archer, 2004, p.18) کنند تبیین می

هایی کـه اصـالت را بـه عـین یـا        تئوري

موجـود  مـدل  «. دهنـد   اجتماعی مـی  ساختار

                                       
31. Margaret S.Archer 
32. Agency 
33. Structure 
34. Modernity’s Man 
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هـاي   هـا و ویژگـی    بر قـدرت که » 35اجتماعی

سـت  ا که فراتر از وضعیت طبیعی آنهاه  انسان

 کنـد   کید می، تأاست انسانو هدیه جامعه به 

بر اساس چنین نگرشی مطرح شده است. این 

انسـان را نسـبت بـه سـاختار ثـانوي       رویکرد

الگــوي « .(Archer, 2004, p.19)دانــد   مــی

ــای جمــع ــه دورکه ــد کــه »مگرایان ــابع  فاق من

که کارگزاري را توصیف  است شناختی هستی

 شود  این دسته محسوب می نیز جزوکنند  می

(Cruickshank, 2004, p.112).  

رابطــه هــایی کــه اصــالت را بــه   تئــوري

دهنـد.    مـی  عاملیتو  ساختاردیالکتیکی بین 

 و 36پیتربرگــربـر اســاس آراي افـرادي ماننــد   

سـاخت اجتمـاعی   «الکمن در کتـاب   توماس

جامعــه افــرادي را شــکل  )1967( »واقعیــت

بـه   .انـد  دهد که خود جامعه را ایجاد کرده می

ایجـاد   عبارت دیگر جامعه افرادي را که آن را

انــد، در یــک تــداوم دیــالکتیکی ایجــاد  کــرده

در ایـن   .(Bhaskar, 2005, p. 36)کنـد   مـی 

رفتن  فرا ابراستا رویکرد رئالیسم انتقادي نیز 

ــهاز   ماننــــداي  شــــکاف مفــــاهیم دوگانــ

شـــیءانگاري  ، 37گرایی/فردگرایـــی   جمـــع 

گرایـی   اراده (مرتبط با سنت دورکهـایمی)/ 

 ، واقعیــت/ 38(مــرتبط بــا ســنت وبــري)   

                                       
35. Society’s Being 
36. Berger Peter 
37. Individualism / Collectivism holism 
38- Reification / Voluntarism  

ــم/روح40علت/دلیـــــل ،39ارزش و  41، جســـ

 ,Bhaskar, 1998, pp.xiii) 42طبیعت/جامعه

xiv)  پیشـینی یـا از پـیش    و با تمرکز ویژه بر

مسـئله  ؛ بـراي افـراد  جامعـه   43موجود بـودن 

رابطه جامعه با فرد یا موضوع ساختار/کارگزار 

جامعـه هـم   کند که   را مطرح کرده و بیان می

هـم نتیجـه کـارگزار انسـانی اسـت و       شرط و

کــارگزار انســانی نیــز هــم تولیدشــده و هــم  

 ,Bhaskar, 1998)تغییردهنده جامعه اسـت  

p.xvi). 

جامعه مستقل از فعالیت انسـان   بنابراین

)، امـا  خطاي شیءانگاري جامعـه ( وجود ندارد

این بدین معنی نیست کـه جامعـه محصـول    

بـه   .گرایـی)  فعالیت انسان باشد (خطـاي اراده 

تـوان فـرد و جامعـه را بـدون      هرحال نه مـی 

تـوان   یکدیگر شناخت یا تبیین کرد و نه مـی 

 آنها را از یکدیگر جدا کـرد و یـا بـه یکـدیگر    

ــ   ــن دو فاصــ ــین ایــ ــل داد. بــ اي  لهتقلیــ

 ,Bhaskar, 2005) شناختی وجود دارد  هستی

pp.39-40)ی ختشنا کید بر استقالل هستیأ. ت

ــانی  ــار اولویــت زم  ســاختار و کــارگزار در کن

به معنـی از پـیش    ،ساختار نسبت به کارگزار

یافتگی جامعه،  ساخت شموجود بودن و از پی

                                       
39. Facts / Values 
40. Causes / Reasons 
41. Body / Mind 
42. Nature / Society 
43. Pre-existence 
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کتاب خود  درنیز دو موضوعی است که آرچر 

 ,Archer)قـرار داده اسـت   یید أتمورد آن را 

1998, p.191).  

یکی دیگر از محورهاي اساسـی رویکـرد   

شناسی ویژه آن است.   رئالیسم انتقادي هستی

شـده یـا     بنـدي  شناسـی الیـه   هسـتی از منظر 

هر براي توان   این رویکرد میبندي شده  سطح

سـه   -چه طبیعی و چـه اجتمـاعی   - اي  پدیده

تجربی، بالفعل و واقعی را بـه شـرح زیـر     الیه

  مطرح ساخت:

 45هـا  تجربـه  ، نمـود عینـی  44بعد تجربی

  . استهاي قابل مشاهده   پدیده شامل و بوده

ــادثی  ــد ح ــل) 46بع ــده ، (بالفع ایجادکنن

ها و روابط   اتصالدر این بعد  است. 47رویدادها

شـود، چـه ایـن     ها و حوادث برقرار مـی   پدیده

  چه مشاهده نشوند. روابط مشاهده شوند و

ــد واقعــی ــه (جــوهر اشــیاء)  48بع ــه ب ک

 کـه  شود مربوط می ییو ساختارها سازوکارها

ایـن بعـد    د.نکن  رویدادها و روابط را ایجاد می

علی و قوه یک پدیده که ناظر بر سازوکارهاي 

گـاه    و هـیچ  شـود   وجه دیده نمی  به هیچ ،است

ــیم    نمــی ــاهده کن ــن ســطح را مش ــوانیم ای  ت

(Outwaite, 1987, pp.21-22).  

                                       
44.The empirical 
45. Experiences 
46. The actual 
47. Events 
48. The real 

ــتی  ــنخ هس ــن س ــه    ای ــا ب ــی تنه شناس

هاي   هاي طبیعی اختصاص ندارد. پدیده  پدیده

اجتماعی از جملـه انسـان نیـز از ایـن قاعـده      

مستثنی نیست. بنابراین وجود انسـان را نیـز   

توان از منظر این سه الیـه مـورد بحـث و      می

کـه  تحلیل قرار داد. البته نکته مهم این است 

نـه بـر حسـب     انسـان  حقیقـت  ،این منظراز 

هـاي قابـل     ها و روابـط و انتظـام    شده  مشاهده

جوهر ( بعد واقعی آن بلکه بر حسب ،مشاهده

   د.شو  تعریف می انسانی)

نیز یکی دیگـر از  » بخشی  رهایی«فهوم م

مفاهیم اساسی ایـن رویکـرد اسـت. از منظـر     

ــکار،  ــبتی روي باس ــی نس ــیار اساس ــین  بس ب

از ایـن  . وجـود دارد  بخشـی و حقیقـت    رهایی

ــه حقیقــت منظــر  ذات و  ،هــر چــه انســان ب

ــی نزدیــک تــر شــود، رهــاتر   ســازوکارهاي علّ

بـــا انتشـــار  1993در ســـال  خواهــد بـــود. 

باســکار تــالش  ،»دیالکتیـک، ضــربان آزادي «

 هبخـش آثـار خـود را بـر پایـ      کرد وجه رهایی

 او .مفهوم جدیدي از دیالکتیک مطـرح سـازد  

هگل  گانه  سه در برابر دیالکتیکدر این کتاب 

؛ 51»کلیـت «و  50»نفی«؛ 49»همانی  این«یعنی 

 - نـا «شامل خود را  چهارگانه دستگاه فلسفی

و  »کلیــــت«؛ »نفــــی«، 52»همــــانی  ایــــن

                                       
49. Identity 
50. Negativity 
51. Totality 
52. Non-identity 
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ــارگزاري« ــا  53»ک ــر «ی ــیس تغیی ؛ 54»پراکس

 نا«بعد . (Bhaskar,2008,p.X)کند   مطرح می

یکسان بودن توان به عدم  میرا » همانی این -

کـه البتـه    هستی و معرفـت مربـوط دانسـت   

اختصاص بـه روي باسـکار نداشـته و در آراي    

، 1384متقدمینی همچون مالصدرا (منفـرد،  

ــوتیکی  162ص  ــان هرمنــ ) و پدیدارشناســ

نیـز   56و مرلـوپنتی  55مارتین هایدگرهمچون 

). 74، ص. 1389خورد (مالیري،   به چشم می

آنچـه کـه   «و قلمـر دهد که   این بعد نشان می

ــود دارد ــ»وج ــرو  ا؛ ب قلم

ــه مــی« ــیم  آنچــه ک  ؛»دان

ــاوت دارد ( ــائمتف ــن  یق  ا،ی

  ).35، ص 1382

توان   از این منظر می

ژه و ابـژه را  ورابطه بین س

ــرد   ــر رویکـ ــز از منظـ نیـ

رئالیســم انتقــادي تبیــین 

کرد. از منظر این رویکرد، 

معرفت یک عمـل اجتمـاعی اسـت. بنـابراین     

و موضــوعات طبیعــی  شــاید بتــوان در علــوم

رابطه شناسنده و ابژه را به صورت زیر ترسیم 

هـاي اجتمـاعی     کرد، اما این رابطه در پدیـده 

  تر است.  پیچیده

                                       
53. Agency 
54. Transformative praxis 
55. Martin Heidegger 
56. Márquez - Merlo Ponty 

. رابطه بین سابژه و ابژه در )1(شکل شماره 

  )26، ص. 1388مطالعات طبیعی (سایر، 

  
ــده ــک شــبکه    در پدی ــاعی ی ــاي اجتم ه

ها وجود دارد   بین ابژهارتباطی بین شناساها و 

تـوان نشـان     صورت نمودار زیر می  که آن را به

  داد.

. رابطه بین سابژه و ابژه در )2(شکل شماره 

  (Sayer, 2003, p. 28)محور   مطالعات مفهوم

به دلیل هویت فاعـل شناسـا و موضـوع    

شناسایی در معرفت اجتماعی است که فاعـل  

وضـوع  ثیر مسـتقیمی بـر م  تواند تـأ   شناسا می

ــه 1388شناســایی داشــته باشــد (ســایر،  ). ب

همــین دلیــل اســت کــه مطالعــه موضــوعات 

طبیعی تنها متضمن هرمنوتیک منفرد اسـت؛  

هـاي اجتمـاعی،     کـه مطالعـه پدیـده     در حالی

S O 
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یر، شـود (سـا    هرمنوتیک مضاعف را شامل می

ــکار  39، ص. 1388 ــتا باسـ ــن راسـ  ). در ایـ

منضبط علم از طریق کار تخیلی گوید که   می

آدمیان بر روي آنچه به آنها داده شـده اسـت،   

. همــین جملــه تقــدم   آیــد  بــه بــار مــی  

شناسـی را نشـان     شناسـی بـر معرفـت     هستی

معرفـت از نظـر باسـکار، محصـولی     دهـد.    می

اجتماعی است که دو بعـد دارد. اوالً، معرفـت   

به چیـزي اسـت؛ یعنـی معرفـت واقعیتـی را      

اجتماعی است. دهد. ثانیاً، محصولی   نشان می

معرفت،  ؛ادعاي رئالیسم انتقادي بنابراین بنابر

بـه  هم نمایی دارد و   هم جنبه کاشفیت و واقع

نیا،   (قائمی شود  جنبه خالقیت بشر مربوط می

1383.(  

مبتنــی بــر مفهــوم  نیــز »نفــی«مفهــوم 

 ,Bhaskar, 2008) اسـت  57غیـاب  تـر  اساسی

p.352)     ــاي ــه معن ــژوهش ب ــن پ ــه در ای ک

هـاي فـراروي توسـعه      زي محـدودیت سا  غایب

نیز در ایـن  » کلیت«کار رفته است.   انسانی به

ــتگاه     ــادل دس ــایی مع ــاً معن ــتگاه تقریب دس

 »کــارگزاري«بعــد دیالکتیـک هگــل دارد. در  

سـاز    . انسـانی کـه دگرگـون   استمحور انسان 

هـا را بـر هـم زده و در جهـت       ساخت و است

اي بسیار  باسکار خالصه دارد.  رهایی گام برمی

هـاي خـود را در پـاراگراف     فشرده از استدالل

                                       
57. Absence 

 سـازد:  گونـه مطـرح مـی    بدینکتاب  این آخر

بخش،  هاي خودرهایی سازي محدودیت غایب«

بسیار  58براي آزادسازي ما در جهت شکوفایی

شدن است  ، قابلیت59که بودن ؛ چرامهم است

ــن   ــد کســب ای ــتاســت و فرآین ــراي  قابلی ب

کامل  طور  اي به ا در جامعهگسترش خود، تنه

انســانِ  یابــد کــه اصــل عمــومی واقعیــت مــی

یافته بـه نحـوي انضـمامی در       مستقلِ فردیت

آن پدید آمده باشـد. ایـن فرآینـد دیالکتیـک     

 »است و این دیالکتیـک ضـربان آزادي اسـت   

(Bhaskar, 2008, pp.358-359).  

  رویکرد قابلیت -2-2

آمارتیـا  اصطالح قابلیت اولین بار توسط 

کار گرفتـه شـد، امـا      هب 1979در سال  60سن

ــه  1990ایــن مفهــوم در ســال  توســط وي ب

عنوان یک رویکرد توسعه مطرح شد. هر چند 

هـاي رویکـرد قابلیـت بـه       که برخی از جنبـه 

گذشتگان و افرادي مثـل آدام اسـمیت، جـان    

گردد؛ اما   استوارت میل و کارل مارکس بر می

ــرد    ــن رویک ــاص ای ــور خ ــه ط ــام از  ب ــا اله ب

گسـترش یافتـه    »الحـق  محبـوب «هاي   تالش

و  اش مدیون فیلسوفان  در وضع کنونی و است

اقتصاددانانی مانند آمارتیا سن و مارتا نوزبـام  

 رویکـرد  ایـن  .(Robeyns, 2003, p.5)اسـت  

                                       
58. Flourish 
59. Exist 
60. Amartya Kumar Sen 
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گیـرد و    سه مفهوم اصلی و مرکزي را در برمی

نـد از:  ا داراي سه واژه کلیدي است که عبـارت 

ــاکارکر ــت61دهـ ــا ، قابلیـ ــت 62هـ  .63و عاملیـ

هـا و حـاالت ارزشــمندي     فعالیـت  ،کارکردهـا 

ــدگی انســان  ــه زن ــکیل   هســتند ک ــا را تش ه

دهند. کارکردها چیزي را که یک شـخص    می

قادر به انجام دادن آن است یا به عنـوان یـک   

ــل کســـب اســـت    ــه قابـ ، تشـــریح نتیجـ

ــی ــد م  Human development and)کنن

capability association, 2005,p.1) .  

توان گفـت کـه کارکردهـاي      بنابراین می

هـاي او    هاي او و انجام دادن  بودن ،یک شخص

توانایی فرد براي انجـام  نیز ها   قابلیت هستند.

هـاي    اقدامات ارزشمند یـا نیـل بـه موقعیـت    

هـا   زشمند است. بـه عبـارت دیگـر قابلیـت    ار

هــاي اساســی بــراي محقــق ســاختن   فرصــت

هـاي حقیقـی     هستند. آنهـا فرصـت  کارکردها 

هستند که یک شخص از آنها براي رسیدن به 

نـوعی از زنــدگی کــه دلیــل ارزشــمند بــودن  

 Human development)بـرد   بهره می ،اوست

and capability association, 2005,p.2) به .

گاسپر قابلیت بدیلی است براي مفهوم  اعتقاد

نـه  متعارف فرصت در اقتصاد خرد که در زمی

بـا ایـن تفـاوت کـه      ،شـود  کاالها تعریف مـی 

                                       
61. Functionings 
62. Capabilities 
63. Agency 

قابلیت در زمینه کارکردها مـورد بحـث قـرار    

به عبـارتی   .(Gasper,2007, p.336)گیرد   می

هاي یک فـرد    ها و انجام دادن  بودن ،کارکردها

ــب   ،اســت ــرد ترکی ــه قابلیــت ف در حــالی ک

ــرد    ــه ف ــت ک ــایی اس ــاگونی از کارکرده گون

، ص 1389د (دبیـر،  تواند به آنها دست یاب  می

در رویکــرد قابلیــت دو تمرکــز عمــده  ).100

گیـرد: اول؛ تمرکـز بـر مجموعـه       صـورت مـی  

ها به عنوان فضاي ارزیـابی    کارکردها و قابلیت

ــل تبــدیل      ــر عوام ــریح ب ــز ص و دوم؛ تمرک

 ,Robeyns, 2005)هـا بـه کارکردهـا      قابلیت

pp.99-100).  

سـن جـدا از شناسـایی و تعیـین     آمارتیا 

هـاي اساسـی     کارکردهاي مربوط بـه قابلیـت  

هــیچ فهرســت یــا حتــی شاخصــی از دامنــه  

آل یـا    کارکردهاي مطلوب یا یـک مـدل ایـده   

ــه ــه      نمون ــابلیتی ارائ ــه ق ــک مجموع اي از ی

دهد. باز و نامحدود بودن فهرست سن به   نمی

ــاش ــر قزلب ــدگاه وي   ،تعبی پاشــنه آشــیل دی

 ،1388، امیـدي  و شـود (غفـاري    محسوب می

سـتی  فهر). در جبران این نقص نوزبام 35ص 

هاي اساسی و مرکزي انسانی را ارائه   از قابلیت

کـه   (Nussbaum, 2003, p.40)کـرده اسـت   

ــز   ــان نی البتــه مختــوم نبــوده و در طــول زم

تواند مورد تجدید نظر نیـز قـرار بگیـرد و      می

ســومین  مـواردي بــه آن اضــافه و کـم شــود.  
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به کمی توضـیح  مفهوم یعنی عاملیت احتیاج 

بـه نـوعی    قابلیـت  رویکـرد که دارد. هر چند 

کـه   اسـت یابی گیدنز   مبتنی بر نظریه ساخت

ناظر بر نوعی تعامل بـین عاملیـت و سـاختار    

اما با توجـه بـه محـور بـودن عاملیـت       ،است

 64گـرا   انسانی بیشتر در رویکردهـاي عاملیـت  

ــی ــاي داده م ــود.  ج ــون   ش ــل در مت واژه عام

شـود کـه بـه      اطالق مـی  اقتصادي به شخصی

کند. اما ایـن    نیابت از شخص دیگري عمل می

دهـد. منظـور از     واژه در اینجا این معنا را نمی

عامــل در اینجــا توانــایی فــرد بــراي تعقیــب  

دانـد    اهدافی است که وي آنها را ارزشمند می

 رویکـرد بر طبق ایـن  ). 33، ص 1385(سن، 

از  مردم را نباید عناصر منفعلـی دانسـت کـه   

نامه (فصـل  برنـد   هاي توسـعه بهـره مـی     برنامه

ــهر،  ــد  )166، ص 1389اقتصــاد ش ــه بای بلک

جایگاه انسان را به عنـوان فاعـل توسـعه (نـه     

ــودي،    ــید (محم ــا بخش ــعه) ارتق ــل توس عام

رویکـرد  بر این اساس ایـن   ).221 ، ص1385

ــایی موجودیــت هــاي انســانی جهــت   بــر توان

هـاي    انتخـاب افزایش دادن و ارزشمند کردن 

تمرکـز   ،تواننـد داشـته باشـند     حقیقی که می

  کند.  می

لیـت  رویکـرد قاب و اساسـی  ایده کلیـدي  

هـاي اساسـی بـه عنـوان       فـراهم آوردن آزادي 

                                       
64. Agent Oriented 

 هاي انسـانی   توسعه قابلیت مقدمات و الزامات

. از منظر این نگاه جدید بـه توسـعه کـه    است

توان نام توسعه بـه مثابـه آزادي را بـر آن      می

هـاي انسـان صـورت      توجه به آزاديباید هاد ن

گیرد. در این دیدگاه گسترش آزادي هم بـه  ب

عنوان هدف اولیه و هم به عنوان ابـزار اصـلی   

نظر قرار دارد. یعنـی آزادي عـالوه    توسعه مد

بر برخورداري از نقش ابزاري؛ به عنوان هدف 

ي نقــش در غنــی کــردن نیــز از طریــق ایفــا

دي و اساســی دارد ثیر نهــازنــدگی انســان تــأ

بــر ایــن ). 31ص  ،1388 ،امیــدي و (غفــاري

هاي واقعی   رایند تحقق آزاديف ،توسعهاساس؛ 

 Human development and) اســـت 

capability association, 2005, p.5) و 

یابد که عوامـل اساسـی ضـد      زمانی تحقق می

ـ آزادي از بـین برو  آمارتیـا سـن پـنج نـوع     . دن

کنـد کـه     ها ذکر می  نآزادي اساسی براي انسا

، امکانـات و  65هاي سیاسی  ند از: آزاديا عبارت

، 67هاي اجتماعی  ، فرصت66تسهیالت اقتصادي

(سـن،   69و نظـام حمـایتی   68تضمین شفافیت

هـاي سیاسـی مطــابق     آزادي ).54، ص 1385

با آن چیزي است که مـا از آن تحـت عنـوان    

بریم. تسهیالت اقتصـادي    حقوق مدنی نام می

                                       
65. Political Freedoms 
66. Economic Facilities 
67. Social Opportunities 
68. Transparency Guarantees 
69. Protective Security 
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هایی است که افراد از آن بهـره    فرصت ناظر بر

برنـد تـا منـابع اقتصـادي را بـراي تولیـد،         می

ـ  هـاي    کـار گیرنـد. فرصـت     همصرف و مبادله ب

هـایی اسـت     اجتماعی نیز در برگیرنده ترتیب

که جامعه جهت آمـوزش، بهداشـت عمـومی    

گیرد. تضمین شفافیت نیز بـه    کار می  همردم ب

گردد و در آخر   یله افشاگري حقایق بر مئمس

نظام حمایتی به معناي تـأمین امنیـت بـراي    

هاي اجتماعی در معرض تهدید و خطـر    شبکه

مکمـل یکـدیگر نیـز    کـه  هـا    این آزادياست. 

هـاي افـراد را     مستقیم قابلیـت طور   بههستند 

  .(Sen, 1999, pp.39-40) دهند  بهبود می

کوتاه سخن آنکه با توجه به رویکرد ایـن  

ــه دنبــال  پــژوهش کــه تبیــین چــارچوب «ب

کارکردي سـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران     

اســت، » هـاي انســانی   جهـت توســعه قابلیــت 

تالش شده از رویکردهایی که تنها بـه نقـش   

فاصـله گرفتـه و    ،کنند  ابزاري انسان توجه می

توسعه انسانی از منظر رویکردهایی که بـه  به 

 ،کننـد   ها توجه بیشتري می  نقش فاعلی انسان

رویکرد رئالیسـم  «بنگریم که در این راستا دو 

مورد توجه قرار » رویکرد قابلیت«و » انتقادي

هـر دو   ،گونه که مالحظـه شـد      گرفتند. همان

بحث عاملیت انسانی به عنوان یک رویکرد به 

لفـه را  ایـن مؤ  لفه مهم توجه دارند. باسکارمؤ

در یک رابطـه دیـالکتیکی بـا سـاختار مـورد      

اده و از ایـن منظـر بـه اهمیــت    توجـه قـرار د  

ساختارها در جوامع بـراي تغییـر در عاملیـت    

اي کـه محـور     رابطـه  کنـد؛   انسانی اشـاره مـی  

اصلی این پژوهش بوده و البته بـا تمرکـز بـر    

نقش رسانه بـه عنـوان یـک جـزء از سـاختار      

مورد توجه قرار گرفته است. آمارتیا سـن نیـز   

لفـه  مؤعاملیت انسانی را به عنوان یـک   بحث

مهم در اندیشه خود مطرح ساخته و با تمرکز 

لفه دیگـر یعنـی   این مؤلفه به تشریح دو مؤ بر

ــانی     ــت انس ــراي عاملی ــت ب ــارکرد و قابلی ک

 کـه باسـکار  پرداخته است. الزم به ذکر اسـت  

ــده    ــک پدی ــوان ی ــه عن عاملیــت انســانی را ب

هـاي متفـاوت مشـهود و      پیچیده و داراي الیه

الیــه حــادثی و الیــه  نامشــهود الیــه واقعــی،

دهد کـه بـه نظـر      تجربی مورد توجه قرار می

کـه قائـل بـه دو     رسد با آراي آمارتیا سـن   می

لفه قابلیت و کارکرد براي عاملیـت انسـانی   مؤ

است تا حدي منطبق بـوده و همخـوانی دارد.   

را  تجربـی در آراي باسـکار   الیه حادثی و الیه

کرد در توان معادل دو مفهوم قابلیت و کار  می

آراي افـرادي ماننـد آمارتیـا    رویکرد قابلیت و 

ــامو  ســن ــا نوزب دانســت. ایــده اصــلی و  مارت

هاي   محوري این پژوهش نیز شکوفایی قابلیت

انسانیِ الیه حادثی است که منجر به مجموعه 

کارکردهاي عینی و غیرعینی در الیه تجربـی  

  خواهد شد.
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  روش پژوهش -3

ـ   ه یـک  زمانی که همه مفاهیم مربـوط ب

یا دست کم در  اند  پدیده هنوز مشخص نشده

یـا   مورد مطالعه خاص مشخص نیستند مکان

هنـوز روابـط بـین ایـن      ،اند  اگر مشخص شده

مـا از روش   ،انـد   مفاهیم به خوبی درك نشده

 هـا   پدیدهاین پژوهش کیفی جهت درك بهتر 

بـر   ).8، ص 1389کنیم (هـومن،    استفاده می

پـژوهش کیفـی    71و ویلیام 70طبق نظر پوپاي

ــه  ــادک ــت در بنی ــافی اس ــواردي  ،اکتش در م

شود که نوعی دغدغـه نسـبت بـه      استفاده می

ارتبـاط  هـا و نحـوه     فهم چگونگی وقوع پدیده

نه سـنجش رابطـه   آنها با یکدیگر وجود دارد، 

 ،1387، مظفـري  فـرد و   بین متغیرها (دانـایی 

از آنجا که در پژوهش حاضـر نیـز    ).137ص 

لیل کمبود مبـانی نظـري و عـدم ظهـور     به د

 ,Carlile & Christensen)تئـوري تـاکنون   

2005, p. 19)   شناخت کافی پیرامون عوامـل

مهم و ارتباط آنها بـا یکـدیگر وجـود نداشـته     

ــا رویکــرد      ــژوهش کیفــی ب اســت، روش پ

 استقرایی مبناي کار قرار گرفت. بر این اساس

ت ) جهـ یـاد بن داده( تئـوري  گرانـدد  استراتژي

ــژوهش   ــن پ ــارچوب در ای ــورد طراحــی چ م

(اسـتراس و کـوربین،   گرفـت   قـرار  اسـتفاده 

                                       
70. Jennie Popay 
71. Gareth Williams 

 -را  این استراتژي 72کرسول ).15، ص 1385

هـاي بـارنی     شناس به نام  دو جامعه که توسط

(از دانشـــگاه کلمبیـــا) و آنســـلم  73گلیســـر

(از دانشگاه شیکاگو) رشد و توسعه  74استراس

توسـعه  « کنـد:   چنین تعریف مـی  - یافته است

مـورد  هـاي حـوزه     یک تئـوري بـر پایـه داده   

هــدف )». 19، ص 1389مطالعــه (هــومن،  

تبیین یـک پدیـده از طریـق     روشاین عمده 

، 75عناصـر کلیـدي (مفـاهیم   مشخص کـردن  

) آن و ســـپس 77هـــا  و قضـــیه 76هـــا مقولـــه

بندي روابط ایـن عناصـر درون بسـتر و      طبقه

فرایند آن پدیده است. تولید و خلق مفـاهیم،  

 -اي   ها نیـز فراینـدي چرخـه     ها و قضیه  مقوله

، 1383 فـرد و دیگـران،    (دانـایی تکراري است 

ــر  130ص  ــی ب ــه مبتن ــودنی ) ک ــه آزم تجرب

و رابطه  )197ص ، 1377، راسمن و (مارشال

ــا محــیط   مســتقیمی اســت کــه پژوهشــگر ب

، ص 1388(سـایر،   کنـد  پژوهش برقـرار مـی  

ل بــه عبــارتی علــوم اجتمــاعی بــا عوامــ. )30

سروکار دارند که  79يساز  و مفهوم 78دار  مفهوم

 نیـز  پردازي  نظریه ،دهند  درباره آنچه انجام می

  .)55 ، ص1388ن، دیگراکنند (دروین و   می

                                       
72. John W. Creswell 
73. Barney Glaser 
74. Anselm Strauss 
75. Concepts 
76. Categories 
77. Propositions 
78. Concept. bearing 
79. Concept. inventing 
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ها در ایـن پـژوهش     روش گردآوري داده

ــقِ ــاحبه عمیـ ــه 80مصـ ــا   نیمـ ــتاندارد یـ اسـ

بوده اسـت.  با صاحبنظران  81ساختاریافته  نیمه

این پژوهش شـامل اعضـاي   جامعه آماري در 

ــوم    ت علمــی رشــتهئــهی ــدیریت، عل ــاي م ه

ــه  ــی، جامع ــعه،    تربیت ــاد توس ــی، اقتص شناس

ارتباطات و افراد داراي تجربه در حوزه رسـانه  

گیري نیز از طـرح    است. جهت نمونه تلویزیون

ارجــاعی  و تکنیــک 82هدفمنــدگیــري   نمونــه

. استاستفاده شده  )83گلوله برفی(اي   زنجیره

یـک گـروه اولیـه    ن صورت کـه نخسـت   به ای

جهــت مصــاحبه انتخــاب شــده و ســپس     

هاي بعدي جهت مصاحبه توسط همـین    گروه

گیـري تـا جـایی      اند و نمونه  گروه معرفی شده

گیـري هـیچ     تداوم یافته کـه بـا ادامـه نمونـه    

اندیشه جدیدي به وجود نیامده و به اصطالح 

پژوهش بـه اشـباع نظـري و کفایـت رسـیده      

زم به ذکر است کـه اشـباع نظـري از    ال است.

نمونه هشتم تا حـدودي شـکل گرفـت و هـر     

چند از نمونه دهم به بعد تقریبـاً دیگـر هـیچ    

ایده جدیدي حاصل نشد، اما روند پژوهش تا 

براي سنجش پایـایی  نفر پانزدهم ادامه یافت. 

» پایـایی بـازآزمون  «در این پـژوهش از روش  

یـایی  شاخص ثبـات یـا پا   استفاده شده است.

                                       
80. Depth interview 
81. Semi-Structured 
82. Purposeful or purposive Sampling  
83. Snowball 

بنــدي   بــازآزمون بــه میــزان ســازگاري طبقــه

ــراي      داده ــاره دارد. ب ــان اش ــول زم ــا در ط ه

هاي   محاسبه پایایی بازآزمون از میان مصاحبه

چند مصـاحبه بـه عنـوان نمونـه      ،گرفته انجام

انتخاب و هر کدام از آنها در یک فاصله زمانی 

شـوند.    کدگذاري مـی ه کوتاه و مشخص دوبار

شــده در دو فاصــله  صسـپس کــدهاي مشـخ  

هـا بـا هـم      زمانی براي هـر کـدام از مصـاحبه   

شوند و از طریق میزان توافقـات و    مقایسه می

عدم توافقات موجود در دو مرحله کدگذاري، 

ــراي آن پــژوهش محاســبه   ــات ب شــاخص ثب

ها؛ کـدهایی    گردد. در هر کدام از مصاحبه  می

 ،که در دو فاصله زمانی با هم مشـابه هسـتند  

نوان توافق و کدهاي غیرمشابه بـا عنـوان   با ع

 هولســتی شــوند.  عــدم توافــق مشــخص مــی

ــراي   1969( ــر را ب ــنهادي زی ــاخص پیش ) ش

هـاي    محاسبه پایایی بازآزمون بین کدگـذاري 

پژوهشگر در دو فاصـله زمـانی پیشـنهاد داده    

  ).251، ص 1384است (ویمر و دومینیک، 

  

  

  

در حین انجام این پژوهش و در جریـان  

چند مصاحبه به عنوان  ،ها  کدگذاري مصاحبه

ــورد     ــت روزه م ــله بیس ــک فاص ــه در ی نمون

ا مراجعـه بـه   . بـ گرفـت کدگذاري مجدد قرار 

 % 100 = درصد پایایی 

 2توافقات * تعداد 

 تعداد کل کدها
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ها و   شده از آن مصاحبه کدهاي اولیه استخراج

 زیر به دسـت آمـده   نگاره ،کدهاي مجدد آنها

  است.

میزان درصد پایایی ـ  )2(شماره  نگاره

  بازآزمون

عنوان 

  مصاحبه

تعداد 

  کدها

تعداد 

  توافقات

تعداد عدم 

  توفقات

پایایی بازآزمون 

  (درصد)

PK 51  22  7  86%  

PI  23  9  5  78%  

PD  28  10  8  71%  

  %80  20  41  102  کل

مالحظـه   ایـن نگـاره  گونـه کـه در    همان

تعداد کل کدها در دو فاصله زمـانی   ،شود  می

، تعـداد کـل توافقـات    102بیست روزه برابـر  

و تعـداد   41بین کدها در این دو زمان برابـر  

 20کل عدم توفقـات در ایـن دو زمـان برابـر     

هــاي ایــن   اســت. پایــایی بــازآزمون مصــاحبه

اسـت. بـا توجـه بـه      درصـد  80پژوهش برابر 

 ،اسـت  صددر 60اینکه میزان پایایی بیشتر از 

یـد اسـت   رد تأیها مو  قابلیت اعتماد کدگذاري

(Kvale, 1996, p. 208).  

جهت اطمینان از روایی در این پـژوهش  

مراحـل   و هـا   سعی شده است تا تمام گامنیز 

ضروري جهت انجـام یـک پـژوهش کیفـی از     

طریق گراندد تئوري مورد توجه قرار گرفته و 

تخـاب  بر نظر اندیشـمندان ان  بنا رعایت شوند.

گیـري تئـوریکی،    موردها بر اساس اصل نمونه

صـورت  ها و تحلیـل آنهـا بـه      آوري داده  جمع

بـاز،   - ريفرایندهاي کدگذاهمزمان از طریق 

اسـتفاده از منـابع داده   ،  -انتخابی و محوري 

تا رسیدن  هاي تئوریکی  تکرار نمونه چندگانه،

پیدا کـرده بـا    ظهورمقایسه تئوري به اشباع، 

... منجر به تحقق  و حوزه مورد مطالعه ادبیات

ویژه پژوهش   به -روایی در یک پژوهش کیفی 

 شـود   مبتنی بر استراتژي گراندد تئـوري مـی  

(Pandit, 1996, p. 3).  

  هاي پژوهش  یافته -4

کار گرفته شده،   با توجه به ماهیت روش به

ها در این پـژوهش از طریـق     تعبیر و تفسیر داده

هـاي حاصـل از     و پـاراگراف کدگذاري جمـالت  

هــا صــورت گرفتــه اســت. کدگــذاري   مصــاحبه

هـا خـرد     نشانگر عملیاتی است که طـی آن داده 

شـوند و آنگـاه بـه      پـردازي مـی    شوند، مفهوم  می

ــاره بــه یکــدیگر متصــل    روش هــاي جدیــد دوب

شوند. در این پژوهش به ترتیب از سـه روش    می

ده شـده  کدگذاري باز، محوري و انتخابی اسـتفا 

است که در این قسمت به بررسی نتایج حاصـل  

  پردازیم.  از آنها به صورت مشروح می

  کدگذاري باز -4-1

کدگذاري باز عبارت از روند خرد کردن، 

ــوم   ــردن، مفه ــه ک ــردن و    مقایس ــردازي ک پ

هاسـت. ایـن رونـد از      بندي کـردن داده   مقوله

مفاهیم شـروع شـده و در نهایـت بـه کشـف      

، 1385امد (استراس و کـوربین،  انج  مقوله می
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ــی   ). مفـــاهیم برچســـب70ص  ــاي ذهنـ هـ

اي هستند کـه پژوهشـگر بـه وقـایع،       جداگانه

دهــد. ایــن   هــا نســبت مــی  حــوادث و پدیــده

سـازي    ها که از طریق فرایند انتزاعـی   برچسب

گیرند شبیه سبدهاي خالی هسـتند    شکل می

شوند   که با تجربه و معناهاي پژوهشگر پر می

ــه نیــز در اصــل 30، ص 1385چ، (هــ ). مقول

تـر    مفهومی است که از سایر مفاهیم انتزاعـی 

بنـدي    است. به عبارت دیگر زمانی کـه طبقـه  

گیــرد، مقــوالت شــکل   مفــاهیم صــورت مــی

گیرند. یعنـی زمـانی کـه مفـاهیم بـا هـم         می

رسـد کـه بـه      شوند و به نظـر مـی    مقایسه می

ت کشـف  انـد، مقـوال   هاي مشابه مربوط  پدیده

نیـز بیـان    84گونه که باتسـون   شوند. همان  می

هـایی کـه    کنـد اصـوالً دانـش بـدون واژه      مـی 

اشـــیاي انتزاعـــی (مفـــاهیم و مقـــواالت) را 

توانـد کـاري انجـام دهـد      گذاري کند، نمی  نام

(Sandelands & Drazin, 1989, p.457)  و

ــا   اساســاً تئــوري نهــایی در مراحــل بعــدي ب

ایـن مرحلـه در واژگـان    هایی که در   پیشرفت

 Morgan)کند   گیرد، پیشرفت می  صورت می

& Smirich,1980,p.491)  ــن ــمن ای . در ض

پژوهش در کدگـذاري اولیـه بـیش از صـدها     

برچسب مفهومی از کدگذاري پانزده مصاحبه 

دلیل مفصل بـودن از آوردن    حاصل شد که به

                                       
84. Gregory Bateson 

) بخشـی  3شود. نگاره شـماره (   آنها پرهیز می

پــردازي یــک مصــاحبه را بــه   وماز رونـد مفهــ 

  دهد. عنوان نمونه نشان می

مفاهیم برآمده از تحلیل ـ  )3(شماره  نگاره

Aمصاحبه با مورد 
)1(   

  مفاهیم  ها  گویه نشانگر

PA1 
هدف توسعه افزایش دامنه 

  انتخاب انسان است.
  انتخاب انسان

PA2 

توده مردم باید بتوانند در مورد 

سرنوشت خود تصمیم بگیرند 

آفرینی   و در توسعه باید نقش

  کنند.

  انتخاب انسان

آفرینی   نقش

  انسان در توسعه

PA3 
توسعه نیافتگی یعنی عدم 

  آزادي.
  آزادي

PA4 

هاي عمومی   افزایش آگاهی

یعنی افزایش قدرت انتخاب 

هاي مختلف با   انسان در حوزه

  محوریت فعال کردن انسان.

  آگاهی انسان

  انتخاب انسان

  انسانفعال بودن 

PA5 
مردم باید زندگی دلخواه 

  خودشان رو رقم بزنند.
  انتخاب انسان

PA50 

تر از کارکرد است   قابلیت مهم

و مبناي ارزیابی باید قابلیت 

  باشد.

محوریت قابلیت 

  انسان

PA51 

رسالت رسانه این است که باید 

قابلیت را ایجاد کند و قابلیت 

تبدیل به کارکرد هم باید 

  بشود.

قابلیت به تبدیل 

  کارکرد

PA52 

افزایش درجه پاسخگویی 

دولت منجر به افزایش 

  شود.  هاي انسانی می  قابلیت

  پاسخگویی دولت

مفـاهیم  بندي   طبقهگام دوم از طریق در 

 پردازي آنها صورت گرفته اسـت.   مشابه، مقوله

نیز سعی بر این بوده  گذاري مقوالت  مجهت نا

نظـر منطقـی   شود، از   نامی که انتخاب میکه 

هـایی کـه مقولـه      بیشترین ارتبـاط را بـا داده  
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البتـه رونـد    داشـته باشـد.   ،آن اسـت نمایانگر 

 ،انجامد  کدگذاري باز تنها به کشف مقوله نمی

بلکــه خصوصــیات و ابعــاد آن را نیــز روشــن  

ــاد و    مــی ســازد. شناســایی خصوصــیات و ابع

ــنظم آنهــا از اهمیــت زیــادي      ــترش م گس

زیرا آنها پایه ایجاد روابط بین  ،تبرخوردار اس

دهنـد    ها را تشکیل می  ها و خرده مقوله  مقوله

و حتی اساس رابطه بین مقوالت عمده را نیـز  

ــت   تشــکیل مــی ــابراین درك ماهی ــد. بن  دهن

نیـاز   و ابعـاد و رابطـه آنهـا پـیش     خصوصیات

رسیدن بـه درك همـه رویـدادهاي تحلیلـی     

(اسـتراس و  براي ایجاد نظریه مبنـایی اسـت   

ــور ــی). 70، ص. 1385بین، ک ــا   از ویژگ ــا ی ه

 مقولـه مـرتبط  هایی است که به هـر    خصیصه
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دهنده محل خصوصـیت    شود و ابعاد نشان  می

در امتداد یک طیـف پیوسـته اسـت. در ایـن     

پژوهش نیز تالش شـده اسـت تـا عـالوه بـر      

ها، استخراج ابعـاد و    شناسایی مفاهیم و مقوله

االمکان از طریـق    نیز حتیها   مشخصات مقوله

ها صـورت    استنباط پژوهشگر از متن مصاحبه

  بگیرد.  

که به را نتایج حاصل از کدگذاري ثانویه 

و تعیـین ابعـاد و   گیري مقـوالت فرعـی     شکل

توان بـه صـورت     می ،انجامیدخصوصیات آنها 

   بیان کرد: )4شماره ( نگاره

  کدگذاري محوري -4-2

ــله   ــارت از سلس ــوري عب ــذاري مح کدگ

هایی است که با آنهـا پـس از کدگـذاري      رویه

هاي  باز با برقراري پیوند بین مقوالت به شیوه

یابنـد.    جدیدي اطالعات با یکـدیگر ربـط مـی   

این کـار بـا اسـتفاده از یـک پـارادایم (مـدل       

شرایط علـی،   الگویی یا سرمشق) که متضمن

ایده محوري، زمینه، شرایط میانجی (دخیل)، 

هـاي) کـنش / کـنش      راهبردهاي (اسـتراتژي 

ــی   ــورت م ــت ص ــل و پیامدهاس ــرد   متقاب گی

ــوربین،  ــابر  ).76، ص 1385(اســتراس و ک بن

در صورتی کـه از ایـن   نظر استراس و کوربین 

الگو استفاده نشود، نظریه مبنایی فاقد دقت و 

الزم خواهـد بـود (اسـتراس و    هاي   پیچیدگی

  ).100، ص 1385کوربین، 

. عناصر اصلی یک پاردایم )3(شکل شماره 

، ص 1388در کدگذاري محوري (فلیک، 

334(  

ــه  ــه یافت ــرداختن ب ــن   قبــل از پ هــاي ای

مرحله، الزم است که توضیح کوتـاهی از ایـن   

به حوادث یـا   ؛85رایط علیعناصر ارائه شود. ش

ه وقــوع یــا رشــد وقــایعی داللــت دارد کــه بــ

حادثـه،  ؛ 86پدیـده  شـود.   اي منتهی مـی   پدیده

هـا /    اي است که سلسـله کـنش    اتفاق یا واقعه

هاي متقابل براي کنتـرل و اداره کـردن     کنش

 .شوند  گردد و بدان مربوط می  آنها معطوف می

نشانگر محل حوادث یا وقایع مرتبط ؛ 87زمینه

ر د؛ 88شرایط میانجی (دخیـل)  با پدیده است.

راســتاي تســهیل یــا محــدودیت راهبردهــاي 

هــاي) کــنش / کــنش متقابــل در   (اســتراتژي

راهبردهـاي  . کننـد   زمینه خاصـی عمـل مـی   

؛ 89هــاي) کــنش / کــنش متقابــل  (اســتراتژي

ــاي)   عبـــارت از راهبردهـــاي (اســـتراتژي هـ

شــده بــراي کنتــرل، اداره و برخــورد بــا ایجاد

                                       
85. Causal Conditions 
86. Core Catagory 
87. Context 
88. Intervening Conditions 
89. Actions/Interactions Strategies 

بستر و شرایط 

 علل پیامدها پدیده

 هااستراتژي
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شـده   محـوري تحـت شـرایط مشـاهده     پدیده

هـا)    اعمال (کنش ؛ نتیجه90پیامد. است خاص

کـه در  اسـت  ها)   هایی (واکنش  العمل  و عکس

ــردن   ــرل ک ــا جهــت اداره و کنت ــا ی ــه ب مقابل

گیرد (استراس و کوربین،   اي صورت می  پدیده

 .)101-107ص ص، 1385

هش به ترکیب و تلفیق این مرحله از پژو

شده از مرحله کدگذاري باز در  مقوالت حاصل

اختصـاص دارد. شـش   قالب این شـش جـزء   

شـده از تلفیـق مقـوالت     مقوله اصلی حاصـل 

ل (کدگذاري بـاز)  گانه مرحله قب  فرعی دوازده

  هستند.به شرح نگاره زیر 

مقوالت اصلی و فرعی ـ  )5(شماره  نگاره

 پژوهش

  مقوله فرعی  مقوله اصلی ردیف

1 
شرایط علی شکوفایی 

  هاي انسانی  قابلیت

  انسان به مثابه ظرفیت

  تحقق کمال شایسته انسانی

  ضرورت توسعه کشور

2 
محوري شکوفایی  پدیده

  هاي انسانی  قابلیت

هاي انسانی   شکوفایی متوازن قابلیت

  ذوابعاد

3 

شرایط میانجی شکوفایی 

  هاي انسانی  قابلیت

(فرایند تبدیل ظرفیت به 

  فعلیت)

  هدایت اختیار

  توانمندسازي

  بخشی  آگاهی

  ایجاد انگیزه

4 
زمینه شکوفایی 

  هاي انسانی  قابلیت
  آزادي فرصت

5 
استراتژي شکوفایی 

  هاي انسانی  قابلیت

  برنده  انطباق انسان با شرایط پیش

  تغییر شرایط بازدارنده توسط انسان

6 
پیامد شکوفایی 

  هاي انسانی  قابلیت
  یافته  هاي فعلیت  قابلیت

ــوري بــه      ــیم الگــوي مح ــل از ترس قب

گانـه، توضـیح     آمده از این مقوالت شش دست

                                       
90. Consequences 

ي از ایـن مقـوالت ضـروري بـه نظـر      مختصر

  رسد. می

شــرایط علــی  - مقولــه اصــلی اول

ایـن مقولـه    هاي انسانی:  شکوفایی قابلیت

ــی     ــلی دوم، یعن ــه اص ــرك مقول ــور مح موت

هاي انسانی محسوب   شکوفایی متوازن قابلیت

منبســط فطــريِ  هشــود. وجــود یــک قــو  مــی

ــان  ــام انس ــدنی در تم ــت    نادی ــه قابلی ــا ک ه

هـا    شکوفایی، توسعه و حرکت را دارد و انسان

را تبدیل به یک ظرفیت کرده است؛ به همراه 

شایسـته   جایگـاه  به انسان شدن ضرورت نائل

خود که در شرق از آن تحت عنوان انسـانیت  

ــرب تحــت   ــوان و کرامــت انســانی و در غ عن

شـود؛ بـه همـراه      کیفیت زندگی نام برده مـی 

کشـور کـه در جهـت     ضرورت توسـعه بـومی  

جهانی و  -اسالمی  -تحقق یک جامعه ایرانی 

دینــداري، دادگــري و  هــاي  مبتنــی بــر ارزش

مدار انسان باشد، از  یافته بر  عقالنیت و توسعه

ثیرگذار بر وقوع پدیده محـوري  شرایط علی تأ

  هاي انسانی هستند.  ابلیتمتوازن قشکوفایی 

پدیـده محـوري    - مقوله اصلی دوم

پدیـده   هـاي انسـانی:    شکوفایی قابلیـت 

محوري کـه ایـن پـژوهش جهـت تحقـق آن      

هـاي    صورت گرفته، شکوفایی متوازن قابلیـت 

گانـه    انسانی ذوابعاد است. تمامی مقوالت پنج

دیگر نیز در ارتباط با این مقوله معنا و مفهوم 
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و به کنترل و اداره کردن آن معطوف یابند   می

ــد. اساســی  مــی ــرین کــارکرد   گردن ســیماي ت

نیـز بایـد در خـدمت     جمهوري اسالمی ایران

این پدیده قرار بگیرد. این انتظـار وجـود دارد   

که تلویزیون منجر بـه شـکوفایی متـوازن دو    

بعد وجودي انسان (مادي و معنوي)؛ در شش 

القـی؛  ساحت و حوزه اعتقـادي، عبـادي و اخ  

ــاعی  ــتی  -اجتمـ ــی، زیسـ ــدنی؛  -سیاسـ بـ

اي   حرفه -هنري؛ اقتصادي  -شناختی   زیبایی

 فناوري شود. -و علمی 

شرایط میـانجی   -مقوله اصلی سوم 

چهار دسته  هاي انسانی:  شکوفایی قابلیت

مقولــه آگــاهی، اختیــار، توانمنــدي و انگیــزه 

اي هستند که وجود آنهـا    کننده  عوامل تسهیل

منجر به تبـدیل ظرفیـت انسـانی بـه فعلیـت      

ــاي   ــیماي خواهــد شــد. یکــی از کارکرده س

ســازي ایــن   فــراهم جمهـوري اســالمی ایــران 

ــا   ــون بایــد ب ــه اســت. تلویزی عوامــل چهارگان

ــان  ــل انس ــکوفایی عق ــه     ش ــر ب ــه منج ــا ک ه

ــا     ــت در آنه ــر واقعی ــی ب ــی مبتن خودشناس

ـ    می هـاي   ه دارایـی شود، مخاطبان را نسـبت ب

شان) آگاه   وجودي خود (استعدادهاي نادیدنی

هـا قــدم اول در    کنـد. آگـاهی از ایــن دارایـی   

تســهیل شــکوفایی آنهــا اســت. قــدم دوم در  

هاي انسانی توانمندي عامـل    شکوفایی قابلیت

انسانی است. رسانه تلویزیون در این گام نیـز  

 تواند به ایفاي نقش بپردازد. کارکرد رسانه  می

تلویزیـون در ایــن قســمت تثبیــت و تکمیــل  

دانش، مهـارت و روش کـاربردي کـردن ایـن     

دانش و مهارت براي مخاطبـان اسـت. صـرف    

هاي وجودي و توانمند بـودن    آگاهی از دارایی

هـاي    عامل انسانی منجر به شکوفایی قابلیـت 

انسانی نخواهد شد، بنابراین وجود عامل سوم 

یـن مرحلـه   دیگري تحـت عنـوان انگیـزه در ا   

ــاي   ضــروري اســت. یکــی دیگــر از کارکرده

تلویزیون به عنوان یک رسانه همگانی، ایجـاد  

هاي انسـانی در    انگیزه جهت شکوفایی قابلیت

ــا تقویـــت   مخاطبـــان اســـت. تلویزیـــون بـ

هــا و تقویــت بیــنش   گرایــی در انســان  آرمــان

انتقادي در آنها نسبت به وضوع موجود خـود  

تقویـت انگیـزه در    و جامعه منجر به ایجـاد و 

هاي انسـانی    مخاطبان جهت شکوفایی قابلیت

خواهــد شــد. ســه عامــل بیــان شــده عوامــل 

اي هستند که در تبدیل ظرفیت   کننده  تسهیل

انسانی بـه فعلیـت نقـش اساسـی دارنـد. امـا       

مراجعه به مقوله اصلی اول یعنی شرایط علی 

دهـد    هاي انسانی نشـان مـی    شکوفایی قابلیت

هاي انسـانی بـه تنهـایی      ی قابلیتکه شکوفای

هـدف مــا نیســت. موتــور محــرك شــکوفایی  

هـاي انسـانی، ضـرورت تحقـق کمـال        قابلیت

له به ما نشـان  ئشایسته انسانی است. این مس

هاي انسانی بایـد    دهد که شکوفایی قابلیت  می
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در مسیري صورت گیرد که منجر به سـعادت  

 فردي انسان و بالتبع جامعه شود نـه شـقاوت  

او. این نکته ما را بـه وجـود عامـل اختیـار در     

تواند   شود. اختیاري که می  انسان رهنمون می

در دو جهت مثبت و منفی یعنی سـعادت یـا   

کـار بـرده شـود. بنـابراین آخـرین       هشقاوت بـ 

در ایـن   سیماي جهوري اسالمی ایرانکارکرد 

بخش به عنـوان یـک نهـاد اساسـی، هـدایت      

کـه  اسـت  ثبـت  اختیار مخاطبان به سـمت م 

 .شود  ادت فردي آنها و جامعه میمنجر به سع

ــارم   ــلی چه ــه اص ــه  -مقول زمین

گونـه   همان هاي انسانی:  شکوفایی قابلیت

عامـل انسـانی در محـیط واقـع      ،دانیم  که می

شـده اســت و از محــیط خــود مجــزا نیســت.  

بنابراین عامل مهم دیگـري کـه در شـکوفایی    

دارد، بسـتر و  هاي انسانی نقش مهمی   قابلیت

زمینه مناسـب اسـت. نتـایج پـژوهش نشـان      

هاي فردي   دهد که جهت شکوفایی قابلیت  می

هاي محیطـی الزم تحـت     انسانی، باید قابلیت

ــاد    ــت در ابعـ ــه آزادي فرصـ ــوان زمینـ عنـ

ــت ــاي  فرص ــانونی،   ه ــی، ق ــادي، سیاس اقتص

محیطی، حمایتی و   فرهنگی، اجتماعی، زیست

. در ایـن راسـتا   اطالعاتی وجود داشـته باشـد  

سیماي جمهوري اسالمی یکی از کارکردهاي 

رصد کردن محیط با هدف ارتقـاي ایـن    ایران

 هاي محیطی است.  قابلیت

اســتراتژي  -مقولــه اصــلی پــنجم 

ایـن مقولـه    هاي انسانی:  شکوفایی قابلیت

شــده هــاي) ایجاد  بــه راهبردهــاي (اســتراتژي

ــده     ــا پدی ــورد ب ــرل، اداره و برخ ــت کنت جه

ــوري ــکوفایی قابلیــت  مح هــاي انســانی    ش

ــن پــژوهش نشــان   ــایج ای اختصــاص دارد. نت

هـاي    دهـد کـه جهـت شـکوفایی قابلیـت       می

انسانی دو استراتژي انطباق انسان بـا شـرایط   

برنده (استراتژي فعال) و تغییـر شـرایط     پیش

بازدارنده توسط انسان (استراتژي فوق فعـال)  

ــات     ــه مشخص ــر چ ــت. اگ ــاربرد اس ــل ک قاب

تژي انطباق انسان با شـرایط؛ در جهـت   استرا

تثبیت وضع موجود و مبتنی بر نگرش انسـان  

به مثابه ظرف و به عنـوان موجـودي منفعـل    

 ،است که با بحث عاملیت انسانی مغایرت دارد

اما زمانی که شرایط مورد نیاز اعـم از شـرایط   

ــه  ــانجی و زمینـ ــکوفایی    میـ ــت شـ اي جهـ

د، ایـن  برنـده باشـ    هـاي انسـانی پـیش     قابلیت

تواند جوابگو باشد. اما اگـر ایـن     استراتژي می

هـاي انسـانی     شرایط جهت شکوفایی قابلیـت 

یعنـی بـه عبـارتی ایـن شـرایط       ،مهیا نباشـد 

هاي انسانی بازدارنـده    جهت شکوفایی قابلیت

باشند؛ آنگاه استراتژي انطبـاق دیگـر کـاربرد    

نخواهــد داشــت و اســتراتژي تغییــر شــرایط  

انسان که مبتنی بـر پـذیرش    بازدارنده توسط

     انسان به مثابه ظرفیـت و بـه عنـوان موجـود
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ــد ــال منتق ــهفع ــک  ، مطالب ــر، ریس ــذیر و   گ پ

کاربرد خواهـد داشـت کـه در     ،گر استانتخاب

کند و بـا    راستاي تغییر وضع موجود عمل می

مفروضات مبحث عاملیت انسانی نیز سـازگار  

ــان شــد   اســت. همــان ــه کــه بی متوجــه  ،گون

ویم کــه یکــی از کارکردهــاي رســانه شــ  مــی

در این حـوزه   سیماي جمهوري اسالمی ایران

قرار دارد. یعنی این رسانه باید تالش کند تـا  

متناسب با شرایط؛ استراتژي انطباق یا تغییـر  

ــرار دهــد و در آن   را در دســتور کــار خــود ق

  راستا راهکارهاي عملیاتی الزم را اجرا کند.

ــم    ــلی شش ــه اص ــد  -مقول پیام

اگـر رسـانه    هاي انسانی:  کوفایی قابلیتش

ــران همگــانی   ســیماي جمهــوري اســالمی ای

سازي شرایط   کارکردهاي خود را جهت فراهم

هاي   اي براي شکوفایی قابلیت  میانجی و زمینه

انسانی ایفا کند و استراتژي مناسب را نیـز بـا   

توجه بـه آمـاده بـودن شـرایط اعمـال کنـد،       

ــی ــه     م ــت ک ــد داش ــوان امی ــن  ت ــامی ای تم

ــرل و اداره   ــه جهـــت کنتـ ــایی کـ کارکردهـ

منجـر بـه    ،محوري صورت گرفته اسـت    پدیده

هاي انسـانی    پیامد نهاییِ فعلیت یافتن قابلیت

  شود.

با توجه به توضیحاتی که پیرامـون ایـن   

هـاي آنهـا     شش مقولـه اصـلی و زیرمجموعـه   

 گانه داده شـد، در   تحت عنوان مقوالت دوازده

 الگــويترســیم  بــه ،ژوهشایــن مرحلــه از پــ

هاي انسانی بـر اسـاس     محوري توسعه قابلیت

  پردازیم.  میشده   پارادیم گفته

محوري توسعه  ـ الگوي )4(شکل شماره 

  هاي انسانی  قابلیت

  کدگذاري انتخابی -4-3

پـردازي    مرحله آخر کدگذاري به تئـوري 

ــورياختصــاص دارد.  ــه تئ ــک مجموع اي از   ی

مفــاهیم و روابــط بــین آنهــا بــراي توضــیح و 

 & Hatch)تبیین پدیده مورد بررسـی اسـت   

Cunliffe, 2006, p.5) .   روند سـاخت تئـوري

انتخاب مقوله اصـلی بـه   در این مرحله شامل 

طور منظم (سیستماتیک) و ارتبـاط دادن آن  

ها، اعتبار بخشیدن بـه روابـط و     با سایر مقوله

کـه   اسـت  با مقـوالتی  پر کردن جاهاي خالی

ــ ــد   نی ــتر دارن ــالح و گســترش بیش ــه اص از ب

در  ).118، ص 1385(اســـتراس و کـــوربین، 
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مقوله اصلی باید مانند خورشیدي در این گام 

ــه     ــبت ب ــتماتیک نس ــنظم و سیس ــه م رابط

ارتبــاط دادن  . هـر گونـه  هـایش باشـد    سـیاره 

بـه   نیـز  مقوالت بـه مقولـه اصـلی (محـوري)    

، زمینـه، راهبردهـا،   شـرایط  -وسیله پارادایم 

ــدها  ــی  -پیام ــورت م ــتراس و    ص ــرد (اس گی

چـارچوب نهـایی    ).126، ص 1385کـوربین،  

تـوان بـه صـورت      هش را میحاصل از این پژو

    نمایش داد. زیرشکل 

گیـري رویکـرد رئالیسـم      بر اساس جهت

انتقــادي و نگــرش اندیشــمندانی ماننــد روي 

 بسکار و مارگارت آرچر بایـد بپـذیریم کـه در   

محیط کالن جامعه با دو جزء عامل انسـانی و  

ــه  ــاختار روب ــین آن دو    س ــه ب ــتیم ک رو هس

ــه ــاختار    رابط ــود دارد. در س ــه وج اي دوجانب

جامعه نهادهاي متفاوتی حضور دارند که یکی 

ترین آنها نهاد رسـانه اسـت. هـر چنـد       از مهم

گیـرد،    این نهاد توسط عامل انسانی شکل می



تب
یی

 ن
رد

رک
کا

ب 
چو

ار
چ

یس ي
ما

 ي
ور

مه
ج

 ي
الم

س
ا

یا ی
ن

را
 

ابل
ه ق

سع
تو

ت 
جه

ی
ت

ها
 ي

سان
ان

ی
 

 

 

110 

کی در تـأثیرات آن بـر   اما امروزه دیگر هیچ ش

روي عامل انسانی وجود ندارد. عامـل انسـانی   

ــده داراي   ــده پیچی ــک پدی ــوان ی ــه عن ــز ب نی

هایی است. انسان در اولین الیـه وجـودي     الیه

اي از   خــود (الیــه واقعــی) داراي مجموعــه   

هــا و اســتعدادهاي نادیــدنی مــادي و   قابلیــت

ــام اول   معنــوي اســت. توســعه انســانی در گ

هـاي    ها در حوزه  شکوفایی این قابلیتنیازمند 

؛ اعتقـــادي، عبـــادي، اخالقـــیگانـــه   شـــش

ــاعی ــی -اجتمـ ــتی، سیاسـ ، بـــدنی - زیسـ

و  اي  حرفه - اقتصادي، هنري - شناختی  زیبایی

و در گام دوم نیازمند فعلیـت   فناوري - علمی

ها الیه   یافتن آنهاست. با شکوفایی این قابلیت

و فعلیـت   حادثی وجود انسـان نمایـان شـده   

هـا تحـت     یافتن آنها آخرین الیه وجود انسان

  سازد.  عنوان بعد تجربی را نمایان می

الیه حادثی و تجربی در آراي باسـکار را  

توان معادل دو مفهوم قابلیت و کارکرد در   می

رویکرد قابلیت و آراي افـرادي ماننـد آمارتیـا    

ــام دانســت. ایــده اصــلی و   ــا نوزب ســن و مارت

هـاي    ژوهش شـکوفایی قابلیـت  محوري این پ

انسانیِ الیه حادثی است که منجر به مجموعه 

کارکردهاي عینی و غیرعینی در الیه تجربـی  

خواهد شد. رسانه نیز به عنوان یک ابزار بایـد  

در خدمت این پدیده اصـلی و محـوري قـرار    

بگیرد. سـیماي جمهـوري اسـالمی ایـران بـه      

عنـوان یـک رســانه همگـانی در چنـد حــوزه     

ــاي کــارکرد جهــت توســعه  مت ــه ایف فــاوت ب

هاي انسانی خواهد پرداخت. این رسانه   قابلیت

ابتدا باید در خدمت ایجاد شـرایط میـانجی و   

کننـده باشـد. در ایـن حـوزه سـیماي       تسهیل

ــه     ــر ب ــد منج ــران بای ــالمی ای ــوري اس جمه

ایجـاد  هایشـان،    ها از قابلیـت   سازي انسان  آگاه

ــزه ــان انگی ــه   در انس ــت ب ــا جه ــارگیري  ه ک

هایشان و فعلیت بخشـیدن بـه آنهـا و      قابلیت

ها در جهت مثبت و نیـل    هدایت اختیار انسان

به سعادت خـود و جامعـه باشـد. در صـورت     

وجود هر گونه نقص و کاستی در انسـان نیـز   

تواند تا حدي بـه ایفـاي نقـش      این رسانه می

توانمندسازي در انسان بپردازد. از طرف دیگر 

هـاي انسـانی بـه آمـاده بـودن        توسعه قابلیت

ــب   ــر باســکار غای ــه تعبی ــا ب ــه ی ــازي  زمین س

نیـز  هـاي فـراروي توسـعه انسـانی       محدودیت

وابسته است. وجـود آزادي بـا تمـام ابعـادش     

هـاي انسـانی و تبـدیل      جهت توسعه قابلیـت 

ظرفیـت بـه فعلیـت الزامـی اسـت و سـیماي       

ــران در   ــالمی ای ــوري اس ــراهمجمه ــازي  ف  س

نقشی مهم و اساسـی دارد.   صتفر هاي  آزادي

یکی دیگر از کارکردهاي رسـانه تلویزیـون در   

راهبردي است  کـه ایـن رسـانه در رابطـه بـا      

گیـرد. ایـن     کـار مـی   هایش به  انسان و قابلیت
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تا ایفـاي   91راهبرد در طیفی از انطباق انفعالی

قـرار دارد.   93و فوق فعـال  92نقش تغییر فعال

هر چند که راهبرد انطبـاق راهبـرد مناسـبی    

امـا   ،هاي انسـانی نیسـت    جهت توسعه قابلیت

برنــده   در زمــان فــراهم بــودن شــرایط پــیش

تواند ایـن    سیماي جمهوري اسالمی ایران می

هـا را بـا     راهبرد را در پـیش گرفتـه و انسـان   

  شرایط موجود وفق دهد.

دن فرض چنین راهبردي نگـاه کـر    پیش

به انسان به عنوان یک موجـود منفعـل اسـت    

هـاي    که البته در این حالت نگرش به قابلیـت 

انسانی نیز چیزي فراتر از یک ظـرف نیسـت.   

ــده باشــد   ،امــا در زمــانی کــه شــرایط بازدارن

راهبرد انطباق اثربخش نبوده و در این حالـت  

نیازمند راهبرد دیگري تحـت عنـوان راهبـرد    

با محیط) و فوق فعـال   فعال (همراهی فعاالنه

سازي شرایط با خود) هسـتیم. چنـین     (همراه

اش بـه    راهبردي انسان را در جایگـاه حقیقـی  

عامـل و پراکسـیس تغییـر مـورد      عنوان یـک 

دهد. در این حالـت انسـان نیـز      توجه قرار می

دیگر نه به عنوان یک ظرف که قابل پر کردن 

است، بلکه به عنوان یـک قابلیـت و ظرفیـت    

قوه کـه قابـل فعلیـت یـافتن اسـت، دیـده       بال

 شود.  می

                                       
91. Passive adaptation 
92. Active 
93. Proactive 

  فرجام

ــان و     -1 ــی انس ــرت اله ــد فط ــر چن ه

اش ســرمایه   هــاي ذاتــی  اسـتعدادها و قابلیــت 

ایـن  اما اصلی حرکت او به سوي کمال است؛ 

سرمایه امـري نیسـت کـه بـه طـور خودکـار       

فعلیت یابد. آدمی موجودي اسـت در معـرض   

و برونـی؛  انواع مخاطرات و تهدیدهاي درونـی  

لذا براي کمک به او در رویـارویی مناسـب بـا    

این تهدیدات باید جریانی اجتماعی از بیـرون  

هاي الزم را به ایـن موجـود در معـرض      کمک

انواع خطر و تهدید سـامان دهـد و بـا فـراهم     

آوردن زمینه مناسب او را در حرکت اختیاري 

به همـین   ؛به سمت کمال شایسته یاري کند

ها براي تحقق زندگی سعادتمند و   دلیل انسان

ــاگونی از  بــه دور از آســیب بــه نهادهــاي گون

جمله نهاد دین، نهاد سیاسـت، نهـاد اقتصـاد،    

... گ، نهادهاي مدنی، نهاد خانواده ونهاد فرهن

شوند که در این پژوهش بـر نهـاد     متوسل می

  رسانه تمرکز شده است.

نه به عنـوان   در دنیاي امروزها   رسانه -2

بلکـه بـه    ،یک ابزار قوي بـراي رسـاندن پیـام   

ــت  ــورت هوی ــه     ص ــتند ک ــرح هس ــایی مط ه

هاي ملـی بـوده و از     شأن دولت  سنگ و هم  هم

حیث توانمنـدي امکانـات تـا بـه آنجـا پـیش       

دهی بـه ماهیـت جامعـه      روند که در شکل  می

ــت   ــد. قابلی ــال دارن ــور فع ــانی حض ــا و   انس ه
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نه به ویژه تلویزیـون بـه   هاي انواع رسا  ظرفیت

تـوان از ایـن عامـل و      کـه مـی  اي اسـت    گونه

 سـاختاري و  هاي آن به مثابه عاملی  توانمندي

، زیـرا  سهیم در توسعه انسـانی اسـتفاده کـرد   

 کننـد   همانگونه که صاحب نظران مطـرح مـی  

عــواملی چــون میــزان  رســانه بــه دلیــلایــن 

هـا و    هـا، تنـوع شـبکه     پوشش، تعداد گیرنـده 

 هـا و   ها، نیازهاي مخاطبان، زمان برنامه  رنامهب

توانـد اثـرات بسـیار     مـی و ... مداومت ارتبـاط  

امـا مطلـوب بـر جامعـه      ،بلندمدت و گاه آنی

  مخاطبش بگذارد.

ــا     -3 ــد ت ــالش ش ــژوهش ت ــن پ در ای

کارکردهاي این رسانه مهم با توجه به وجـود  

رابطه میان عامل و ساختار مورد تبیـین قـرار   

تا با تأکید  کوشش شدهدر این راستا بگیرند. 

الیگی وجود انسان از منظر باسکار   بر وجه سه

و توجه به دو بعد قابلیت و کـارکرد از منظـر   

هـا و    آمارتیا سن و لزوم برخـورداري از آزادي 

هاي فراروي توسـعه از    سازي محدودیت  غایب

منظر آمارتیـا سـن و باسـکار ایـن کارکردهـا      

تـرین کارکردهـاي     ز مهـم تبیین شوند. یکی ا

سازي عوامل میانجی تبـدیل    این رسانه فراهم

ــه فعلیــت (کــارکرد) در  ظرفیــت (قابلیــت) ب

هاي عمومی که از طریق   هاست. آموزش  انسان

ها داده شود، منجر   تواند به انسان  این ابزار می

هـاي    نسبت بـه قابلیـت   ها  سازي انسان  اهبه آگ

دیگر اگر نقصی در خود خواهد شد و از طرف 

هـا    ها وجود دارد تا حدي با این آموزش  انسان

پـذیر خواهـد بـود. از      توانمندسازي نیز امکان

طرف دیگر اگر ایـن رسـانه بـه الگوسـازي از     

 اعتقـادي، هـاي    هاي موفق در حوزه  شخصیت

 - سیاسی؛ زیسـتی  -اخالقی؛ اجتماعی عبادي،

 - هنـري؛ اقتصـادي   - شـناختی   بـدنی؛ زیبـایی  

به صـورت متـوازن    فناوري - اي و علمی  حرفه

تواند نقش مهمی در ایجاد انگیزه   بپردازد، می

ــه     در انســان ــت بخشــیدن ب ــت فعلی ــا جه ه

هایشان داشته باشـد و از طـرف دیگـر      قابلیت

هـا بـه     این الگوسازي به هدایت اختیار انسـان 

  سمت سعادت نیز کمک خواهد کرد. 

هـم ایـن   یکی دیگر از کارکردهـاي م  -4

رسانه بسترسازي و ایجـاد زمینـه مـورد نیـاز     

هاي انسانی اسـت.    جهت فعلیت یافتن قابلیت

اي   هاي انسـانی نیازمنـد زمینـه    قابلیت توسعه

ــه در آن،  ــداففرصــت اســت ک ــري اه   پیگی

ارزش  انسـان  عنی آن اموري کـه بـه نظـر   ی -

وجود داشته باشد. این زمینـه زمـانی    - دارند

عوامل اساسـی ضـد آزادي   شود که   فراهم می

هـاي کـم اقتصـادي،      ظلم، فرصـت  ،فقر مانند

تـوجهی بـه     مند اجتماعی، بـی   نظاممحرومیت 

الت بیش از حـد  مین امکانات عمومی و دختأ

هـاي سـرکوبگر از بـین برونـد و آزادي       دولت

و  بـرد   فرصت که آمارتیا سن نیز از آن نام می
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ــه ــایی  مربــوط ب در دســتیابی بــه  انســانتوان

  شود، وجود داشته باشد. ش میهای  ارزش

تلویزیون از طریق کارکرد نظارت بـر   -5

محیط قادر است تا بـه رصـد اوضـاع جامعـه     

ــی از آزادي  ــه انحراف ــه و هرگون ــا را   پرداخت ه

سازي کرده و پیگیري نماید تا به حدي   شفاف

کــه مســئولین و نهادهــاي مربوطــه پاســخگو 

لیت یـافتن  شوند. و سرانجام آنچه منجر به فع

کـارگیري    شـود، بـه    هـاي انسـانی مـی     قابلیت

استراتژي تغییر شرایط تحـت عنـوان راهبـرد    

فعال (همراهی فعاالنه با محیط) و فوق فعـال  

سـازي    سازي شرایط بـا خـود) (همـراه     (همراه

محیط با خود) توسط نهاد رسانه ملـی اسـت   

فرض آن انسان به عنوان یک موجود  که پیش

  و فعال است.داراي ظرفیت 

  

  پانوشت

ــدام از    1 ــر ک ــه ه ــژوهش ب ــن پ ــام ای . در حــین انج

کـه  ، شوندگان یک کـد اختصـاص داده شـده     مصاحبه

  A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O از: ندا عبارت

  

  منابع فارسی

اصـول   ،)1385( کـوربین  جولیـت  و استراس، آنسـلم  .1

هـا و    روش تحقیق کیفی: نظریه مبنـایی، رویـه  

تهـران: پژوهشـگاه    ترجمه بیوك محمـودي،  ،ها  شیوه

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 نورالـدین  ،پیمان اهللا  حبیب بهشتى، سیدمحمدحسین، .2

 و هــرج آزادى، )،1390( فتـاپور  مهــدى و کیـانورى 

 هـاى  اندیشه و آثار نشر تهران: بنیاد ،زورمدارى مرج،

 بهشتى. دکتر اهللا آیت شهید

ــلی، غـــالم .3 ــاس (  توسـ ــه ،)1370عبـ ــاي   نظریـ هـ

تهران: انتشـارات سـازمان    ،چاپ دوم ،شناسی  جامعه

 ها (سمت). مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

هـاي    نقش و اهمیت رسـانه « )،1388( پروین، خالصی .4

 -اهنامه اطالعات سیاسی م ،»جمعی و کارکرد آنها

 .274-287ص ص، 262، شماره اقتصادي

آذر  عــادل و الـوانی  مهـدي  سـید  فـرد، حسـن،    دانـایی  .5

شناسی پژوهش کیفی در مدیریت:   روش )،1383(

 تهران: انتشارت صفار. ،رویکردي جامع

ارتقا روایی  ،)1387( مظفري زینب و فرد، حسن  دانایی .6

ملی بـر  مـدیریتی: تـأ  هـاي کیفـی     و پایایی در پژوهش

ــژوهش ،هــاي ممیــزي پژوهشــی  اســتراتژي ــاي   پ ه

  .131-162؛ صص اولشماره  ،مدیریت

ــتقرار  )،1389دبیــر، علیرضــا ( .7 ــدل اس طراحــی م

مدیریت یکپارچه شهري با رویکرد قابلیت (مورد 

دکتـري، دانشـکده    رسـاله  ،مطالعه: شـهر تهـران)  

 دانشگاه شهید بهشتی. مدیریت و حسابداري،

 الـن  و اوکیف گراسبرگ، بابارچی الرنس ،برندا دروین، .8

بــازنگري در ارتباطــات: مســائل  )،1388( وارتــال

تهـران:   ترجمـه محمـود صـدري،    ،ها  مربوط به نگاره

 ها.  دفتر مطالعات و توسعه رسانه

ـ  )،1387راجرز، اورت میچـل (  .9 ی علـم  تاریخ تحلیل

 اول،جلـد   ،نگارانـه  ارتباطات: رویکردي شرح حال

 تهران: نشر دانژه. مرضا آذري،ترجمه غال

ــار (  .10 ــت، بهـ ــادى و   )،1385رهادوسـ ــم انتقـ رئالیسـ

 .726ش  ،روزنامه شرق شناسى تحقیق،  روش
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هــاي   اندیشــه )،1383ســاروخانی، بــاقر (زیرنظــر) ( .11

 تهران: انتشارات خجسته. ،بنیادین علم ارتباطات

روش در علــوم اجتمــاعی:  )،1388ســایر، آنــدرو ( .12

 چـاپ دوم، عماد افروغ؛ ترجمه  ،رویکردي رئالیستی

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ترجمه  ،توسعه به مثابه آزادي )،1385سن، آمارتیا ( .13

تهران: انتشارات دانشـکده   چاپ سوم، وحید محمودي،

 مدیریت دانشگاه تهران.

ــم  .14 ــند چشـ ــران،     سـ ــالمی ایـ ــوري اسـ ــداز جمهـ انـ

http://www.dolat.ir/PDF/20years.pdf. 

)؛ 1388تانکــارد ( جیمــز دبلیــو ســورین، ورنــر. جــی، .15

چـاپ   ترجمه علیرضـا دهقـان،   ،هاي ارتباطات  نظریه

  سسه انتشارات دانشگاه تهران.ؤتهران: م چهارم،

کیفیـت   ،)1388امیـدي، (  رضـا  غفاري، غالمرضـا و   .16

  تهران: شیرازه. ،زندگی: شاخص توسعه اجتماعی

ــ .17 ــا (س ــدالت   1389ن آمارتی ــدافع ع ــاددان م )، اقتص

-170؛ صص 8ش  ،فصلنامه اقتصاد شهر اجتماعی،

165. 

: خـام و  سـم یدو نـوع رئال  )،1382( رضـا یعل ا،یـ ن  یقائم .18

 .27-40صص  ،14شماره  ،ذهن فصلنامه ي،انتقاد

 ،هـاي معرفـت دینـی     مـدل  )،1383( نیا، علیرضا  قائمی .19

 .2و3ش  ،کتاب روش

شناسی وسایل ارتبـاط    جامعه )،1384(کـازنو، ژان   .20

 بـاقر سـاروخانی و منـوچهر محسـنی،    ترجمه ،جمعی

 تهران: انتشارات اطالعات. چاپ هشتم،

، ها، ارتباطات، فرهنـگ   رسانه ،)1379الل، جیمز ( .21

 سسه ایران.ؤتهران: انتشارات م مجید نکودست،

روش  )،1377(ب راسـمن  . کـرچن  ،کـاترین  ،مارشال .22

سـیدمحمد   و علـی پارسـاییان   ترجمه ،تحقیق کیفی

 .هاي فرهنگی تهران: دفتر پژوهش ،اعرابی

ایران در چهار کهکشان  )،1384محسنیان راد، مهدي ( .23

اطات در ایران، از آغاز تا ارتباطی: سیر تحول تاریخ ارتب

  تهران: انتشارات سروش. ،جلد سوم امروز،

 توانمنـدي سرمایه انسانی و  )،1385محمودي، وحید ( .24

 .9 شماره ،اقتصادي –اطالعات سیاسی  ،انیانس

هـاي    مدل )،1388( وینـدال  سون کوایل، دنیس،  مک .25

تهران: طـرح   ترجمه گودرز میرانی، ،ارتباطات جمعی

 آینده.

، هـا   براي درك رسـانه  )،1377لوهان، مارشال (  مک .26

ــعید آذري،  ــه س ــنجش   ترجم ــات و س ــران: مطالع ته

 اي صدا و سیما.  برنامه

ــري،  .27 ــین (مالیـ ــم  « )،1389محمدحسـ ــفه علـ فلسـ

، راهبـرد  ،»یدارشناسی هرمنوتیک و پژوهش کیفیپد

 .60-106صص  ،54ش 

شناسـی در    بررسـی هسـتی  « )،1384منفرد، مهـدي (  .28

ش  ،»هاي فلسفی  اندیشه :فلسفه مالصدرا و هایدگر

 .155-178صص  ،4

درآمـدي  « ،)1387موحد ابطحـی، سـید محمـدتقی (    .29

شناسـی    کـارکردي در جامعـه  شناسانه بر تبیـین    روش

، ش شناسی علوم انسانی  فصلنامه روش ،»دورکیم

56.. 

هاي   نظریه )،1386( بوریـل  گیبسون مورگان، گارت و .30

 ،شناختی و تجزیه و تحلیل سـازمان   کالن جامعه

تهران: انتشارات  چاپ دوم، محمدتقی نوروزي،ترجمه 

هـا    سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشـگاه 

 (سمت).

ــد (  .31 ــا، حمیــ ــا   )،1374موالنــ ــارکردگرایی تــ از کــ

الملل   ات بینهاي ارتباط  مدرنیسم و فراتر (پژوهش  پست

مجلـه   ترجمه مجتبی صفوي، در قرن بیست و یکم)،

 .70-77صص  ،24، ش رسانه
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هاي نوین   ثیر فناوريتأ«)، 1388نعمتی انارکی، داود ( .32

جامعـه (بـا    ون درشدن تلویزیـ  اي بر قطب خبري  رسانه

هـاي    فصلنامه پـژوهش  ،»تأکید بر سند افق رسانه)

 .177-199صص  ،60، ش ارتباطی

 )،1388( بهرامـی رشـتیانی،   شهال ،نژاد، فریدون  وردي .33

 تهران: انتشارات ثانیه. ،شناسی خبر  جامعه

، حسـن  تئـوري سـازمان   )،1385هچ، مـاري. جـو (   .34

 تهران: نشر افکار. فرد،  دانایی

راهنماي عملی پژوهش  )،1389( هومن، حیـدرعلی  .35

تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب  چاپ دوم، ،کیفی

 ها (سمت).  علوم انسانی دانشگاه
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