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Abstract

Today, the unique role of the media as an important tool for promoting development

in society can not be denied. In this regard, this article describes the qualitative

method based on the classical (data of the Glaser Foundation) in the form of a report

on the implementation of the doctoral dissertation. In this research, classical theory

(Glaser) is used because in this approach, unlike other approaches of theory based,

there is a lack of theory and the researcher's preconceptions are suspended and the

problem appears from the data and it is the data that They reveal the theory This

research is important because by conducting this study, the existing policies of the

country and the measures taken in this field will be examined and analyzed based on

the opinion of experts to determine the consequences for using or not usingwomen's

capabilities. The components of attitude change, popular institutions, motivation by

managers, needs assessment, use of new technologies and audience research were

identified and finally It can be concluded that press policy with emphasis on the
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human development of women should be based on the self-direction of the press in

order to draw a vision of development in society.

Keywords: Policy Making, Press, Women, Based Theory, Glaser.
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ۀ زنان بر توسعگذاري مطبوعات با تاکیدطراحی مدل سیاست
کالسیکۀنظریه بر پایاستفاده ازبا
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چکیده
اي مختلـف، هنـوز جایگـاه خـود را     هـ در دنیاي امروز مطبوعات همزمان در رقابت با رسانه

توانند به وظایف ذاتی شان از جمله در جهت آگاهی بخشی بپردازنـد.  اند و میدست ندادهاز
باشـند واهمیـت نقـش بـانوان در     چنین با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور میهم

توسعه جوامع و پایین بودن نرخ شاخص بین المللی توسعه زنان انجام مطالعه در این زمینـه  
هاي موجود کشور و اقدامات بعمل آمـده  رسد. در این پژوهش، سیاستضروري به نظر می

ایـن تحقیـق در   گیرد. نظر صاحبنظران مورد بررسی و تحلیل قرار میدر این زمینه بر اساس 
حوزه سیاستگذاري رسانه مکتوب (مطبوعات) تالش نموده که در راسـتاي موضـوع اصـلی    
تحقیق الگویی با تاکید برتوسعه انسانی زنان ارائـه دهـد. در ایـن پـژوهش از روش تحقیـق      

نفـر از  13ده اسـت. بـه ایـن منظـور بـا      کیفی و نظریه برپایه کالسیک (گلیـزر) اسـتفاده شـ   
ـ     متخصصان و صاحبنظران در زمینه صـورت  ههاي سیاسـتگذاري و مطبوعـات و زنـان کـه ب

اسـاس تحلیـل   مند انتخاب شدند، مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافتـه بعمـل آمـد. بر   هدف
، هاي بدست آمده از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافتـه و مـدل بدسـت آمـده از تحقیـق     داده
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نهادسـازي، مـدیریت و رهبـري،    هـا،  هاي اشباع شـده عبارتنـد از: قـوانین و سیاسـت    مقوله
ها، اقدامات محتوایی و آینده نگري.  سازي و درونی کردن ارزشفرهنگ

.سیاستگذاري، مطبوعات، توسعه زنان، نظریه بر پایه، گلیزرها:دواژهیکل

. مقدمه1
انـد. در تمـام مراحـل توسـعه،     و تسـریع تربیـت توسـعه   ها تنها ابزار گسـترش  امروزه رسانه

بدیل بر آگاهی افـراد جامعـه دارنـد و مطبوعـات بـه عنـوان       ها نقش منحصربفرد و بیرسانه
). بخـش  1397نهادهایی برخاسته از اندیشه توان ساختن فرهنگ توسـعه را دارنـد (خـانیکی   

هـاي  یک جنسیت بلکه با موقعیتدهند که نه تنها به عنوانعظیم جامعه را بانوان تشکیل می
یی کـه جامعـه در اختیـار آنهـا     هـا هاي مختلف و بـا فرصـت  ها و مهارتمتنوع از توانمندي

).1385توانند در عرصه توسعه نقش آفرینی کنند (کوالییدهد، میمیقرار
هـاي اثـربخش در ایـن زمینـه، یکـی از وظـایف اصـلی        هـا و اسـتراتژي  تدوین سیاست

).1394باشد (روشندل، در سطح جامعه میگذاران سیاست
هـا و کـاهش   اي که قصد حرکت به سوي توسعه را دارد الزم است تعـالی انسـان  جامعه

هاي تغذیـه  اي ضریب باسوادي، تندرستی، شاخصها رادر نظر بگیرد. اگر در جامعهنابرابري
ن و مردان متعـادل نباشـد   و تامین مسکن، ایجاد اشتغال و درآمد باال رود اما توزیع آن بین زنا

آن جامعه توسعه نیافته است از اینـرو نقـش زنـان در توسـعه بسـیار مهـم و حیـاتی اسـت         
).1387(مامسن، 

این پژوهش در صدد مطالعه این موضوع است که سیاستگذاري در مطبوعات بـه عنـوان   
توسـعه  ابزاري تاثیر گذار در باورها و هنجارهاي جوامع مدرن به چه صورتی موجـب رشـد   

شوند.  انسانی زنان در جامعه می
هـاي رسـانه   مسئله اصلی در این پژوهش این است که با توجه به اینکه تـاکنون سیاسـت  

مکتوب (مطبوعات) با تاکید بر توسعه زنان کشور مورد بررسـی قـرار نگرفتـه تـا اثربخشـی      
ـ    آن دارد و تولیـد  ها مورد آزمون قرار بگیرد، بنابراین در این خصـوص دانـش الزم وجـود ن

تواند زمینه مناسبی را براي سیاستگذاري رسانه مکتوب فـراهم نمایـد.   دانش در این مورد می
تـوان بـه الگـویی در سیاسـت     بنابراین، الزم است به این پرسش باسخ داده شود که آیـا مـی  
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رسانه مکتوب (مطبوعات) با تاکید بر توسعه انسانی زنان در کشور دست یافت؟ براي پاسـخ  
ه این سوال اصلی الزم است ابتدا به دو سوال زیر پاسخ داده شود:ب

هاي رسانه مکتوب (مطبوعات) و توسـعه  ها و ابعاد تاثیرگذار بر سیاستسوال اول: مولفه
انسانی زنان در کشور کدامند؟

هـاي رسـانه مکتـوب    هـا و ابعـاد تاثیرگـذار بـر سیاسـت     سوال دوم: رابطـه بـین مولفـه   
کید بر توسعه انسانی زنان در کشور کدامند؟(مطبوعات) با تا

توسعه انسانی به آموزش و آگاه سازي و آماده کردن افکار عمومی براي بهـره بـرداري از   
امکانات مادي و معنوي نیاز دارد. در این میان نقش مطبوعات به عنوان یکـی از پارامترهـاي   

هـارم دموکراسـی در یـک    شود. مطبوعات به عنـوان رکـن چ  مهم توسعه فرهنگی آشکار می
جامعه دموکراتیک با کارکردهاي خود (اطالع رسـانی، آموزشـی، تفریحـی و سـرگرمی) بـه      

کند و توسعه کشور در یک رابطه دیالکتیکی بـه رشـد و توسـعه    توسعه همه جانبه کمک می
) .1392رساند (کالنتري، مطبوعات یاري می

از شود، زنان نیز به عنوان نیمـی  میوقتی صحبت از نقش رسانه در توسعه انسانی مطرح 
اي هستند. لذا باتوجه بـه نیـروي بـالقوه ایـن     هاي رسانهجمعیت کشور متأثر از سیاستگذاري

انـد  رسد براساس معیارهاي جهانی توسعه هنوز زنان ایرانی نتوانستهبخش از جامعه، بنظر می
). شـاخص بـین المللـی    1394به جایگاه و نقش مناسب خود در کشور دست یابند (مظفري

ـ         ار زنـدگی طـوالنی و سـالم    توسعه انسـانی بـراي سـنجش موفقیـت هرکشـور بـا سـه معی
نـدگی مناسـب (میـزان درآمـد)     زندگی)، دسترسی بـه دانـش (آمـوزش)، و سـطح ز    (امیدبه

و در 65با پنج پلـه سـقوط در سـطح جهـانی رتبـه      2018شود که ایران در سال میسنجیده
را کسـب نمـوده اسـت. علیـرغم رشـد میـل روز افـزون زنـان در         8ه منطقه خاورمیانه رتبـ 

هاي اخیر، شاخص توسعه زنان هنـوز در مقایسـه بـا کشـورهاي     کشورمان به توسعه در سال
تر است.منطقه کم

اي و مطالعـات اسـنادي، در بررسـی قـانون اساسـی و اسـناد       با رجوع به منابع کتابخانـه 
ه اول تـا پـنجم و برنامـه ششـم (کـه بـه تـازگی بـه         هـاي توسـع  هاي ابالغی برنامهسیاست
، مصوبات شـوراي عـالی   1404انداز درافق هاي اجرایی ابالغ شده است)، سند چشمدستگاه

تـوان دریافـت   هاي مصوب درمجلس و سند ملی توسعه مـی انقالب فرهنگی، قوانین والیحه
تاکید بـه نهـاد خـانواده    که به غیر از مواردي که بصورت کلی درمورد جایگاه ومنزلت زن با
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اي نشده و روي هم رفته حقـوق  بیان شده، به اهمیت نقش زنان درارتقاي توسعه کشوراشاره
فردي زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مـیالدي از طـرف   2000مضاف براینکه در بررسی اهداف توسعه هزاره سـوم کـه سـال    
هاي مربوط به زنـان تـا رسـیدن    دربخشسازمان ملل متحد به کشورهاي عضو پیشنهاد شد،

به نقطه مطلوب راه درازي در پیش است و ما به جز مورد آموزش و بهداشت، نتوانسـته ایـم   
هاي اقتصادي و سیاسی و اجتماعی بـه اهـداف مـورد نظـر نزدیـک شـویم. قـانون        در زمینه

ردي و اواخرمجلس پنجم مصوب شد) متضـمن مـو  1378مطبوعات هم (که آخرین بار سال 
ها نیست.هایی درجهت زنان و توسعه آناز سیاست

در زمینه نقش زن در توسعه رویکردهاي متفاوتی وجود دارد. بعضـی از ایـن رویکردهـا    
بر اساس نیاز جامعه صنعتی به نیروي کار است و اینکه به تمام نیروي انسانی خود نیـاز دارد  

ق فردي مسـاوي آنهـا در کشـورهاي    و بعضی ازآنها بر اساس لزوم تساوي زن و مرد و حقو
توسعه یافته با توجه به کم شدن رشد جمعیت و رقـابتی کـه در تولیـد وجـود دارد جامعـه      

اي است که جامعه بـر عهـده زنـان نیـز     مجبور به استفاده از نیروي کار زنان شد و این وظیفه
گذاشته است.

. رویکردهاي مربوط به نقش زنان در توسعه2
سنتیرویکرد 1.2

بر اساس این رویکرد توسعه عاملی براي بهینه سازي کیفی سطح زندگی معرفی شده اسـت.  
زنان در این رویکرد حتی اگر در نظام تولید صنعتی شرکت نداشته باشند بـاز هـم در رونـد    

کنند. آنها با تربیت نیروي انسانی و فراهم کردن محـیط آرام در  توسعه نقش اساسی ایجاد می
کنند. در این رویکـرد از زنـان بـه عنـوان     مناسب کاري را براي مردان فراهم میمنزل شرایط

ترین عامل توسعه انسانی یـاد شـده اسـت. و ایـن توسـعه انسـانی بـا توسـعه فرهنگـی          مهم
اقتصادي و صنعتی هم ارزش در نظر گرفته شده است.
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رویکرد فمینیستی2.2
راي آگاهی زنان از حقوق خود انجـام داده اسـت.   این رویکرد از همان ابتدا فعالیت خود را ب

یکــی از دالیــل در حاشــیه قرارگــرفتن زنــان را مانــدن آنهــا در خانــه و عــدم شــرکت در  
هاي اجتمـاعی و  دانند در نتیجه به نظر آنها همه زنان باید در فعالیتهاي اجتماعی میفعالیت

روند توسعه شرکت داشته باشند.

رویکرد عدالت جنسیتی3.2
طرفداران این رویکرد معتقدند که زنان امروز به اندازه مردان توانایی دارند و اسـتفاده نکـردن   

شـود. از همـین روسـت    هایی در جامعه میاز این نیروي کار باعث به وجودآمدن ناهنجاري
بایست در برنامه ریزي توسعه مد نظـر  که اعتقاد بر این است که رویکرد عدالت جنسیتی می

د. رویکردي که اساسش توازن است و ساختار نابرابر و تبعیض آمیـز علیـه زنـان را    قرار گیر
دهد.مورد توجه قرار می

پیشینه مطالعات.1جدول 

نتایجعنوان پژوهشپژوهشگرردیف

آلرن، پالك1
)2019(

روزنامه نگاري بعنوان یک 
کاالي عمومی: چشم 

اسکاندیناوي

هاي رسانهدر این مطالعه براساس تجربیات 
اسکاندیناوي واصالحات اخیر انجام شده، 

ها و سیستم بودجه که ضرورت سیاست رسانه
روزنامه نگاري با کیفیت را به عنوان تولید دانش 

پردازد، ي عمومی به رسمیت میاجتماعی و کاال
کند.میبحث

اسین، ایزنیل2
)2018(

رهبري و جنسیت در 
عربیهايرسانه

تبعیض اجتماعی در غیاب فضاي این مقاله به 
قانونی و سازمانی براي زنان و وجود شکاف 
قابل توجه دستمزد و روابط جنسیتی کار در 

پردازد.هاي مصر میرسانه

3
اسجوواك، 

کوالهیم 
)2019(

اخباربی وقفه: نقاط 
نگاري و دم بلند کوردرروزنامه

از محتواي اخبار

نگاران در این مقاله به مطالعه مطالب روزنامه 
پردازد که کمتر از یک درصد اخبار را به نروژ می

موضوعات اجتماعی (که به منابع و دانش و 
پردازد.تحقیقات عمیق نیاز دارد) می

طالبیان، سارا4
)2020(

سیاست هايبررسی ویژگی
رسانه اي در ایران

مالکیت سختگیرانه دولت،ترویج گفتمان سیاسی 
رکز برمخاطبان و فرهنگی،یکسان سازي،تم
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نتایجعنوان پژوهشپژوهشگرردیف
گسترده از موضوعات اصلی الگوي سیاست 

هاي اخیر بوده است.رسانه اي دهه

5
مانوئل،پاپیز،

هیلدابولک،
)2019(

سیاست رسانه و پژوهش 
سیاست رسانه

هاي هاي رسانه اي ناشی از دیدگاهسیاست
پارادایمی انتزاع در رابطه بین دولت،جامعه و 

رسانه است.

دسفریدمن،6
فتیشییسم سیاست رسانه)2015(

این مقاله به ویژگی فتیشیستیک فرایند 
آزادي پردازد و بر سیاستگذاري رسانه می

تمرکز دارد.مطبوعات و تکثر رسانه اي 

چان ویک چین7
)2011(

فرایند سیاست و یادگیري 
هاي سیاست و نقش رسانه
محلی در چین

تاثیرگذاري در فرایند سیاستگذاري رسانه اي و 
ها بواسطه چگونگی اجراي این سیاستها را آن

کند و به نقش دولت در تدوین تبیین می
پردازد.ها میسیاست

جورجچریان،8
)2019(

سویی سیاست رسانه با هم
سلطه اجرایی

محقق به توصیف سیستم رسانه اي کشور 
ها و پردازد که برهم افزایشی رسانهسنگاپور می

متمرکز شده است.نخبگان 

هامپريپیتر9
دولت و مدیران در قالب سیاستگذاري رسانه به هاي سیاست رسانهسیاست)2009(

پردازند.ها میقانون گذاري براي رسانه

دنیس مک کوئیل10
گذاري رسانهمراحل سیاست)2005(

سه مرحله مختلف براي سیاستگذاري رسانه 
موردمخابرات بود و وجود دارد: مرحله اول در 

تا جنگ جهانی دوم وجود داشت،بعد از آن 
هاي ها تحت سلطه دغدغهسیاستگذاري رسانه

) و مرحله سوم 1990سیاسی و اجتماعی بود(
هاي اجتماعی و اقتصادي و تکنولوژیک جریان

ها را تغییر داد.زمینه سیاستگذاري رسانه

دنیس فریدمن11
)2008(

گذاريهاي سیاستسیاست
رسانه

وي به انتقاد از ارزشهاي زیربنایی دو مکتب 
پلورالیسم و نئولیبرالیسم که در ساختار 

پردازد.میگذاري رسانه اي موثر هستند،سیاست

ریچارد جولی12
)2010(

نیازهاي اساسی و توسعه 
انسانی،عناصر مورد نیاز یک 

المللی براي پارادایم بین
بحرانحل

توسعه در دنیاي بحرانی ضرورت پارادایم جدید 
امروز با محوریت توسعه انسانی

منجو سینگ13
)2010(

هاي توانمندسازي زنان،شکاف
موجود در انتشار نوآوري

اهمیت توانمندسازي زنان روستایی و بیان و 
هاي آموزشی منجر به معرفی تکنولوژي

مندسازي زنان روستایی براي انجام توان
شود.مشاغلشان می

گذاري نقشه جهانی سیاستمارك رابوي،14
رسانه اي، مفاهیم، 

گذاري به چگونگی رویارویی با موانع سیاست
اند و سپس به ارتباطی و رسانه اي پرداخته
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نتایجعنوان پژوهشپژوهشگرردیف
کلودیا پدوانی

)2010(
ها براي نقشه جهانی بررسی محدودیتهاروشها وچهارچوب

ي رسانه اي و تهیه سیاستگذار
پردازد.میچهارچوب

نانسی کولریا15
)2012(

و (مطبوعات)رسانه چاپی
مندسازي زنانتوان

به تاثیرات و کارکرد مطبوعات در جهت 
مندسازي زنان پرداخته است.وي با بررسی توان

دوره اي مطبوعات،متوجه تاثیر و کارآمدي 
مطبوعات در جهت ارائه راهکارهاي متعدد و 

ري الگوسازي زنان از مطبوعات براي بهره بردا
کنند.هایشان استفاده میدر افزایش توانمندي

بررسی پیشینه تحقیق:

شود ایـن تحقیقـات بـه شـکل کـالن بـه       هاي باال مالحظه میهمانطوري که در پژوهش
اند و به نقش زنان کمتر توجه شده است و از این لحاظ عنوان مقالـه تقریبـا   موضوع پرداخته

باشد.بی بدیل می

تحقیقشناسی روش. 3
پایـه بـه عنـوان روش تحقیـق     این تحقیـق داراي رویکـرد کیفـی بـوده و از روش نظریـه بر     

). روش پـژوهش برپایـه مبتنـی بـر ظهـور      1388(دانـایی فـرد و همکـاران   شـود میاستفاده
گاه به صورت تبعیـت  ي تازه است که به دلیل همین خالق بودنش هیچي یک نظریهخالقانه

). در ایـن پـژوهش از   1396کنـد(قانعی راد نون تحقیق شکل پیدا نمیگام به گام از قواعد و ف
شود زیرا در این رویکرد بـر خـالف رویکردهـاي    نظریه برپایه کالسیک (گلیزر) استفاده می

آیـد و  دیگر نظریه برپایه، فقدان نظریه وجود دارد و پیش برداشتهاي محقق به تعلیـق در مـی  
ــه را را آشــکار مــی هشــود و دادهــا ظــاهر مــیمســئله از داده ســازندهــا هســتند کــه نظری

).1396(فراستخواه،
ها،کدگذاري و تحلیل آنهـا پرداختـه و از   در این روش محقق مستقیما به جمع آوري داده

)2004پردازد (گلیزر، ابتدا به بررسی عمیق ادبیات نمی
شود.ها از طریق مصاحبه و تعامالت و تفکر محقق جمع آوري میداده
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بتدا متن هر مصاحبه بررسی شده و با توجه به جمالت و نکات کلیدي در مصـاحبه  در ا
براي آنها انتخاب شده است. بعد از کدگذاري اولیه محقـق کـدها را بـاهم    برچسب مفهومی 

ترکیب کرده و کدهاي مشابه در طبقات انتزاعی به نـام مقـوالت قـرا گرفتـه و در نهایـت در      
گیرد.میچند سطح مفهومی مقوالت قرار

هـا  در این مطالعه، مصاحبه با متخصصان و نخبگان به عنوان روش اصلی گـردآوري داده 
مورد استفاده قرار گرفته است.  

در این تحقیق با استفاده از نمونه گیري هدفمند، افرادي براي مصاحبه انتخاب شدند کـه  
هاي سیاسـتگذاري، رسـانه مکتـوب (مطبوعـات)، توسـعه و زنـان       سال در زمینه10حداقل 

داراي تخصص وسابقه کارو تدریس باشند. از مطالعه کتابخانه اي و اینترنتی، منابع مرتبط بـا  
هـاي علمـی   ها، قـوانین و مـدارك موجـود در پایگـاه    بهاي چاپی، مقالهموضوع که شامل کتا

نفر از مدیران مسئول مطبوعـات کثیراالنتشـار   13داخلی و خارجی میشود، مصاحبه عمیق با 
و روزنامه نگاران باتجربه، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، فعـالین حـوزه زنـان و اسـاتید     

ه بصورت کامال باز و ساختار نیافته انجـام گرفـت و بـه    هاي اولیدانشگاه انجام شد.  مصاحبه
هـاي بیشـتر بـراي سـواالت     هاي داده شده به سواالت و یافتن سـرنخ مرور با توجه به پاسخ

بعدي شکل سواالت تغییر کرد. از مصاحبه ششم به بعد تکرار در اطالعات مشاهده شـد امـا   
براي اطمینان کار تا مصاحبه سیزدهم ادامه یافت.  

ها کامال تکراري بوده و باین ترتیـب اشـباع   ها تا جایی ادامه یافت که دادهرایند مصاحبهف
باره موضـوع  ه با افراد جدید، مطالب جدیدي دراطالعاتی حاصل شد، بدین معنی که مصاحب

پژوهش به همراه نداشت.
کدگـذاري  هاي آن مصـاحبه  بعد از انجام هر مصاحبه، نکات کلیدي استخراج شده وداده

ها و تفسیر آنها انجام شود. بعـد از انجـام هـر مصـاحبه،     شد تا از این طریق، مقوله بندي داده
هـا  هـا و تفسـیر آن  ادههاي آن مصاحبه کدگذاري شد تـا از ایـن طریـق، مقولـه بنـدي د     داده

شود.انجام
پژوهشگر با کدگذاري چهار مصاحبه نخست، چارچوب ذهنی اولیه را ایجـاد کـرد و بـا   

هاي بعدي و با استفاده از کدهاي جدیـد بدسـت آمـده، چـارچوب ذهنـی را      انجام مصاحبه
ها بـه پایـان رسـید. بعـد از اتمـام      توسعه داد تا زمانی که اشباع نظري حاصل شد و مصاحبه
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بـین آنهـا، الگـوي پیشـنهادي     هـاي بدسـت آمـده و روابـط    ها، بر اساس شاخصکدگذاري
.شدطراحی

. اعتبارسنجی4
تواند مفهوم خـاص مـورد نظـر    ظور از سنجش اعتبار این است که آیا ابزار اندازه گیري میمن

گیرد؟ در اینجـا از  را اندازه گیري کند؟ و آیا مفهوم واقعی آنچه مورد نظر هست را اندازه می
شود:هاي بازنگري توسط مشارکت کنندگان استفاده میروش
هـا و  ها وپرسـش مقایسه اي و مداوم دادهاعتبارسنجی تحقیق جی تی از طریق تحلیل ـ

هـاي مجـدد   ) و مقایسـه member checkهاي چندباره با مشارکت کننـدگان( هماهنگی
هـاي  هـا خالصـه گفتـه   مصـاحبه انجام پذیرفت. در طـول تحقیـق و در پایـان همـه     

سط شرکت کنندگان بـازبینی  شوندگان و در مرحله پایانی مدل بدست آمده تومصاحبه
ه و نکات پیشنهادي اعمال گردید.و تاییدشد

. کدگذاري باز5
هاي انجام شده بعد از ثبت و پیاده کردن، بصورت مفاهیم و کد مفهـومی در آمدنـد.   مصاحبه

هـا  نکته مهم درکدگذاري باز این است که محقق صرفا به فهرست برداري جمالت مصـاحبه 
شـنود یـا   هر حرفی کـه مـی  بسنده نمیکند بلکه در همان حین مصاحبه و مشاهده و تفحص

مطلبی میبیند، مفهومی از آن در ذهن اش تداعی میشود.الزم به توضیح است کـه معمـوال در   
کدگذاري باز، محقق یک مقوله واحد را از چنـد عبـارت مختلـف کـه مصـاحبه شـوندگان       

کند. بـه عبـارت دیگـر محقـق بـه انبـوهی از معـانی و        گوناگون بیان داشته اند، استخراج می
بخشد.فاهیم و مقوالت پراکنده، نظم معنایی میم

) به کار گرفته شـد. واحـد   2013در طی این مرحله، از فنون تحلیلی پیشنهاد شده گلیزر(
کد باز شناسایی شد.86اصلی تحلیل براي کدگذاري باز مفاهیـم بودند. 
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تبدیل متون مصاحبه در قالب کدگذاري باز.2جدول 

اري بازکدگذمتن مصاحبهردیف

ها، باید فرهنگ سازي از طریق ارتباط با جمعیت1
هاي فعال حقوق زنانارتباط با گروههاي فعال حقوق زنان انجام شود.افراد و گروه

از پژوهشگران حوزه مطبوعات و اساتید مطالعات 2
زنان استفاده شود.

استفاده از اساتید و پژوهشگران حوزه 
مطبوعات و مطالعات زنان

نهاد سازي در مطبوعاتنهادسازي در مطبوعات ایجاد شود.3

العه در مورد زنان و توسعه هاي مطدپارتمان4
هاي مطالعات زنانایجاد دپارتمانشود.ایجاد

اهمیت دادن به مبحث توسعه زنانبراي توسعه زنان اهمیت قایل نیستند.5

مزبـور بـر اسـاس کدگـذاري بـاز و      هاي کیفی به دست آمـده از فراینـد  اي از دادهنمونه
انتخابی و نظري در قالب جدول ارائه شده است. جداول دیگـر مربوطـه بـه دلیـل پرهیـز از      

طوالنی شدن متن آورده نشده است.

کدگذاري انتخابی. 6
هـاي  گیـرد و داده هاي مرتبط صورت میدر این مرحله، کدگذاري براي مقوله اصلی و مقوله

یابـد کـه مقولـه اصـلی و     شود. ایـن مرحلـه تـا زمـانی ادامـه مـی      ته نمینا مرتبط درنظر گرف
هـا  هـاي بیشـتر و جدیـد تـري از داده    هاي مرتبط اشباع شوند به این معنا کـه ویژگـی  مقوله

شوند.حاصل نشود و کدها به مفاهیم تبدیل می

کدگذاري انتخابی.3جدول 

مفاهیمها)کدهاي باز (نشانهردیف
هاي فعال حقوق زنانهارتباط با گرو1

تشکیل نهادهاي 
اجتماعی

نهاد سازي در مطبوعات2
همفکري میان اهالی مطبوعات3
هماهنگی نظرات4
هاي مطبوعاتانجمن مدیر مسئول5
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. کد گذاري نظري7
کننـد. ایـن مرحلـه    ها با یکدیگر را مفهـوم سـازي مـی   کدهاي نظري، چگونگی ارتباط مقوله

افتـد و مفـاهیم بـا هـم     ها اتفاق مـی زمان مرتب سازي و یکپارچه کردن یادداشتمعموال در 
شوند.مرتبط می

دهـیم.در اینجـا   در این مرحله و از طریق کدهاي نظري، مفاهیم را به یکدیگر ارتباط مـی 
تـر داراي اهمیـت هسـتند یـا حتـی      توان گفت که کـدامیک از مفـاهیم مهـم تـر یـا کم     نمی
پذیرنـد و در  گذارد و از هم تاثیر مـی یرها هر کدام روي یکدیگر تاثیر مینیستند. این متغمهم

باشند.تعامل با هم می
به عبارت دیگر در این سطح از تحلیل، محقق مقوالت و مفاهیم بدست آمـده از مراحـل   

کنـد و همـراه بـا    کند، تقلیـل و تلخـیص مـی   کند، ترکیب و ادغام میقبل را باهم مقایسه می
تحقیق را بر حسـب ارتباطـاتی کـه    فکري و انتزاعی، کل معانی بدست آمده از هايخالقیت

کند.هم دارند در چند محور اصلی مرتب سازي میبا

ها)کدگذاري نظري (استخراج مقوله.4جدول 

هامقولهمفاهیم

قوانین و مقررات
هاقوانین و سیاست هاسیاست

مبارزه با سانسور

هایافته. بحث و تحلیل 8
این پژوهش با روش کیفی و با رویکرد نظریه برپایه براي ارایه الگـوي سیاسـتگذاري رسـانه    

هـا و ابعـاد(مقوالت)   مکتوب (مطبوعات) با تاکید بر توسـعه انسـانی زنـان انجـام شـد.مولفه     
هـا  دست آمده در قالب یک الگو از عناصر مرتبط با هم ارایه شده اند. هـر کـدام از مقولـه   هب

شوند.مل مفاهیم متعددي میشا
آیا میتوان به الگـویی در سیاسـت رسـانه مکتـوب    "در پاسخ به سوال اصلی پژوهش که 
اسـاس تحلیـل   توان برمی"ن در کشور دست یافت؟(مطبوعات) با تاکید بر توسعه انسانی زنا

هـاي  ها تحقیق بصورت مدل ذکر شده در قالـب یـک نظریـه برپایـه بیـان کـرد. مقولـه       داده
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ــاط مســتقیم و ذ ــا یکــدیگر ارتب ــر هــم  کرشــده در قالــب مــدل ب ــد و ب ــر مســتقیم دارن غی
باشـند و نقـص   ه اجـزا مهـم مـی   ها به هم وابسته هستندچون همـ گذارند. این مقولهمیتاثیر
اسـت بعضـی اجـزا نقـش مهـم تـري       شـود.البته ممکـن   کدام باعث کمبود و اختالل میهر

تقیم یـا غیـر مسـتقیم هسـتند     ارتبـاط و تعامـل مسـ   هـا بـا  هـم در    باشند. همه مقولـه داشته
گذارند.حال که بر یکدیگر تاثیر میدرعین
هـا و  مفهـوم (مولفـه  هر هاي گویهو شدهشناسایی مفاهیم هاي پژوهش و به یافتهتوجه با

سانه بر توسعه انسانی زنـان  جهت الگوي سیاستگذاري رمدل پیشنهادي زیر را توانمیابعاد) 
داد.نشان 
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مدل پیشنهادي براي تبیین سیاستگذاري مطبوعات با تاکید بر توسعه انسانی زنان.1شکل 
دهـد و میـان   هـا را شـکل مـی   برآمـده از داده در این پژوهش محقق فرایند مدل مفهومی

هـا در ایـن   کنـد. در راسـتاي تحلیـل یافتـه    ها ارتباط برقرار میهاي بدست آمده از دادهمقوله

رسانه سیاستگذاري
مکتوب با تاکید بر توسعه  

انسانی زنان

قوانین و سیاست ها

قوانین و مقررات

سیاست ها

مبارزه با سانسور

نهادسازي

تشکیل نهادهاي اجتماعی

استفاده از متخصصان

سازوکارهاي حمایتی
مدیریت و رهبري اصالح ساختار

الگوسازي

مدیریت و برنامه ریزي

مسائل انگیزشی

فرهنگ سازي و درونی کردن 
ارزش ها

فرهنگی

اخالق حرفه اي

اقدامات محتوایی
نیازسنجی

محتوا

اقدامات محتوایی محیط

مالحظات کالن
آینده نگري

فعالیت هاي بلند مدت

فناوري ها و رویکردهاي  
جدید
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: تین سوال ایـن پـژوهش عبـارت بـود از    شود. نخسمقاله، به سواالت پژوهش پاسخ داده می
ها و ابعاد تاثیرگذار بر سیاستهاي رسانه مکتوب(مطبوعات) و توسـعه انسـانی زنـان در    مولفه

شود:  کشور کدامند؟ مطابق مدل پیشنهادي پاسخ سوال شامل موارد زیر می
ــاهی ـ ــه شــامل مف ــوانین و سیاســتها ک ــق ــوانین و مق ــا م: ق ــارزه ب ررات سیاســتها و مب

شود. منظور اینکه براي انجـام فراینـد سیاسـتگذاري نیـاز بـه بـازنگري و       میسانسور
وضع قوانین و در صورت لزوم اصالح قوانین وکثرت گرایـی در تـدوین سیاسـتها و    

باشد.شفافیت می
ــر تشــکیل نهادهــاي اجتمــاعی اســتفاده از متخ ـ صصــان و نهادســازي کــه مشــتمل ب

بایـد  سازوکارهاي حمایتی است. در این راسـتا سـازوکار نهادهـاي مختلـف مردمـی      
تقویت شود.

مدیریت و رهبري شامل مفاهیم :اصالح ساختار الگوسازي مدیریت و برنامه ریـزي و  ـ
هـا  باشد. در این فرایند اصالح ساز و کار مدیریت فردي و برنامـه مسائل انگیزشی می

ها الزم است.باالبردن انگیزهو
ل مفـاهیم فرهنگـی و اخـالق حرفـه     هـا شـام  فرهنگ سازي و درونـی کـردن ارزش  ـ

باشد. اصالح ساز و کارهاي فرهنگی و تخصصی حرفه اي در کـار مطبوعـات   میاي
باید انجام شود.

ــاهیم نیا  ـ ــر مف ــتمل ب ــوایی مش ــدامات محت ــات  اق ــیط و مالحظ ــوا مح ــنجی محت زس
قیقی و نظرسنجی مداوم بر اساس نیاز مخاطـب در  باشد. انجام فرایندهاي تحمیکالن

باشد.جامعه هدف ضروري می
ــاوري  ـ ــدت و فن ــاي بلندم ــاهیم فعالیته ــامل مف ــري ش ــده نگ ــا و رویکرآین ــاي ه ده

باشد. ایجاد سازوکارهاي علمی در اسـتفاده مطبوعـات ازفناوریهـاي نـوین.     میجدید
ها در تعامل و ارتباط با یکدیگر هستند.این مقوله

ها و ابعـاد تاثیرگـذار بـر سیاسـتهاي     ال دوم پژوهش در پی شناسایی ارتباط بین مولفهسو
هـاي  رسانه مکتوب(مطبوعات) با تاکید بر توسعه انسانی زنان است. بـر اسـاس تحلیـل داده   

توان چنین گفت که اجزاي بدست آمده در تحقیق با یکدیگر رابطه متقابـل دارنـد   تحقیق می
باشـند  ها به هم وابسته هستندچون همه اجزا مهم میگذارند. این مقولهو بر یکدیگر تاثیر می
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اسـت بعضـی اجـزا نقـش     شـود. البتـه ممکـن   و نقص هر کدام باعث کمبود و اختالل مـی 
ها با هم در ارتباط و تعامل مستقیم یـا غیـر مسـتقیم هسـتند     تري داشته باشند. همه مقولهمهم

ذارند.گدر عین حال که بر یکدیگر تاثیر می

گیري. نتیجه9
ري مطبوعـات، مضـامین ایـن تحقیـق     بر اساس این مـدل الزم اسـت کـه بـراي سیاسـتگذا     

صورت زیر در نظر گرفته شود:به
در وهله نخست الزم است که مرجع وضع سیاستهاي مطبوعـات مشـخص شـود، در    ـ

رسـمی  هاي مـدنی و  توان از نیروهاي پیشرو در مطالعات زنان و سازماناین مورد می
زنان، مجمعی شامل دولت و جامعه مـدنی و بخـش خصوصـی در قالـب ماموریـت      
مشترك با هم تعامل نموده، قوانین قدیمی را مورد بازنگري و اصـالح و بروزرسـانی   

هاي جدید تدوین نمایند.قراردهند و سیاست
هاي مردمی جهت همفکـري و اسـتفاده   ها و سمنها و نهادایجاد و راه اندازي تشکلـ

از متخصصان نوآور و نهاد ناظر مستقل که امکان نظارت داشته باشد.
اصالح ساختارهاي مطبوعات بر اساس الگوهاي جدید و موفق، برنامـه ریـزي بـراي    ـ

باالبردن انگیزه کارکنان مطبوعات، ورود زنان و دیدگاه زنانـه بعنـوان سـهامدار، مـدیر     
مسئول، سردبیر و مدیر تحریریه و ..

هاي فرهنگی و اجتماعی نظیر مطالبه گـري را  د به جایی برسد که ارزشمطبوعات بایـ
هـاي توسـعه، مطالبـه گـري و     خصدر جامعه تقویت کند. بطور مثـال در مـورد شـا   

مندي زنان در سه حوزه اقتصاد و دسترسی به آموزش و امید به زندگی از لحـاظ  بهره
داشت.روانی، ورزشی و بهداشتی و... قطعا نتیجه موثري خواهد 

ها بـر اسـاس نیـاز مخاطـب و دیـدگاه زنانـه انجـام شـود. اسـتفاده از زنـان           سیاستـ
کننـد. انجـام نیازسـنجی و مخاطـب سـنجی      خبرنگاري که براي زنان تولید محتوا می

هاي مستقل از دولت، عـدم وجـود نگـرش کلیشـه اي و دیـدگاه      مداوم از طریق نهاد
جنسیت زده.
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لید خبرهاي محتوایی و تحلیلـی و گزارشـات تحقیقـی در    استفاده از ابزار دیجیتال، توـ
رایـت  ات، اجراي قوانین بین المللی کپیهاي افزوده در مطبوعمطبوعات، تولید ارزش

و در نهایت خودراهبري مطبوعات باآزادي بیان.
باید زمینه براي سیاستگزاران و مدیران و تصمیم گیرندگان و متخصصان فراهم شـود تـا   

ستورالعمل اجتماعی براي اندیشیدن و تصمیم گرفتن و ایجاد کردن بسازند.  بتوانند یک د
هاي توسعه انسانی و سیاستگذاري زنان باید بیان کـرد کـه:   در نهایت در رابطه با شاخص
ـ    در مورد آموزش، مطبوعات مـی  ابرابر بـراي زنـان و مـردان، بـه     تواننـد علیـرغم موقعیـت ن

نه تر و هماهنگ تر و همچنین کمک بـه حـذف موانـع    کردن این فاصله و دسترسی عادالکم
هاي آموزشی براي زنان طبقه فرودست کمک نماید.فرصت

تواننـد بـا تحلیـل و توضـیح و پیگیـري و تعـدیل       در مورد امید به زندگی، مطبوعات می
موانع زیستی، به سالمتی زنان در طول زندگی یاري رسانند. در بـاره درآمـد و اشـتغال هـم     

ــات  ــی    مطبوع ــان، م ــائل زن ــی مس ــه بررس ــژه ب ــاه وی ــاص جایگ ــه و اختص ــا ارائ ــد توب ان
نماید.گريروشن

شود:هاي آتی پیشنهاد میبراي پژوهش
هاي دیگر مانند صدا و سیما با تاکیـد بـر توسـعه    تحقیق در باره این موضوع در رسانه- 1

انسانی زنان انجام شود.  
ــا تاکیــد تحقیــق در موردسیاســت- 2 بــر توســعه انســانی زنــان در گــذاري رســانه اي ب

مختلفکشورهاي
ارایه الگو براي اجرایی کردن سیاستها- 3
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