
 

 

های جمعی و با تأکید بر توسعۀ  طراحی و تدوین الگوی کارکردی رسانه

 سرمایه اجتماعی

 )مورد مطالعه؛ معاونت صدای جمهوری اسالمی ایران(

4 انیعیشف الیناز، 3 یکیخان یاده، 2یریام یمجتب، 1یفرهنگ اکبر یعل
 

 17/3/97، تاریخ تایید:16/11/96تاریخ دریافت:

 چکیده
های جمعی و با تأکید بر توسعۀ  طراحی و تدوین الگوی کارکردی رسانهمنظور  تحقیق حاضر به

راهبرد مورد مطالعه معاونت صدای جمهوری اسالمی ایران انجام شده است. و سرمایۀ اجتماعی 

بنیاد، و در  کمّی بوده، که در مرحلۀ کیفی از روش نظریۀ داده ـ  از نوع آمیخته کیفیپژوهش حاضر

رساندن آرای  های بخش کیفی و به اجماع منظور اعتبارسنجی یافته مرحله کمّی، از روش دلفی به

 ساختاریافته، و های میدانی در سه مرحله، مصاحبۀ عمیق و نیمه نخبگان، بهره گرفته شده است. داده

پاسخ، گردآوری شده، و با راهبردهای، و آمارهای ـ  پاسخ و بسته ـ  باز دو مرحله پرسشنامۀ نیمه

تحلیل قرار گرفتند. در پایان مرحلۀ سوم، با کسب اجماع نخبگان در مورد  و توصیفی مورد تجزیه

د که های پژوهش حاکی از آن هستن یافتههای پژوهش، الگوی نهایی پژوهش ارائه گردید.  مؤلفه

آوردن شرایط علّی،  صدای جمهوری اسالمی ایران، دارای چهار کارکرد اصلی، شامل؛ فراهم

ای، و نیز تدوین راهبردهای فعال و فوق فعال در  گیری از عوامل میانجی، ایجاد شرایط زمینه بهره

 راستای توسعۀ سرمایۀ اجتماعی است. 

ی اسالمی ایران، الگوی کارکردی، سرمایه های جمعی، رادیو، صدای جمهور رسانه واژگان کلیدی:

 اجتماعی. 
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 بیان مسئله
های جمعی باید انجام دهند، هوشیاری در  های رسانه یکی از اقدامات اساسی که مدیران سازمان

های  روز شدۀ جهانِ پیرامون با هزینه برابر تغییرات محیطی از طریق دستیابی به اطالعات به

ها، و  های اجتماعی این سازمان ا از طریق باالبردن ظرفیت سرمایهاندک است، که این کار تنه

گردد  ها میسر می افزایش میزان مشارکت و اعتماد بین افراد در داخل و خارج از سازمان

های  (. سرمایۀ اجتماعی محصول تعامالت پویاست که با ایجاد شبکه8 ـ 2: 1393)روشتاین، 

ها،  منابع دانشی از سوی افراد موجود در این شبکه ارتباطاتی متنوع و به اشتراک گذاشتن

ها قرار داده و به آنها در  تری را در دسترس کارکنان و مدیران این سازمان اطالعات گسترده

: 1394رساند )عالی پور؛ عنایتی،  ها و تهدیدات محیطی یاری می درک بهتر و بیشتر فرصت

ها  که یک فرد یا بنگاه با دیگر افراد یا بنگاه (. سرمایۀ اجتماعی مجموعه ارتباطاتی است4 ـ 2

 (. Decarolis & Saparito, 2006: 42-43کند ) ایجاد می

های جمعی همچون رادیو،  با توجه به این که یکی از اهداف و کاربردهای اصلی رسانه

ویژه در بین قشر جوان جامعه است، مدیران این صنعت،  سازی به رسانی و فرهنگ اطالع

(. با 50: 1388گیرند )اخوان تویسرکانی،  کار می های مختلفی برای جذب این قشر بهراهکار

های رادیویی ایران، حکایت از  شدۀ اخیر در خصوص شبکه های انجام وجود این، اغلب نظرسنجی

های این رسانه دارد )همراز و  نارضایتی بیش از شصت و چهار درصد شنوندگان از برنامه

(. آمارهای مرتبط با پخش اخبارهای صدا و سیما حاکی از ارتباط 310 ـ 299: 1391همکاران، 

عمودی از سوی مسئوالن به مخاطبین داشته، و لذا اعتماد مردم را نسبت به خود سلب کرده، و 

 (. 378: 1383کند )سبیالن،  های زیادی ایجاد می در توسعۀ سرمایۀ اجتماعی محدودیت

 ،های ایرانیان ها و نگرش ملی ارزشهای  ده از پیمایشش آمارهای استخراجبا این وجود، 

ی که این پژوهش تداوم داشته ا دهه سهکم  دهد که شهروندان ایرانی در طول دست نشان می

، که 1(. مؤسسه لگاتوم1394)گزارش مؤسسه رحمان،  اند اعتمادتر شده است، به یکدیگر بی

الملل و نیز مقولۀ آزادی انسانی میان  بین در گسترۀ 2های رفاه ساله پیرامون برخی مؤلفه همه

اعتماد اجتماعی در کشور ایران پردازد، گزارش کرده است که  کشور جهان به پژوهش می142

(. از سوی 1394)گزارش مؤسسه لگاتوم،  دارد قرار 111جایگاه در ، جهانیبندی  در این رتبه

شده،  شناسی انجام ا توجه به محیطدیگر، بسیاری از راهبردهای صدای جمهوری اسالمی ایران ب

ایجاد ساختار ارتباطی مناسب میان بر اساس توسعۀ سرمایۀ اجتماعی تعیین شده است، نظیر؛ 

                                                           
1- Legatum Institute 

2- Prosperity Index 
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شدن و غیره )همراز؛   ای رسانه سمت چند های رادیویی، و ایجاد اعتماد به رادیو و حرکت به شبکه

 (. 309 ـ 308: 1391و همکاران، 

ها، پژوهشگر  های جمعی و توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در این سازمان با توجه به اهمیت رسانه

های جمعی و مورد مطالعه صدای  در تحقیق حاضر، بر آن است تا الگویی کارکردی از رسانه

جمهوری اسالمی ایران و با تأکید بر توسعۀ سرمایۀ اجتماعی ارائه نماید، که قادر باشد 

ونت صدای جمهوری اسالمی ایران را مشخص کرده، های توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در معا مؤلفه

های مدل را تبیین کرده، و منطق حاکم بر مدل را دریافته، اعتبار مدل  روابط بین اجزی مؤلفه

 را با رویکرد نخبگی و به روش دلفی مورد سنجش قرار دهد. 

 مبانی نظری
های  رده، و غالب فعالیتسازانی قدرتمند هستند، که وقایع را تفسیر ک های جمعی، هویت رسانه

های جمعی، از منابع مهم  گیرد. رسانه آنها بر پایۀ ساخت و پرداخت واقعیات اجتماعی شکل می

آوری و  ای جمع گونه های محیطی را به های مختلف، داده شمار آمده، و به روش تولید دانش به

(. بسیاری Grimes, 2007: 30-32کنند که بتوانند گفتمان عصر خود را شکل دهد ) تحلیل می

، 1اند؛ نیل پستمن های جمعی وارد آورده پردازان بزرگ انتقادهای بسیاری را به رسانه از نظریه

زای خود  های تفریحی و طَرَب داند که با برنامه ها می های جمعی را عوامل زوال فرهنگ رسانه

: 1384تمن، گردند )پس موجب انهدام فکر و اندیشه در مجموعه عناصر فرهنگ بشری می

توان از  ها و کارکردهایی دارند که می های جمعی، قابلیت رغم تمام انتقادات، رسانه (. علی12 ـ 10

(. هارولد 387: 1387ها استفاده نمود )کوبلی،  آنها در جهت توسعۀ انسانی و روابط بین انسان

ر محیط، همبستگی نظارت باست؛   ها ذکر کرده ( سه کارکرد اصلی را برای رسانه1960السول )

چارلز اجتماعی در واکنش به محیط، انتقال میراث فرهنگی بالقوه از یک نسل به نسل دیگر. 

: 1381کند )سورین؛ تانکارد،  سازی را نیز اضافه می به سه کارکرد السول سرگرم 2رایت

جی که ها ممکن است کژکارکردهایی هم داشته باشند؛ یعنی نتای رسانه(. با وجود این، 90 ـ 80

زمان کارکرد و  طور هم تواند به تنهایی می مطلوب جامعه و اعضای آن نیست. یک عمل، به

ای که فرد خود را با آن  ها با نمایش و عرضۀ جامعه طور مثال؛ رسانه کژکارد داشته باشد. به

 ریشه بودن را در او توانند احساس بیگانگی یا احساس بی کند، می هویت ساخته و معرفی می هم

توان چنین گفت که  های جمعی، می دلیل ماهیت غیرشخصی رسانه تنزل دهند. با وجود این، به

(. همچنین، 94 ـ 84: 1381زدایی از جامعه نقش دارند )ساروخانی،  ها در شخصیت رسانه

                                                           
1 Neil Postman- American (1931 –2003) 
2 Harold Lasswell- American (1902-1978) and Charles Wright Mills - American (1916-1962) . 
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وار بوده که مانع  ها و تقویت جامعۀ توده فرهنگ کردن در کاهش خرده ها متهم به کمک رسانه

 (. 90 ـ 80: 1381شوند )سورین؛ تانکارد:  میرشد فرهنگی 

رغم ریزش  های شنیداری است، که علی ترین رسانه از سوی دیگر، رادیو یکی از قدیمی

ای، و با  های اینترنتی و ماهواره های اخیر، قابلیت دسترسی در سایت مخاطبین در دهه

منظور جذب مخاطبین  ن رو، بههای همراه، را دارد. از ای های نوین، نظیر نصب در گوشی فناوری

ضرورت دارد تا محتوای تولید این رسانه بر اساس نیازهای آنها تهیه و عرضه گردد )پایگاه جامع 

(. رادیو در آموزش و توسعۀ روستاهای کشورها همواره نقش مهمی 1393رسانی رادیو،  اطالع

أسیس شد تا ضمن آموزش در ایتالیا و در دولت موسولینی، ت« رادیو آنتن»ایفا کرده است. 

سیاسی، اقتصادی، و نظامی روستاییان را به تولید بیشتر گندم وادار سازد تا در جنگ گندم 

(. دولت 71 ـ 69: 1374آبادی،  پیروز شده، از سیاست خودکفایی اقتصادی حمایت کند )خاتون

کرد،  پخش می« رادیو ریاضی»ای تحت عنوان  ، برنامه1980تا  1973های  نیکاراگوئه در سال

(. 212: 1371)موالنا،  های درس بود های معلمان در کالس که هدف اصلی ان حمایت از تالش

ها،  رادیو از جنبه تعلیمی و آموزشی دارای مزایایی همچون؛ فوریت در ارسال و دریافت پیام

به بر ارتباط با گروه زیادی از مردم با نیازهای مشترک، استفاده از احساسات و هیجانات، غل

(. معاونت صدای جمهوری اسالمی ایران، که 71 ـ 69: 1374آبادی،  زمان و مکان، ارزانی )خاتون

شمار  به ایران کشور در رادیویی های برنامه متولی قانونی پخشدارای مالکیت دولتی است، تنها 

و غیره به مخاطبین  سازی، مشاوره رسانی، سرگرم آید، که عالوه بر ارائه خدماتی نظیر اطالع می

 . (168 ـ 155: 1386خجسته، ) پردازد سازی جامعه می صورت تلویحی به فرهنگ خود، به

های جمعی، منبع مهمی برای  های رسانه از سوی دیگر، سرمایۀ اجتماعی در سازمان

ها را از  اشاعۀ فرهنگ محسوب شده، و با ایجاد شبکه ارتباطاتی و اطالعاتی مردمی، این رسانه

ای شده،  دور نگه داشته، موجب افزایش اعتماد افراد نسبت به سازمان رسانه شدن به ژمونیکه

طور روزافزون مخاطبین خود را افزایش دهد،  گردد تا به با تأکید بر مشارکت مردمی، قادر می

 , .Anderson et alطور قطع، پیامد آن چیزی جز توسعۀ ملی و فرهنگی نخواهد بود ) که به

(. سرمایۀ اجتماعی چکیدۀ فرهنگ اجتماعی یا سازمانی بوده، و هر گام 246-249 :2007

پور؛  تواند سرمایۀ اجتماعی را افزایش دهد )عالی سازی فرهنگ سازمانی، می مدیران برای غنی

محصول ساخته شده از ارتباط اجتماعی است که در  (. سرمایۀ اجتماعی،4 ـ 2: 1394عنایتی، 

 ۀمجموع شود، و در یک شبکه قرار دارد. سرمایۀ اجتماعی، اد میتعامالت تولید و ایج

و شده،  های اجتماعی نظاماست که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای ی هنجارهای

ترین  (. اعتماد اجتماعی، مهمFukuyama, 1999: 1دهد ) را کاهش میهای ارتباطات  هزینه

ای در جلب مخاطبین  ن ارکان سرمایهتری بُعد سرمایۀ اجتماعی محسوب شده، و یکی از اصلی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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جلب اعتماد اجتماعی  نخستین گام در «انسجام هنجاری»گردد.  رادیو در ایران قلمداد می

ها از اهمیت  در این سازمان، های ملی و فراملی و ارزش اخالقیات محسوب شده، و رعایت

ارتقای  ه دراست کساختاری اصلی های  ویژگییکی از « شفافیت». زیادی برخوردار است

: 1394پور،  ای ضرورت دارد )شارع های رسانه های اجتماعی نظیر سازمان سازی سازماناعتماد

(. سرمایۀ اجتماعی معانی ضمنی بسیار دارد و از این رو گسترۀ ابهام و آشفتگی قابل 3 ـ 1

ر عنوان موجودی در نظ کند. دانشمندان علوم اجتماعی، سرمایه را به توجهی را ایجاد می

شود. حال آن که اقتصاددانان به  طور پیوسته و در طول زمان اندوخته می گیرند که به می

کند،  رویکردی رو به جلو گرایش داشته و سرمایه را بر حسب منافعی که درآینده ایجاد می

 (. Casson & Giusta, 2007: 220-221کنند ) گذاری می ارزش

 چارچوب نظری پژوهش
های اصلی و فرعی، از مدل پارادایمی  سخگویی مناسب و جامع به سؤالدر این پژوهش، جهت پا

بنیاد بر اساس رهیافت استراوس و کوربین بهره گرفته شده است.  کدگذاری محوری نظریۀ داده

تصویر  گر و پیامدها به ای و مداخله در این الگو، روابط بین شرایط علّی، راهبردها، شرایط زمینه

طور منظم اندیشیده و آنها  ها به تواند تا دربارۀ داده ا کمک این الگو میکشیده شده، پژوهشگر ب

، مدل پارادایمی 1(. شکل شمارۀ 98 ـ 97: 1392فرد؛ الوانی؛ آذر،  را به هم مرتبط کند )دانایی

 .دهد کدگذاری محوری را نشان می

  

 

 (.334: 1388: عناصر اصلی یک پارادایم در کدگذاری محوری )فلیک، 1شکل شماره 

  

 بستر و شرایط دخیل

 

 علل

 

 راهبردها

 

 پیامدها

 

 پدیده
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 روش تحقیق
به هم  ـ  زمان کمی با طرح پژوهش مدل آمیخته و هم ـ  راهبرد پژوهش حاضر آمیخته کیفی

تکیه دارد. بنیان فلسفه  1های ترکیبی، بر رویکرد پراگماتیسم تنیده است. تحقیق با روش

یزی که طور کلی بر این نکته تکیه دارد که در یک تحقیق، هر چ شناسی پراگماتیسم، به روش

ای  های کتابخانه (. گردآوری داده36 ـ 34: 1389کار ببندید )محمدپور،  کارآمد و مفید است را به

طور  ساختاریافته با نخبگان و ارسال پرسشنامه به آنها، به و میدانی، شامل مصاحبۀ عمیق و نیمه

سو کردن های کیفی و کمّی و هم تحلیل داده و زمان صورت گرفته است و پس از تجزیه هم

: 1392فرد؛ الوانی؛ آذر،  ها، الگوی پیشنهادی پژوهش طراحی و تدوین شده است )دانایی یافته

های مساوی داده  های کمّی و کیفی، وزن دادهزمان، به  های ترکیبی هم (. در تحقیق، با روش92

 (. 167 ـ 164: 1387شود )بازرگان هرندی،  می
کاربردی است. روش پژوهش حاضر با رهیافت ـ  گیری پژوهش حاضر، از نوع بنیادی جهت

های حاصل از مصاحبه و  تحلیل داده و گیرد. روش تجزیه دلفی و در سه مرحله انجام می

پرسشنامه در فنون دلفی، برحسب هدف پژوهش، تعداد مراحل دلفی، نوع سؤاالت و اعضای 

صورت کمّی، کیفی و  د بهتوان کننده متفاوت است. سؤاالت پاسخ داده شده در هر دور می شرکت

(. نتایج 87 ـ 80: 1392تحلیل قرار گیرد )فیضی؛ ایراندوست،  و یا ترکیبی از هر دو، مورد تجزیه

های  تحلیل پاسخ و طور معمول، تجزیه دهد و به مرحلۀ اوّل، اساس دورهای بعدی را تشکیل می

روش تحقیق نظریۀ  نخستین دور پژوهش دلفی، بر اساس پارادایم تحقیق کیفی و کدگذاری

های فرعی و اصلی شناسایی شده، و  گیرد، که از این طریق مفاهیم و مقوله بنیاد صورت می داده

عنوان ابزار دور دوم  نماید، که به محقق آنها را تبدیل به پرسشنامه با سؤاالت ساختارمند می

 (. 87 ـ 80: 1392گیرد )فیضی؛ ایراندوست،  مورد استفاده قرار می

تحلیل بخش کمّی پژوهش حاضر، از آمارهای پارامتری بهره گرفته شده است.  و زیهدر تج

شدن  رأی های آماری پارامتریک برای تعیین سطح توافق، ایجاد اتفاق نظر، به مفهوم هم شاخص

کننده در دلفی است. آمار پارامتری نیز به دو دستۀ اصلی توصیفی و  کامل متخصصان شرکت

ها مانند  ود. آمار توصیفی، روشی برای کمّی کردن مشخصات دادهش استنباطی تقسیم می

طور معمول، دور آخر روش دلفی نشانگر همگرایی و  شاخص مرکزی و پراکندگی آنهاست. به

کنندگان در هر دور کاهش اختالف  هاست که از طریق توزیع نظرات شرکت توافق نظر و دیدگاه

(. از این رو، اغلب در اجرای روش 87 ـ 80: 1392شود )فیضی؛ ایراندوست،  ها حاصل می نظر

شود. به این  شده استفاده می های استخراج دلفی از پارامترهای میانگین برای تأیید و یا ردّ گزاره

                                                           
1 pragmatism 
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شوند که میانگین نمرات آنها حاوی میزانی از توافق بر  هایی مورد قبول واقع می صورت که گزاره

عنوان گزینۀ تأییدشده در دور دوم پژوهش انتخاب  به هایی ها باشند. گزینه سر آن گزینه

شوند که میانگین نمرۀ آنها بیش از نیمۀ طیف و در واقع در ناحیۀ توافق طیف قرار دارند.  می

منزلۀ عدم اجماع گزاره  نظری یا مخالفت قرار گیرند، به هایی که میانگین آنها در ناحیۀ بی گزینه

(. شرایط دستیابی به 153 ـ 129: 1391روی؛ و دیگران، شوند )خس بوده و کنار گذاشته می

شود و قاعدۀ خاصی برای آن وجود  اجماع در روش دلفی توسط محقق یا محققان تعیین می

تر، نتایج دلفی از اعتبار  ندارد؛ اما هرچه تعداد دورها بیشتر باشد و شرایط اجماع سنگین

منظور به اجماع رساندن آرای  (. به87 ـ 80: 1392بیشتری برخوردارند )فیضی؛ ایراندوست، 

صورت گمنام به  کنندگان تحقیق را در دور دوم به نخبگان پژوهش، پژوهشگر آرای سایر شرکت

ای که دارای سؤاالت  نماید تا به پرسشنامه کنندگان رسانده و از آنها درخواست می رؤیت شرکت

های پرسشنامۀ دور قبل که به  سوم، سؤالپاسخ بوده، پاسخ گویند. پژوهشگر در دور  ـ  بسته نیمه

کنندگان  اجماع نرسیده بودند را مجدداً طراحی کرده و همراه با آرای سایر نخبگان، از شرکت

کنندگان نزدیک  دانند، آرای خود را به سایر شرکت نماید در صورتی که صالح می درخواست می

ها سازماندهی و  در دور سوم، پاسخ های برگشت داده شده آوری پرسشنامه گردانند. پس از جمع

 (. 87 ـ 80: 1392شوند )فیضی؛ ایراندوست،  بندی می گروه

 گیری جامعۀ آماری، نمونۀ آماری و روش نمونه
اند از؛ نخبگان و مدیران ارشد که با ادبیات موضوع پژوهش  جامعۀ آماری این پژوهش عبارت

های صدای جمهوری اسالمی ایران. کار  ن شبکهآشنایی دارند اعم از اساتید دانشگاه و نیز مدیرا

ها  ها، یعنی تا زمانی که هیچ دادۀ جدید یا مرتبط با مقوله شدن مقوله گیری تا زمان اشباع نمونه

(. از این رو، نمونۀ آماری 230: 1395یابد )استراوس و کوربین،  دست نیامده باشد، ادامه می به

نظر، و مدیران حوزۀ علوم ارتباطات، رسانه، و صدا و  نفر از نخبگان، صاحبان 15تحقیق حاضر، 

سیمای جهموری اسالمی ایران تعیین شده است. از سوی دیگر، فنون دلفی با مشارکت افرادی 

پذیرد که در موضوع پژوهش دارای دانش و تخصص باشند. این افراد با عنوان پانل  انجام می

صورت غیراحتمالی و  گیری به ضر، روش نمونهشوند. از این رو، در پژوهش حا دلفی شناخته می

قضاوتی است )سکاران،  ـ  دار گیری هدف برفی صورت گرفته، که از نوع نمونه شکل گلوله به

ای است، که بر اساس پیشنهاد  برفی یک روش چندمرحله گیری گلوله (. نمونه310 ـ 309: 1388

 (. 449 ـ 448: 1390نیومن، یابد ) هر فرد یا مورد، دربارۀ موردهای بعدی گسترش می
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 ها های برآمده از مصاحبه های کیفی و یافته تجزیه وتحلیل داده ـ  1
دهد، با انجام  های میدان، که بخش کیفی پژوهش را تشکیل می نخستین مرحلۀ گردآوری داده

منظور ایجاد توفان مغزی، صورت گرفته است.  ساختاریافته نخبگان و به مصاحبۀ عمیق و نیمه

بنیاد و با رهیافت استراوس و کوربین  تحلیل این بخش از پژوهش با روش نظریۀ داده و تجزیه

های حاصل از  های فرعی و اصلی گویه انجام گرفته است. در این بخش، مفاهیم و مقوله

های پژوهش تعیین و روابط فی مابین  ها و شاخص ها مشخص و شناسایی شده، مؤلفه مصاحبه

 (. 210: 1392اند )خاکی،  ردیدهها تعیین گ مؤلفه

بندی  بندی و مقوله نخستین مرحلۀ تحلیل در این روش، کدگذاری باز است که به مفهوم 

ها  کارگیری یک سیستم باز کدگذاری، خط به خط داده ابتدا با بهها، اشاره دارد. پژوهشگر  داده

دهد. سپس با تعیین و  می را بازنگری کرده و فرآیندهای آن را تشخیص داده و به هر جمله کد

دهد.  کردن کدها یا مفاهیم، کدهای مشابه و مشترک را در قالب یک مقولۀ واحد قرار می مرتب

معناست )خاکی،  از این رو، هر مقوله، در برگیرندۀ تعدادی از کدهای مشابه متداخل و هم

ت؛ چراکه اساس ها دارای اهمیت زیادی اس (. خصوصیات و ابعاد این مقوله216 ـ 213: 1392

(. 120 ـ 70: 1385آورد )استراوس و کوربین،  های فرعی را فراهم می ها و مقوله روابط بین مقوله

دست آمده است. سپس  کد اوّلیه به 380مصاحبۀ انجام شده، حدود  15در این پژوهش، از 

موده، جهت اجتناب از گرفتار شدن در تعدد مفاهیم، مبنایی برای هر یک از مفاهیم مشخص ن

های مشابه  بندی مفاهیم که به پدیده بندی شدند. روند طبقه مفاهیم مشابه در یک مقوله، طبقه

تر از مفاهیم هستند  ها انتزاعی نامند. مقوله می« بندی مفاهیم مقوله»کنند را  ربط پیدا می

(Sandelnds & Drazin, 1998: 457در بین مفاهیم برآمده از گویه .) ظر ها، پدیدۀ مورد ن

بندی شدند. پس از  پژوهش از بین آنها مشخص گردیده، سپس سایر مفاهیم بر محور آنها گروه

مقولۀ فرعی با مشخصات و  12های اوّلیه، ثانویه و مفهومی،  بندی مفاهیم، در کدگذاری مقوله

بخشی از مسیر دستیابی به یکی از  1جدول ابعاد خاص خود، در جدول پیوست، شکل گرفتند. 

های فرعی پژوهش تحت عنوان ضرورت توسعۀ سرمایۀ اجتماعی، که برآمده از فرآیندهای  مقوله

اند، را  های نخبگان استخراج شده کدگذاری ثانویه، مفهومی، و تولید مقوالت هستند، و از گویه

 دهد: عنوان نمونه نشان می به
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 سازی ارائه بخشی از مقولهها، با  های برآمده از مفاهیم گویه : نحوه دستیابی به مقوله1جدول 

یه
گو

کد
 

 مفهوم
مقوله 

 فرعی
 مشخصات ابعاد

PA8 
این رسانه باید در جهت منافع ملی عمل کرده و تنها در جهت 

 منافع قشر و جناح خاص عمل نکند.
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کم تا 

 زیاد

حفظ منافع 

 ملی

ارجحیت 

 منافع جمعی

PA9 

لی باید در راستای خدمت به مردم و منافع ملی کارکرد رسانه م

های ملی استفاده کند، و بدون سرمایۀ  باشد و از ظرفیت

کردن اهداف این رسانه در جهت منافع ملی  اجتماعی، محقق

پذیر نخواهد بود، لذا این رسانه الزم است تا با ایجاد  امکان

دادن مخاطبان مشروعیت خود را  ارتباط دوسویه و مشارکت

 ثبات کند.ا

کم تا 

 زیاد

حفظ منافع 

 ملی

استفاده از 

های  ظرفیت

 ملی

مشارکت 

 مخاطبین

PM3 

اغلب مردم، افکار و بینش خود را نسبت به رویدادها و وقایع 

های جمعی مختلف  شده از رسانه جهان بر اساس اطالعات کسب

 دهند. شکل می

بومی تا 

 غیربومی

 ـ  نفوذ فرهنگی

 اجتماعی

 

اهیم و مقوالت، مرحلۀ کدگذاری باز پایان یافته و الزم است برای نظم منطقی با تعیین مف

دادن مقوالت، کدگذاری محوری صورت گیرد. در حقیقت کدگذاری محوری، فرآیندی است که 

(. در این مرحله، 232 ـ 231: 1392کنند )خاکی،  های اصلی و فرعی آنها بسط پیدا می مقوله

ها را  ها پیدا کرده، رابطۀ بین مقوله کوشد تا محوریتی بین داده می ها پژوهشگر با مقایسه داده

صورت یک شبکۀ در ارتباط با هم قرار گرفته و هر  ها به کند. در این مرحله، مقوله بررسی می

(. این 226 ـ 211: 1392ها و ابعاد خاص خود باشد )خاکی،  تواند دارای ویژگی مقوله، می

شود که کدگذاری حول محور یک مقوله، تحقق  نامیده می کدگذاری به این دلیل محوری

یابد. در این مرحله، پژوهشگر، یک مقوله در مرحلۀ کدگذاری باز را انتخاب کرده و آن را در  می

دهد و سپس  قرار می« پدیدۀ مرکزی»عنوان  مرکز فرآیندی که در حال بررسی آن است، به

 (. Strauss & Corbin, 1998: 131دهد ) ها را به آن ربط می دیگر مقوله

های  ای است که پژوهش بر اساس آن صورت گرفته و تمامی مقوله پدیدۀ محوری؛ پدیده

کنند. شرایط علّی؛ عواملی که بر پدیدۀ  گانۀ دیگر در ارتباط با ین مقوله، معنا و مفهوم پیدا می پنج

هستند که در پاسخ به پدیدۀ  های خاصی کنش ها یا برهم گذارند. راهبردها؛ کنش محوری تأثیر می
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گذارند. عوامل  ای؛ شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر می گیرند. شرایط زمینه محوری صورت می

های  گذارند. پیامدها؛ خروجی گر؛ عوامل محیطی خاص و عمومی که بر راهبردها تأثیر می مداخله

 (. 98 ـ 97: 1392ذر، فرد؛ الوانی؛ آ کارگیری راهبردها )دانایی دست آمده از به به

مقولۀ فرعی حاصل از کدگذاری باز،  12در کدگذاری محوری پژوهش حاضر، بر اساس 

ها حول مقولۀ محوری پژوهش، و با  منظور برقراری ارتباط بین مقوله شش مقولۀ اصلی به

گیری از الگوی کدگذاری محوری رهیافت استراوس و کوربین مشخص گردید. جدول  بهره

 دهد.  های اصلی و فرعی این مرحله از کدگذاری را نشان می قوله، م1شمارۀ 

 های اصلی و فرعی حاصل از کدگذاری محوری : مقوله1جدول شمارۀ 

 مقوله فرعی مقوله اصلی ردیف

 های جمعی شرایط علی توسعۀ سرمایۀ اجتماعی رسانه 1

 ضرورت توسعۀ سرمایۀ اجتماعی

مثابه سرمایه  تعامالت پویا به

 اعیاجتم

2 
های  پدیده یا مقولۀ محوری توسعۀ سرمایۀ اجتماعی رسانه

 جمعی
 تحقق شکوفایی سرمایۀ اجتماعی

 های جمعی ای توسعۀ سرمایۀ اجتماعی رسانه شرایط زمینه 3
 مالحظات جامعه مدنی

 آزادی فرصت

 های جمعی گر توسعۀ سرمایۀ اجتماعی رسانه شرایط مداخله 4

 مالحظات ساختار سازمانی

 مالحظات فردی کارکنان

 انگیزه ایجاد

 اعتماد و همکاری متقابل

 های جمعی راهبردهای توسعۀ سرمایۀ اجتماعی رسانه 5

 انطباق با شرایط پیش برنده

 تغییر شرایط بازدارنده

 برقراری تعامالت پویا و فعلیت یافته های جمعی پیامد توسعۀ سرمایۀ اجتماعی رسانه 6

 

های  سازی و توضیح کدها و مقوله دنبال فرآیند یکپارچه ، پژوهشگر بهاری انتخابیدر کدگذ

ای، ارتباط منطقی بین  ها ارتباط دارند. وی با تعیین مقولۀ هسته اصلی است که با سایر مقوله

( . پژوهشگر، 226 ـ 216: 1392ها را با یک خط داستان به نگارش درآورده است )خاکی،  مقوله

(. خط 337: 1388کند )فلیک،  ضوع خود را تنظیم کرده، خود را به آن متعهد میخط اصلی مو

 داستان پژوهش حاضر به شرح ذیل است:
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های جمعی، ابزارهای قدرتمندی هستند که در بینش و رفتارهای فردی و جمعی  رسانه

 های جمعی، های رسانه کشورهای مختلف، نقش مهمی ایفا کنند. شرط اصلی موفقیت سازمان

آید که  شمار می ها به ها نسبت به تغییر و تحوالت محیطی رسانه پذیر بودن این سازمان چالش

روزشدۀ جهان پیرامون قابل دستیابی است. از  این مهم، تنها از طریق دستیابی به اطالعات به

های  های رسانه های ناملموس سازمان ترین سرمایه این رو، سرمایۀ اجتماعی، یکی از حیاتی

گردد که با ایجاد احساس اعتماد بین افراد و باالبردن میزان مشارکت و  ی محسوب میجمع

ترین هزینه،  های جمعی، با کم های رسانه تعامالت اطالعات داخل و یا حتی خارج سازمان

 افزایش دهد. 

با توجه به این که هدف اصلی پژوهش حاضر، مشخص ساختن کارکردهای رسانه رادیو در 

رمایۀ اجتماعی درون و خارج سازمان تعیین شده است، از این رو، محور اصلی جهت توسعۀ س

های  های جمعی است که ویژگی این پژوهش، مقولۀ تحقق توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در رسانه

های  آن، مشارکت و مسئولیت اجتماعی، و تفویض اختیار در ابعاد کم تا زیاد، و نیز شبکه

شود. از این رو، پژوهشگر تالش نموده  ود تا گسترده را شامل میاطالعاتی همگانی در ابعاد محد

ای، شرایط میانجی،  های اصلی پژوهش، اعم از شرایط علّی، شرایط زمینه تا ارتباط سایر مقوله

که الزمۀ تحقق توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در رسانه جمعی رادیو هستندـ، را  راهبردها، و پیامدها ـ

هایی که پیرامون کارکردهای نهاد صدای  و باید توجه داشت که بحث با این پدیده برقرار کند

 گیرد، در راستای این مقوله است.  جمهوری اسالمی ایران در پژوهش حاضر صورت می

مقولۀ شرایط علّی، ضرورت توسعۀ سرمایۀ اجتماعی و نیز ایجاد تعامالت سازنده داخل 

ان آن را عامل اصلی حرکت در راستای مقولۀ تو دارد، و می ها را بیان می وخارج این سازمان

طوری که  های جمعی( قلمداد کرد؛ به محوری پژوهش )یعنی توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در رسانه

های  مردمی، ارجحیت منافع جمعی بر شخصی، فعالیتـ  همبستگی، وفاق، وحدت، منافع ملی

سیاسی، گسترش عدالت ـ  ماعیو بیان، امنیت اجت  های انسانی، آزادی اندیشه مبتنی بر ارزش

های جمعی محسوب  که از کارکردهای مهم رسانه ای، و خردگرایی و توسعۀ دانش ـ رویهـ  توزیعی

کنند. همچنین مؤلفه  ها را بیان می شوندـ، ضرورت توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در این رسانه می

سمی و نیز درون و برون غیررـ  غیرمستقیم، رسمیـ  های تعامالت مستقیم تعامالت پویا ویژگی

ترین کارکردهای  سازمانی با ابعاد مثبت تا منفی و از کم تا زیاد را شامل شده و یکی از اصلی

 گردد.  رسانۀ رادیو محسوب می

ای نیز بستگی دارد. زمینه و  توسعۀ سرمایۀ اجتماعی همچنین به شرایط محیطی و زمینه

یست در محیط و جامعه مهیا باشد. وجود قوانین با بستر الزم جهت توسعۀ سرمایۀ اجتماعی، می

که مشخصات مقولۀ فرعی مالحظات  مدنی در راستای عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی ـ
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دهندـ، در طیفی از ابعاد کم تا زیاد در توسعۀ این سرمایه،  جامعۀ مدنی پژوهش را تشکیل می

سیاسی، ـ  ی های اقتصاد سزایی دارند. همچنین میزان آزادی در کسب فرصت تأثیر به

کند. یکی از کارکردهای  حمایتی را بیان میـ  فناورانه، و قانونی ـ  اجتماعی، اطالعاتیـ  فرهنگی

گیری  هایی است که در جامعه وجود داشته و مانع بهره رسانۀ رادیو، حذف بسیاری از محدودیت

سازی زمینه و  فراهم شوند. به عبارت دیگر، کارکرد این رسانه، های محیطی می از فرصت

 های الزم در جهت توسعۀ سرمایۀ اجتماعی درون و بیرون سازمان است.  فرصت

های جمعی همچنین منوط به  های رسانه مقولۀ محوری توسعۀ سرمایۀ اجتماعی سازمان

ای که بر محیط و راهبردها تأثیر  کننده گر است؛ یعنی عوامل تسهیل شرایط میانجی یا مداخله

شوند. شرایط  های جمعی می های رسانه منجر به توسعۀ سرمایۀ اجتماعی سازمانگذاشته و 

انگیزه،  میانجی توسعۀ سرمایۀ اجتماعی شامل؛ مالحظات فردی، مالحظات ساختار سازمانی، ایجاد

ترین مؤلفه از این مقولۀ اصلی، اعتماد و همکاری متقابل  گردد. مهم اعتماد و همکاری متقابل می

ها و ارائه اطالعات  های اصلی آن، وجود صداقت و شفافیت، متعهد بودن به وعده یاست که ویژگ

هنگام در ابعاد کم تا زیاد، و مثبت تا منفی است. مالحظات فردی، یکی دیگر از  درست و به

های شخصیتی افراد )اعم از میزان اعتقادات  گردد، که ویژگی های این مقوله محسوب می مؤلفه

های افراد به خانواده،  اجتماعی، و میزان وابستگیـ  های سیاسی فنی، و گرایشـ  فردی، دانش علمی

شود. همچنین مالحظات ساختار سازمانی،  سازمان و چامعه از ابعاد منفی تا مثبت( را شامل می

های سازمان، از انجام  ها و ابعاد آن، به فرهنگ و ارزش مؤلفۀ دیگری در این مقوله است که ویژگی

های کاری، از ضابطه مداری تا رابطه مداری، و نیز ساختار سازمان از  صورت فردی تا گروه بهکارها 

های شرایط  انگیزه، یکی دیگر از مؤلفه گردد. ایجاد  های افقی، معطوف می سلسله مراتبی تا ساختار

های مستقیم تا  غیرمادی و پاداشـ  های مادی گردد، که ارائه پاداش میانجی محسوب می

گردد.  رمستقیم با ابعاد کم تا زیاد، تقویت تا ایجاد، جزو خصوصیات و ابعاد آن محسوب میغی

گردد که یکی دیگر از کارکردهای رسانۀ رادیو در ایران، تقویت شرایط میانجی در  یادآور می

 راستای توسعۀ سرمایۀ اجتماعی است. 

انطباق با شرایط  مقوله راهبردهای توسعۀ سرمایۀ اجتماعی شامل دو مقولۀ فرعی

برنده، و تغییر شرایط بازدارنده است که در پیوستاری از راهبردهای انفعالی، انطباقی  پیش

شدن با شرایط  دلیل منطبق )فعال( و تغییر )فوق فعال( قرار دارند. راهبردهای انفعالی، به

ن بازدارنده، مورد نظر پژوهش حاضر نیست، لیکن راهبردهای انطباقی که مشخصات آ

گیری از منابع موجود، تثبیت وضعیت موجود و ارتقای وضعیت موجود در ابعاد کم تا زیاد،  بهره

برنده است. لیکن هنگامی که وضعیت این  منفی تا مثبت و ناملموس و ملموس در شرایط پیش

گیری از راهبرد  جای بهره رسانه در شرایط نامساعد و بازدارنده قرار داشته باشد، الزم است به
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های راهبرد تغییر غلبه بر  انطباقی، از راهبردهای تغییر )فوق فعال( استفاده کنیم. ویژگی

های جناحی در ابعاد کم تا  های سازمان و کاهش سوگیری های محیطی، بازنگری برنامه بازدارنده

گیری از راهبردهای مناسب، یکی دیگر از کارکردهای صدای  زیاد و از منفی تا مثبت است. بهره

 رود.  شمار می مهوری اسالمی ایران در راستای توسعۀ سرمایۀ اجتماعی بهج

های توسعۀ سرمایۀ اجتماعی با مؤلفه برقراری تعامالت پویا  آخرین مقولۀ اصلی، یعنی پیامد

هایی نظیر انسجام و  رود، که دارای ویژگی شمار می و فعلیت یافته، آخرین مقولۀ اصلی به

افزایی نیروهای  اعتبار رسانه در ابعاد ناملموس تا ملموس، هم همبستگی اجتماعی، افزایش

های اجتماعی، و تعامالت چندسویه با مخاطبین، در  کاری، در ابعاد کم تا زیاد و توسعۀ شبکه

شود که بین پنج مقولۀ اصلی دیگر،  جانبه تا چندجانبه است، که در صورتی محقق می ابعاد تک

مقوله نیز یکی دیگر از کارکردهای صدای جمهوری اسالمی  ارتباط مناسب برقرار شود. این

فعلیت رساندن تعامالت سازنده و پویای داخل سازمان و  آید که هدف از آن به شمار می ایران به

 جامعه است. 

 ها  های برآمده از پرسشنامه های کمّی و یافته تحلیل داده و تجزیه ـ  2
دهند. دلفی،  های کمّی پژوهش را تشکیل می خش، ب1مراحل دوم و سوم پژوهش با روش دلفی

گیری مسائل مختلف  روشی است که هدف آن رسیدن به اجماع گروهی از نخبگان در تصمیم

 :Keeney, Hasson & McKenna, 2001های پویا قرار دارند ) هایی است که در محیط سازمان

تحلیل  و مّی، در جهت تجزیههای آماری و ک (. دلفی رهیافتی است که در آن اغلب از شیوه195

(. روش دلفی، از جمله 10 ـ 9: 1392گردد )فیضی؛ ایراندوست،  های کیفی استفاده می داده

این روش را در دهۀ  2آید. مؤسسه راند شمار می نگاری به های ذهنی ـ شهودی حوزۀآینده روش

: 1390آباد،  رکدر سانتامونیکا و در جریان پژوهش در عملیات، توسعه داد )زارع می 1950

ترین توافق گروهی خبرگان دربارۀ  (. هدف از دلفی، همچنین دسترسی به مطمئن48 ـ 33

موضوعی خاص است که با استفاده از پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان، به دفعات، و با توجه 

های  (. در روش دلفی، دادهPowell, 2003: 276-382پذیرد ) به بازخورد حاصل از آنها صورت می

های تقریباً عینی تبدیل شده و در  های آماری به داده ذهنی افراد خبره با استفاده از تحلیل

(. روش دلفی، یک 40: 1381شود )آذر؛ فرجی،  گیری منجر می نهایت به اجماع در تصمیم

طوری که در مواردی که دانش ناکافی و  فرآیند قوی مبتنی بر ساختار ارتباط گروهی است؛ به

شود  ن در دسترس باشد، مورداستفاده قرار گرفته و قضاوت به متخصصان امر سپرده مینامطمئ

                                                           
1 Delphi Technique 

2 Rand Institution 
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(Hader & Hader, 1995: 12 سؤاالت پرسشنامه مرحلۀ دوم با استفاده از مفاهیم برآمده از .)

شود تا شدت مخالفت یا  اند و از نخبگان درخواست می های مصاحبۀ دور قبل، طراحی شده گویه

ها  گیری نگرش منظور اندازه که بهـ  1هایی که با طیف پنج تایی لیکرت با پرسش موافقت خود را

نظر داوران  گیری، این است که به های این ابزار اندازه رودـ، ابراز نمایند. یکی از مزیت کار می به

 (. 343 ـ 339: 1392نیازی ندارد )ساروخانی، 
های مصاحبۀ  م برآمده از گویهگیری از مفاهی در دور دوم پژهش، پژوهشگر با بهره

سؤال برای و با طیف  151پاسخ با ـ  باز ساختاریافتۀ نخبگان در مرحله اوّل، پرسشنامه نیمه نیمه
را تهیه کرده و از  1تا  5های  ای لیکرت، از بسیار موافقم، تا بسیار مخالفم، با وزن پنج گزینه

، میانگین، SPSSافزار  با کمک نرمطریق ایمیل و تلگرام برای نخبگان ارسال نمود، سپس 
ها را مورد سنجش قرار داد.  های وضعیت نسبی )درصد اجماع(، در گزاره انحراف معیار و اندازه

و با انحراف  55 ـ 70با درصد اجماع  4تا  75/3ها و مفاهیمی که میانگین امتیازی آنها بین  مقوله
ها و مفاهیمی که میانگین امتیازی  و مقولهعنوان اجماع نسبی،  باشند، به 65/0تا  80/0معیار 

عنوان  باشند، به 64/0تر از  و انحراف معیار پایین 71و درصد اجماع باالتر از  5تا  01/4آنها بین 
های  گردند. در این مرحله، غالب گزاره ها و مفاهیم محسوب می اجماع کامل این مقوله

اند. در این مرحله،  اع نخبگان قرار گرفتهسؤال، مورد اجم 151سؤال از  22پرسشنامه، به جز 
 های فرعی و اصلی پژوهش مورد اجماع قرار گرفتند.  همچنین تمامی مقوله

های به اجماع  ها و مقوله منظور کسب اجماع نهایی گزاره در مرحلۀ سوم پژوهش که به
ه میانگین گزاره از مرحلۀ دوم )ک 22نرسیده در مرحله دوم انجام شده است. در این مرحله، 

بودند(، مورد  81/0، و انحراف معیار آنها بیشتر از 55و  75/3امتیاز، و درصد اجماع آنها کمتر از 
کنندگان وجود  بازآزمایی قرار گرفتند. از آنجایی که در رویکرد دلفی، امکان تغییر نظر شرکت

، با «مخالفت با گزارهموافقت با گزاره و »پاسخ، ـ  های بسته همراه پرسشنامه دارد، پژوهشگر به
، را همراه با آرای قبلی نخبگان، و نتایج دور قبل، برای نخبگان ارسال شد. در این 1و  2اوزان 

عنوان مفاهیم  بودند، به 53/1هایی که میانگین امتیاز آرای نخبگان در آنها باالتر از  مرحله، گزاره
منزلۀ عدم  تر از رقم مذکور بود، به یینهایی که میانگین آرای آنها پا رسیده، و گزاره اجماع به

های پرسشنامه،  تأیید آنها گزارش گردیدند. در این مرحله، به غیر از چهار گزاره، مابقی گزاره
 اند.  مورد اجماع نخبگان قرار گرفته

های حاصل از  ای و نیز یافته های کتابخانه پژوهشگر، سرانجام توانست با استفاده از داده
، الگوی کارکردی صدای 3انی، الگوی کارکردی خود را تدوین نماید. شکل شمارۀ های مید داده

ها با یکدیگر را  توان ارتباطات مقوله دهد که در آن می جمهوری اسالمی ایران را نشان می
 سادگی مشاهده کرد.  به

                                                           
1 Likert scale 
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تعامالت  ـ  های ارتباطاتی توسعۀ شبکهـ   افزایی نیروهای کار هم ـ  افزایش اعتبار رسانهـ   همبستگی اجتماعی
 چندسویه با مخاطبین

 
 های جمعی محیط بیرونی رسانه

 

 جتماعی: الگوی کارکردی صدای جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر توسعۀ سرمایه ا3شکل شماره 

 : پدیده

 تحقق توسعۀ سرمایه اجتماعی
مسئولیت  -اجتماعی مشارکت

 -تفویض اختیار -اجتماعی
 های گسترده اطالعات شبکه

 راهبردها )کنش ها/ برهم کنش ها(
 از منابعگیری  بهره -تثبیت وضع موجود: فعالراهبردهای 

 ارتقای وضعیت موجود -موجود
 -محیطیهای  غلبه بر بازدارنده: فوق فعالراهبردهای 

 -سازمانیهای  حذف بازدارنده -گیری از فناوری نوین بهره
و خط مشی ها  بازنگری برنامه -کاهش ارتفاع ساختار سازمان

 کاهش سیاسی بازی -سازمان

 

 زمینه و بستر:

 ؛های آزادی فرصت

 -فرهنگی-سیاسی -افتصادی

فن  -اطالعاتی-اجتماعی

 حمایتی -قانونی -آورانه

: مالحظات جامعه مدنی

عدالت  -یحقوق شهروند

 قوانین مدنی -اجتماعی

 گر مداخلهعوامل 

 :)بافت سازمانی( 
: مالحظات ساختار سازمان

بلند، فرهنگ و -ساختار افقی
های  های سازمان، گروه ارزش

 کار، همدلی

: اعتقادات، مالحظات فردی

های  فنی، گرایش-دانش علمی
اجتماعی، وابستگی -سیاسی

 عاطفی

: اعتماد و همکاری متقابل

صداقت و شفافیت، متعهد بودن 
اطالعات ها، ارائه  به وعده

 درست و به هنگام

های  : پاداش:هانگیز ایجاد

 –مستقیم  -غیرمادی-مادی
 غیر مستقیم

 

 

 پیامدها:
 برقراری تعامالت پویا و فعلیت یافته

 :های تغییر( )محرک شرایط علی
 -داننش محوری -امنیت -آزادی -منافع جمع -نفوذ فرهنگی -وحدت: ضرورت توسعه

 عدالت پروری

 غیررسمی -رسمی -غیرمستقیم -: ارتباطات؛ درون و برون سازمان، مستقیمتعامالت پویا
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 گیری نتیجه
های جمعی با تأکید بر توسعۀ سرمایۀ اجتماعی،  و حیاتی رسانهپذیرش کارکردهای مهم 

شود،  نسبت به عواملی که موجب ایجاد، تقویت و گسترش آن می پژوهشگر را برآن داشت تا

س از این رو، در پژوهش حاضر، پژوهشگر پ. داشته، آنها را شناسایی نمایددقت بیشتری مبذول 

بنیاد و با  ها( با راهبرد نظریۀ داده های کیفی )مصاحبه تحلیل داده و از گردآوری و تجزیه

تحلیل  و های کمّیِ حاصل از تجزیه گیری از رهیافت استراوس و کوربین، و نیز یافته بهره

های پژوهش با یکدیگر، توانست الگوی نهایی کارکردی  ها و مقایسۀ تمامی داده پرسشنامه

سادگی  ها با یکدیگر را به توان ارتباطات مقوله اضر را ارائه دهد. در شکل الگوی باال میپژوهش ح

عنوان مقولۀ  های جمعی، به مشاهده کرد. در این الگو، تحقق توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در رسانه

های این مقوله، مشارکت و  محوری و یا پدیده و مؤلفه اصلی پژوهش محسوب شده است. ویژگی

های اطالعاتی همگانی در  ت اجتماعی، و تفویض اختیار در ابعاد کم تا زیاد، و نیز شبکهمسئولی

شود. از این رو، پژوهشگر تالش نمود تا ارتباط سایر  ابعاد محدود تا گسترده را شامل می

ای، شرایط میانجی، راهبردها، و  های اصلی پژوهش )اعم از شرایط علّی، شرایط زمینه مقوله

که الزمۀ تحقق توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در رسانۀ جمعی رادیو هستند ـ، را با این  پیامدها( ـ

هایی که پیرامون کارکردهای نهاد صدای  پدیده برقرار کند و باید توجه داشت که بحث

 گیرد، در راستای این مقوله است.  جمهوری اسالمی ایران در پژوهش حاضر صورت می

ویی به سؤاالت فرعی پژوهش به شرح ذیل، سؤاالت پژوهشگر همچنین توانست با پاسخگ

ها هستند را پاسخ داده و از این رو اثبات نماید که به اهداف  اصلی پژوهش که جایگزین فرضیه

 تحقیق دست یافته است. 

های جمعی با تأکید بر توسعۀ سرمایۀ اجتماعی صدای  های الگوی کارکردی رسانه مؤلفه

گردند؟ در پژوهش حاضر، پس از انجام  شخیص و تعیین میجمهوری اسالمی ایران چگونه ت

های  عنوان مؤلفه های باز و محوری، شش مقولۀ اصلی به شرح ذیل به سازی و کدگذاری مفهوم

 اند: های جمعی تعیین شده الگوی کارکردی رسانه

های جمعی؛ یکی از  های رسانه ـ مقولۀ شرایط علّی توسعۀ سرمایۀ اجتماعی سازمان1

سازی شرایط علّی توسعۀ  دهای صدای جمهوری اسالمی ایران در شناسایی و فراهمکارکر

های فرعی  گردد. این مقوله، شامل مقوله سرمایۀ اجتماعی در داخل و خارج سازمان محسوب می

 مثابه سرمایۀ اجتماعی است.  ضرورت توسعۀ سرمایۀ اجتماعی و تعامالت پویا به

های جمعی؛ پژوهش حاضر بر اساس  سرمایۀ اجتماعی رسانهتوسعۀ  پدیدۀ محوری ـ مقوله یا2

شوند. یکی  این مقوله صورت گرفته و سایر مقوالت دیگر در ارتباط با این مقوله معنا و تفسیر می
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رود که صدای  ترین کارکردهای رادیو در خدمت این پدیده قرار گرفته و انتظار می از اساسی

 سرمایۀ اجتماعی داخل و خارج سازمان گردد. جمهوری اسالمی ایران منجر به توسعۀ 

های جمعی؛ با توجه به این موضوع  ای توسعۀ سرمایۀ اجتماعی رسانه ـ مقوله شرایط زمینه3

های جمعی در محیط واقع شده و از محیط خود  که عوامل اصلی توسعۀ سرمایۀ اجتماعی رسانه

ر و زمینۀ مناسب را جهت توسعۀ جدا نیستند و لذا مالحظات جامعۀ مدنی و آزادی فرصت بست

آورند. یکی از کارکردهای رسانۀ  های جمعی فراهم می های رسانه سرمایۀ اجتماعی سازمان

 های محیطی است.  جمعی رادیو رصد کردن محیط با هدف ارتقای قابلیت

ای  کننده های جمعی؛ عوامل تسهیل ـ مقولۀ شرایط میانجی توسعۀ سرمایۀ اجتماعی رسانه4

های جمعی  های رسانه گیرد که وجود آنها منجر به توسعۀ سرمایۀ اجتماعی سازمان بر می را در

سازی عوامل چهارگانه  شود. این مقوله، یکی از کارکردهای رسانۀ رادیو در جهت فراهم می

انگیزه، اعتماد و همکاری متقابل  مالحظات ساختار سازمانی، مالحظات فردی کارکنان، ایجاد

 ید. آ شمار می به

های جمعی؛ این مقوله جهت کنترل و  ـ مقوله راهبردهای توسعۀ سرمایۀ اجتماعی رسانه5

پژوهش تعبیه شده است. یکی از کارکردهای رسانۀ رادیو این است که  پدیدۀ محوری هدایت

گر و یا با  ای، و مداخله گیری از منابع موجود و متناسب با شرایط، علّی، زمینه بتواند با بهره

 ر این شرایط، سرمایۀ اجتماعی را در داخل و خارج سازمان توسعه دهد. تغیی

های جمعی؛ چنانچه رسانۀ جمعی رادیو قادر  ـ مقولۀ پیامد توسعۀ سرمایۀ اجتماعی رسانه6

باشد از کارکردهای اصلی خود در جهت توسعۀ سرمایۀ اجتماعی استفاده کند، آنگاه پیامد 

لیت رسیدن تعامالت پویای درون و خارج معاونت صدای فع  کارگیری این کارکردها به به

 جمهوری اسالمی ایران است. 

های جمعی با  های الگوی کارکردی رسانه سؤال فرعی دوم پژوهش: روابط بین اجزای مؤلفه

گردند؟ مقوله  تأکید بر توسعۀ سرمایۀ اجتماعی صدای جمهوری اسالمی ایران چگونه تبیین می

سعۀ سرمایۀ اجتماعی و نیز ایجاد تعامالت سازنده داخل وخارج این شرایط علّی، ضرورت تو

توان آن را یکی از کارکردهای اصلی معاونت صدا و عامل اصلی  دارد، و می ها را بیان می سازمان

های جمعی  پژوهش، یعنی توسعۀ سرمایۀ اجتماعی در رسانهمقولۀ محوری  حرکت در راستای

ای نیز بستگی دارد.  به شرایط محیطی و زمینههمچنین  اعیقلمداد کرد. توسعۀ سرمایۀ اجتم

 بایست در محیط و جامعه مهیا باشد. زمینه و بستر الزم جهت توسعۀ سرمایۀ اجتماعی می

منوط به شرایط ، همچنین های جمعی های رسانه توسعۀ سرمایۀ اجتماعی سازمانمقولۀ محوری 

ای که بر محیط و راهبردها تأثیر گذاشته  نندهک گر است؛ یعنی عوامل تسهیل میانجی یا مداخله

شوند. شرایط میانجی  های جمعی می های رسانه و منجر به توسعۀ سرمایۀ اجتماعی سازمان
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انگیزه،  توسعۀ سرمایۀ اجتماعی شامل؛ مالحظات فردی، مالحظات ساختار سازمانی، ایجاد

رمایۀ اجتماعی دیگر از گردد. مقوله راهبردهای توسعۀ س اعتماد و همکاری متقابل می

رود. آخرین مقولۀ اصلی،  شمار می کارکردهای این رسانه در راستای توسعۀ سرمایۀ اجتماعی به

یافته است، که در  های توسعۀ سرمایۀ اجتماعی با مؤلفۀ برقراری تعامالت پویا و فعلیت پیامد

 ر شده باشد. شود که بین پنج مقولۀ اصلی دیگر ارتباط مناسب برقرا صورتی محقق می

های جمعی با تأکید بر  سؤال فرعی سوم پژوهش: منطق حاکم بر الگوی کارکردی رسانه

گردد؟ کشف  توسعۀ سرمایۀ اجتماعی سازمان صدای جمهوری اسالمی ایران چگونه تبیین می

های پژوهش کیفی و کدگذاری آنها و برقراری نوعی  نظریه پژوهش در حین گردآوری داده

ها ارتباط داشته و در  های اصلی که با سایر مقوله ها و ساخت مقوله دها و مقولهیکپارچگی در ک

ها و روابط آنها را در الگوی  حقیقت، نتیجۀ پاالیش کدهای اوّلیه است، منطق حاکم بر مؤلفه

های فرعی، توانست تا با انتخاب  دهد. پژوهشگر با پاالیش مقوله شدۀ پژوهش، توضیح می طراحی

صورتی منظم و منطقی در این شش مقولۀ اصلی، که  ها را به لی، مفاهیم و مقولهشش مقولۀ اص

ای را از بین  اند، جای داده، مقولۀ هسته گرفته براساس الگوی پاردایمی استراوس و کوربین شکل

مقولۀ  با پدیدۀ محوری ها شناسایی کند. در الگوی پژوهش، تکیۀ اصلی روی مقولۀ این مقوله

های جمعی است و پیامدهای حاصل از آن، با  فایی سرمایۀ اجتماعی در رسانهتحقق شکوفرعی 

ای، و عوامل میانجی و نیز راهبردهای به کارگرفته  در نظر گرفتن شرایط علّی، شرایط زمینه

آید که پژوهشگر، با انتخاب مقولۀ مرکزی، توانست با ایجاد یک خط داستان؛  وجود می شده، به

ها را  های اصلی در کدگذاری انتخابی، ارتباط منطقی بین مقوله ء مقولهجز یعنی توضیح جزءبه

کند که هر سه بُعد شرایطی،  به نگارش درآورد. منطق الگوی کارکردی پژوهش حاضر، حکم می

فرایندی، و پیامدی، مورد شناسایی قرار گرفته و نحوۀ ارتباط آنها با یکدیگر بر اساس ـ  تعاملی

های جمعی  که تحقق شکوفایی سرمایۀ اجتماعی در رسانه پژوهش ـ مقولۀ محوری پدیده یا

 ـ، مشخص گردد.  است

های جمعی با تأکید بر توسعۀ  فرعی چهارم: اعتبارسنجی الگوی کارکردی رسانهسؤال 

سرمایۀ اجتماعی صدای جمهوری اسالمی ایران با رویکرد نخبگی و رهیافت دلفی چگونه 

شود که حساسیت پژوهشگر،  بنیاد، متذکر می سازی داده یه، در نظر1گیرد؟ کرسول صورت می

ترین  ها، مهم زمان داده بودن نمونه، و گردآوری و تحلیل هم شناسی، متناسب انسجام روش

: 1392فرد؛ الوانی؛ آذر،  راهبردها برای اثبات، و اعتبارسنجی پژوهش هستند )دانایی

ای و نیز انجام سه مرحله پرسش و  ق کتابخانه(. از این رو، با توجه به مطالعات عمی128 ـ 125

                                                           
1 - Creswell, J. W. 
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ها در هر مرحله  تحلیل دقیق داده و پاسخ، با راهبردهای کیفی و کمّی، و رویکرد نخبگی، و تجزیه

توان حساسیت باالی پژوهشگر در انجام پژوهش حاضر را به اثبات رساند.  از پژوهش، می

سخگویی به سؤاالت اصلی و فرعی همچنین، رفت و برگشتی بودن شیوۀ پژوهش حاضر، و پا

های تحقیق پژوهش را به اثبات  ها، و روش توان میزان همسویی سؤاالت، داده پژوهش، می

های  تواند تناسب نمونه گیری از پانزده نفر از نخبگان ادبیات موضوع، می رساند. همچنین بهره

ها،  تحلیل داده و ن تجزیهدر حیهمچنین  آماری با موضوع پژوهش را به تأیید برساند. پژوهشگر

ها در زمینۀ پژوهش حاضر بهره گرفته است و از  طور مداوم از ادبیات موضوع، و سایر پژوهش به

خورد.  ها و تحلیل آنها به چشم می برگشتی بین داده و این رو، در این پژوهش، نوعی تعامل رفت

ر این پژوهش به تعداد از سوی دیگر، با توجه به دلفی بودن مطالعه پژوهش حاضر، اعتبا

کننده در  کنندگان تحقیق بستگی نداشته، بلکه به اعتبار علمی متخصصان شرکت شرکت

کننده، در  شرکت 15(. از این رو، پژوهش حاضر با 107: 1388پژوهش مرتبط است )احمدی، 

رویکرد  پاسخ( و باـ  باز و بسته )مصاحبه و پرسشنامۀ نیمهکیفی و کمّی  سه مرحله با راهبردهای

نخبگی انجام شده است. از سوی دیگر، انجام سه دور پرسش و پاسخ در روش دلفی قادر است 

تا پایایی این روش را به تأیید رسانده و دستیابی به اجماع خبرگان، اعتبار و روایی پژوهش را 

 کند.  تأیید می
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 ها:  پیوست
 کدگذاری باز )دوازده مقوله فرعی(های فرعی برآمده از مرحلۀ  جدول مقوله ـ  1پیوست شمارۀ 

ف
دی

ر
 

 مفاهیم

ی
رع

ه ف
ول

مق
 

 ویژگی ها ابعاد

1 

PA8- PA9- PA13- PB7- PB10- 
PC7- PC11- PD1- PD10- PE1- 

PG14- PH19- PI4-PI10- PI12- 

PI13- PK1- PK2- PK20- PL1- PL4- 
PL6- PL18- PM1- PM2- PM3- 

PM5- PM6- PM9- PM12- PM14- 

PN1- PN2- PN3- PN4-PO1-PO2-
PO5 

ۀ 
سان

ر ر
 د

ی
ماع

جت
ۀ ا

مای
سر

ۀ 
سع

تو
ت 

ور
ضر

ی
مع

ج
 

 کم تا زیاد

بومی تا 

 غیربومی

 همبستگی / وحدت

 نفوذ فرهنگی ـ اجتماعی

ملی و  ـ  ارجحیت منافع جمعی

 مردمی

 های انسانی مبتنی بر ارزش

 آزادی اندیشه و بیان

 سیاسی ـ  امنیت اجتماعی

عدالت پروری/خردگرایی و 

 توسعه دانش

2 

PB8- PE3- PE4- PF1- PF2- PF3- 
PF12- PG1- PG7- PG11-PJ4-PJ5-

PJ6- PJ7- PJ10- PJ11- PK13- 

PK18- PK20 - PL18- PM4- PM12- 
PM15-PO4  یا

پو
ت 

مال
تعا  به

ۀ 
مای

سر
ه 

ثاب
م

ی
ماع

جت
ا

 

 کم تا زیاد

مثبت تا 

 منفی

 ارتباطات مستقیم/ غیرمستقیم

 تعامالت رسمی/ غیررسمی

 ون سازمانیارتباطات درون / بر

 

3 

PA6-PA10-- PC10-PC11- PD2- 

PD11-PE13- PE19-PF6- PF9- PG6- 

PH1- PH2-PH3- PH4- PH13-PH14- 
PH18- PI9- PI11- PJ12- PK7- 

PK15- PK16- PK17- PK18-PK19- 

PK20- PL2- PL6- PL7- PL8- PL13- 
PM11- PN6  ۀ

مای
سر

ۀ 
سع

تو
ق 

حق
ت

ی
ماع

جت
ا

 

 کم تا زیاد

محدود تا 

 گسترده

 شارکت اجتماعیم

 مسئولیت اجتماعی

 های اطالعاتی همگانی شبکه

 تفویض اختیار

4 
PA11- PA13- PB1- PC14- PE4- 
PE17- PH8- PI1- PI2- PI3- PJ1- 

PL16-PO3 

ت
رص

ی ف
زاد

آ
 

 کم تا زیاد

نابرابری 

 تا برابری

تک بعدی 

تا چند 

 بعدی

 سیاسی -فرصت اقتصادی

 اجتماعی -فرصت فرهنگی

 فن آورانهفرصت اطالعاتی/ 

 حمایتی -فرصت قانونی

5 PA6- PA8- PA10- PA12- PC6-

PD3- PE12- PI11- 

ت 
ظا

الح
م

ی
دن

ه م
مع

جا
 

 کم تا زیاد

منفی تا 

 مثبت

 حقوق شهروندی

 قوانین مدنی

 عدالت اجتماعی



  117 های جمعی و با تأکید بر توسعۀ سرمایه اجتماعی ... طراحی و تدوین الگوی کارکردی رسانه

 

 کدگذاری باز )دوازده مقوله فرعی(های فرعی برآمده از مرحلۀ  جدول مقوله ـ  1یوست شمارۀ پادامه 

ف
دی

ر
 

 مفاهیم

ی
رع

ه ف
ول

مق
 

 ویژگی ها ابعاد

6 

PA5- PB5- PB5- PB6- PC2- PC8- 

PC12- PD8- PE2- PE9- PE15-PF7- 
PF8- PF11- PG1- PG2- PG3- PG5- 

PG10-PH10- PJ8- PK3- PK4- PK6- 

PK8- PK10-PK13- PK14- PK21- 
PL19- PL20- PM7- PN7 

ی
مان

ساز
ار 

خت
سا

ت 
ظا

الح
م

 

منفی تا 

 مثبت

فردی تا 

 جمعی

رابطه 

مداری تا 

ضابطه 

 مداری

 بروکراسی -سلسله مراتبی

 بلند -ساختار افقی

 ارزش و فرهنگ سازمان

 /همدلی و تفاهم

 های کاری گروه

7 
PB3- PB4- PC4- PC9- PC13- PD6- 
PF5- PG8- PG12- PG13-PJ2- PJ3- 

PJ11- PJ12- PJ15- PM7-PO9 

ی
رد

ت ف
ظا

الح
م

 

 کم تا زیاد

منفی تا 

 مثبت

ناملموس 

 تا ملموس

 

 اعتقادی/ اخالقی

 علمی/ فنی

 سیاسی/ اجتماعی/ خانوادگی

8 
PB11- PB12- PB13- PC3- PE8- 

PE18- PF6- PG13- PK11- PM15- 

PM16 

اد
یج

ا
ا 

زه
گی

ن
 

 کم تا زیاد

تقویت تا 

 ایجاد

 های مادی/ غیرمادی پاداش

های مستقیم/  پاداش

 غیرمستقیم

9 

PA6- PA12- PB9- PC5- PD2- PD5- 

PE8-PE11-PE13- PE16-PF8- PG2- 
PH1- PH3- PH15- PH18- PI9- PJ2- 

PJ13- PJ14- PJ15- PJ16- PK4- 

PK7- PK9- PK12- PK15- PK19- 
PL2- PL3- PL5- PL9- PL11- PL12- 

PL14- PL15- PL18- PM8- PM11- 

PM12- PM13- PN2- PN3- PN6- 
PN7-PO6-PO8-PO10-PO11 ل

قاب
مت

ی 
کار

هم
 و 

اد
تم

اع
 

 کم تا زیاد

منفی تا 

 مثبت

 صداقت و شفافیت

 متعهد بودن به وعده ها

ارائه اطالعات درست و به 

 هنگام

 

10 

PA3- PA4- PA13- PB1- PB2- PC1- 
PC10- PD4-PD7- PD9- PE5- PE7- 

PF4- PF10- PG4- PH5- PH6- 

PH16- PH17-PI7-PI11- PJ16- 
PK18- PL7- PL8- PL17- PM5- 

PM13- PN3-PO1  ط
رای

 ش
 با

اق
طب

ان

ش
پی

 
ه 

مای
سر

ده 
برن

ی
عی

ما
جت

ا
 

 کم تا زیاد

منفی تا 

 مثبت

ناملموس 

 تا ملموس

 تثبیت وضعیت موجود

 گیری از منابع موجود بهره

 ارتقای وضعیت موجود
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 کدگذاری باز )دوازده مقوله فرعی(های فرعی برآمده از مرحلۀ  جدول مقوله ـ  1یوست شمارۀ پادامه 

ف
دی

ر
 

 مفاهیم

ی
رع

ه ف
ول

مق
 

 ویژگی ها ابعاد

11 

PA2- PA4-PA7- PA10- PC11- 

PC14- PD9 - PE5- PE9- PE10- 

PE11- PE14- PH15- PE16- PE17- 
PE18- PE19- PF9- PG6- PG9- 

PG15- PH6- PH7- PH8- PH11- 

PH12- PH14- PH15- PI6- PI7- PI8- 
PJ9- PK5- PK8- PK9- PK11- 

PK14- PK16- PK21- PK22- PL3- 

PL4 - PL5- PL10- PL13- PL15- 
PL16- PM4- PM14- PM16- PN5-

PN6-PN7 

ی
ماع

جت
ۀ ا

مای
سر

ده 
ارن

زد
 با

ط
رای

 ش
یر

غی
ت

 

 کم تا زیاد

منفی تا 

 مثبت

 های محیطی غلبه بر بازدارنده

های نوین  گیری از فناوری بهره

 ارتباطاتی

های  بازنگری خط مشی و برنامه

 سازمان

 مراتب کاهش ارتفاع سلسله

 های سازمانی حذف بازدارنده

 های جناحی کاهش سوگیری

12 

PA1-PA8- PA11-PB8- PB10- PC5- 
PD11- PF2- PF3- PH9- PJ16- 

PK20-PK22- PL8- PL11- PL13- 

PM8- PM15-PN1- PN2- PN5-PN6-
PO3-PO4-PO6-PO7-PO8-PO9-

PO10 

و 
یا 

پو
ت 

مال
عا

ی ت
رار

رق
ب

ت
علی

ف
 

ته
یاف

 

 کم تا زیاد

ناملموس 

 تا ملموس

جانبه  تک

تا 

 چندجانبه

 انسجام و همبستگی اجتماعی

 افزایش اعتبار رسانه

 افزایی نیروهای کاری هم

 های ارتباطاتی توسعۀ شبکه

 تعامالت چندسویه با مخاطبین
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 منابع
 ( علم مدیریت فازی، تهران: اجتماع. 1381ـ آذر، عادل؛ فرجی، حجت )

( تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق، مجله 1387ـ احمدی، فضل اهلل؛ نصریانی، خدیجه؛ اباذری، پروانه )

 . 185-175: ص 8پزشکی، شمارۀ  ایرانی آموزش در علوم

-100: ص 22( معرفی و نقد روش دلفی، کتاب ماه علوم اجتماعی، شمارۀ 1388ـ احمدی، نسیبه )

108 . 

 ( سرمایۀ اجتماعی، تهران: مهدی اختر محققی، چاپ اوّل. 1385ـ اخترمحققی، مهدی )

ی رادیو جوان از نظر جوانان شهر ها های مطلوب برنامه ( بررسی ویژگی1388ـ اخوان تویسرکانی، لیال )

 تهران و برنامه سازان رادیو جوان، تهران، دانشکده صداو سیما. 

ها،  ها و شیوه ( اصول روش تحقیق کیفی؛ نظریه مبنایی، رویه1385ـ استراوس، آنسلم؛ کربین، جولیت )

 ترجمۀ بیوک محمودی، تهران: پژوهش گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

ای،  ( مبانی پژوهش کیفی؛ فنون و مراحل تولید نظریه زمینه1395اوس، آنسلم؛ کوربین، جولیت )ـ استر

 ترجمۀ ابراهیم افشار، نشر نی. 

 ای بر تحقیق کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران، نشر نی.  ( مقدمه1387ـ اوه، فلیک )

میخته؛ رویکردهای متداول در های تحقیق کیفی و آ ای بر روش ( مقدمه1387ـ بازرگان هرندی، عباس )

 علوم رفتاری، نشر دیدار. 

 ( 1393رسانی رادیو ) ـ پایگاه جامع اطالع

( زندگی در عیش مردن در خوشی، ترجمۀ صادق طباطبایی، چاپ هفتم، تهران: 1384ـ پستمن، نیل )

 اطالعات. 

 ای، تهران: سروش.  ( رادیو و ارتباط توسعه1374آبادی، احمد ) ـ خاتون

 ( روش تحقیق گرانددی در مدیریت، چاپ اوّل، تهران: نشر فوژان. 1392اکی، غالمرضا )ـ خ

های جمعی و کارکرد آنها، ماهنامه اطالعات سیاسی ـ  ( نقش و اهمیت رسانه1388ـ خالقی، پروین )

 . 287-274: ص 262اقتصادی، شمارۀ 

 قیق و توسعه صدا. شناسی رادیو، تهران: تح ( درآمدی بر جامعه1380ـ خجسته، حسن )

ای و مقایسه ساختار سازمانی صدا با  ( عناصر اصلی ساخت دهی سازمان رسانه1386ـ خجسته، حسن )

 . 168-155:  71سیما، نشریه رسانه، شمارۀ 

( شناسایی عوامل توانمندسازی چابکی نیروی انسانی به روش 1391ـ خسروی، ابوالفضل؛ و همکاران )

 . 153-129(:  4) 18، بهبود مدیریت، دلفی در صنایع الکترونیک

شناسی پژوهش کمی در مدیریت:  ( روش1392فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ آذر، عادل ) ـ دانایی

 رویکردی جامع، چاپ هشتم، تهران: نشر صفار. 

شناسی پژوهش کیفی در مدیریت:  ( روش1392فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ آذر، عادل ) ـ دانایی

 مع، چاپ دوم، تهران: نشر صفار. رویکردی جا
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؛ و همکاران، چاپ اوّل، الدن رهبریهای اجتماعی و مسئله اعتماد، ترجمۀ  ( دام1393ـ روشتاین، بو )

 نشر آگه. 

پژوهی، دانشکده علوم و  ای بر روش دلفی، پایگاه اینترنتی آینده ( مقدمه1390آباد، علی ) ـ زارع میرک

 فنون نوین دانشگاه تهران. 

 شناسی ارتباطات، تهران: نشر اطالعات، چاپ یازدهم.  ( جامعه1381ساروخانی، باقر )ـ 

های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول؛ اصول و مبانی، تهران: پژوهش  ( روش1392ـ ساروخانی، باقر )

 گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

های خبری اعالم و اجرا شده در  ست( بررسی اصول, اهداف و سیا1383ـ سبیالن اردستانی، حسن )

 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات صدا و سیما. 

های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سیزدهم،  ( روش1385ـ سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه )

 تهران: انتشارات آگاه. 

تحقیق در مدیریت، ترجمۀ محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران:  های ( روش1388ـ سکاران، اوما )

 ریزی.  نشر مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

های ارتباطات، ترجمۀ علیرضا دهقان، تهران: نشر دانشگاه  ( نظریه1381ـ سورین، ورنر؛ تانکارد، جیمز )

 تهران، چاپ اول. 

شناسی ایران، تهران، نشر  ی مسائل اجتماعی ایران، انجمن جامعه( کتاب بررس1386پور، محمود ) ـ شارع

 آگه، چاپ اوّل. 

 . 156شمارۀ  -تجارتنامۀ  ( اوج و فرود سرمایه اجتماعی، مصاحبه در هفته1394پور، محمود ) ـ شارع

های زایشی پژوهشی با هدف توسعۀ  ( طراحی مدل شرکت1394پور، علیرضا؛ عنایتی، ترانه ) ـ عالی

 . 21-1:  1، شمارۀ 3ها، نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی، دورۀ  یۀ اجتماعی در دانشگاهسرما

 ( درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، چاپ دوم، تهران: نشرنی. 1388ـ فلیک، اووه )

پژوهی،  گیری وآینده ( دلفی روشی برای تحقیق، تصمیم1392ـ فیضی، کامران؛ ایراندوست، منصور )

 : سازمان مدیریت صنعتی. تهران

ای و فرهنگی، ترجمۀ  های ارتباطات: مفاهیم انتقادی در مطالعات رسانه ( نظریه1387ـ کوبلی، پل )

 اجتماعی. ـ  گودرز میرانی صبار، جلد چهارم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی

است، گزارش از: ( اعتماد اجتماعی در میان ایرانیان رنگ باخته 1394ـ گزارش مؤسسه رحمان )

 دکترهادی خانیکی، اتاق بازرگانی ـ  صنایع ـ معادن و کشاورزی تهران. 

( رتبه ایران در حوزۀ سرمایۀ اجتماعی از دید گزارش لگاتوم، نشریه 1394ـ گزارش مؤسسه لگاتوم )

 . 1394اقتصاد ایرانی، 

 اوّل. ( روش در روش، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ 1389ـ محمدپور، احمد )

های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری،  ( بنیان1389ـ محمدپور، احمد )

 تهران: انتشارات جامعه شناسان. 
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( گذر از نوگرایی: ارتباطات و دگرگونی جامعه، ترجمۀ یونس شکرخواه. تهران: 1371ـ موالنا، حمید )

 ها.  ات و تحقیقات رسانهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ مرکز مطالع

های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمّی، ترجمۀ حسن  ( شیوه1389ـ نیومن، ویلیام لورنس )

 فرد، حسن کاظمی، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر، چاپ اوّل، جلد دوم.  دانایی

رجمۀ ابوالحسن های پژوهش اجتماعی: رویکرد کمّی و کیفی، ت ( روش1390ـ نیومن، ویلیام لورنس )

 فقیهی و عسل آغاز، تهران: نشر ترمه. 

( تاریخ و رسانه، جلد چهارم، نشر پژوهش گاه علوم انسانی و مطالعات 1391ـ همراز، ویدا؛ و همکاران )
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