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  چكيده
يند توزيـع قـدرت و تحـول    افر موضوع اصلي اين مقاله اين است كه رسانه چه نقشي در

ارتباط منطقي و دقيق ميان تحول سياسي و  يمتا بتوان يماين نوشته در تالشدر  .سياسي دارد
بـه  بينـدازيم  شـده، نگـاهي    با رويكرد انتخاب ،و البته كنيمبررسي را ها در آن  نقش رسانه

. انـد  كـرده  هـا در آن اعمـال   جمهوري ايران و نقشي كـه رسـانه   موضوع انتخابات رياست
ايفـا  جمهـوري   انتخابات رياست ةويژه در دهمين دور اند نقش مهمي را به ها توانسته رسانه
 تغييـر اي را در  ويـژه  تـأثير بار  نخستينملي براي  ة. پخش مناظرات تلويزيوني از رسانكنند

دنبال داشته است كـه در نـوع خـود     عمومي كشور به ةگفتمان سياسي و طرح آن در حوز
اي و  خانـه  كتاب با روش اسنادي ور است. اين پژوهش ماهيت كيفي و بنيادي دارد نظي كم

  تحليل و توصيف انجام شده است.
فضـاي   ،، اينترنت، تلويزيونجمهوري انتخابات رياسترسانه، تحول سياسي،  :ها كليدواژه
  مجازي.

  
  مقدمه .1

قبل و بعد  هاي نتخاباترياست جمهوري ايران از يك حيث با تمام ا ةانتخابات دهمين دور
نامزدهاي  ةهاي انتخاباتي تاريخ ايران مناظر بار در رقابت نخستيناز انقالب تفاوت داشت و 
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هاي متنوع راديويي و تلويزيوني جمهوري اسـالمي   طور مستقيم و زنده از شبكه هانتخابات ب
 ؛و متنوع يافتهايي گسترده  ها در فضاي سياسي و اجتماعي بازتاب ايران پخش شد. مناظره

شـدن   ها و تبـديل  هاي سياسي در انواع رسانه و چهره ،ها ها، گروه هاي جريان گيري از موضع
و تبليغات گرفته تا طنزهايي كه از  ،ها، تظاهرات ها به شعار تجمع كاررفته در مناظره الفاظ به

بـا  جمهـوري   گرفتنـد. تفـاوت ديگـر انتخابـات دهـم رياسـت       ها مايـه مـي   محتواي مناظره
) پيرامون اين 1394 (زمانيان» كردارهاي گفتماني«هاي ديگر ايران كميت و كيفيت   انتخابات

ها مستند افـزايش بـارز    هاست. رسانه مناظره ةويژه در هفت زماني تبليغات به ةانتخابات در باز
  انتخابات هستند. ةعمومي ايران در آستان ةحجم كردارهاي گفتماني در حوز

  
  رت تحقيقاهميت و ضرو .2

رسـانه وجـود دارنـد كـه براسـاس       به راجعهايي كلي  دهد ديدگاه پژوهش نشان مي ةپيشين
هـا و   ديـدگاه  ةهاي مختلفي طرح شده است. باوجود اختالفات فـاحش، همـ   هريك نظريه

نظـر دارنـد؛    گيرند در اثرگذاري رسانه اتفـاق  هايي كه در ذيل اين موضوعات قرار مي نظريه
  اشد، خواه ديالكتيك، يا تكويني.خواه تأثير علي ب

مطالعـات تطبيقـي مختلفـي انجـام      MSDاي يا  وابستگي نظام رسانه ةپس از طرح نظري
انـد. حتـي    ديگـر مقايسـه كـرده    اي جوامع مختلفي را با يك هاي رسانه كه نظاماست گرفته 

اي شـكل   شناختي رسانه ضمن همـين مطالعـات مقايسـه    هاي سياسي و جامعه بعضي نظريه
كند و ازقضا جزء ادبيات  شان ارزيابي مي ها را در بستر اجتماعي رسانه MSD ةاند. نظري گرفته

هاي متنـوع و متعـددي در داخـل و خـارج      رود. رسانه شمار مي كالسيك علوم اجتماعي به
نظـر دارنـد. اوضـاع داخلـي ايـران و       عنوان عضو جماعت هدف در شهروندان ايراني را به
هـا،   الملل و نگرش و مواضـع ديگـر دولـت    مي در منطقه و نظام بينجايگاه جمهوري اسال

اي  درقبال جمهـوري اسـالمي نظـام رسـانه     ،اي هاي بزرگ جهاني و منطقه خصوصاً قدرت
هاي  اي كه با نظام درمورد اين نظام رسانه ،حال اي را در ايران ايجاد كرده است. بااين پيچيده
انجام نشده اسـت. ايـن نيـز ضـرورت      تحقيقيهنوز  هايي عمده دارد اي ديگر تفاوت رسانه

  پژوهش حاضر است. شدن ديگر انجام
 ةگذشـت  هـاي  بـرخالف انتخابـات   ،دهم) ةجمهوري (دور انتخابات رياست ةدر اين دور
تاز فضاي عمومي نبودند.   هايشان يكه هاي سياسي با رسانه و چهره ،ها ها، گروه ايران، جريان

هاي عمومي  رنخبه و غيرسياسي ازجمله افراد معمولي در بحثحضور كارگزاران مختلف غي
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انـواع   تر از گذشته بود. ايـن كـارگزاران و مشخصـاً افـراد     مربوط به انتخابات بسيار پررنگ
لوهـان وسـيع    هـا و ارتباطـات را ماننـد مـك     (اگر اين تكنولوژيرا  يهاي ارتباط تكنولوژي

ار گرفتند. گذشته ك ات و موضوعات پيرامون آن بهانتخاب ةتعريف كنيم) براي ابراز نظر دربار
اي از كارگزاران اين مجال را دادند  طيف گسترده  و فضاهاي مجازي به راههماز زبان، تلفن 

رودررو يـا محافـل    ةگوهـاي دو يـا چندجانبـ   و تر از گفـت  تا نظر خود را در سطحي وسيع
شدن عاليـق خـود اقـدام     ميكوچك اعالن كنند و خارج از سازوكارهاي معمول براي عمو

سياسـي بـا    يخـوردن تحـول   رقـم   ظنـي قـوي بـه    ةنمايند. مجموع موارد يادشده ايجادكنند
  است. 1388انتخابات 

  
  ارچوب نظري تحقيقهچ .3
شده  هاي مطرح پرسش گويي به پژوهش و پاسخ ةحل مسئل ارچوب نظري بايد متضمن راههچ

ا هـ   ارچوبي نظري براي تبيين نقش رسـانه هيم تا چكن باشد. ما از سه رويكرد نظري استفاده مي
  فراهم آوريم: 1388طور مشخص در انتخابات سال  در تحوالت سياسي ايران و به

 ؛عمومي هابرماس ةحوز ةنظري .1

 ؛اي زمانيان قطبش توده ةنظري .2

  .راكيچ و دفلورـ  بال ةهاي رسان وابستگي نظام ةنظري .3
ماس در علوم سياسي ايـران رواج بسـيار دارد، امـا    عمومي هابر ةتحول ساختاري حوز

ترين معضـل كـاربرد درمـورد ايـران      هابرماس اصلي ةنظري محوريت تاريخ و تاريخيت در
  است، زيرا ايران ازحيث تاريخي با جوامع غربي تفاوت دارد.

خـود يـك    ايـران جمهـوري   رياسـت انتخابات  ةبودن يا نبودن دهمين دور سياسي تحول
زمانيـان اسـتفاده كـرديم، زيـرا      »اي توده قطبش« ةنظريبراي حل اين مسئله از  مسئله است.
ا هـ  گيري نيروهاي اجتماعي و بسيج سياسي راه را براي تبيين تأثير رسـانه  شكل  توجه آن به

  كند. باز مي
عمومي ايران را براساس چند مؤلفه تعريف و تحوالت آن را در پيوند با  ةحوز ،درپايان

راكـيچ و  ـ  اي بال هاي رسانه وابستگي نظام ةجاكه نظري بندي خواهيم كرد. ازآن رسانه صورت
ها بر مخاطبـان را در بسـتر اجتمـاعي توضـيح      ها و تأثيرات مختلف آن ) رسانه1976فلور (

  باال مفيد خواهد بود. ةدهد براي تكميل دو نظري مي
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انتخابات. كار ما  ،سانهمحور اين مقاله است: تحول سياسي، ر هگان توان گفت يك سه مي
يعنـي   )systemانتخابـات در يـك منظومـه (   و  ،رسـانه  ،تحول سياسـي  ةگان دهي سه سازمان
هـا   و پديده ،) ميان تحول سياسي، رسانه، انتخاباتsystemicاي از مناسبات منظوم ( مجموعه

  است.ه  و مفاهيم مرتبط با آن
  

  تحقيق ةپيشين .4
طـور مشـخص نقـش و     ) در پژوهشي به1388ديان (محمدمهدي اسماعيلي و احسان موح

براسـاس   ،هـا  انـد. آن  جايگاه صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران را موردبررسي قرار داده
جايگاه اين رسانه در نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران، نقش آن را در تحقـق مشـاركت   

  نند.ك  عمومي در انتخابات تشريح مي
در بررسـي تعامـل رسـانه و سياسـت،      ،)1391ابـايي ( سيدرحيم ابوالحسني و محمـد ب 

و تلفيقـي   ،محـور  محـور، جامعـه   رسـانه  ةسه دست اين موضوع را به رويكردهاي موجود به
اند. درپايان هر طبقه را موردنقد قرار داده  هايي را برشمرده از هريك نمونه و بندي كرده طبقه

ترين متغيرهاي دخيل  اند كه مهم ه كردهئاعنوان توليد خبر را اربا شناختي  رويكردي جامعهو 
ها، هنجارهاي  اي، مالكيت رسانه ند از محيط سياسي، قوانين و مقررات رسانها در آن عبارت

  صنعت روابط عمومي. ةو ميزان توسع ،يا  حرفه
را در  1388انتخابـات   ي) رخدادها1392( اصفهاني نصر آرش و پورجاليي حميدرضا

ـ    ها موضوع تعامل ميـان رهبـري جنـبش    نآاند.  كردهچوب تحليل تشريح راهچ  ةهـا بـا بدن
بـر اهميـت    و حوادث پـس از انتخابـات مـذكور بررسـي كـرده      به شان را باتوجه اجتماعي

ـ   فهم هاي تفسير در قابل ارچوبهچ ثير آن أكردن وضعيت موجود براي مخاطبان جنـبش و ت
تحقيق خـود را از تحليـل محتـواي     ها نتايج اند. آن كيد كردهأبر توان بسيج رهبري جنبش ت

انـد.   دسـت آورده  زمـاني دوسـاله بـه    ةهـا در يـك بـاز    هـا و بيانيـه   رانـي  كيفي مـتن سـخن  
سـه دوره تقسـيم و    بنـدي رهبـري جنـبش سياسـي قبـل و بعـد انتخابـات بـه         چوبراهچ

هـاي درونـي جنـبش طـي      كه در پـويش  . نتيجه ايناست  هاي هريك برشمرده شده ويژگي
ـ  شـان تحـت   بنـدي  ارچوبهچ شوند و مي تماعي رهبران نيز دچار تغييررخدادهاي اج ثير أت

  گيرد. وضع موجود قرار مي
اجتمـاعي فارسـي را بـا الگـوي      ــ  هاي سياسي ) وبالگ1391علي ربيعي و همكارانش (

مند انتخـاب و بـا تحليـل     طور هدف هايي را به وبالگو عمومي هابرماس تطبيق داده  ةحوز
  ند.ا  عه كردهمحتواي كيفي مطال
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اطالعـات   رسـي بـه   افزايش دسـت  ها به دهد هرچند فضاي وبالگ ها نشان مي ن تحقيق آ
شـدن اطالعـات در فضـاي     تكه ثير كمي دارد تا كيفي. تكهأتر ت شود، اما اين امر بيش منجر مي
 ها از فيلترينـگ  عوامل اين وضع است. آن هگفتن تا شنيدن ازجمل تر به ها و تمايل بيش وبالگ
  اند. هابرماس استفاده كرده ةتر تحقيق خود با نظري ها براي تطبيق هرچه بيش وبالگ

ـ 1389علي ربيعـي و معصـومه اسـماعيلي (    ثير تحـوالت اجتمـاعي بـر ميـزان اعتبـار      أ) ت
ها با  ند. آنا  را بررسي كرده 1388هاي خبري ميان شهروندان تهراني قبل و بعد انتخابات  رسانه

اند كـه   اين نتيجه رسيده بندي نظري استيوارت هيل و اعتبار منبع اندرسون به استفاده از تقسيم
هاي داخلي تقويت شده و از انباشت عمومي در جايگاه مسـلط   رسانه درقبالجو  جايگاه تقابل

اي ارزش  شدن اعتبـار منبـع رسـانه    توجهي كاسته شده است. با كاسته ميزان قابل و هژمونيك به
اي و  هاي مـاهواره  شبكه رود. افزايش گرايش به ال ميؤمان نسبت زير سه اطالعات آن نيز به

  ديگر اين تحقيق است. ةسال نتيج پنجمرزي ظرف  راديوهاي برون عدم اقبال به
هـا را   ثير رسـانه بـر رفتـار انتخابـاتي رسـانه     أ) در بررسي ت1388محمدرحيم عيوضي (

ثير بر افكار أترين واسطه براي ت مهم و فرهنگي ،عنوان بخشي از ساختار سياسي، اجتماعي به
ها  ثير رسانهأاين پژوهش سطح و ميزان ت ةدر انتخابات دانسته است. مسئل عمومي خصوصاً

آن  هـا بـه   هـاي ايـن اثرگـذاري اسـت كـه بـا انـواعي از نظريـه         بر رفتار انتخاباتي و شـيوه 
  شده است.  داده  پاسخ

رمــورد مشــخص انتخابــات در بررســي نقــش رســانه د ،)1388كــاووس ســيدامامي (
عطفي در ايفاي نقش تلويزيون در انتخابـات   ةجمهوري ايران، انتخابات دهم را نقط  رياست

ها در برداشت مخاطبـان از نامزدهـا و    و مناظره ،هاي تبليغاتي ها، فيلم دانسته است. مصاحبه
كـه   ،هش ديگـر هـاي چنـد پـژو    ثر بوده است. سيدامامي با استفاده از يافتهؤيشان مأنهايتاً ر
  اند، نقش تلويزيون را تحليل كرده است. دهنده بوده يأترين منبعشان مردم ر اصلي

بررسـي ميـزان    انداز بازاريابي سياسي به ) از چشم1391امير سيدي و ساناز طاهرخاني (
اند.  جمهوري پرداخته هاي مخاطب در انتخابات رياست ثير ابزارهاي تبليغاتي بر رفتار گروهأت

ـ   اي و غيررسانه رسانه ةدو دست ابزارهاي تبليغاتي را به ها آن ثير هريـك را بـا   أاي تقسـيم و ت
  اند. نامه ارزيابي كرده استفاده از پرسش

ثيرگـذاري در  أعنـوان ت  هـا در مـديريت بحـران هـم بـه      ديگر و نقش رسانه ةاز زاوي
هاي گروهـي   ههاي اين مهم هم توجه كرد كه معتقد هستند رسان تحوالت بايد به ديدگاه

هاي اجتمـاعي هـم بـه ايفـاي نقـش بپردازنـد و در        مقابله با بحران ةتوانند در عرص مي
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ثبـات اجتمـاعي    ةكننـد  هاي مختلفي مانند بحران هويت يا حوادث تهديـد  كاهش بحران
  .ثري داشته باشندؤكاركرد م

  
  اهداف و روش تحقيق .5

تحوالت سياسـي جمهـوري اسـالمي    ها بر  در اين پژوهش تالش خواهد شد تا آثار رسانه
بايد تحول سياسي بازتعريف و الگوي تحـوالت   رو، ازاينايران تحليل و توضيح داده شود. 

مـوردنظر ماسـت ايـن     هجاكه نقش رسان سياسي جمهوري اسالمي ايران طراحي شود. ازآن
اهد نجام خوامدني ايران  ةعمومي و جامع ةالگو براساس مناسبات حوزطراحي بازتعريف و 

عنوان محمـل   ها به نشان دهيم در ايران امروز رسانه بتوانيمرود درپايان  گرفت. لذا انتظار مي
  عمومي تأثيري قاطع دارند. ةحوز ةهاي ارتباطي بر ايجاد، حفظ، و توسع كنش

اي انجام گرفته اسـت. طراحـي    خانه با روش كتاب وكيفي دارد ـ  پژوهش ماهيت بنيادي
بستگي متغيرهاي مـوردنظر   گيرد كه وجه كمي دارند و هم انجام مي هايي فرضيه در پژوهش

  در پژوهش ما موضوعيت ندارد. خاصمعني  كنند. پس فرضيه و متغير به را دنبال مي
  

  ها و ابزار تحقيق آوري داده جمع .6
اي  شـبكه  ،حاضر هاي ايران است. درحال هاي خارجي يكي از وجوه مميز نظام رسانه رسانه

هـاي مسـتقيم    زمـان برنامـه   طور هم ها برفراز جو زمين حضور دارند كه قادرند به رهاز ماهوا
اكنون  در كشور ما نيز هم ،صدها كانال تلويزيوني را براي مردم پخش كنند. به همين ترتيب

پخـش   »اليمپوس« ةها توسط ماهوار تر آن دريافت است كه بيش صدها كانال تلويزيوني قابل
برداري  رؤيت و بهره راحتي قابل هاي كوچك به ها با نصب گيرنده برنامهشوند و همة اين  مي

دنبـال   هاي تجاري نيز تأثيرات فرهنگي و سياسي بـه  هستند. اما نبايد فراموش كرد كه كانال
هاي ديگـر   هاي سرمايه در كشور كردن مناسبت زيرا امپرياليسم اقتصادي براي نهادينه ،دارند
  .و خواهد بوداست سويه بوده  از صدور فرهنگ يك ناگزير

سـي و   بـي   سي فارسي با استفاده از منابع غني و متنوع سرويس جهـاني بـي   بي بي ةشبك
دفتر خبـري   هفتادهزار خبرنگار در بيش از  گيري از دو بهرهبا قدرت بازتوليد بسيار زياد و 

سـايت   راديو و وب سي با بي كنندگان تلويزيون فارسي بي در دنيا و تعامل خبرنگاران و تهيه
و فرهنگي بـراي جـذب مخاطـب     ،فارسي جهت پرداختن به موضوعات سياسي، اجتماعي

 كار كرد.  شروع به 1388دي  25يژه قشر جوان در و   به
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فارسـي از روش تحليـل   سـي   بـي  بيخبري  ةاي شبك براي ارزيابي اصول و فنون رسانه
شـده   بود از همة محتواي خبري پخـش محتوا استفاده شد. جامعة آماري اين مطالعه عبارت 

دوم و فارسي طـي روزهـاي دوم تـا بيسـت    سي  بي بي تلويزيوني ةهاي خبري شبك در برنامه
صـورت   آمـاري همـة محتواهـاي خبـري بـه      ةبـودن جامعـ   به محدود . باتوجه1388خرداد 
وتحليل قرار گرفت. مجموع عناوين خبري اين رسانه در روزهـاي   شماري مورد تجزيه تمام

 ارائه شده است. 1انتخابات دهم در جدول 

  تعداد عناوين خبري در روزهاي تبليغات انتخاباتي .1جدول 
تعدادروزهاتعدادها روز
2 5 12 3 
3 7 13 6 
4 6 14 2  
5 3 15 9 
6 4 16 12 
7 8 17 5 
8  - 18 7 
9 4 19 7 
10 3 20 4 
11 5 21 7 

  
عنـوان خبـري مـرتبط بـا انتخابـات دهـم        107روز  بيسـت دهد در  اين نتايج نشان مي

تلويزيوني پخش شده است. اين ميـزان محتـوا شـامل     ةجمهوري ايران در اين شبك رياست
تذكر اين نكته ضروري اسـت كـه ايـن عنـاوين خبـري بـين يـك تـا          .كلمه است 19773
  هاي مختلف خبري تكرار شده است. بار در بخش دوازده

  ها در كل اخبارتكرار اسامي كانديدا .2جدول 
 درصد تعداد كانديدا

 2/39 130 نژاد محمود احمدي

 3/28 94 موسوي ميرحسين

 1/24 80 مهدي كروبي
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 درصد تعداد كانديدا

 4/8 28 محسن رضايي

 100 332  كل

  

    
تـرين عنـاوين و محتـواي خبـري اخبـار       دهـد بـيش   و نمودار نشان مي 2 نتايج جدول

ترين ميـزان   و كم است %3/28سوي با و سپس مو %2/39نژاد با  مربوط به احمديسي  بي بي
هاي موجود ازطريـق آزمـون    است. تفاوت %4/8عناوين خبري مربوط به محسن رضايي با 

  شود. معنادار تلقي مي %99) در سطح اطمينان x=64.627,df=2 , p=0.000( مجذور كاي

  اخبار مثبت و منفي مرتبط با نامزدهاي انتخاباتي .3 جدول
 كل يخنث منفي مثبت نامزد

نژاد  احمدي
 43 3 21 19 تعداد

0/100 0/7 8/48 2/44درصد سطري
3/184 0/50 5/95 8/38 درصد ستوني

 موسوي
 20 3 1 16 تعداد

0/100 0/15 0/5 0/80درصد سطري
 2/87 0/50 5/4 7/32 درصد ستوني

 كروبي
 8 0 0 8 تعداد

0/100 0 0/1000درصد سطري
 3/16 0 0 3/16 درصد ستوني

 6 0 0 6 تعداد رضايي
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 كل يخنث منفي مثبت نامزد
0/100 0 0/1000درصد سطري
 2/12 0 0 0/12 درصد ستوني

 77 6 22 49 تعداد كل

  درصد سطري
 

6/63 6/28 8/7 0/100

0/1000/1000/1000/100 درصد ستوني
  

ترين عنـاوين و محتـواي خبـري مثبـت مربـوط بـه        دهد بيش نشان مي 3نتايج جدول 
ترين ميزان عناوين خبري مثبت  و كم است %7/32و سپس موسوي با  %2/44ا نژاد ب احمدي

  است. %2/12مربوط به محسن رضايي با 
نتـايج حـاكي از آن اسـت كـه      ،گيـرد  صـورت مـي    صورت هر كانديدا مقايسه اما وقتي به

اخبار مربوط به موسوي مثبت است، % 80صددرصد اخبار مربوط به رضايي و كروبي مثبت و 
هـاي موجـود نيـز ازطريـق      نژاد است. تفـاوت  اخبار مربوط به احمدي% 2/44 فقطكه  ليدرحا

  معنادار است.% 99در سطح اطمينان  )x=22.848 , df=6 , p=0.001آزمون مجذور كاي (

  سي فارسي بي شبكه بي ةها و فنون عمليات رواني مورداستفاد فراواني روش .4جدول 
 تعداد ها و فنون روش رديف

 82 اد ابهام پيرامون انتخاباتايج 1

 93 واگن (نمايش جمعيت زياد معترض با پخش) ةاستفاده از تكنيك دست 2

 72 زدايي از نيروهاي انتظامي (نمايش خشونت آنان) انسانيت 3

 74 زدايي از نيروهاي امنيتي انسانيت 4

 36 زدايي از سپاه و بسيج انسانيت 5

 37 ده و جانشين ناجا تخريب فرمان 6

 76 تقلب ةشايعنشر  7

 59 استفاده از خبرنگاران آماتور 8

 87 ها سازي تعداد كشته برجسته 9

 112 اعتراضات ةدامناگرانديسمان  10

 86 فجيع) ةتهييج و تشجيع معترضان (با نمايش و بيان صحن 11

 31 ها به مسئوالن نظام ها و مجروح انتساب كشته 12

 28 دهاي نظامايجاد انشقاق بين نها 13

 46 نظاماز نمايي  سياه 14
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 تعداد ها و فنون روش رديف

 78 گيري گسترده و شكنجه ادعاي دست 15

 31 )... و ،تخدير (پخش مكرر آهنگ، سرود 16

 19 هاي اعتراضي توليد و پخش سرودها و آهنگ 17

 49 اسناد مجازي (اسناد به آمار و ارقام غيرواقعي) 18

 16 جعل اخبار صداوسيماي جمهوري اسالمي 19

 27 تبليغات سياه (منبع دروغين) 20

 39 تبليغات خاكستري (منبع ناشناخته) 21

 21 نمايي از معترضان مظلوم 22

 11 انتساب رفتارهاي غيراخالقي به مسئوالن نظام 23

 31 القاي يأس و نااميدي 24

 11 سازي مسئوالن كشور متهم 25

 19 )تشبيه (تشبيه اعتراضات به نهضت گاندي و ماندال 26

  
انجـام شـد    1389درمقابل اين آمار و ارقام، نتايج پژوهش ميداني ديگري كـه در سـال   

شمارند  ) نتايج پژوهش ميداني خود را چنين برمي1389تأمل است. ربيعي و اسماعيلي ( قابل
محتـواي توليـدات    بعاً اعتمـاد بـه  طهاي داخلي درميان شهروندان تهراني و  كه اعتبار رسانه

  است.كاهش   بهشكلي محسوس رو  به يا  رسانه
تعداد كاربراني كه از يـك اشـتراك اينترنـت اسـتفاده      ،درخصوص تعداد كاربران اينترنت

اي چون ايران انواع ديگري غير از  توسعه گيرد. اما در كشور درحال كنند موردتوجه قرار مي مي
  شوند. محاسبات لحاظ مي هاي شراكتي در رسي ها و نيز دست نت اشتراك مثل استفاده از كافي

  كاربران اينترنتي تعداد .5 جدول
  5000000  تعداد تقريبي كاربران اينترنت

  %6/2  درصد خانوارهاي متصل به اينترنت
  خانوار) 844800(

  مشتركdial up  2500000  تعداد مشتركين
  %49  درصد كاربران زن اينترنت

  1500  هاي تهران تن  تعداد كافي
  

رسي دارند كـه   شهر ايران به اينترنت دست 220اكنون  دهند هم شان مينرها ترين آما جديد
شهر افزايش خواهد يافت. شـمار كـاربران اينترنـت در سـال      361به  2005اين رقم در سال 
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صـورت   ميليون ايرانـي بـه   5/2اكنون بيش از  كه هم رفت، درحالي نفر فراتر نمي 250از  1994
ترتيـب   ايـن  كننـد. بـه   صورت كاربر غيردائم از اينترنت استفاده مي هميليون نفر نيز ب 5/3دائم و 

افزايش يافته اسـت و طبـق    2003در سال  3/5به  1994ضريب نفوذ اينترنت از صفر در سال 
هـزار   صد ششميليون و  پنجبه  2004گرفته شمار كاربران اينترنت تا سال  برآوردهاي صورت

  يابد. ميليون نفر افزايش مي 35به  2007و در سال  ميليون پانزدهبه  2005نفر و در سال 
  

  هاي پژوهشي يافته .7
جمهوري ايران ازطريق تهييج شـهروندان بـه    رياست ةها بر انتخابات دهمين دور تأثير رسانه

اي  گانـه  تـوان براسـاس نيازهـاي سـه     شركت در انتخابات و بسيج نيروهاي اجتماعي را مي
ت محيط اجتمـاعي، نيـاز بـه كـنش معنـادار در آن محـيط       شامل نياز به شناخ(توضيح داد 

هـا را اسـاس    وابسـتگي آن  ةكـه نظريـ   )رهايي از آن محـيط اجتمـاعي   و نياز به ،اجتماعي
ز تحـوالت سياسـي در ايـن مسـير     بخشـي ا  ،درواقـع  دانـد.  ها مـي  وابستگي افراد به رسانه

  .شود مي  محقق
طـرز معنـاداري شـركت     كننـد يـا بـه    اين نيازها براي كساني كه در انتخابات شركت مي

طرزي معنـادار در   كنندگان در انتخابات و نيز افرادي كه به كنند نيز صادق است. شركت نمي
كنند همگي خواهان تغيير يا حفظ شرايط محيط اجتماعي هستند. نياز  انتخابات شركت نمي

با نوعي  ،يا كند ت وادارتواند افراد را به عدم شركت در انتخابا به فرار از محيط اجتماعي مي
خواهنـد بـه آن    سياسي دنبال كنند كـه مـي   ةدر عرص دادن، تحول جديدي را خاص از رأي

شناسـند و هـم راه    دست يابند. افراد ضمن شناخت محيط اجتماعي هم عاليق خود را مـي 
را ازطريـق رسـانه و    كننده در انتخابات . افراد نامزدهاي شركتكنند ميگيري آن را دنبال  پي

توانـد   يك از نامزدها مي دادن يا ندادن به كدام كنند كه رأي شناسند و برآورد مي ارتباطات مي
  سو با عاليقشان باشد. عاليقشان را محقق كند يا هم

جمهـوري،   هـاي بعـدي انتخابـات رياسـت     منـاظره در دوره  ةگرفتن روي با شكل راههم
هـاي علنـي و عمـومي درخصـوص فعاليـت خـود در        شگزار ةسازمان صداوسيما در ارائ

بردي نظرسنجي را در ايـن مركـز    بار شوراي راه نخستينتر عمل كرد و براي  انتخابات فعال
با حداقل  ،ها و تغييرات انتخابات يند نظرسنجيااي فر تا با رصد دقيق و لحظه كرداندازي  راه

هـاي   مجريان باتجربه در امر اجراي طرح. در اين ميان، گروهي از دهدخطا، آمارها را ارائه 
وكيف اجـراي   ها را از كم گران آن و با آموزش سراسري به پرسش كردنظرسنجي را دعوت 
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كه سؤاالت نظرسنجي بسيار دقيق و گسترده بـود و بـراي    ضمن اين كرد؛ها آگاه  نظرسنجي
  .ي شده بوديابي به اطالعاتي فراتر از انتخابات طراح دست و يابي به چند هدف دست

سايت روابـط عمـومي صداوسـيما آمـده اسـت، مركـز پـژوهش و         وبدر چه  براساس آن
ترين مراكز پژوهشي كشور است كـه بـا    ترين و گسترده سنجش افكار صداوسيما يكي از علمي

هـاي سـازمان را    دهي پژوهش ارزيابي و سازمان هاي علمي  قرن سابقه و با استفاده از روش نيم 
و نيازسنجي بـه   ،هاي اجتماعي، افكارسنجي، نظرسنجي پيمايش ةو اكنون در حوز برعهده دارد

ها  است. شايد بخشي از پيشينه و اعتبار اين نظرسنجي  اطمينان تبديل شده ي معتبر و قابل»برند«
كه هر سـال   نحوي وجو كرد، به را بايد در توان علمي نيروها و كنداكتور مناسبتي سازمان جست

با سنجش افكار، مسـيري را بـراي    ،هايي را اجرا و گام با اين كنداكتور، نظرسنجي مه ،اين مركز
درطـول دو دهـه، مركـز را از جايگـاه      ،كنـد. همـين رونـد    سازي فراهم مي ارتقاي كيفي برنامه

بينـيم كـه بـا ورود بـه      دهد و اكنون مي سمت مطالعات اجتماعي سوق مي اي به مطالعات رسانه
  .دهد ها را ارائه مي ترين نظرسنجي موثق عي و سياسيمباحث مختلف اجتما

جمهـوري نشـان    انتخابـات رياسـت   ةهاي اين مركز پژوهشـي در دهمـين دور   يافته
ها در بيان افكـار و   بيني نيست و آن پيش گويند رفتار ايرانيان قابل دهد كه بسياري مي مي

گر  پرسش زار و دويسته .كار هستند گران همواره محافظه شان به پرسش نظرات سياسي
مركز استان و مديران و كارشناسان مركز با دانش و تجاربي كه  32اين مركز در تهران و 

تـوان   علمـي نمـي   ةاند كه آن را در هيچ مركـز و مجموعـ   دارند ظرفيتي را فراهم آورده
شـد و   مركز استان را شامل مي 33و  ،شهر تابعه 66روستا،  330 نظرسنجي ةيافت. حوز

كردنـد   رو بود كه افراد نظرشان را صريح بيان نمـي   ماً با مشكالتي از اين دست روبهمسل
امـا ايـن    .آوردنـد  زبـان نمـي   شان را بـه  كاري، افكار سياسي خصلت محافظه ةواسط به ،يا

دليـل تجـارب     حـداقل رسـيد و بـه      جمهـوري بـه    مشكل در دوران انتخابـات رياسـت  
دقيـق   بسيارخوبي و با نتايج  اين پژوهش علمي را به هايي كه داده شد توانستند آموزش

  .به انجام برسانند
هاي پخش صداوسـيما بـه    هاي متنوع و ساعات طوالني اختصاص آنتن گذشته از برنامه

هاي نامزدها، رويكرد كلي صداوسيما براساس دو شاخص افزايش مشاركت عمـومي   برنامه
شـود.   هاي متعدد اين رسـانه ديـده مـي    نالهاي كا سازي در جدول پخش كلي برنامه و آگاه
توانست در تهييج مردم بـه شـركت در انتخابـات و     اي مي نوع برنامه هر ،كه اشاره شد چنان

  بسيج سياسي نيروهاي اجتماعي كاركرد مستقيم يا غيرمستقيم داشته باشد.
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و  سـي  بـي  بـي سي فارسي با استفاده از منابع غني و متنوع سرويس جهـاني   بي بي ةشبك
دفتر خبـري   هفتادگيري از دو هزار خبرنگار در بيش از  بهرهبا قدرت بازتوليد بسيار زياد و 

سـايت    با راديو و وبسي  بي بيكنندگان تلويزيون فارسي  در دنيا و تعامل خبرنگاران و تهيه
و فرهنگي بـراي جـذب مخاطـب     ،فارسي جهت پرداختن به موضوعات سياسي، اجتماعي

 خبـري  ةاي شـبك  كار كرد. براي ارزيابي اصـول و فنـون رسـانه    ان شروع بهويژه قشر جو به
فارسي از روش تحليل محتوا استفاده شد. جامعة آماري اين مطالعه عبارت بود از سي  بي بي

فارسي طـي  سي  بي بي تلويزيوني ةهاي خبري شبك شده در برنامه همة محتواي خبري پخش
  .1388دوم خرداد و  روزهاي دوم تا بيست
عنـوان خبـري مـرتبط بـا انتخابـات دهـم        107روز  بيسـت دهد در  اين نتايج نشان مي

تلويزيوني پخش شده است. اين ميـزان محتـوا شـامل     ةجمهوري ايران در اين شبك رياست
تذكر اين نكته ضروري اسـت كـه ايـن عنـاوين خبـري بـين يـك تـا          .كلمه است 19773
  شده است. هاي مختلف خبري تكرار بار در بخش دوازده

تـرين عنـاوين و محتـواي خبـري      دهـد بـيش   نتايج جدول و نمودار يادشده نشان مـي 
ترين ميـزان   و كم است %3/28 و سپس موسوي با %2/39نژاد با مربوط به احمديسي  بي بي

هاي موجود ازطريق آزمـون مجـذور    تفاوت است. %4/8 عناوين خبري مربوط به رضايي با
  شود. معنادار تلقي مي %99) در سطح اطمينان x=64.627,df=2 , p=0.000( كاي

ترين عناوين و محتواي خبـري بـا نگـاه مثبـت      دهد بيش نتايج جدول يادشده نشان مي
ترين ميـزان عنـاوين    و كم است %7/32و سپس موسوي با  %2/44نژاد با  مربوط به احمدي

كانديداها مالحظه  ةسصورت مقاي است. اما وقتي به %2/12خبري مثبت مربوط به رضايي با 
گردد، نتايج حاكي از آن است كه صددرصد اخبار مربوط بـه آقايـان رضـايي و كروبـي      مي

اخبـار   %2/44 فقـط كـه   درصد اخبار مربوط به موسوي مثبت است، درحالي هشتادمثبت و 
هـاي موجـود نيـز ازطريـق آزمـون مجـذور كـاي         نـژاد اسـت. تفـاوت    مربوط به احمـدي 

(x=22/848,df=6,p=0/001)  معنادار است. %99در سطح اطمينان  
نشـان داده شـده    دادندصورت  )1388باصري ( و  ،مرادي الياسي،ديگري كه  ةمطالع در
صـورت ميـانگين    روز پس از آن بـه  هفتادروز پس از انتخابات تا سي  بي بي ةكه شبكاست 

 معتـرض ان گـر  هاي تحليلي خود را به كنش هاي خبري و گزارش درصد برنامه سيحدود 
پس از انتخابات اختصاص داد. اين نسبت در روزهـاي آغـازين پـس از انتخابـات حـدود      

شدة  هاي انتخاب تدريج از ميزان آن كاسته شد. تحليل محتواي برنامه درصد بود كه به هشتاد
ها در حوادث پس از انتخابـات   هاي مختلف تلويزيوني و راديويي نشان داد آن رسانه شبكه
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 6ها و فنون در جـدول   ترين آن روش اند. مهم ليات رواني مختلفي استفاده كردهاز فنون عم
  اند. درج شده

  

  ها و فنون عمليات رواني فراواني روش .6جدول 
  سي فارسي بي بي ةشبك ةمورداستفاد

 تعداد ها و فنون روش رديف

 82 ايجاد ابهام پيرامون انتخابات 1

 93 ش جمعيت زياد معترض با پخش)واگن (نماي ةاستفاده از تكنيك دست 2

 72 زدايي از نيروهاي انتظامي (نمايش خشونت آنان) انسانيت 3

 74 زدايي از نيروهاي امنيتي انسانيت 4

 36 زدايي از سپاه و بسيج انسانيت 5

 37 ده و جانشين ناجا تخريب فرمان 6

 76 تقلب ةنشر شايع 7

 59 استفاده از خبرنگاران آماتور 8

 87 ها سازي تعداد كشته جستهبر 9

 112 اعتراضات ةاگرانديسمان دامن 10

 86 فجيع) ةتهييج و تشجيع معترضان (با نمايش و بيان صحن 11

 31 ها به مسئوالن نظام ها و مجروح انتساب كشته 12

 28 ايجاد انشقاق بين نهادهاي نظام 13

 46 نظام از نمايي سياه 14

 78 و شكنجه گيري گسترده ادعاي دست 15

 31 )... و ،تخدير (پخش مكرر آهنگ، سرود 16

 19 هاي اعتراضي توليد و پخش سرودها و آهنگ 17

 49 اسناد مجازي (اسناد به آمار و ارقام غيرواقعي) 18

 16 جعل اخبار صداوسيماي جمهوري اسالمي 19

 27 تبليغات سياه (منبع دروغين) 20

 39 اخته)تبليغات خاكستري (منبع ناشن 21

 21 نمايي از معترضان مظلوم 22

 11 انتساب رفتارهاي غيراخالقي به مسئوالن نظام 23

 31 القاي يأس و نااميدي 24

 11 سازي مسئوالن كشور متهم 25

 19 تشبيه (تشبيه اعتراضات به نهضت گاندي و ماندال) 26
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انجـام شـد    1389سـال  درمقابل اين آمار و ارقام، نتايج پژوهش ميداني ديگري كـه در  
شمارند  ) نتايج پژوهش ميداني خود را چنين برمي1389تأمل است. ربيعي و اسماعيلي ( قابل

هاي داخلي درميان شهروندان تهراني و تبعـاً اعتمـاد بـه محتـواي توليـدات       كه اعتبار رسانه
  كاهش است.  شكلي محسوس رو به اي به رسانه

هـاي   يران مانند ديگر كشـورها ظهـور شـبكه   عمومي در ا ةترين وجه تحول حوز عمده
 1388تحول كمي و كيفي گفتمان عمومي در انتخابـات   ةارتباطي مجازي است. بخش عمد

كشـور   ةتـرين رسـان   هاي مجـازي اسـت. هرچنـد صداوسـيما گسـترده      نيز محصول رسانه
ط ديگري با اساس نظري ما مرتب ةهاي مجازي بيش از هر رسان شود، اما رسانه محسوب مي

عمومي بررسي  ةارچوب حوزهرا در چ 1388هستند، زيرا ما تحول سياسي مالزم انتخابات 
ايـن   ةگير كميت و كيفيت گفتمان سياسي در آسـتان  مان تفاوت چشم كنيم و معيار اصلي مي

  انتخابات با انتخابات ادوار قبل است.
حـث و  معنـي فضـايي اسـت كـه از ب     عمـومي بـه   ةدرمورد انتخابات، گفتمـان و حـوز  

 ةگيـرد. سـخنان و گفتمـاني كـه در آسـتان      گوي غيرخصوصي و غيردولتي شكل ميو گفت
نظـر   در ايـران بـود كـه بـه     يانتخابـات  ةادوار گذشت ةمطرح شد بيش از هم 1388انتخابات 

هـاي   كـه قالـب   درحـالي  ؛اسـت  شـده ترين عامل آن در فضاي مجازي محقق  رسد مهم مي
و مطبوعات داخلـي و خـارجي در ادوار گذشـته     ،راديوچون تلويزيون،  اي ديگر هم رسانه

هاي خاص خود امكان حضور افـراد   فضاي مجازي بود كه با قابليت ،اند. بنابراين فعال بوده
  هاي ديگر فراهم كرد. عمومي را فارغ از قيدوبندهاي ذاتي و حقوقي رسانه ةدر حوز

هـاي   شبكه«كند. اينترنت يا  چيز اينترنت را تداعي مي فضاي مجازي معموالً بيش از هر
ارتباطي تمام تاريخ بشـري   ةترين شبك گربز ،تر گفته شد كه پيش چنان ،»ديگر متصل به يك

 1990 ةسـرانجام در دهـ   .ديگـر متصـل شـدند    كه بعدها همگي بـه يـك   هايي كهاست، شب
وندند. توانستند به آن بپي هاي سراسر جهان مي اندازي شد كه تمامي شبكه اي جهاني راه شبكه

هـاي پيشـين    انـد و قالـب   ها در آن شكل گرفتـه  امروز اينترنت فضايي است كه انواع رسانه
جهاني  ةبه شبك 1372اند. جمهوري اسالمي ايران از سال  ي نيز به اين فضا وارد شدها  رسانه

رسـي بـه اينترنـت بـه انـواع       پيوست و بعد از آن شهروندان ايراني متناسب با ميزان دسـت 
كه امكانـات اينترنتـي بـراي     تر اين و مهم يافتندرسي  هاي مجازي نيز دست ا و شبكهه رسانه

بـا ايجـاد   اسـت،  ايجاد ارتباطات اجتماعي مورداستفاده قرار گرفته است و درواقع توانسـته  
بـودن   جهـاني  سياسي را نيز موردتوجه و تحول قرار دهد. ةارتباطات وسيع اجتماعي، حوز

ارتباطـات   ةهاي جمعي در حـوز  ت مخاطب باعث تمركززدايي رسانهاينترنت و امكان فعالي
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 عمـومي و  ةتوان اينترنت را احياگر عامل انقالب و تغيير ابعاد حوز مي ،رو شده است. ازاين
كه شـكلي بـديل   است ). اينترنت بسياري را متقاعد كرده Hetherington 1997( كرد... تلقي 

  است. كردهعمومي ايجاد  ةبراي حوز
سال قرار  29تا  20درصد كاربران اينترنت در ايران در گروه سني  چهلكه  مهم اين ةنكت

مركـز مـديريت    .اتصال به اينترنت در ايـران اسـت   عاملترين  بيش  موبايل دارند و اينترنت
ملي اينترنت در آخرين گزارش خود شمار كـاربران اينترنـت در ايـران را تـا پايـان       ةتوسع
براساس ايـن آمـار    .نفر اعالم كرده است 644,005,45بالغ بر  1391نخست سال  ةماه شش

ــور    ــت در كشـ ــوذ اينترنـ ــريب نفـ ــه   %5/59 ضـ ــت كـ ــاربران  %46/36اسـ آن را كـ
كـاربر   799,581,27حـدود   ،ترتيـب   ايـن   هنـد؛ بـه  د   تشـكيل مـي   )GPRS(  موبايل اينترنت

 760,934,6آپ بـا   لات دايكاربران اينترن ،حال درهمين .وندش  به اينترنت متصل مي  موبايل با
و شمار مشتركان  دهند ميخود اختصاص  از كل اتصاالت اينترنت را به %17/9 كاربر حدود

البته اين  است. %65/4با ضريب نفوذ كاربر  980,515,3نيز برمبناي اين آمار  ADSLاينترنت 
انـد؛   داشـته  هرچند كه نفـوذ خـود را  است، تر بوده  كم 1388آمارها در زمان انتخابات سال 

در يك بررسي، شمار مشتركان اينترنت كشـور   ،ملي اينترنت ةكه مركز مديريت توسع چنان
نفـر و ضـريب نفـوذ ايـن پروتكـل ارتبـاطي را        000,550,24بـالغ   1389را در ارديبهشت 

  اي بوده است. وابستگي بسيار به اين فضاي رسانه ةندده  اعالم كرد كه خود نشان 66/32%
هـاي   واقع فضاي مجازي بسيار به رسانه د، بهكرتوان برداشت  گونه كه مي مانه ،بنابراين

هـم شـاهد    1388وابسته است و در انتخابات  ... و ،سنتي مانند تلويزيون، راديو، مطبوعات
رسـي   يافت و دست ها در فضاي مجازي بازنشر مي بوديم كه بسياري از محتواي اين رسانه

ثر نبـود  ؤفضاي مجازي م مورداگر بپذيريم كه زمان و مكان درو  كرد ميتري را فراهم  آسان
بازنشـر در   بـا و نيست، بنابراين بايد گفت محتواي توليدشده با هـر رويكـردي در رسـانه،    

  .كندنقش مهم خود را در تحوالت سياسي ايفا  است توانسته ،فضاي مجازي
 ةاز ايـن حيـث حـوز   قابليت فضاي مجازي در برقراري ارتباط مستقيم دو و چندجانبه 

 نخسـتين انتخابـات   1388گيـر گسـترش داده اسـت. انتخابـات      نحوي چشـم  عمومي را به
اي رسيده بود كه  اندازه هاي ارتباطاتي به جمهوري بود كه در آن عموميت تكنولوژي رياست

تركيـب   گوهـاي عمـومي اسـتفاده كننـد.    و شهروندان بتوانند از فضاي مجازي بـراي گفـت  
فرق دارد. امروز  1388انتخابات  ةهاي مجازي امروز ايران با آستان و رسانه ها شبكه ةمجموع

هاي مجازي دراختيار شهروندان ايرانـي قـرار    اي از شبكه نسل تازه راههمهاي  ازطريق تلفن
 ،اينترنت 1388موجود نبودند يا عموميت كنوني را نداشتند. در سال  1388دارد كه در سال 
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 ةرا دراختيـار عـد   هايي مجازي مانند فيسبوك قالب وبالگ و شبكه ،ها سايت گذشته از وب
عمومي ايـران   ةاي حوز ترين تحول رسانه كثيري از شهروندان ايراني قرار داده بود كه عمده

  را همين قسم اخير رقم زد.
  

  گيري . نتيجه8
ه را كار دشواري است كه تحقيقات چندجانبـ ها در تحوالت سياسي ايران  تبيين نقش رسانه

هـا در تحـوالت    نقش رسانه ةكند. نخستين اقدام مؤثر ما براي تحديد حدود مسئل طلب مي
عنوان  به 1388در سال  ايرانجمهوري  رياست ةسياسي ايران برگزيدن انتخابات دهمين دور
) Habermas 1962عمـومي هابرمـاس (   ةحـوز  ةمورد مطالعاتي بود. در شروع پژوهش نظري

نظـر   ها بر تحـوالت سياسـي ايـران بـه     براي تبيين تأثيرات رسانه ارچوب نظري مناسبيهچ
از را  1388عمومي ايـران در انتخابـات    ةرسيد بايد تحوالت حوز نظر مي  رسيد، يعني به مي

  بررسي كرد.اين منظر 
 هاي گاه فاحش ناسازي آثار هابرماس اوالً باط غلطي نبود، اما با ورود مستقيم بهناين است

  »عمومي ةحوز«هابرماس در ايران بر ما آشكار شد؛ در ادبيات آكادميك ايران  تصورات رايج
اين مفهوم را تا كانت دنبال كرديم. ثانياً گذشته  ةكه سابق آن شود حال هابرماس منتسب مي به

مـانع  » يمعمو ةتحول ساختاري حوز ةنظري«هاي ذاتي  از انتقادات وارد بر هابرماس ويژگي
هابرماس تاريخيت است و تفاوت  ةترين ويژگي نظري برجسته .شود ن ميكاربرد آن براي ايرا

تاريخي ايران با جوامع اروپايي موردنظر هابرماس بسيارند. ضمن تشـريح كليتـي از مبـاني    
تـدارك   ةمايـ  اي نقـدهاي (منفـي و مثبـت) هابرمـاس را دسـت      عمومي، پـاره  ةنظري حوز

 ارچوب نظري كرديم.هچ

ل سياسي بود. براساس معيارهاي عرف رايـج علـوم سياسـي    تحو ةمعضل ديگر ما مقول
راني، يا  حكم ةتغييري در حكومت، شيو 1388جمهوري سال  رياست ةانتخابات دهمين دور

سياسي تلقـي شـود. بـازتعريف     ينخبگان را در بر نداشت تا طبق همان عرف مذكور تحول
قطـبش  « ةشـد. نظريـ   م مـي هـا انجـا   تحول سياسي ضرورتي بود كه بايد در پيوند با رسـانه 

گيـري نيروهـاي    ) تحـوالت سياسـي ايـران را در پيونـد بـا شـكل      1395زمانيان ( »اي توده
حاكي از تغيير  1384انتخابات  ةرا درادام 1388كند و انتخابات  اجتماعي تشريح ميـ  سياسي

ري گيـ  اي تغييرات الگوي شكل قطبش توده ةداند. در نظري الگوي تحوالت سياسي ايران مي
اصلي تحوالت سياسي جمهوري اسالمي ايران هاي  مؤلفهاجتماعي يكي از ـ  نيروهاي سياسي

  ها را در آن دنبال كرد. توان تأثيرات رسانه رو مي ازهمين است و
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هاي نامزدهاي انتخاباتي از صداوسيماي جمهوري اسالمي كه براي  پخش مستقيم مناظره
تأثير قرار داد. نفس مناظره  اجتماعي را تحتـ  اسيشد بسيج نيروهاي سي بار اجرا مي نخستين
هاي مناظره، عملكرد صداوسيما، حتي  هاي طرف ها و واكنش تر از آن سخنان و كنش و بيش

بـر   عـالوه  ،هـا گذشـت   چه در مناظره نآ ها به عملكرد مجري برنامه، واكنش نهادها و چهره
از سـخنان شـهروندان در فضـاي    به موضوع اصلي حجم انبوهي  ،ها رسانه ةانعكاس در هم

  مجازي تبديل شد.
ملي در قبل و بعد از برگزاري انتخابات دهـم حضـور بسـيار     ةرسان كه اضافه كردبايد 

رغـم ايـن حضـور پررنـگ معتقدنـد       هرچند بسياري از كارشناسان علي ،فعالي داشته است
 ،د از آن هـم هـا را بازتـاب دهـد و بعـ     اي از سـاليق و گـروه   گسترده طيف است نتوانسته

بخشـي و   اقدامات، در ايجاد اجماع و انعكـاس دقيـق مطالـب بـراي آرامـش      ةرغم هم علي
  نبال نداشته است.د  ثير الزم را بهأآفريني ت اعتماد

ويـژه   تحوالت سياسي بهبا عمومي و ارتباط آن  ةها در تحول حوز تبيين نقش رسانه
تحول سياسي در ابعاد مختلف است. در درمورد ايران مستلزم بيان كيفيت تأثير رسانه بر 

هـا انجـام    ، بازتعريف تحول سياسي ضرورتي بود كه بايد در پيونـد بـا رسـانه   زمينهاين 
اي و انگيزش عمـومي كـه توسـط     شد و بنابراين، در اين مقاله، با نگاه به بسيج توده مي

ن را در گرفت و تحوالت سياسي ايـرا  تهييج و تحول سياسي صورت ميبراي كانديداها 
 ةدرادامـ  1388، انتخابـات  كرد مياجتماعي تشريح ـ  يري نيروهاي سياسيگ   پيوند با شكل

 ،درواقـع  .شـد حاكي از تغيير الگـوي تحـوالت سياسـي ايـران قلمـداد       1384انتخابات 
اي جدي در روند تحوالت سياسي جمهوري  عنوان مؤلفه گيري و ايجاد انگيزش به شكل

هـا در انـواع مختلـف آن     ر گرفت و از همين جهت نقش رسانهاسالمي ايران مدنظر قرا
و بـرخالف   1388بندي قرار گرفت كه توانست در انتخابـات سـال    موردبررسي و جمع

هـاي   ويـژه ازطريـق منـاظره     ثيرات جدي را درميان افكـار عمـومي بـه   أهاي قبلي ت دوره
  جاي گذارد. تلويزيوني بر

نهادي در اين تحقيق برروي  عنوان مدل پيش به و سودمندي هم ،وابستگي، منفعت ةنظري
اساسي نيازمندي و وابستگي مخاطب به رسانه در مقاطع مختلف مانند انتخابـات،   ةلفؤسه م

(صـحيح يـا    يـابي بـه اطالعـات و اخبـار     بروز و ظهور منفعت و رفع نيازمنـدي در دسـت  
مدل موردانتظار گـروه يـا   شده در  بيني به اهداف پيش يابي امكان دست و نهايتاً ،غيرصحيح)

  كار آيد. حو سياسي بهنتواند در تبيين نقش رسانه و  جريان سياسي نيز مي
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