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 چکیده

ای، در پای ایان  شناسی رسااهه در مطالعات مخاطب« ایستادگی برون»این مقاله، با طرح کردن مفهوم تازه 
که آگاهاهاه و اامااهاه اساتفاده از ایان  کساهی  ااتلویزیون دولتی ایران را  ا ایستادگان رادیو بوده است که برون

هویسناگان بر این هظر هستنا که . مطالعه کنا  اا کننا اها و از رویارویی با آن پرهیز می رساهه را کنار گذاشته
ایان مقالاه، معناهاا و . فرد اسات ایستادگی، در هار اامعاه و کراوری متفااوت و منه اربه تجربه برون

های امقای و  تلویزیون دولتی ایران، با استفاده از ابزار م اابهه ا های ذهنی این افراد را در مورد رادیو مفهوم
م ابهه امقای اهفارادی باه  92بررسی کرده و پس از اهجام « بنیاد هظریه داده»تی شناخ با چارچوب روش

ها و باا پیماودن مرابا   های برآماه از ایان م اابهه هویسناگان از خالل داده. کفایت هظری رسیاه است
ارائاه ایستادگان تلویزیون دولتی در ایران  ای از برون شناسی، الگوی هظری بنای این روش کاگذاری و مقوله

ای بارای باه درون  انوان مقامه ایستادگان به های معنایی برون این مقاله که با هاف شناخت ادراک. اها داده
دسات آورده  های امقای اهفارادی به مفهوم ذهنی را از درون م اابهه 111ها اهجام شاه است،  کریان آن

. اها لگاوی هظاری تهلیلای شااهگیری ا های اصلی، مواب شک  ها، با ساختن مقوله است که این مفهوم
و « خواه هاراضای سارگرمی»، «ااتارا  و مقاومات»ایساتادگی  آماه، سه گوهه برون دست برمهنای هتایج به

هوآوری این مقاله در دستیابی به شناخت مخاطهاان از منطان هفای و . اها ، شناسایی شاه«پرهیز از ابتذال»
ای در ماورد مخاطهاان، هیازمناا  های رسااهه اریگذ سلب است و هویسناگان بر ایان هظرهاا کاه سیاسات

 .های ژرفاهگر است گوهه شناخت دستیابی به این
 .بنیاد شناسی، هظریه داده ایستادگان، تلویزیون دولتی ایران، مخاطب برون:ها کلیدواژه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 .ایران تهران، طهاطهایی، االمه داهرگاه ارتهاطات، الوم داهرکاه ااتماای، ارتهاطات گروه ارتهاطات، داهریار . 
 

 (.مسئول هویسناه) ایران تهران، طهاطهایی، االمه داهرگاه ارتهاطات، الوم داهرکاه ااتماای، ارتهاطات دکترای . 
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 دهمدوره 

 1شماره 
 1931بهار 

 مقدمه
در زهااگی روزماره   های دولتای از تولا رساهه در اامعه ایاران تاا براور پررهاو کناوهی رسااهه

ها، با قاارت و باکمیات سیاسای پیوهاا  شهروهاان، معنای ذهنی اموم شهروهاان در مورد رساهه
انوان تریهون  واسطه به های دولتی اام از رادیو و تلویزیون که بی  از سوی دیگر، رساهه. خورده است

مطهوااات کاه باا هظاارت مساتقیم شاوها و   شناخته می  اا اش ملتی ا  در معنای کالن دولت  اا دولت
ایاران و   مثابه یک واقعیت توُپر و صلب در کلیت اامعاه شوها، به مخاطهاهران به دولت منترر می

های دولتای  رساهه  این اریان اصلی و فربه رابطه  اما در باشیه.اهایرنا تمامی شهروهاان ایراهی می
های دولتای  و خطاب رسااهه  تهت فراخواهیتوان افرادی را یافت که خود را  و اموم مخاطهان، می

گاهاهه و اامااهه با درپیش گرفتن تاکتیک قرار همی های گوهاگون مقاومت از رویاارویی باا  دهنا و آ
 .این مقاله خواهنا بود  این افراد، موضوع مطالعه. ها گریزان هستنا این اقتاار دولتی رساهه

های غیردولتای  سترسای چناااهی باه رسااههکه د ، هنگامی1531پیش از اهقالب اسالمی سال 
تاوان  میها، کمتار  هامه ها و شاب واود هااشت و از رادیوهای خارای، هوار کاست، و دیوارهوشته

  واساطه به تلویزیون دولتی را  ا ای از افراد مذههی، رادیو ای غیردولتی گرفت، طیف گسترده سراغی از رساهه
  آن، تهریم کرده بودها و بیرون از مرزهای رسااهه  ای تون رساههاین رساهه و م« اهگاری مغایر با دین»

های پااس از اهقااالب هیااز همخنااان بخراای از اامعااه در مقااام  در سااال. دولتاای ایسااتاده بودهااا
های پژوهرگران و برخای  ها و تجربه ای قرار دارها و این امر با مراهاه ایستادگی از هظم رساهه برون

بینناا و  روی همی هیچ شناسنا که تلویزیون دولتی را باه که کساهی را می دیگر از افراد، سازگار است
شاوها و منااب  ارتهااطی  های زیر اقتاار دولت ماهنا مطهواات دولتی هیز واقا  همی مخاطب رساهه

های دولتی هستنا،  ایستاده از رساهه این افراد که برون. کننا خود را از مسیرهای غیردولتی تأمین می
های دولتای  ها کساهی هستنا که دست رد به سینه رسااهه آن. این مقاله خواهنا بود  لعهموضوع مطا

 .کننا گیری می ها، اامااهه کناره مخاطهان این رساهه  زهنا و از ارگه می
ایسااتادگان، سااهب شاااه اساات کااه در مطالعااات  بودگی برون هاپذیری و پنهااان مراااهاه

هاا و  هاا در پژوهش ن پرتعااد هم هیسات، ساراغی از آنها که در ایران چناا پژوهی رساهه مخاطب
 .کنا ها صههت همی توان گرفت و در فرای غیرداهرگاهی هیز کسی در مورد آن مطالعات همی

هاای گریاز و مقاومات، و  ایساتادگی، کاربسات تاکتیک این مقاله، سعی دارد چگاوهگی برون
بناابراین، هرچناا ایان مقالاه در زماره های معنایی باص  از آن را مطالعه و بررسای کناا   تجربه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

.است دولت اارایی هیئت هه و  باکمیت مفهوم به مقاله این در دولت،. 
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02 
ایستادگان  برون

 ...تلویزیون  رادیوـ

های مااألوف مطالعااات  ای اساات، ولاای باارخالف ساانت پژوهی رساااهه مطالعااات مخاطااب
 .رود ای می یک هظم رساهه« ایستادگان برون»سراغ  پژوهی، به مخاطب
تاوان آن را دارای  ایستادگی، اع  مفهومی است که در این مقاله رخ داده است و هرچنا می برون
. شناسان اهتقادی داهست، اما ترامه واژه معینی هیسات های اامعه مفهومی با برخی از هظریهاشتراک 

اسات کاه اامااهاه و آگاهاهاه  کنرگر فعالیایستاده،  توان گفت، برون در تعریف مفهومی این واژه می
ایستاده کسی اسات کاه هماواره  برون. دارد دور می خود را از وارد شان در میان اماات مخاطهان، به

کنا و اگرچه ممکن است بنا به ت ادف و یاا ضارورتی باه  خود را از تلویزیون دولتی بفظ می  فاصله
هاای خطااب  ر آساتاهه در خاروا از بوزهای رسمی، اهاک تواهی بکنا، اما همواره د های رساهه پیام

 .زها او از رویارویی با تلویزیون دولتی سر بازمی. تلویزیون دولتی ایستاده است
ایستادگان در این مقاله افرادی هساتنا  توان گفت، برون یواژه یادشاه هیز می در تعریف املیات

گاهاهه خود را تهات  بسته ای خود را بر روی تلویزیون دولتی های ارتهاطی و رساهه که دریخه اها و آ
ایساتادگان،  باه بیاان دیگار، برون. دهناا فراخواهی صااوسیمای امهوری اسالمی ایران قارار همی

 .کننا تلویزیون دولتی، پرهیز می ا کساهی هستنا که اامااهه از استفاده از رادیو
 :های زیر است سشگویی به پر با تواه به آهخه مطرح شا، مقاله باضر در پی بررسی و پاسخ

هایی دارها؟ ای چه ویژگی ایستادگان هظم رساهه برون● 
ای از ایان کانش  های معناایی هاا و تجرباه ای رسمی، چاه ادراک ایستادگان هظم رساهه برون● 

ااتماای دارها؟
 ایستادگی به چه دالیلی در این افراد، اینیت یافته است؟ کنش برون● 

 توان پی برد  را از دو منظر میبه ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش 
ها  کنناگان رسااهه شناسی، به م ارف های مألوف مخاطب با تواه به اینکه بسیاری از سنت .1 

ها  کننا، از دایره این پژوهش استفاده همی  که از رساهه ایستادگان و کساهی پردازها و درام ، برون می
ای را بارای الام  هاای تاازه هاا، و افزوده ا، آوردهه ای، یافتاه اها، اهجاام چناین مطالعاه بیرون افتاده

 .دههال خواها داشت شناسی به ارتهاطات و مخاطب
های ااذب مخاطهاان تاازه  ریزی تواها در برهامه ایستادگان می شناخت غیرمخاطهان یا برون .9

 .کارکردی باشا  های دولتی ایران، دارای ارزش ملی و یا دیگر رساهه  برای رساهه
پژوهی در زباان فارسای و فقااان  هاای مخاطاب ، با تواه باه فقار مطالعاات و تهقینبنابراین

خود  خودی پژوهی، اهجام چناین پژوهرای باه های مخاطب مطالعات بیرون از اریان اصلی سنت
 .اهمیت خواها یافت
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پژوهی باه زباان  مخاطاب  های پرداختن به چنین موضوای، فقاان مطالعه یکی دیگر از ضرورت
امااوم مطالعااات . های رساامی و دولتاای اساات رویکاارد ساالهی بااه مخاطهااان رساااهه فارساای بااا

اها که باا توااه  پژوهی که از شمار چنااهی هیز برخوردار هیستنا، به مخاطهان ایجابی پرداخته مخاطب
توان اهتظار داشت که باه شاناخت ااامعی دربااره  به اام تعین و مرزبنای هاشی از این رویکرد، همی

های رسمی که باه تها  شناساایی  هگر مخاطهان رساهه ت یابنا  بنابراین، شناسایی اام مخاطهان، دس
 .کنا بررسی است، ضرورت و اهمیت این مقاله را روشن می ایستادگان از اامعه مخاطهان، قاب  برون

ای تاازه در مطالعاات  بار گراودن دریخاه االوه  ااا ت موضوع ایان مقالاهاتوان گفت، اهمی می
ای، ما را به شناخت  ایستادگان سیستم رساهه این است که شناسایی برون  اا ای رساههپژوهی  مخاطب

 .سازد های رسمی رهنمون می ای و درهتیجه کلیت مخاطهان رساهه های سیستم رساهه دروهی
هاا و تعاای  هظام  باه درون کرایان آن هاا، هخساتین گاام بارای بر این، شناسایی بروهی االوه

.ای در این زمینه بردارها های اای تواهنا گام ها می گوهه پژوهش ای است و این رساهه
 

 پیشینه پژوهش. 1
املاه  از آن)اشااره اسات  قاب « ای سانجش م ارف رسااهه»های فراواهای دربااره  اگرچه پژوهش

طور مسااتقیم،  ، امااا منهعاای کااه بااه(کاارداشاااره  1519و بااایعی،  1513تااوان بااه بقیقاای،  می
واوهای فاراوان  ایستادگی و استفاده هکردن اامااهه از رساهه را بررسی کرده باشا، در اسات برون

ای با این  بودگی مفهوم یادشاه در اامعه ایراهی، مطالعه پژوهرگران، یافت هرا و با تواه به خاص
 .زبان هیز شناسایی هرا رویکرد در مناب  اهگلیسی

 
 چارچوب مفهومی. 2

شناسای کیفای در پای  گیاری از روش با تواه به اینکه این مقاله باا ترسایم منطان اکتراافی و بهره
اسات، هااگزیر، ساامان یاک   سازی و طرابی الگاوی هظاری پاارادایمی در میااان مطالعاه هظریه

ر، از یاک انوان مهنای تئوریک، برای این مقاله واهی هااارد و پاژوهش باضا چارچوب هظری به
برخوردار هیست  بنابراین،   اا های غیراکترافی به مفهوم متااول آن در پژوهش  اا مهنای هظری پیرین

 .های هظری مورد هظر در چارچوب مفهومی مقاله پرداخته خواها شا تنها به افن
مخاطهان   پژوهی، مطالعه درون اامعه های مخاطب توان گفت، رویکرد غالب در اموم سنت می

کوشا که باون هایچ  مهض، می  این رویکرد با تن دادن به ایجابیت  . تهلی  اازای دروهی آن استو 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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کاما  پهناه   ها را برناسا، اما بتای باا پاذیرش مطالعاه ای به سراغ اینیت مخاطهان رفته و آن واسطه
امعی از شناسی اازاء، درک ا توان گفت که بررسی و گوهه هیروهای متکثر مؤثر در وضعیت اینی، می

 .توهم شناخت ک : دها و هتیجه، تنها یک چیز است دست همی مخاطهان به  کلیت اامعه
مخاطهان است که ماهظر این مقاله هیز بوده اسات  باه بیاان   اامعه  سلهی  رویکرد دیگر، مطالعه

سراغ اازای دروهی این اامعه، بلکاه  مخاطهان، هه به  دیگر، در این مطالعه برای شناختن کلیت اامعه
هاای  مرزهاا همخاون دیواره. بخرانا مخاطهان را تعین می  رویم که مرز ک  اامعه سراغ هقاطی می به

بنااهای »ها در آن قرار دارها  باه بیاان دیگار،  و این همان بخری است که باشیه هستنا  یک سیستم
 .کننا یک کلیت ام  می( 591، 1511آدورهو و هورکهایمر، )« فرای، تنها در بکم سنگربنای  

. شناسی اهتقاادی اسات گرفته از رویکردهای اامعه ایستادگی، وام برون  های هظری مفهوم ریره
های هار  ای های یک سیساتم و باشایه هورکهایمر در دیالکتیک روشنگری از مرزآهجا که آدورهو و 
 ها پروژه پاسااژوالتر بنیامین در . پردازها افتادگی می گوینا، درواق  به مفهوم برون سیستم سخن می

شااگان در شاهر ماارن پااریس  ها و بذف ای  مثابه یک متن، به باشیه برای شناخت کلیت شهر به
الهتاه در . هزدیکای مفهاومی دارد« افتاادگی برون»کاه باا واژه ( ب 1222،  بنیامین)کنا  تواه می

هه هاشی از اهتخااب کنراگر، بلکاه هاشای از اهار «  بیروهگی»شناسی اهتقادی،  های اامعه سنت
تعهیاار کاارد، امااا « افتااادگی برون»تااوان از آن بااه  سیسااتم و مرزهااای تهمیلاای آن اساات کااه می

شاه در این مقالاه اسات، باه وضاعیتی اشااره دارد کاه کنراگر،  هوم اع که مف« ایستادگی برون»
گاهاهه و اامااهه» گزینا  هرچنا وضاعیت  های رسمی را برمی ، بیروهگی از مرز مخاطهان رساهه«آ

 .های مفهومی دارها های دخی ، اشتراک افتادگی در بسیاری از مؤلفه ایستادگی و برون برون
  واسطه مرزهاا ممکان اسات و ازآهجاکاه باه گفتاه لیت، تنها بهدر این رویکرد، درک بقیقی ک

گامهن، )« هر تعینی هفی است»اسپینوزا  ، و هر مرزی دو سویه (92، 1511به هق  از فرهادپور در آ
سراغ هقاا  بیروهای آن   ، درهتیجه بهترین راه برای شناخت یک سیستم، رفتن به(بیرون و درون)دارد 
اساتثنا، از قااااه االاب »کناا،  خاود ادااا می الهیات سیاسا در   گوهه که اشمیت همان. است
کناا  اساتثنا  چیز را مرخص می  کنا، استثنا همه قاااه هیچ چیزی را مرخص همی. تر است تواه

به هق  از فرهادپور در )« کنا کنا، بلکه قاااه، خود فقط از استثنا تغذیه می تنها قاااه را تأییا می هه
گامهن،  یاک ( منفای  )تر، با هفی  هفی  سیستم، یا با هفی هقاا  بیروهای  اهارت دقین به. (91، 1511آ

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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توان به درک بقیقی کلیت آن دست یافت  درهتیجه بیرون همواره به درون اشااره دارد  مجمواه، می
 .و راه بقیقی شناخت درون است

 
  بنیاد نظریه داده: شناسی روش. 3

وااه ممیازه »کنا کاه  گوهه تعریف می را این  تطابن هقا و روشبنیامین در پروژه پاساژها، ضرورت 
،  هاای اایاا ساوی ابژه به زماان باا هااایت،  هم روش المی، این واقعیات اسات کاه ایان روش، 

  بنااابراین، برااور هسااته (199، 1513بنیااامین، )« دهااا هااای اایااای را هیااز بسااط می روش
بخرای در  کنا، زیارا براور رهایی فراهم میرا ( هقا هاب)بخری، امکان تهقن هاب بودن  رهایی

گیرد  شوکی کاه منتقاا  گوهه که مورد تواه اوست، ان ر واودی خود را از شوک می هقا هاب، آن
بخرای زمااهی در هقاا  رو رهایی ازهمین. اناصر پیراتاریخی است و بنا دارد از ساختار، فراتر رود

.کنا یابا که خود را در ساختارهای مواود ااری تهقن می
. اسات« بنیااد هظریاه داده»راههرد اصی  تهقین در این پژوهش، با تواه به رویکرد پژوهش کیفای، 

هاای کمای، از  های تفسیری است و ماهنا روش شناسی بر روش بایا درهظر داشت که تهقین کیفی مهتنی
رود،  طالعاه مایساوی باوزه م در این رویکرد، پژوهرگر اماًل به. پذیری برخوردار هیست قابلیت تعمیم

ها را مراهاه کرده و یا رفتارهای ماردم را در باا شارایط طهیعای ثهات  ها و یا مؤسسه ها، مکان وضعیت
ها و هتایج، باا فرایناا ارتهاا  دارهاا و باه معنای  اای تأکیا بر روش ها اماتًا به گوهه پژوهش این. کنا می

ها، و اهاان  شان را در مورد زهاگی، تجرباه کننا  اینکه مردم چگوهه ابساسات و ساختار فکری تواه می
کننا تا اینکاه  ها استفاده می تهلی  داده و پژوهرگران کیفی از ابزار اولیه برای گردآوری و تجزیه. سازها می

پاژوهش کیفای یاک پاژوهش تفسایری اسات  بناابراین، . اساتفاده کنناا... هامه، و از فهرست، پرسش
یاک »اهارت دیگار،  باه. گاذارد ژوهرگر، بر گزارش وی تأثیر میهای پ ها، و قراوت ها، ارزش سوگیری

های کیفی و رمز راهگراا باودن ایان  پژوهش ارزشی است و برخی از پژوهرگران، آن را مزیت پژوهش
 (.٢3 ،  ٣  آستاهه،  ازکیا و دربان)« داهنا های پژوهری می هوع از طرح

اهجاام   ها از طرین تهلی  استقرایی به داده سازی براساس و با ارااع بنیاد، هظریه در هظریه داده
اهجاماا کاه مناساب و  ای می هظر اساتراوس و کاوربین ایان فرایناا باه سااخت هظریاه به. شود می

هاا در  بنیااد، داده اهارت دیگر، در هظریه داده به(. 515، 1522مهماپور، )کاربردپذیر خواها بود 
شاوها   بنای هظاری می م  بر آزمون و خطاا، مف ا گیرها و در فراینای مرت ارتها  با هم قرار می

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ای، فرایناای خطای هیسات، بلکاه فرایناای درباال  شود که ساخت هظریه زمینه رو گفته می ازاین
ای اهارت اسات از کراف و اساتخراا  به دیگر سخن، هظریه زمینه.شان، دوراهی، و مارپیچ است

 .اها دست آماه ااتماای بهطور منظم در فراینا تهقین  هایی که به هظریه از داده
های موااود  ای که از مجمواه هظریه دارد، هسهت به هظریه« بنیان»ها  ازآهجاکه این هظریه، در داده

دها، زیرا با موقعیت، تناسب دارد و در اما ، واقعاًا کارآماا  اقتهاس شاه است، تهیین بهتری ارائه می
کناا و ممکان اسات  هاا را درک می ابساسات آناست، افراد مواود در یک مهیط را درهظر گرفته و 

 (.41، 1513،  استراوس و کوربین)شود، هران دها  هایی را که در فراینا یافت می همه پیخیاگی
هاا  بنیاد، پژوهرگر باا ساه مربلاه از کاگاذاری داده سازی با استفاده از هظریه داده برای هظریه

های خام بربسب مهتواهاا و ابعااد  اهیم از داده، به فراینا استخراا مف«کاگذاری». رو است روبه
بناای و  در گام هخست، برای کاگاذاری بااز، باه مفهوم(. 591، 1522پور،  مهما)شود  گفته می

دهناا  کاها هران می. پردازد ها تهت یک هام، انوان، و یا برچسب می هایی از داده بنای تکه مقوله
 (.15، 9224،  چارماز)اها  بنای شاه اهتخاب و دستهها چگوهه برای آغاز مربله تهلیلی،  که داده

بر زدن و مرتهط کردن  شود که اهارت است از میان دوم، کاگذاری مهوری اهجام می  در مربله
ها یاا  ها را باه زیرمقولاه کاگاذاری مهاوری، مقولاه(. 123، 9221کوربین، )ها با یکایگر  مقوله

هایی را کاه پژوهراگر  سازد و داده مقوله را مرخص میکنا، مهتواها و ابعاد هر  مفاهیم مرتهط می
دهاا  اهجام باه هام رباط می در خالل کابنای باز از یکایگر ااا کرده است، برای تهلی  دربال

 (.41، 9224چارماز، )
 بار تمرکاز با اصلی مقوالت اهتخاب از است اهارت که است گزینری کاگذاری سوم، مربله
 مربلاه، ایان از پاس و (592 ،1522 پور، مهماا) ها داده در ودمره بنیادی ااتماای فرایناهای

 .گیرد می شک  ها داده درون از هظریه
 

 بر هدف گیری نظری یا مبتنی انتخاب نمونه؛ نمونه. 4
از . زماان اساتفاده شااه اسات طور هم گیری هافمناا و هظاری باه در این پژوهش، از دو هاوع هموهاه

گیری هظری برای ترخیص تعااد افراد،  افراد مورد م ابهه و از هموههگیری هافمنا برای گزینش  هموهه
 (.9213،  دیپوی و گیتلین)شود  های مورد هیاز و یافتن مسیر پژوهش استفاده می تعیین مه  داده

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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هاا  ظهور برگرفتاه از داده گیری برمهنای مفاهیم درباال گیری هظری اهارت است از هموهه هموهه
زماان  گیری، روشی است بارای گاردآوری و تهلیا  هم این هوع هموهه(. 593، 1522پور،  مهما)

 .ها های برگرفته از داده ها و مقوله ها برمهنای انوان داده
کننا  به این معنا کاه  گیری کیفی، تعااد افراد هموهه را با معیار کفایت هظری تعیین می در هموهه

یرتر م ابهه ومراهاه، اطالاات بیراتری در رسا که اهجام ب که پژوهرگر به این هتیجه می زماهی
کناا  گذارد و تنها تکرار اطالاات پیرین است، گردآوری اطالااات را متوقاف می اختیار وی همی

 (.٢١ ،  ٠٠ ،  گابریوم و هولرتین)
 

 کفایت نظری. 5
 ها یاا مقولاه« کفایات هظاری»ها،  آوری داده معیار قراوت در مورد زمان متوقف کردن فراینا ام 

هاا  آوری هرگوهه داده، کمکی به افزایش ویژگی ای است که ام  کفایت هظری، مربله. هظریه است
وسیله آن  شود که پژوهرگر به اهارت دیگر، هیچ داده بیرتری یافت همی به. و غنای یک مقوله هکنا

کنا، از  میهای مرابه را چناین بار مراهاه  پس از اینکه پژوهرگر، داده. بتواها مقوله را رشا دها
  بناابراین، در روش «...شاود کاه یاک مقولاه باه کفایات رسایاه اسات لهاظ تجربی مطمئن می

رود و از طریان  باه پایش مایاا   و هه طرح پژوهش اا   گیری از طرین ظهور مفاهیم هو بنیاد، هموهه داده
 (.114، 9222،  پرایس و شیال)شود  مهاود میاا    و هه طرح پژوهش اا   کفایت هظری

مفااهیم و هیاز   فراینا تهقن کفایت هظری در ایان مقالاه، باا ذکار کاما  تعاااد کااهای بااز،
 .ها ارائه شاه است شاه در اریان کاگذاری م ابهه گرفته و اصالح های شک  مقوله

 
  بنیاد؛ مصاحبه عمقی فردی های نظریه داده شناختی گردآوری داده ابزار روش. 6

امقای، یکای از   م اابهه. شاود یافته اهجاام می سااخت صاورت هیمه بهها در این پاژوهش  م ابهه
مارشال )ها در مطالعات موردی است  ترین مناب  گردآوری داده شاه کیفی و از مهم های شناخته روش

ای شاخص، مفیاترین شک  م ابهه بارای  گوهه ، به ساختمنا م ابهه هیمه(.    ، ١١  و راسمن، 
،  مرای اصالی در ایان شاک  از م اابهه یاک چاارچوب و خط. تهای کیفی اس هاایت پژوهش

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ایستادگان  برون

 ...تلویزیون  رادیوـ

از   هایی را کاه بایاا در طاول م اابهه پوشاش داده شاوها، یاک شامای کلای موضواات و مههث
 (.151، 1224،  کوی )کنا  ها را مرخص می ها و هیز ترتیب پرسیاه شان آن پرسش

امقی درواق  هوای م اابهه توان گفت، م ابهه  کنناگان هیز می در مورد میزان آزادی شرکت
وگو آزادی بیراتری  ساختمنا است که به آزمودهی مورد م ابهه، برای هااایت اریاان گفات هیمه
توان این فعالیت را از شک  الی کنش متقاب ، به یک ابازار  ای می ه کارگیری فنون ویژ با به. دها می

های مهام  درواق  م اابهه امقای یکای از شایوه(.311، 1514بهی، )قارتمنا المی تهای  کرد 
در ایان . شاود دلی  داشتن یک موضاوع یگاهاه، تعاای  می م ابهه است که دراه آزادی در آن به

شاود  روش، م ابهه براساس روابط دور و هزدیک و پنهان و آشکار میان فرد و موضوع، متمرکز می
بر این، در  االوه(.151، 1541روهژر، )ا کن و بیرتر اوقات، هگرش غیرمستقیمی در آن دخالت می

هاویس  پیش. شاود ها بازساازی می شخ ای افاراد در طاول م اابهه  این روش، مهتاوای هظریاه
ها با طرح یک پرسش باز مطرح  هریک از این موضوع. م ابهه به چنا موضوع مختلف اشاره دارد

 (.115، 1511فلیک، )یابا  ای پایان می شود و با یک پرسش موااهه  می
 

 های عمقی و فرایند کدگذاری اجرای مصاحبه. 7
گیری  شاود و پاس از آن، اااول شاک  های امقای اهفارادی ذکار می های م ابهه در ادامه، پرسش

شااه کاه باه ترتیاب باروف  م ابهه اهجام 92کاگذاری مهوری و مفاهیم باص  از کاگذاری باز 
را  انوان هموهه، مفهومی که هرااهگر کاا    بهاها، ارائه خواها شا گذاری شاه الفهای اهگلیسی هام

کنا، هراهگر آن است که در کاگذاری باز م ابهه باا  انوان مؤیا در ستون متناظر ااول بم  می به
 .شوهاه به آن اشاره کرده است، مفهوم مورد اشاره بوده است ، دومین کای که م ابههفرد 

دلی   ها، باه برآماه از هکات کلیای م ابهههای تفکیکی برساختن مفاهیم و کاگذاری  ااول
 .اها و تنها در قالب هراهگرها گزارش شاه  بجم باال از مقاله بذف شاه

 
 گیری مفاهیم کدگذاری محوری و شکل(. 1)جدول شماره 

 
 نشانگر کدها تعداد کدها مفاهیم ردیف

1 سنتی و مذههی بودن مخاطهان رساهه دولتی 1

4 ایائولوژیک/ اپوزیسیون سیاسی 9

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 1شماره 
 1931بهار 

 نشانگر کدها تعداد کدها مفاهیم ردیف

4 ای ادراک بینارساهه5

1 واوگری واقعیت است1

 1 های بای  آزادی اهتخاب در رساهه3

9 میلی به فعالیت اصالح ااتماای بی4

92 دولتی  هاسالم بودن اخالقی رساهه1
 

1 مهتوایی شعارزدگی و بی 1

ایستادگی و  اثرگذاری امومی برون 2
1 پذیری با فرار افکار امومی اصالح

13 املی اهتقادی بی12
 

 11 ای های ماهواره  اایگزینی با تلویزیون 11

1 ای هاهمساهی رفتار سیاسی با م رف رساهه19

12 پنااری مخاطهان توهین به مخاطب و ابمن 15

 4 سوگیری رساهه ملی  از خهر تا سایر مهتواها 11

13 
متکثر اهتخابی   اایگزینی با رساهه

ای و اینترهت، آرشیو  های ماهواره تلویزیون)
 (شخ ی و ارایا

52 

19 ابساس برتری 14

  پرهیز از اتالف وقت 11
12

فر  اصالح  امکان اصالح صااوسیما با پیش 11
1 باکمیت

1 بینی زوال پیش12

ابزار تهمین و مسخ   مثابه دولتی به  رساهه 92
1 مخاطب
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 نشانگر کدها تعداد کدها مفاهیم ردیف

15 ابساس رضایت91

4 مه ول سیاسی باکمیتتلویزیون  99

93 بودگی مخاطهان رساهه دولتی سطهی 95

13 ابتذال مهتوا 91

9 سطهی بودن هگرش مسئوالن93

1 هابسناگی اخهار دولتی94

1 ایستادگی تاریجی بودن برون 91

1 ابساس هارضایتی از اامعه91

1 ابساس فقاان 92

5 دوری از اامعه52

1 های بای  ها در رساهه تکثر دیاگاه51

سرات و )ای  مهوریت خهر در اهتخاب رساهه59
3 (صهت

5 اایگزینی با اینترهت 55

9 ایستادگی تنزل تاریجی مهتوا، منجر به برون 51

11 سالمت اخالقی هسهی تلویزیون53

94 امکان اصالح رساهه دولتیاام 54

12 دروغین بودن اخهار و مهتوا51

3 دولتی  اعلی بودن مهتوای رساهه51

1 امکان اصالح شکلی در بریم خط قرمزها52
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 نشانگر کدها تعداد کدها مفاهیم ردیف

11 هماهنای رساهه و باکمیت12

14 ایستادگی مرارکت سیاسی در این برون11

4 ایستادگی ااتراضی برون 19

1 ای اادت رساهه15

91 همراهی اطرافیان11

9 های بای  اذابیت رساهه13

92 واوی آرامش است 14

12 تفاوتی ابساس بی 11

9 م رف اهاک تلویزیون11

3 ای و سیاسی ایستادگی رساهه زماهی برون هم12

4 گیری فردی ت میم32

5 گذاری ااتماای تلویزیون دولتی مواب فاصله31

11 دولتی  موااهه منفی با مخاطهان رساهه39

1 ایستادگان سیاسی سطهی بودن برون 35

5 ورز ایستادگان اهایره فرهیختگی برون 31

 12 ابساس خرم و هفرت 33

1 های بای  گرودگی و صرابت رساهه 34

9 امومی با تلویزیون دولتی گیری افکار شک  31

11 مهتوای فقیر و غیراذاب تلویزیون دولتی31

1 گذاری اایگزین در ارزش  اهمیت رساهه32
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 نشانگر کدها تعداد کدها مفاهیم ردیف

های  دولتی هسهت به تلویزیون  غنای رساهه 42
 9 ای ماهوارهپسنا  اامه

9 ابساس هوستالژیک 41

 9 هارضایتی از ساهسور 49

فعالیت ااتماای در راستای ترویج  45
13 ایستادگی برون

1 اهتقادهاپذیری رساهه و باکمیت 41

9 کاری هراس از تهریم سیاسی و مهافظه 43

 1 ها هارضایتی از اایگزین 44

 3 مراقهت از ذهن 41

 1 ایستادگی دفعی بودن برون 41

1 موااههمی  به گریز از  42

گاهی و تهلی  برآماه از  12 ارتقای آ
15 ایستادگی برون

1 دولتی  ایائولوژیک بودن رساهه 11

 پس از وقای )تهریم مقطعی تلویزیون دولتی  19
1 ...(، تغییر مکان، و11

9 تعار  و دوگاهگی برآماه از صااوسیما 15

گذاری  شکاف در سطح کارگزاری و سیاست 11
1 دولتی  رساهه

4 مثابه واهه ااتماای ایستادگی به برون 13

9 اهمیت ااتهار منه  خهری 14

ای،  های رساهه اام دسترسی به اایگزین 11
 1 مواب م رف

3 دولتی بیش از باکمیت  تر بودن رساهه افراطی 11

 12 دولتی  بی ااتمادی به رساهه 12
های  تغییر فرهنو امومی با اثرپذیری تلویزیون 12

1 ای ماهواره

1 روشنفکران دلزده 11
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 نشانگر کدها تعداد کدها مفاهیم ردیف

 5 دولتی  کنجکاوی هسهت به رساهه 19

 19 دولتی  هارابتی و تأسف از وضعیت رساهه 15

9 اام ابساس فقاان و کمهود 11

های بیگاهه  دولتی ایران و رساهه  هماهنای رساهه 13
 9 وابسته

1 ها در خامت سیاست رساههمهتوای اموم  14

1 های سیاسی گذاران بین قارت ظاهربینی تفاوت 11

1 ای های ماهواره ابتذال تلویزیون 11

1 دوگاهگی املکرد رساهه  مثهت و منفی 12

اصالح بینش اامعه و فرهنو امومی، مقامه  22
5 اصالح تلویزیون

های اقتاارگرا  چه  یکساهی موااهه با رساهه 21
9 دولتی، چه خ وصی

1 گرایی های دولتی در اصول وبات رساهه 29

هیاز امومی به آموزش همگاهی تلویزیون  25
1 دولتی

غیرسیاسی بودن و یا همسو بودن مخاطهان  21
1 دولتی  رساهه

 5 هماهنای مخاطهان تلویزیون با ماهواره 23

9 ها ااتمادسازی بای  24

3 امیاواری به اصالح از درون 21

1 تعار  رضایت امومی با باکمیت 21

5 باکیفیتسازی  سرخوردگی اهتظار سرگرم 22

1 ایستادگان تکثر برون 122

گاهی و ابترام به خود 121 5 خودآ

ابساس گناه و وااان معذب در صورت  129
1 دولتی  م رف رساهه

1 هراهی خاطرات تلخ فراموش 125

اامعه از فرهنو امومی بین بکومت و   فاصله 121
 5 و سهک زهاگی مردم
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 نشانگر کدها تعداد کدها مفاهیم ردیف

1 بذف مهتوا، مقام بر بذف رساهه 123

 9 ایستادگی طهیعی بودن و فردی بودن برون 124

1 اثرگذاری باالی رساهه دولتی در اامعه 121

1 امکان خلن وضعیت استثنائی آهی  زمینه تغییر 121

1 بذف قالب سریال 122

1 خهری می  به بی 112

9 ایستادگی امعی اثر بودن برون بی 111

 1 های بای  ترایح هسهی رساهه 119

9 دولتی  فقر اهتقادی اموم  منرأ قارت رساهه 115

1 مقاومت در برابر ایائولوژی باکم 111

  ابساس امنیت مخاطهان در اهان برساخته 113
9 ای رساهه

دولتی در راستای تثهیت وض    تغییر رساهه 114
 1 مواود

 1 منتقا بودن، اام  تمایز 111

 1 اثرگذاری اهاک تلویزیون دولتی 111

 
 ها تا مرز کفایت نظری مقولهفرایند ظهور مفاهیم و (. 2)جدول شماره 

 
اصالح مفاهیم پیشینظهور مفاهیم جدیدتعداد مفاهیمتعداد کدهای باز 

 ا 91 91 99

95 91 13 1 

 13 11 3 3 

 52 92 1 1 

 94 91 1 3 

 11 12 9 1 
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اصالح مفاهیم پیشینظهور مفاهیم جدیدتعداد مفاهیمتعداد کدهای باز 

 94 94 3 1 

 11 13 9 9 

12 12 3 9 

 94 91 5 5 

11 51 1 1 

 13 15 5  -

 14 13 4 9 

 95 91 1 9 

 91 99 3 5 

 11 11 9 1 

 11 12 1  -

 12 11 1 1 

 14 11 2  -

 92 12 9 1 

 11 11 9  -

12 11 1  -

 11 11 -  -

 95 91 -  -

52 51 -  -

 11 52 -  -

 51 55 -  -

 94 91 -  -

93 99 -  -
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ایستادگان  برون

 ...تلویزیون  رادیوـ

 اصلی از مفاهیم های گیری مقوله شکل(. 9)جدول شماره 
 

 مفاهیم برسازنده ها مقوله ردیف

مثابه  دولتی به  مخاطهان رساهه الف
 دیگری فرومایه

 (1)سنتی و مذههی بودن 
 (95)سطهی بودن 
 (39)موااهه منفی 

 (31)ساخته  دارای افکار دولت
 (11)سطح دسترسی مهاود 

 (21)مخاطهان غیرسیاسی بودن و یا همسو با دولت بودن 
 (115)فقر قارت تفکر اهتقادی 

مثابه  ایستادگان به برون ب
 ی برتر«ما»

 (9)مخالفت سیاسی 
 (1)واوگر واقعیت  است

 (14)خودبرتربینی 
 (91)منای  رضایت

 (31)ابساس فرهیختگی 
گاهی و تهلی  ااتماای   (12)دارایی آ

گاهی و ابترام به خود  (121)خودآ
 (111)مثابه منتقا  متمایز به

هاامیای از اصالح رساهه  پ
 دولتی

 (11)دولتی منو  به اصالح باکمیت   اصالح رساهه
 (12)بینی زوال  پیش

 (93)بودگی هگرش مسئوالن  سطهی
 (54)دولتی   اام امکان اصالح رساهه

 (52)خط قرمزها   اصالح تنها در مهاوده
 (12)و باکمیت هماهنای رساهه 

 (12)ای و تهریم مرارکت سیاسی  ایستادگی رساهه پیوها برون
 (41)اهتقادهاپذیری 

 (11)دولتی از باکمیت   تر بودن رساهه افراطی
 (121، 21)کورسوی امیا به اصالح از درون 

 (11)دولتی منو  به اصالح باکمیت   اصالح رساهه

 (41)از ذهن مراقهت  ای تقوای رساهه ت
 (129)دولتی   ابساس گناه در م رف رساهه

 (5)ای  ادراک بینارساهه ث

 (19)دولتی   کنجکاوی و هگاه دزداهه به رساهه
 (14)پذیرش پیوها سیاست و رساهه 
 (11)ای  های ماهواره پذیرش ابتذال اموم تلویزیون

 (23ای  های ماهواره تلویزیونپذیرش هماهنای مخاطهان و مخاطهان صااوسیما و 

ای و  اایگزینی تکثر رساهه ا
 (13)گری  اهتخاب

 (55)اایگزینی با اینترهت 
 (11)ای  های ماهواره  اایگزینی با تلویزیون

 (59)ای  مهوریت خهر در اهتخاب رساهه

 مایگی رساهه دولتی بی چ

 (1)دولتی   هاسالم بودن اخالقی رساهه
 (1)مهتوایی  بیشعارزدگی و 

 (94)هابسناگی اخهار دولتی 
 (41)مثابه خاطرات هوستالژیک  دولتی به  رساهه

 ابتذال رساهه دولتی ح

 (11)اتالف وقت مخاطهان 
 (51)تنزل تاریجی مهتوا 

 (93)ابتذال 
 (92)ابزار تهمین 

 (15)پنااری مخاطب  توهین و ابمن
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 مفاهیم برسازنده ها مقوله ردیف

بودن ایائولوژیک و سیاسی  خ
 دولتی  رساهه

 (11)ایائولوژیک بودن 
 (15)دولتی و اامعه   تعار  و دوگاهگی رساهه

 (11)سوگیری 
 (99)قرارگیری در اایگاه مه ول سیاسی باکمیت 

 (31، 121و  52)گذاری رساهه دولتی با اامعه  فاصله
 (33)براهگیزاهناگی خرم و هفرت مخاطب 

 (21)و هه رضایت امومی  اصالت رضایت باکمیت

 هاراستی و هادرستی مهتوا د

 (51)دروغین بودن مهتوا 
 (51)دولتی   اعلی بودن مهتوای رساهه

 (12)ااتمادی  بی
 (49)ساهسور 

های  آزادی و تکثر در رساهه ذ
 بای 

 (3)های بای   آزادی اهتخاب در رساهه
 (51)های بای   ها در رساهه تکثر دیاگاه

 ر
ااتماد به صرابت و ااتهار 

های بای  و اذابیت  رساهه
 مهتوایی

 (13)های بای   اذابیت رساهه
 (34)های بای   گرودگی و صرابت رساهه

 (14)ااتهار مناب  اایگزین 
 (24)ها  ااتمادسازی بای 

ساب  امن و آرام  ز
 ایستادگی برون

 (42)گریز از موااهه 
 (113)ای  رساههابساس امنیت در اهان 

 (14)آرامش 

های  ها و ستاهاه هسهیت داده ص
 ایستادگی برون

 (44)ای  های رساهه پایااری، در این هارضایتی از اایگزین
 (12)تغییر فرهنو امومی 

 (92)ابساس فقاان 
 (53)گذر از سالمت هسهی تلویزیون دولتی 

 (13)مثابه واهه ااتماای  بهایستادگی  بازهمایی برون واهه ااتماای  

ایستادگی  های برون گوهه س
(122) 

(19)ا ااتراضی (111)ایستادگی مقاومت  برون
 (22)خواه هاراضی  ایستادگی سرگرمی برون
(41و  93)ایستادگی پرهیز ابتذال  برون

شان تاریجی  ارفی ش
 ایستادگی هنو برون فر خرده

 (11)همراهی اطرافیان 
 (91)بودن  تاریجی

 (15)ای  گیری اادت رساهه شک 

هسهیت باکم بر فراینا   
 ایستادگی برون

 (11و  19)ایستادگی  مرارکت سیاسی در این برون
 (11)تلویزیون   کاهش م رف رساهه

 (19و  41)ایستادگی دفعی  واقعیت سیاسی و ااتماای مواب برون
 (119)های بای   ترایح هسهی رساهه

 اهفعال ااتماای ظ

 (4)میلی به اصالح ااتماای  بی
 (12)املی اهتقادی  بی
 (11)تفاوتی  بی

 (32)فردیت براسته 
 (112)خهری  می  به بی

 (14)طلهی  آرامش

ای با  می  به همساهی هاله ع
 اامعه

 (91)هارضایتی از کلیت اامعه 
 (45)کردن دیگران   می  به همراه

 (11)اطرافیان همراهی 
 (22)ای  تقام اصالح فرهنو امومی بر م رف رساهه
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 های اصلی کدگذاری محوری با شناسایی ارتباط بین مقوله(. 4)جدول شماره 
 

های فرای  تعااد مقوله های اصلی انوان مقوله های اصلی ارتها  بین مقوله
 زیرمجمواه

ایستادگان ای برون اهان رساهه

 1 (الف)مثابه دیگری فرومایه  دولتی به  مخاطهان رساهه

 1 (ب)ی برتر «ما»مثابه  ایستادگان به برون

 11 (پ)دولتی   هاامیای از اصالح رساهه

 9 (ت)ای  تقوای رساهه

 1 (ث)ای  ادراک بینارساهه

 5(ا)گری  ای و اهتخاب اایگزینی تکثر رساهه

ایستادگان اهان ااتماای برون
 4 (ظ) اهفعال ااتماای

 1 (ع)ای با اامعه  می  به همساهی هاله

دولتی   زای رساهه دالی  درون
ایستادگی مواب برون

 1 (چ)دولتی   گی رساهه مایه بی

 3 (ح)دولتی   ابتذال رساهه

 1 (خ)دولتی   ایائولوژیک و سیاسی بودن رساهه

 1(د)هاراستی و هادرستی مهتوای رساهه دولتی 

های  زای ترایح رساهه بروندالی  
بای 

 9(ذ)های بای   آزادی و تکثر در رساهه

 1(ر)های بای  و اذابیت مهتوایی  ااتماد به صرابت و ااتهار رساهه

ایستادگی فراینا برون
 5( )ایستادگی  هنو برون فر شان تاریجی خرده ارفی

 1 ( )ایستادگی  هسهیت باکم بر فراینا برون

 ایستادگی برونپیاما 

 5(ز)ایستادگی  ساب  امن و آرام برون

 1(س)ایستادگی  های برون ها و ستاهاه هسهیت داده

 1(ش)واهه ااتماای 

 (ص)ایستادگی  های برون گوهه

 1ااترا  ا ایستادگی مقاومت برون

 1 خواه هاراضی ایستادگی سرگرمی برون

 1ایستادگی پرهیز از ابتذال برون
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یگزینشی  الگوینظری و مفصل (.2) شکل شماره  پژوهشبندیکدگذار

 

 بندی تحلیل و جمع. 8
گرفته از خاالل  های شاک  بنای مفااهیم و مقولاه این مقاله پس از کاگاذاری گزینرای و مف ا 

 .کنا گرفته از میاان ارائه می شک   انوان هظریه شاه، شک  باال را به های اهجام م ابهه
ایستادگی  هایی از برون ایستادگی، گوهه زای برون زا و برون های درون این الگوی هظری، التدر 

ایساتادگی  خواه هاراضای و برون ایستادگی سرگرمی مقاومت، برون ا ایستادگی ااترا  را شام  برون
دگی باه ایساتا انوان پیاماا برون آفرینا که مواردی ماهنا آرامش و واهه ااتمااای را باه ابتذال، می

ایستادگان در الگوی هظری باال دارای  قالهی که در ترسیم معاهی ذهنی برون. کننا کنرگر ارضه می
ایساتادگان  ای و اهاان ااتمااای برون اهمیت بنیادین است، مرزگذاری و تفاوت بین اهان رساهه

رسانا،  میهظر  او، و هاراضی باه طلب، بقیقت شان، برتری ای ها در اهان رساهه است  هرچنا آن
آهان، برایراان   تفاوتی ااتماای را در اهان ااتماای شان از اهجام اصالح، اهفعال و بی اما هاامیای

تف ی  بیرتر باازگو  شاه را با  در ادامه هریک از ابعاد مورد بهث در الگوی هظری ارائه. زها رقم می
 .خواهیم کرد

 
 ایستادگی فرایند برون

شان تاریجی  ارفی 
هسهیت باکم بر فراینا. 

 ایستادگی های برون گونه
ایستادگی مقاومت و ااترا   برون 
خواه هاراضی  ایستادگی سرگرمی برون 
ایستادگی پرهیز از ابتذال برون 

 ایستادگی پیامدهای برون
ایستادگی  ساب  امن و آرام برون 
 ااتماای واهه 
ها و  هسهیت داده

 ایستادگی  هایهرون ستاهاه

 ایستادگان ای برون رسانه جهان
ای  ادراک بینارساهه 
ای و  اایگزینی تکثر رساهه

 گری  اهتخاب
ای  تقوای رساهه 
دولتی   هاامیای از اصالح رساهه 
بنای ما و دیگری برمهنای  تقسیم

 ای  م رف رساهه
مثابه  دولتی به  مخاطهان رساهه

 دیگری فرومایه 
ی «ما»مثابه  ایستادگان به برون

 برتر 

ای آرام و  جهان اجتماعی؛ هاله
 تفاوت بی

 اهفعال ااتماای 
ای با اامعه می  به همساهی هاله. 

زای  دالیل درون
 ایستادگی برون

 دولتی   مایگی رساهه بی 
دولتی   ابتذال رساهه 
 هادرستی هاراستی و

 دولتی   مهتوای رساهه
 ایائولوژیک و سیاسی

 .دولتی  بودن رساهه
 

زای  علل برون
 ایستادگی برون

 آزادی اهتخاب در
 های بای   رساهه

ها در  تکثر دیاگاه
 های بای   رساهه

های بای   اذابیت رساهه 
گرودگی و صرابت 

 های بای   رساهه
 ااتهار و ااتمادسازی

 ها بای 
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 ایستادگی های برون شناسایی گونه  .1-8
تاوان ادااا  اگرچه بتی می. اها این مقاله، یکاست و از یک گوهه ههوده  ان مورد بررسیایستادگ برون

های متفاوتی با دیگاری داشاتنا،  ها، و ادراک ها، تجربه کرد که هریک از افراد مورد مطالعه، ویژگی
شرح زیار ایستادگی غالب را به  برون  گوهه های مورد مطالعه، سه توان در هموهه سازی، می اما با ساده

 شناسایی کرد 
 ایستادگی مقاومت و اعتراض برون. 1-1-8

های دولتای را از ساها م ارف  ایستادگان با هقطه ازیمت سیاسی و ایاائولوژیک، رسااهه این برون
ایساتادگی آهاان هاشای از هاوای خراوهت پنهاان در  اهاا و اما  برون ای خاود باذف کرده رساهه

 .تلویزیون استویژه  دولتی و به  رویارویی با رساهه
هاایی ماهناا اصا   انوان مه اول سیاسای باکمیات و تعریاف مفهوم تعریف صااوسیما به

گذاری باا اامعاه،  رضایت باکمیت، سوگیری، تعار  با اامعاه، ایاائولوژیک باودن، و فاصاله
ایستادگان ساخته است که تنهاا موااب  دولتی در ذهن این دسته از برون  ای تنومنا را از رساهه سازه

 .خرم و هفرت آهان شاه است
دولتای، منجار باه   گذاری از ساوی رسااهه ایستاده و راههرد فاصله راههرد گسست از سوی برون

 .های دولتی و صااوسیما شاه است ایستادگان با رساهه ایجاد شکاف امیقی بین این دسته از برون
یاابی و  از هویت های فراوان ایان مقالاه تکارار شاا، بخرای سیاسی که در م ابهه  مخالفت

های دیگاار  گذاری در گوهااه اگرچااه ایاان فاصااله. ای اساات رساااهه« دیگااری»و « مااا»گیری  شااک 
مقاومت با بعاا و شاات  ا ایستادگان ااترا  ایستادگی هیز بروری مرهود دارد، اما در برون برون

 .رو هستیم بیرتری از این فاصله روبه
مثابه دیگری فرومایه، کسااهی هساتنا کاه  ادگان، بهایست دولتی از هظر این برون  مخاطهان رساهه

سااخته هساتنا، و در مقابا   امومًا سنتی، سطهی، فاقا قوای تفکر اهتقادی، و دارای افکاار دولت
گاهی، و است واوگر واقعیت بوده و در وضعیت  خودشان قرار دارها که فرهیخته، سرشار از خودآ

 .اهتقادی از دیگری متمایز هستنا
تواهسات  هاایی را کاه می کنش  ایساتادگان، هماه دولتی در ایان برون  ز اصالح رساهههاامیای ا

کرا و خروهت بین رساهه و  صورت واقعی و مرئی از انس اهتقادی و اصالبی بگیرد، به درون می
 .کنا ایستاده را پنهان می برون

ااماال ، درواق  همان خروهتی اسات کاه از ساوی رسااهه «پنااری مخاطب توهین و ابمن»
 .ایستادگی بینا، از برون شود و مخاطب، سپری برای دفاع و پایی برای گریز در خود همی می
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تارین انایتکاار  ایستادگان در مواردی بتای در هیهات بزر  صااوسیما برای این دسته از برون
این . دارد  انوان مخاطهان پیرین خود در کارهامه ای را الیه آهان به شاه قرن است که خروهت اامال

هایی که بن اات اب و مقاومت در برابار خراوهت را بارای خاود  مثابه سوژه ایستادگان هیز به برون
کننا، به فاصله و شکاف مواود و هیز بر شات خراوهت هماادینی کاه در میاان اسات،  تئوریزه می

گیرد و خروهتی  ایستادگی شک  می الهته این رادیکالیزه شان، در تااوم رویارویی و برون.افزاینا می
مثاباه  کاه رسااهه به اهارت دیگر، همخنان به. بخرا ایستادگی را معنا می شک  از برون چهره و بی بی

رسااهه هساتنا،   که سوژه ها هیز در قامت کساهی ابزار تهمین برای خود بن خروهت قائ  است، آن
 .برای خود بن اات اب قائلنا

 ضیخواه نارا  ایستادگی سرگرمی برون. 2-1-8

« دولتای  مایگی رساهه بی»خواه  هاراضی، کساهی هستنا که به ادراکی در مورد  ایستادگان سرگرمی برون
هااای  گری باااکم باار فرااای مجااازی و تلویزیون ای و اهتخاااب اها و در فرااای تکثاار رساااهه رساایاه
ر مهور سارگرمی که امومًا با اا ای خود های دیگری را برای تأمین هیازهای رساهه ای، اایگزین ماهواره

بار موضاعی کاه در ماورد مهتاوای  هاا االوه ایساتادگی آن کانش برون .اهاا پیااا کردها ا چرخا می
شک  تلویهی  داهنا، به را اعلی و غیرواقعی می  اها و آن دولتی پیاا کرده  های سرگرمی رساهه برهامه

 .سیاسی است  و ضمنی، مترمن هوای ایاه
های سرگرمی و  گوینا که دامن برهامه تلویزیون دولتی سخن میزدگی در  ها از هوای سیاست آن

را آغرته به هاوای « مهتوای پاک و خالص سرگرمی»های ویژه کودکان را گرفته است و  بتی برهامه
 .آورد کنا و تاب همی کنا که بینناه غیرسیاسی از آن پرهیز می زدگی ملموس می سیاست

ها و  هاا و ساریال هاا از ساهساور فیلم ایم کاه آن ها بودهشاه هیز بارها شا های اهجام در م ابهه
 .گوینا دولتی سخن می  راستی و درستی در رساهه واود هااشتن
دارهاا و پیگیار اخهاار سیاسای روز هیساتنا و در « خهری می  به بی»ایستادگان اگرچه  این برون

ااتماادی  ، اماا دچاار بیکنناا را اتخااذ می« تفااوتی بی»برابر وقای  و رویاادهای سیاسی، موض  
 .های دولتی هستنا مفر  به اخهار رساهه

 ایستادگان پرهیز از ابتذال برون. 3-1-8

ها و هیا  باه ادراک  صورت تاریجی و گاه در مقایسه باا دیگار رسااهه ایستادگاهی که امومًا به برون
  اهی را که به م ارف رسااههاها و زم مایه داهسته های دولتی را فقیر و کم ای، مهتوای رساهه بینارساهه

 .ایستادگان ابتذال هستنا اها، برون اها، گران و مواب خسران یافته اخت اص داده
طور ااام، اهااک اسات و در ماواردی از  ایساتادگان باه ای در این دساته از برون م رف رساهه
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هیز سخن گفت کاه  «ای تقوا و پرهیز رساهه»هوای   توان از تجربه های مطالعاتی این مقاله، می هموهه
و الاوگیری از « مراقهات از ذهان»هاا بار  آن. تاباا ای را برهمی می  به ابتذال رساهه و ماتن رسااهه

کیا دارها مایه می ای که آن را سطهی، اواماهه، مهتذل، و بی رویارویی با هر متن رساهه  .داهنا، تأ
. های دولتی گریزان هساتنا ساههمهتوایی، و توخالی بودن ر ایستادگان، از شعارزدگی، بی این برون

کنناا، اماا  خود هیز امومًا ابساس رضاایت تاام همی  ای های اایگزین رساهه ها اگرچه در اهتخاب آن
 .های متکثر اهاهی است کنش مراهران، ترک رساهه دولتی داخلی و راوع به دیگر رساهه

 ایستادگان ای برون جهان رسانه. 2-8
 هاا ای آن ادراک بینارسااهها اا   شااه شناسایی  گوهاه در هر سه ا ا ایستادگان برونای  کاهوهی اهان رساهه  هقطه

ای دیگر، بلکه باه اهاان  اها، اما هه به رساهه های دولتی داخلی مهاارت کرده ها از رساهه آن. است
کننا و موههت ااتمااد تاام  ای را تجربه می وطنی رساهه ها اهان اهارت دیگر، آن به. ای متکثر رساهه
شاان را الاب  اه هگااههایی دارها که اما ها رساهه آن. اها ای ارضه هکرده ای را به هیچ رساهه رساهه

سانجنا و ایان  ها می دیگار رسااهه  های برگزیاه خود را هیز با سانجه  کنا، اما همواره رساهه خود می
 .فراینا ارزیابی ااتهار و ااتماد، پیوسته ادامه دارد

  گری را با قرار گارفتن در اایگااه مخاطاب رسااهه ای و اهتخاب ها تکثر رساهه توان گفت آن می
دولتی هاارها و پیوها امین باکمیت سیاسی   ها امیای به اصالح رساهه آن. اها ضه کردهدولتی معاو

کمک  ها را به داهنا و کورسوی امیا به اصالح در مهاوده خط قرمز دولتی را هاگسستنی می  و رساهه
ه داهنا که کارگزاران داخلی و یا صابهان تریهون، هیرتری برای اصاالح از درون با لهظات، آهی می

 .زهنا فربه می  های این رساهه اااره
ای و  هایی از مراقهات و تقاوای رسااهه ها و تجرباه ایستادگی ادراک هایی از برون این افراد، گوهه

خاود باه   اها و این مفهوم را در مهاارت خود قرار داده  ای م رف رساهه  پرهیز از ابتذال را در برهامه
ای را  اها و پرهیز از رساهه دولتی، آورده پرهیز از ابتذال رسااهه دههای متکثر هیز همراه بر دهیای رساهه
 .بار هراهاه است ها به در ادراک آن

ی «ماا»تأما  اسات، مرزگاذاری  ایساتادگان، قاب  ای برون مفهوم دیگری که در اهاان رسااهه
و ای کاه ساطهی  های دولتی اسات  دیگاری فرومایاه مخاطهان رساهه« دیگری»ایستادگان و  برون

وگو  گفات پذیر و قاب  ایستادگان، آشتی اامی و فاقا قارت تفکر و ایائولوژیک است، در ذهن برون
گاه، و برتر هستنا ایستادگاهی که فهیم، متمایز، اهتقادی ی برون«ما»هم با  هیست، آن  .، خودآ

هماای تر، فاصله را دورتار، و دور زها و شکاف را امین ای، گسست را دامن می این اهان رساهه
 .کنا تر می ایستادگان را تیره دولتی و برون  رساهه  رابطه



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

65 
 دهمدوره 

 1شماره 
 1931بهار 

 ایستادگان جهان اجتماعی برون. 3-8
ها در اهاان واقا   آن  ای تواهست ترامان کنش رساهه ایستادگان، می ااتماای برون  گیری اهان شک 

  ممکن داهستن اصاالح رسااههها با ها آن. ای دارد ایستادگی رساهه های بنیادینی با برون  باشا، اما تفاوت
ایان افاراد . گریزها می  داهنا، از این رساهه دولتی و باکمیت برقرار می  دولتی، و پیوهای که میان رساهه

کنناا تاا در رویاارویی باا  اها، ابسااس امنیات بیراتری می ای که برای خود سااخته در اهان رساهه
رسایان باه ابسااس امنیات و آراماش، اهتخااب ای را بارای  ها مهاارت رساهه آن. های دولتی  رساهه

 .داهستنا پذیر همی های دولتی امکان رسیان به آن را برای خود امکان کننا  مفهومی که در رساهه می
ایساتادگی دههاال  ایستادگان، متأثر از هی  به آرامری که در پس کنش برون اهان ااتماای برون

 .اصالبی استشود، اهاهی آرام و باون ام  تغییرخواه و  می
هستنا، می  به همراهای دیگاران   شاه، از کلیت وضعیت اامعه خود هاراضی ایستادگان مطالعه برون

ای باا اطرافیاان، اماری  همساهی هاله. کننا با خود را دارها، اما امومًا برای ایجاد این همراهی تالش همی
ای  کنا و این خطاای هالاه تقویت میایستادگان  است که ابساس امنیت و پرتیهاهی ااتماای را در برون

 .شوها تعریف می« ایستادگان مای برون»کنا که اموم مردم در زمره  ها ایجاد می را در آن
ها اگرچه به وضعیت فرهنو امومی اامعه اهتقادهاای بنیاادینی دارهاا، اماا اقااامی بارای  آن

اصاالح ااتمااای و میلای باه  کنناا و در اهاان ااتمااای خاود، بی اصالح فرهنو امومی همی
املای را  تفاوتی و وضعیت بی ها با فردیت براسته خود، بی آن. کننا املی اهتقادی را تجربه می بی
 .اها شان قرار داده های اهان ااتماای انوان ستون به
 ایستادگی دالیل برون. 4-8

ساتادگی باوده ای یابی کنش برون دههال الت شاه، به این مقاله در پاسخ به پرسش اصلی دیگر مطرح
تاوان در دو ساطح باه  بنیاد، می های هظریه داده با تواه به طی فراینا تهقین و اهجام پژوهش. است

 .این پرسش، پاسخ گفت و دالی  برآماه از مطالعات را ارضه کرد
های امقای  ایستادگی، همان دالیلی خواهناا باود کاه از م اابهه در سطح هخست، دالی  برون

ایستادگان بیرون کریاه شااه اسات و طهعاًا  واسطه و مستقیم برون خوداظهاری بیاهفرادی و برمهنای 
 ایستادگی اظهارشاه قرار خواهنا گرفت  ها و دالی  برون های این الت یاباهه هم بر پایه تهلی  الت

ایساتادگی موردهاای مطالعااتی در دو گوهاه  یاباهه، دالی  برون الت  در این صورت، با موااهه
زایای کاه باه وضاعیت  هاای برون گردد، و الت های دولتی باازمی زایی که به رساهه رونهای د الت
 شود، تعریف خواها شا  های متکثر اهاهی مربو  می رساهه

دولتای، هاراساتی و هادرساتی مهتاوای   دولتی، ابتذال رساهه  مایگی و ضعف مهتوای رساهه بی
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های امقی، از اوام  اصلی  دولتی، در م ابهه  دولتی، و ایائولوژیک و سیاسی بودن رساهه  رساهه
 .اها ایستادگی قلمااد شاه زای برون درون

های  ها، اااذابیت، گرااودگی، و صاارابت رساااهه همخنااین آزادی اهتخاااب، فراواهاای دیاااگاه
 .اها ایستادگی داهسته شاه زای برون ها، از اوام  اصلی برون اایگزین و ااتهار و ااتمادسازی آن

ایساتادگی ههاان اسات، دساتیابی باه آراماش و  ه در پیاماهای ااتمااای بروندر سطح دوم ک
های پنهااهی هساتنا کاه اگرچاه در گاام هخسات، مهارک کانش  همخنین واهه ااتماای، الت

 .شوها های ضمنی و پنهان برشمرده می انوان الت اها، اما پس از دستیابی، به ایستادگی ههوده برون
 

 سخن پایانی
این مقاله، باکی از آن است که با تواه به بسته بودن مسایر اصاالح و اهتقااد در های کیفی  بررسی

هاا، مسایری بارای اباراز و اصاالح سیساتم  آن  هاای اولیاه ایستادگان، در ام ، ااترا  ذهن برون
ایساتادگی  خروا از فراخواهی رسااهه و برون  یابا و با اههاشته شان، تنها منجر به اهتخاب گزینه همی
دولتای   ایستادگان مورد مطالعه، تعلن ایائولوژیکی باه هظاام سیاسای و رسااهه اموم برون.شود می

 یابناا و هاه هازل میا اا زام خود بها ا ای با مهتوای هاارها و بنابراین، هه دلیلی برای ماهان در کنار رساهه
در شارایطی کاه ااتارا  .شااه دلیلی برای ایستادن و ااترا  تا بازگرداهان رساهه به مسیر اصالح

اصاالح  ای روبه تواهاا گزیناه ایستادگان، می دربقیقت برای تغییر در وض  هاخوشاینا از هگاه برون
دردساار  کننااا کااه راهاای آسااان، آرام، و بی هااا گریااز از وضاا  مواااود را اهتخاااب می باشااا، آن

ایساتادگان  توان از فقاان دو مفهوم در برون بنابراین، با تواه به مطالعات کیفی این مقاله، می.ستا
 .وفاداری و می  به اصالح شرایط: سخن گفت که اهارتنا از

میلای باه  تفااوتی و بی املی اهتقادی، می  به گریز و آرامش، فردیات براساته، بی وضعیت بی
های امقاای اهفاارادی و  هااایی هسااتنا کااه از م ااابهه اصااالح ااتماااای، همااه و همااه مفهوم

اها و بنابراین، کنش امعی برای اصالح شارایط  کاهوهی با بساما باال بیرون آماه های گروه م ابهه
 .ایستادگان مورد مطالعه، منتفی است هیز از سوی برون

دههال آن  ادگی، باهایسات کاواهه برون ایستادگان و تهلی  الت های برون این مقاله با ترسیم ویژگی
. های دولتی در ایاران اما  کناا گذاران رساهه مثابه زهو هرااری برای مایران و سیاست بود که به

های دولتی است که آرامش برخی  گذاری در رساهه این زهو هراار، هاشی از اتخاذ سیاست فاصله
 .اها را برگزیاههم ریخته است و آهان در طلب آرامش، راههرد گسست   مخاطهان  بای را به

هاای ظااهری و  ایساتادگی و باا برشامردن الت هاای کااهوهی برون این مقاله، با ترسیم مفهوم
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شااه، راه را بارای آشاتی  انوان یاک واقعیات ضاخیم ترسیم تواهاا باه ایستادگی، می تلویهی برون
باا تغییار و  ایستادگان بگراایا و باه درون کرایان آهاان را های دولتی و برون  گذاران رساهه سیاست

های  ترسیم اهااف راههردی، راههردها، و الگوهای اقااام رسااهه.تعای  وضعیت خود، ممکن کنا
انوان یک انوان پژوهری مستق  در  ایستادگان به دولتی برای کاستن فاصله و به درون کریان برون

هان در این مقاله های پن تواها راهگرای تااوم این پژوهش باشا و دغاغه ، می مایریت رساهه  بیطه
 .سوی اهرمامی شان هاایت کنا را به
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