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مسائلدرخبريگذاريمشیخطکهایندومدارند؛عهدهبرتأثیرگذارومهمنقشیسیاسی
مجازيوواقعیفضاهايکهبپذیریمبایدکهاینسوماست؛تاثیرگذارجامعهفرهنگیواجتماعی

ساخترونددرمجازيفضايدرخبريگذاريمشیخطوناپذیرندتفکیکیکدیگراز
).  Leah and livingstone, 2002: 167(استموثرواقعیتاجتماعی

وکشورجمعیرسانهبزرگترینمنزلهبهایران،اسالمیجمهوريسیمايوصداسازمان
بخشبایستیایران،درتلویزیونی-رادیوپخشمجوزدارايايرسانهسازمانتنهاهمچنین

درویژهبهسازمان،اینکهاستدادهنشانتجربه. دهدشپوشراجامعهخبرينیازازايعمده
مردمانتخاباتیآرايدروشودمیتلقیخبرحوزهدرمرجعهايرسانهازیکیسیما،بخش
کهشوندتدوینايگونهبهخبري،هايمشیخطکهاستآنمطلوببنابراین،. استمؤثرایران

کنند؛استفادهکشوراهدافتحققراستايدرنحوینبهتربهاي،رسانهظرفیتاینازبتوانند
سیمايوصداسازمانهايتالشبرخالفکهاستآنازحاکیمشاهدات،کهاینضمن
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مهمجملهازمجلس،انتخابات. دارندانایرانتخاباتیاخبارهدفهايگروهمیاندرايگسترده
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انتخاباتاینهرچهکهشودمیفرضچنیننظري،رویکردیکدر. خورندمیرقمکشور
سیستمباشند،جامعهياآرمعرفبهترنمایندگانچههروشودبرگزارتروخردمندانهترسالم

کمکدرمهمیبسیارنقشهارسانهکهآنجااز. شدخواهدترنزدیکسعادتبهکشوراداراي
باشدکهاینبایدسیمامانندايرسانههدفدارند،آگاهانهوعادالنهسالم،انتخاباتبرگزاريبه

تريشایستهنمایندگانچههرکهرسدمینظربهچنینزیرا. شوندبرگزیدهافرادترینشایسته
کهاستآنپژوهشایندراصلیفرضیه. داشتخواهدبهتريآیندهکشورشوند،انتخاب

درهارسانهکهاستنقشیازناشیاسالمی،شورايمجلسانتخاباتدرهاچالشبرخیظهور
اینتربیشتأثیرگذاريبرايمناسبگذاريمشیخطلذا. کنندمیایفافراگرداینمدیریت

. سازدهموارراشفافوعادالنهانتخاباتیبهرسیدنمسیرتواندمیانتخابات،زماندرها،رسانه
:کردطراحیچنیناینتوانمیراپژوهشایناصلیسواالتبنابراین،

رابهتريخبريگذاريمشیخطایران،اسالمیجمهوريسیمايدرتوانمیچگونه-1
کرد؟ایجاداسالمیشورايمجلسعادالنهولمساانتخاباتبرگزاريبراي
چهرعایتایران،اسالمیجمهوريسیمايخبريهايمشیخطاثربخشیافزایشبراي-2
دارد؟ضرورتنکاتی
درخبريگذاريمشیخطویژهبهوايرسانهگذاريمشیخطمطالعاتیحوزهکهآنجااز

اینباگرانپژوهشاست،گرفتهصورتحوزهایندرپژوهشیندرتبهوبودهجدیدکشور،
محسوبعمومیگذاريمشیخطحوزهازمهمبخشیخبري،گذاريمشیخطکهدغدغه

شناسیآسیبپژوهش،ایناصلیهدف. اندکردهمبادرتپژوهشیچنینانجامبهشود،می
لس،مجانتخاباتزماندرایران،اسالمیجمهوريسیمايدرخبري،گذاريمشیخطفراگرد

شرافتوخردمندانهتأثیرگذاريافزایشوفراگردایناصالحبرايراهکارهاییارائهمنظوربه
. استعمومیافکاربررسانه،اینمندانه

هاپیشینهمرور
کلـی سیستمدوبهعدالتیاکارآمديمفهومبرتأکیدباکرسیبهآراتبدیلباانتخاباتینظام
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هـا، نظـام ایـن ازکـدام هـر وشـود مـی تقسـیم تناسـبی انتخابـات نظاموحداکثريانتخاباتنظام
بـا نیـز مخـتلط انتخاباتنظام. دارندکرسیبهدهندگانرأيآرايتبدیلبرايمتفاوتیهايشیوه

سـاختار بـه بستهحکومتیهر. گرفتشکلباالکلینظامدومزایايازمنديبهرهوسازشهدف
شـکل باعـث کنـد انتخابکرسیبهآرايتبدیلبرايراانتخاباتیمنظاکدامکهاینواجتماعی

درناسـالم یـا وآمیـز مسـالمت سیاسـی رقابـت آنتبـع بهوجامعهدرحزبینظامواحزابگیري
بـر نهایـت درکـه تـأثیري واجتمـاعی سـاختار بـا متناسبانتخاباتینظامگزینش. شودمیجامعه
ثبـات بـه منجـر گذارد،میعمومیافکارونخبگانبیندرقدرتچرخهجریاندرسیاسیرقابت

). 78: 1395ها،قمیکارگر(شودمیجامعهدرثباتعدمیاو
امردرکنندهتعیینعاملیعنوانبهدیگر،هايسرمایهکناردراجتماعیسرمایهاخیرهايدههدر
. استگرفتهقراراجتماعیعلوممختلفهايحوزهاندیشمندانازبسیاريتوجهموردتوسعه،

نقشسیاسیتوسعهویژهبهتوسعه،هايمؤلفهبهبوددراجتماعیسرمایهازبخشیعنوانبه»اعتماد«
سیاسییافتگیتوسعهوساالريمردمنمادترینبرجستهانتخاباتاینکهبهتوجهبا. کندمیایفامهمی

کارگیريبهروایناز. استتأثیرگذارسیاسیاداعتممیزاندرآناجرايفرایندآید،میحساببه
مشارکتموجباتسیاسی،اعتمادافزایشباتواندمیجامعهاجتماعیشرایطبامتناسبفرایندي

). 92: 1392پرور،گلورضایی(بخشد ارتقاراسیاسینظاممشروعیتوآوردهفراهمرابیشتر
برطرفیبیوانصافبایدگیرد؛قرارمنصفانهوآزادانتخاباتزمرهدرانتخاباتیککهآنبراي
اغلبکهاستکالمیتکیهمنصفانهوآزاد. باشدحاکمسیاسیرقبايوفعاالنرفتاروابعادهمه

دلیلبه. رودمیکاربهانتخاباتیکویژگیعنوانبهبودنشبعديچندوابهامبرخالف
ازهاکنوانسیونوهااعالمیهمتندرالمللیبینهاينسازمادیگرومللسازمانسیاسی،حساسیت

تربیشهاویژگیاینبرامروزه. کنندمییادانتخاباتارزیابیبرايمعیاريعنوانبههاویژگیاین
وامنیتکنوانسیوندر) 1990سال(کپنهاك سنددرهاآنبرتأکیدماننداست؛شدهتأکید

بدان). 1384الکیت،ازنقلبهمالمیري(اروپاهمکاريوامنیتزمانساامروزهواروپاهمکاري
نظامبایستمیشودپذیرفنهجامعهیکمردمسويازانتخاباتبودنمنصفانهوآزادکهجهت
ازیکیعنوانبهانتخاباتبنابراین. باشدبرخوردارمخاطبانشاعتمادواجتماعیسرمایهازحاکم

تحتقرارگیريبهملزمدموکراتیک،جامعهیکدرگروهیوجمعیابعادترینمهموبزرگترین
ورضایی(استجمعیمنافعتحققومشارکتاعتماد،چونهاییمولفهواجتماعیسرمایهلواي
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فرهنگی،داللتباابزاريمثابهبهجدیدجهاندرکههارسانهمیانایندر). 92: 1392پرور،گل
بهرااجتماعیپدیدههرتوانندمیکنند؛می»سازيشبیه«دکوپاژکاروسازریقطازرا»فراواقعیت«

یکمثابهبهراانتخاباتو) 112: 1396نورانی، وزاهدي(کردهسازيشبیهاجتماعیمسئلهمثابه
نقشیدروکنندتبلیغاجتماعیومدنیسیاسی،هايجریانتمامبراياجتماعیمسألهودغدغه
نظامبهاعتماددهندهبسطیاسیاسینظاماجتماعی،سرمایهشدنبالفعلجهتنندهکتهییج

توزیعطریقازملییادولتیايرسانهسیستمدرنیزوکنندعملحاکمنظامفراتریاانتخاباتی
سرمایهارتقايدربدیلبینقشیاشخاصوهاگروهاحزاب،برايانتخاباتیتبلیغاتعادالنه

. کنندایفاآگاهانهانتخابواجتماعی
قابـل هـاي حـوزه کهانددسترسدرپژوهشاینزمینهدرايگستردهادبیاتها،مالحظهاینبا
حـوزه دورويویـژه، بـه حاضـر پـژوهش میـان، ایـن از. دهنـد مـی قـرار توجهدرکانونراتأملی

.شودمیمتمرکزسیاسی،تبلیغاتوايرسانهگذاريمشیخطمفهومی

ايرسانهگذاريمشیخط
رسانهکالنهدایتبرکهاستکالنوکلیراهبردهاییبرناظراي،رسانهگذاريمشیخط

به،پژوهشپیشینهبهتوجهبا. داردداللتحکمرانی،سامانهیکمشخصاهدافبهنیلدرها
کهلاورویکرد: داردوجودايرسانهگذاريمشیخطحوزهدررویکرددونظري،لحاظ

گذاريمشیخطقابلنهادهاییراهارسانهاست،ايرسانهگذاريمشیخطبهسنتیرویکرد
:Smith, 2009(ها حکومتوهادولتنقشبربیشترراستا،ایندرو) Turow, 2009: 56(داند می

مشیخطبهعمومی،منافعحفظبرايهادولتچطورکهحیثاینازویژهبهدارد،تأکید) 21
هايپیشرفتلحاظبهکهاسترویکرديدوم،رویکرد. کنندمیمبادرتايرسانهگذاري
:Dyson, 2008(جدید هايرسانهظهورو) Sarikakis, 2010: 112(ارتباطات حوزهدرفناورانه

رویکرديباراايرسانهفضايوداندمیممکنغیرامريراايرسانهگذاريمشیخط،)12
. داندمیمالحظاتنفوذتحتتکثرگرایانه

گذاريمشیخطحوزهدرموجودهاينظریهوهامدلتوانمینظري،چارچوباینطبق
هايجریاننیزرویکرددوایندر. کردمجزایکدیگرازرویکرددوقالبدرراايرسانه

قرارنظرمدخاصمنظريازراايرسانهگذاريمشیخطکدام،هرکهدارندوجودمتفاوتی
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پژوهشازجریانیدانسته،گذاريمشیخطقابلايحوزهراهارسانهسنتی،رویکرددر. دهندمی
دولتیوظیفهنوعیراايرسانهگذاريمشیخطکهاندشدهسببراهایشانپژوهشوگران

دولتبهصرفابایستیرسانهکارشناسانرویکرد،ایناساسبر). Macquail, 2008: 32(داندمی
راايرسانهگذاريمشیخطکهکوئیلمکمانندکسانی). Napoli, 2006: 201(دهندمشورت

نسبتانتقادانهموضعیدیگر،جریاندر. گیردمیقرارجریانایندر. داندمیدولتیپروژهیک
مورددررادولتنقش،)freedman, 2010: 68(گرفتهشکلايرسانهگذاريمشیخطبه

درفریدمنمانندکسانی. دهندمیقرارنقدمورد) Smith, 2011: 13(اي رسانهگذاريیمشخط
. گیرندمیقرارجریاناین

نوینهايرسانهخصوصبهوهارسانهحوزهاي،رسانهگذاريمشیخطبهنوینرویکرددر
سازسببراجریاندو،)Mcchensy, 2008: 11(دانستهگذاريمشیخطقابلغیرايحوزهرا

نسبتنوینهايفناوريذاتبهرارسانهبودنگذاريمشیخطقابلغیراول،جریان. اندشده
یاوهادولتوکنندمیپیرويبازارمنطقازهارسانهکهاستمعتقددوم،جریانواندداده

کهاستزاربااینبلکهکنند،نمیبازيرسانهگذاريمشیخطدرمستقلینقشرسانه،صاحبان
. کندمیتعیینراايرسانههايساختزیرومحتواتولیدکالنهايمشیخط

اند،گرفتهانجامايرسانهگذاريمشیخطفراگرددربارهتاکنونکههاییپژوهشازبسیاري
ازفراترگویاهمگیامااند،کردهرصدگستردهحوزهایندررامتفاوتیهدفهرکدامگرچه
نیزآنشناسیآسیبوايرسانهگذاريمشیخطفراگردبهنوعیبهخود،پژوهشاصلیهدف

تحلیلبرحسبتوانمیراايرسانهگذاريمشیخطشده،انجاممطالعاتاساسبراند؛پرداخته
در.انددادهقرارمطالعهمورداست،کردهوضعهارسانهدربارهدولتیککهمقرراتیوقوانین

حوزهدرنظريدانشافزایشبه،1950- 1959هايسالدرکهالسولهايپژوهشامتداد،این
قرارقلمروایندرشدهانجامکارهاينخستینشماردرشد،منجرعمومیگذاريمشیخط
سیاستمدارانبامستقیمنبایدگذاريمشیخطحوزهگرانپژوهشکهدادهشداراوالبته. گیردمی

درآمریکادولتتبلیغاتیضدهايدرکمپیناو،خودشدکهمشخصبعدهاهرچندشوند،درگیر
برنیز) 1941(الزارسفلد). 47:1990شیلدز،وساماراجیوا(استداشتهشرکتسردجنگ
ایدئولوژیکی،فشارهايبرابردرايرسانهگذاريمشیخطحوزهپژوهشگرانمصونیتاهمیت
نظیرگرانیتحلیلکهدهدمیگزارشچنین،)2008(مانبرا. کندمیتأکیدآننظایروسیاسی
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روندهايتأثیرتحتناگزیراي،رسانهگذاريمشیخطکهباورنداینبر) 1974(سوالپولدو
مشیبرخطناظرهايپژوهشتدوینوطراحیهنگامبایدکهموضوعیگیرد؛میقرارسیاسی
پرتناقض،ايمراودهنظري،ساحتدرکمتدسکهکردادعاتوانمی.قرارگیردمدنظرگذاري

. داردوجودرسانهمدیریتو2مشیخطگرانتحلیل،1سیاسیعلوممتخصصانبین
درکشورهاياي،رسانهگذاريمشیخطفراگردتاشدهتالشگوناگونیمطالعاتدر

گذاريمشیخطمدلدو) 2008(3فریدمن:مثالبراي. شوندمعرفیعناصرآنوتعریفگوناگون
چگونهدهدکهمینشانوکردهمعرفی5نئولیبرالیسمو4پلورالیسممکتبدوباهمگراراايرسانه
البته. اندبودهتأثیرگذارايرسانهگذاريمشیخطساختاردرمکتب،دواینبناییزیرهايارزش

گذاريمشیخطحوزهدرپلورالیسم،ونئولیبرالیسممکتبدوهرازواستانتقاديويرویکرد
.کندمیانتقادرسانه

برايراگوناگونپارادایمشبهیامرحلهسهنظري،لحاظبه) 2009(6کوئیلمک
صنعتگذاريمشیخطپارادایمشبه: استکردهمعرفیارتباطاتیوايرسانهگذاريمشیخط

7عمومیخدمتابهمثبهايرسانهگذاريمشیخطپارادایمشبه؛)دومجهانیجنگتا(مخابرات

اینبه1980از(8نوینهايگذاريمشیخطپارادایمشبهو؛)90و1980تا1945از(7عمومی
تکوینحالدرهايفناوريدربارهايرسانهگذاريمشیخطازمنظوراول،مرحلهدر). سو

یشتربرامخابراتی،گذاريمشیخطدورهایندر. بودمخابراتدرکل،وسیمبیتلفنوتلگراف
. کردندمیرصدخصوصیهايشرکتتجاريمنافعودولتیمنافعکسبهدفبا

هايدغدغهسلطهتحتها،رسانهگذاريمشیخطدوم،جهانیجنگازپسدوم،مرحلهدر
اجتماعی،هايجریانبعد،به1980سالازنیز،سوممرحلهدر. داشتقراراجتماعیوسیاسی

هايگذاريمشیخطودادندتغییربنیانازراايرسانهگذاريمشیخطینهزموفناورانه،اقتصادي
،)2010(9اسمیت.شدندواقعانتقادمورد،)بودندحاکمهارسانهبرزمانآنتاکه(هنجاري

1. Politics
2. Policy
3. Freedman
4. Pluralism
5. Neo- Liberalism
6. Mc Quail
7. Psb
8. Modern Policy
9. Smith
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انگلستانگذاريمشیخطهايمدلتابرآنندکهدهدمیقرارنظرمدراجدیديسیاسیروندهاي
وايرسانهگذاريمشیخطدردخیلافرادتعدادافزایشتغییرات،اینجملهازدهند؛تغییررا

برتاریخیمروریکجریاندروي. استگذاريمشیخطجدیدهايعرصهشدنبازهمچنین
مشیخطاینقبالچگونهدهدکهمینشانانگلیس،درايرسانهگذاريمشیخطهايمدل

کنترلاینامروزهکهحالیدرگرفت؛میصورتآنتقیممسنظارتباودولتتوسطهاگذاري
.استرفتهمیاناز

) الف: کندمیمطرحايرسانهگذاريمشیخطدررااصلیحوزهسه،)2011(1ناپولی
داردداللتگذاريمشیخطازايگونهبهمحتواییمشیخط. زیرساخت)جساختار؛) بمحتوا؛

رسانههايخروجیسويازشدهارائهمحتوايماهیتبریممستقتأثیرگذاريآناصلیهدفکه
اصلیهدفکهداردداللتگذاريمشیخطازايبرگونهساختاري،گذاريمشیخط. است
الگوهايرقابتی،شرایطجملهازاي،رسانهبازارهايساختاريعناصربرتأثیرگذاريآن،

برنیززیرساختیگذاريمشیخط. استوامحتکنندگانتأمینویژگیبامرتبطابعادومالکیت
میتوزیعهاآنطریقازمحتواکههاییشبکهدارد؛داللتتوزیعیهايشبکهوفناوريتوسعه

.شود
مشیخطفراگرددرچین،دررامحلیهايرسانهنقشخود،پژوهشدر) 2011(2چینچان

. کندمیتبیینها،مشیخطینااجرايچگونگیبرآنهاتأثیرگذاريوايرسانهگذاريمشی
دردولتنقش- 1از: عبارتنددارند،وجودفراگردایندرکهاستبرآنويکهکلیديمسائل
خطدرتوانندمیمحلیهايرسانهآنوسیلهبهکهسازوکاري- 2ها؛مشیخطاجرايوتدوین

هايکانالدرگذاريیمشخطفراگردبرحاکمسیاسیمنطق-3وباشند؛موثرملیگذاريمشی
:استشدهچیندرنتیجهدوایجادبهمنجر،گذاريمشیخطساختاراین. خارجیتلویزیونی

داردمدیریتیمجموعهچندیایکازحمایتبهنیازابتداکالن،گذاريمشیخطهرآنکهاول
مراتبیسلسلهطبیعت،کهآندوم. کندغلبهترپایینمراحلدربوروکراسیتنگناهايبربتواندتا

اجرامرحلهدردولتوگذارانمقرراترسانه،بیننزدیکیپیوندکهکندمیایجابدولت
.باشدداشتهوجود

1. Napoli
2. Chan-chin
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چهوپنهانچه،گذاريمشیخطسیستمهايویژگیکهبرآنند،)2011(1منسینیوهالین
معموالحال،اینبا. دهدمیننشاهارسانهساختاردرراخودمستقیمطوربهبیشوآشکار،کم

یکبهیکتناظرقالبدرراگذاريمشیخطسیستموايرسانهسیستمبینروابطتواننمی
طوربهراآنتأثیرتواننمیوبودهپنهانشکلبهروابط،ازبرخیگاهیچراکه. تفسیرکرد

تاشدهباعثنیزحوزهنایدریکدیگربرتأثیرگذارعواملپیچیدگی. دادقرارنظرمدآشکار
.دادارائهسیستم،دواینمیانروابطازیکبهیکتفسیرينتوان

گذاريمشیخطخصوصدرشدهانجامکارهايکهاستمعتقد) 2009(2ساریکاکیس
ارتباطاتورسانهجهانیگذاريمشیخطدرموجودفراگردهايوبازیگران،مسائلاي،رسانه

بررسیها،پژوهشاینازبسیاريبزرگترهدفعلمی،اهمیتازفراتر. کشندمیتصویربهرا
طینیز) 2011(روبیومنسل.استايرسانهگذاريمشیخطبهدهیشکلدردولتقدرت

برهاآنهمهبلکهگیرد؛نمیقرارکنترلتحتکامالگريکنشهیچاندکهکردهادعاپژوهشی
حمایتبهخود،هايخواستهتحققبرايوگذارندمیتأثیرهاآنمنافعبردارندکهکنترلمسائلی
. اندوابسته

هايتلویزیونوضعدربارهاطالعاتآوريجمعباتطبیقی،مطالعهیکدر) 2007(3اسفیدین
کرده،بررسیراقارهاینتلویزیونیپخشدرايرسانهگذاريمشیخطچگونگیاروپا،عمومی

رامتعددهايفرهنگازاخبارگوناگونارائهدیجیتال،تلویزیونپخشچونکهاستآنبر
توسعهسويبهعمومی،هايگذاريمشیخطدرآیندهاستبهتراست،ساختهممکن

. شوندمعطوفعمومیهايتلویزیون
قرارنظرمدراهارسانهبهنسبتدولتیانگذارمشیخطگوناگونرویکردهاي،)2009(4ترو

ازرالیبرالیستیسرانجامواجتماعیمسئولیتکمونیسیتی،خواهانه،تمامیتدهايرویکرداده،
بازرویکردهايسمتبه،بستهرویکردهايازراآنهاتوانمیکهاستبرآنساخته،متمایزهم
مفهوممنزلهبهراهارسانهدرحکمرانی،)2010(5پاپیسهمچنین.کردمتمایزپیوستاریکدر

محیط،باارتباطدرهارسانهوکنترلگذاريمشیخطتحلیلبرايگیردکهمیرنظدرجدیدي
1. Hallin-Mancini
2. Sacaris
3. Isfidin
4. Throw
5. Paphis
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نوعیدارايرسانه،مدیریتدربارهترکیبیدیدگاهیارائهبرعالوهمفهوم،این. استمناسب
. داردمطابقتنیزگوناگوننظريرویکردهايباکهاینضمناست؛ابتکاريارزش

حاکمیتتحتبیشترروزبهروزاي،رسانهگذاريمشیخطکهاستمعتقد) 2007(1بینزربوت
اتحادیهتوسطحوزه،اینهايگذاريمشیخطامروزهویژهبه. آیدمیدرالمللیبینمقررات

دیوانواروپابشرحقوقدادگاهاروپا،نظیراتحادیهنهادهاییاینکهضمن. شودمیانجاماروپا
بهزیراکنند؛میحمایتبیانآزاديازبرخورداريدرروپاییاهايرسانهحقوقازاروپا،عدالت

بهبشر،حقوقبرمبتنیرویکردهايازغیر. داردمحورياهمیتیمطبوعات،آزاديتعبیرآنها
رقابتبرحاکممقرراتواروپاداخلیبازاربرحاکمقوانینبااي،رسانهگذاريمشیخططورکلی

چندینتوافقحاصلکهجهتآنازاروپایی،الگويکهاستواضح. شودمیتدوینانحصارو
. داردايویژهمطالعهارزشاست،پیشرفتهکشور
عمدهرویکرددودرراهاییپژوهشتوانمیاي،رسانهگذاريمشیخطحوزهمطالعهدر

آنارتباطوايرسانهگذاريمشیخطسیاسیمولفهبرکههاپژوهشازايدسته: کردپیگیري
حتیوآنذاتوايرسانهنوینفناوريبرکههاپژوهشازايدستهوکند؛میتأکیددولتبا

. کنندمیبحثآن،درگذاريمشیخطناپذیريامکان

سیاسیتبلیغات
مغرضانههايدیدگاهگاهیبوده،ذهنیامريتبلیغات،رسایهمچوننیزسیاسیتبلیغات
تعصب«یا»حزبیتعصب«ازراآنهاتوانمیکهياگونهبهگذارند؛مینمایشبهراوسوگیرانه
جانبدارينمایش«نوعیدهندهبازتاباصطالح،اینصورت،هردر. دانستپذیراثر»ساختاري

.(Kaid and Holtz-Bacha, 2008: 127)شودمیگرفتهکاربهاخبار،پوششدرکهاست»ايرسانه
طوربهسیاسی،ارتباطاتوانتخاباتمرتبطهايپژوهشتاکنون،دومجهانیجنگپایاناز
علّتششپیونداین،)2006(کوایلمکوبلوملرنظراز. اندخوردهپیوندیکدیگربانسبی
نیزونوآوريسببانتخابات،نامزدهايوسیاسیاحزابطریقازمتعددانتخابات-نخست: دارد

انتخابات- دومشوند؛میسیاسیارتباطاتراهبرديیتهداوسازماندهیمداوم،گسترش
پوششچگونگیزاویهازکمدستموجود،هايجریانساختنمتمایزبرايمناسبمعیاري

1. Binserbo
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بتوانتاآوردمیفراهمراهاییفرصتانتخابات- سومهاست؛رسانهدرانتخاباتاخبار
مطالعهايرسانههايقالبدریسیاسارتباطاتتوسعههاينقشدرراچشمگیرهاينوآوري

علمیهايپژوهشومطالعاتبرايمناسببسیارهاییمقولهانتخاباتی،مبارزات-چهارمکرد؛
- پنجم. روندمیشماربهاي،مقایسهصورتبهفراملی،عرصهدرسیاسیارتباطاتدرباره
عملیاتیهايداده-ششموشوند؛میحاصلانتخاباتیمبارزاتزمینهدراغلبجدید،هاينظریه

دربارهگوناگونهايدیدگاهابرازوانتخاباتیهايمناظرهبرکیفیتانتخاباتی،مبارزاتازحاصل
پژوهشگرانبرخیتاشودمیسببعللاین. گذارندمیتأثیردموکراسی،ماهیتوشهروندي

هنجاري،حیثازهموراییاجوعملیازحیثهمرامهمانتخاباتمحتوايتاشوندمندعالقه
. کنندبررسی

انتخاباتی،هاينظامهدربارگوناگونکشورهاينپژوهشگراودانشمندانمتعددهايپژوهش
کشورندهرسیاسیرخدادهايترینمهمجملهازانتخاباتی،رخدادهايکهآنندبردال

)Menocal, 2011: 87 .(
انتخاباتدرشدهریختهصندوقبهآرايخاباتی،انتهاينظامکهتاسآن،اهمیتایندلیل

مشخصهستندکهانتخاباتیهاينظاماینمعموال. سازندمیمرتبطگیريتصمیميهاکرسیبهرا
بگیرد؛اختیاردرراسیاسیقدرتهايبایدکرسیکسیچهوکیستانتخاباتپیروزکنندکهمی
وابعادهمۀدرانتخاباتیهاينظامزیرا؛شودنمیمختجااینبهانتخاباتیهاينظاماهمیتالبته

:Menocal, 2011)گذارند میجايبرپایداروعمیقتأثیريهرکشور،سیاسیحیاتهايبخش

.نافذترندتبلیغاتسایرازگویاکهتلویزیونیتبلیغاتقلمرودرویژهبه؛)109
اثردارايگاهیحتیوبر،ههزینبسیارتلویزیونیسیاسیتبلیغاتکهمعتقدندبرخیهرچند

,Gaddie and Mckinnon)کنند میعملسیاسیگفتمانکیفیسطحتقلیلجهتدربوده،منفی

نقشدیداري،هايهرسانکهاستهمگانپذیرشموردموضوعاین؛ ولی)95 :2003
. کنندمیایفامخاطبانآرايبهدهیجهتدرتريپررنگ
هاييفناورسایرتوسعهوجودبا. استرسانهفراگیرترینتلویزیونن،مدرهايرسانهمیاندر
باتلویزیون.تاسنشدهنزدیکتلویزیونفراگیرمرزهايبهدیگري،رسانههیچهنوزاي،رسانه

شکلوپیامانتقالبرايمؤثربسیارعاملیحقیقتدرگذارد،میهاذهنوهاچشمبرکهتأثیري
کهگفتتوانمیمبنا،اینبر. استانتخاباتینامزدهايدربارهمنفی،یامثبتذهنیتبهدهی
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سوابق،دربارهروشنگريوبخشیآگاهیبرايمؤثريبسیارنقشتواندمیتلویزیونامروزه
. کندایفاانتخاباتی،نامزدهايهايبرنامهوفکريدرونمایهمعرفی

پژوهشروش
کیفیهايپژوهشقالبدربیشترامروزهآنها،نقشوهانهرسابهنظريرویکردهايگونهاین

ذهنیهايساختهبرومعناییسامانهاستخراجصدددرپژوهشگرکیفی،پژوهشدر. استیافتهبروز
پیشین،سازيفرضیهونظرياندیشیجزم،فرضیهمبتنیقیاسیتفکرازبنابرایناست،افراد

وکمیهايپژوهشباکیفیهايپژوهشدرنظریههجایگابنابراین. کندمیخودداري
آنهاآزمونیاهافرضیهازحمایتبراياینجا،درنظریهحضور. استبودهمتفاوتگرایانهاثبات

پور، محمد(کندایجادنظريحساسیتنوعیپژوهشگرذهندرکهاستسبببدانبلکهنیست،
1390 :211.(

ساختنیموبازمصاحبهابزاروتمتحلیلروشازاستفادهابوکیفیرویکردباحاضر،پژوهش
مشیخطوخبرحوزهوکارشناسانخبرگانازنفرهشتباپژوهشگران. استپذیرفتهانجامیافته

. اندکردهمصاحبهمجلسنمایندگانهمچنینوایراناسالمیجمهوريسیمايدرخبريگذاري
تمتحلیلروشباشده،گردآوريهايدادهتحلیلوودهبهدفمندونظريخبرگان،انتخابروش
بهکیفی،هايدادهتحلیلدرهاروشپرکاربردترینوترینشایعازتمتحلیل. استپذیرفتهانجام
تعیین،برعالوهکهروشیاست؛ايمصاحبهمتنیهايدادهدرتحلیلیاونگاريدرمردمویژه

هاداده،)Hammersley&Atkinson, 1995: 58(هادادهدرونودموج) هاتم(الگوهايبیانوتحلیل
ازتحلیلیاستقراينوعیروش،اینبراساس. کندمیتوصیفجزئیات،مالحظهباوسازماندهیرا

کدگذاريازآن،پس. شودمیارائهآنهاازخاصیبنديطبقهوشودمیحاصلمصاحبههايداده
تر،انتزاعیوترکلیهايتماستخراجهدفبامنتخبدهايکوگیردمیانجامهادادهکلی

.  شوندمیترکیبیکدیگرباواستخراج

هادادهتفسیروگردآوريرویه
راهنمايیکاکتشافی،مصاحبهچندوسوابقمرورازشدهحاصلحساسمفاهیممبنايبر

مصاحبه،راهنماياینبرمبنايوشدیهتهعمیقیایافتهساختارنیمهمصاحبهبرايمصاحبه
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هايروایتوهادیدگاهتاشددادهاجازهکنندگانمشاهدهبهوشدندطرحکلیديهايپرسش
رسانه،حوزهدردانشگاهیخبرگانازنفرهشتباکهصورتاینبه. کنندبیانآزادانهراخود

مشیخطفراگرددربارهمجلس،نمایندگانوایراناسالمیجمهوريسیمايوصداخبرمدیران
باعمیق،ورويدررويهاییمصاحبهاسالمی،شورايمجلسانتخاباتزماندرخبريگذاري

گیرينمونهنوعیکهبودنظريگیرينمونه. شدانجام) دقیقه65تا30بین(باز هايپرسشطرح
درنظریهباآنهانظريارتباطکههیمیمفایانظریهکشفیاخلقدرراپژوهشگرکهاستهدفمند

گیرينمونه). 45: 1389همکاران،واستراوس(کند مییارياست،رسیدهاثباتبهتکوینحال
آندرکهاستايمرحله1نظرياشباع. یافتادامهنظرياشباعبههامقولهرسیدنتانظري

بینروابطویابدمیمناسبیگسترههمقولآیند،نمیپدیدمقولهباارتباطدرجدیديهايداده
اشباع،مرحلهبهرسیدنبراي). 62: 1389همکاران، واستراوس(شوند میتأییدوبرقرارهامقوله

مصاحبهبهمجلسخبرگانوخبريگذاريمشیخطحوزهمتخصصانازنفرهشتباپژوهشگران
. پرداختند

هادادهکدگذاري
پسومفاهیمبهتبدیلبود،کد360آنهاتعدادکهاولیهدهايکپژوهش،ازمرحلهایندر

این در. شدندپژوهشاصلیهايتمسپس،وفرعیهايتمبهتبدیلهمگرامفاهیمآن،از
يهایژگیوبهتوجهباشدند؛ینیبازبمرحلهدوطیشده،استخراجفرعیهايتمپژوهش،
يهاتمازیگزارشت،ینهادر. شدندخراجاستیاصليهاوتمبرجستهيآنها،کدهامشترك

اززیپرهبا،یمنطقومنسجمومختصرتیحکال،یبرتحلدالانه،یگرالیتحلینگاهبایاصل
يعابد(شدندعرضه،یاصليهاتمهماناینیمضامقالبدرها،دادهبرابتناءبهاهتمامباوتکرار

.)183:1390گران،یدو

پژوهشهايیافته
پرمشتريوارزشباکاالییبه،"خبر"ارتباطات،دنیايدرتحولوتغییرگرفتنسرعتبا
ادعاگاهیحتیکند؛میایجادفراوانیافزودهارزشروزها،اینکهکاالییاست؛شدهتبدیل

1. Theoretical Saturation
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واقعدرامروز،خبرسازانکهچرااست؛امروزيکااليترینپرارزشخبر،کهشودمی
دنیايفراگردهايوساختاردرکههاییفراواقعیتاند؛آیندهايرسانههايفراواقعیتسازندگان

درعصرکنونی،یابدکهمیاهمیتآنجابهتاخبر. کنندمیعملواقعیاتازتأثیرگذارترنوین،
انسانابزارهايازاخبار،واطالعاتکهاستواضح. دانستهارسانهپیاممهمترینراآنتوانمی

نقشآیندههايواقعیتدهیشکلدرواستروزمرهزندگیادارهوجهانباگیهماهنبراي
. دارند

ومتمایزشبکهچندینداشتنبا1394سالدرایران،اسالمیجمهوريوسیمايصداسازمان
حدوددر،)روز7وساعت24در(دیگر هايشبکهدرخبريگوناگونهايبخشوخبرویژه
برنظارتکلاداره(کردمیپخشهفتگیسیاسیبرنامهساعت300ینهمچنوخبرساعت136

مرکزيواحدمانندمهم،خبرگزاريچندبودنداراباسازماناین). 94سالدرسازماناخبار
ازشود؛میمحسوبدرکشوررسانیاطالعکانالتریناصلیجوان،خبرنگارانباشگاهوخبر
درویژهبهسازماناین. داردایرانیجامعهسیاسیهايواقعیتختبرسامهمیبسیارتأثیررو،این

بهراخودخبريهايمشیخطاسالمی،شورايمجلسانتخاباتهمچونحساسیهايزمان
داشتهنیزحداکثريتأثیرگذاريداده،پوششراحداکثريمخاطبکهکندمیتعریفشکلی

آناقتضائاتبهبنامجلس،انتخاباتدورهردرسانهایندرخبريگذاريمشیخطلذا. باشد
پژوهش،ایندر. شودمیطراحیاقتضاییايگونهبهآن،خاصشرایطمالحظهباودوره

درایراناسالمیجمهوريسیمايدرخبريگذاريمشیخطفراگردواکاويبهپژوهشگران
جهتدرراهاییتمتاانداشتهدتالشمیدانی،هايدادهتحلیلباپرداخته،مجلسانتخاباتزمان

. دهندارائهفراگرداینشدنکاراتر
جریاندر. شدمراجعهرسانهوخبرحوزهخبرگانازايمجموعهبهپژوهش،جریاندر

شورايمجلسانتخاباتفضايبهمربوطشدند،میارائهکهکدهاییاولینمعموالَها،مصاحبه
کنشگرچهارکلیطوربهشوندگانمصاحبه: بودفضااینبرذارتأثیرگعناصروایراندراسالمی

اولین. دانستندمیدخیلمجلس،انتخاباتویژهبهانتخابات،هرفضايبهدهیشکلدررااصلی
نگاهدر. بودعنصر حاکمیتشد،میبرآنزیاديتأکیدنیزهامصاحبهایندرکهکنشگر

ورهبريجملهازخود،اجزايهمهباآن،عاميمعنابهحاکمیتمصاحبه،موردخبرگان
گذاريقانوندستگاههمچنینوآنبهوابستههايسازمانهمهودولتآن،بهوابستهنهادهاي
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بوده،اثرگذاربسیارمجلسانتخاباتفضايبهدهیشکلدر،)مردمنمایندگانومجلس(کشور 
اینجملهازکدهاییبهشوندگان،احبهمصهايدرگفته. شوندمیمحسوبکنشکانونینقطه
درشکلیبهگران،کنشسایرواسترهبريانتخابات،فضاياصلیکنندهتعیین"کهکد

. شدمیاشارهتکراريطوربه"پردازندمیفعالیتبهشود،میترسیمایشانسويازکهفضایی
خبرگان،بامصاحبهازشدهاحصاکدهايبراساسانتخاباتی،فضايدرتأثیرگذارکنشگردومین

کسانیاولدسته. شوندمیتقسیمکلیدستهسهبهانتخابات،فضايدرمردم. بودند»مردم«
رأيهايصندوقپايباشد،بارانتخاباتفضايبرکهشرایطیهرباوصورتهربهکههستند
درصحنهآنهاحضوربرايتبلیغاتیهايهزینهصرفبهنیازيهیچدولتوشوندمیحاضر

نهادهايدیگرودولتسويازکههمتالشیهرکههستندايطبقهدوم،دسته. نداردانتخابات
اصلباعموماافراد،ازدستهاین. شوندنمیحاضررأيهايصندوقپايبگیرد،صورتمرتبط

اینيرأوبرحضورمعموالَنیزسیاسیگرانتحلیللذاوبودهمخالفاسالمیجمهورينظام
ازايرسانهوسیاسیگرانتحلیلبرايکهطیفیوسومدسته. کنندنمیگذاريسرمایهافراد

باآنهاازشوندگانمصاحبهکهاستايطبقهیاوخاکستريطیفاست،برخودارزیادياهمیت
گونگوناهايطیفتوسطتبلیغاتیهايگذاريسرمایهاکثر. کردندمییادانتخاباتمنفعالننام

طیفاینتاگیردمیصورتافرادازدستهاینجذببرايانتخابات،درحاضرسیاسی
اخذخود،منافعبهمعطوفراآنهاخاموشرأيوبکشانندرأيهايصندوقپايراخاکستري

: بودکدهاییچنینکردند،میمطرحبارهایندرشوندگانمصاحبهکهکدهاییجملهاز. کنند
پايراوآنهاکندبرداريبهرهخاکستريازطیفتوانستهکهسیاسیاحهرجنکنونتا"

فضايدربعديمؤثرعنصر. "استبودهانتخاباتمیدانپیروزبکشاند،رأيهايصندوق
مراتببهبستهمجلس،کاندیداهايبودند،»کاندیداها«ها،مصاحبهایندرمجلسانتخابات
کهاستاینواقعیت. شوندمیبنديطبقهآنها،باسوییغیرهمیاحاکمیتهايارزشباهمسویی
وشوندانتخاباتیفضايواردشخصیتی،هايویژگیباکدامنامزدها،کدامکهاینبرحسب
گاهیحتییاوپرشورانتخابات،فضاياستممکنباشند،تأثیرگذارجامعهبربتواندچگونه

کاندیدکسانیهایی،دورهدر"مانندهاییکدازمضمون،این. شودگرجلوهملتهبومغشوش
گاهیحتیدرآورند؛حرکتبهراجامعهاندتوانستهشخصیتیلحاظبهکهاندشدهمجلس

کهدیگريکنشگر".اندداشتهراخودتأثیرگذاريبازامااند،سانسورکردهراآنهانیزهارسانه
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دانستند،میانتخاباتفضايدراديزیبسیارتأثیرگذاريدارايراآنها،مصاحبهخبرگان
بسیارفضااینبهدهیشکلدرمردم،رصدموردخارجیوداخلیهايرسانه. بودندهارسانه

یاباشندنظامهايارزشباهمسوکهاینبهبستهداخلی،هايرسانه. کنندمیجلوهاثرگذار
خارجیهايرسانه. کنندعملتخاباتانعرصهدرقدرتمندگرانیکنشمنزلهبهتوانندمینباشند،

انتخاباتخارجیفضاسازيدرنباشند،یاوباشنددولتاهدافباهمراهکهاینبهبستهنیز
از. رسندمینظربهمؤثربسیارفراگردایندادنجلوهمشروعغیریاومشروعوایراندرمجلس

ریاستانتخاباتدربارهمورداینهبتوانمیداشتند،داللتمضموناینبرکهکدهاییجمله
کشوردرانتخاباتآزاديازمنفیتبلیغدرسعیمعاندخارجیهايرسانه": کرداشارهجمهوري

حدتاایران،درقبلازنمایندگانکنندکهتلقینرامنفیمفهوماینتاهستندصدددرودارند
شوندگانمصاحبهها،صاحبهمبرخیدر. "استصوريانتخاباتواندشدهمشخصزیادي
کردندمیتوصیفگونهاینراسیماوصداسازماندرخبريهايمشیخطگیريشکلفراگرد

اینترینمهمواولکانون: دارداصلیکانونپنجسازمان،درگذاريمشیخطوروديکه
رهبريتبیانا. استملیرسانههايمسئولیتووظایفدرباره"رهبريمنویات"ها،کانون
خطبرنافذهاییگزارهمثابهبهسیماوصداسازماندرانتخابات،درآننقشوملیرسانهدرباره
رامفهوماینکهازکدهایییکی. گیردمیقرارسازمانایندستورکاردروشدهتلقیمشی

سانهروظایفبارابطهدرراآخرواولحرفرهبري": ازاستعبارتکردند،مینمایندگی
اجراییسازماندرکاملطوربهرهبريمنویاتگاهیچهگرزند،میانتخاباتزماندرملی
محسوبرهبريزیرمجموعهقانونی،لحاظبهسیماوصداسازمانکهآنجاییازاماشود؛نمی
آن،کالنهايسیاستاصلیوروديشود،میعزلونصبرهبريتوسطآن،رئیسوشودمی
."شودمیمشخصريرهبسوياز

شدهمشخصگوناگونمسائلدربارهملیرسانهتکلیفآندرکه"کشورباالدستیاسناد"
بعديوروديمثابهبهاست،شدهتوصیفآندررسانه،اینکلیمشیخطواقع،درواست

بهشوندگانمصاحبه. گیردمیقرارنظرمد"ملیرسانهدرکالنگذاريمشیخط"سیستم
کشورعلمیجامعنقشهساله،پنجبرنامههايقانونکشور،اساسیقانونماننداسناديازیبندهای

راملیرسانهنقشدانستندکهمیاسناديترینمهمراوآنهاکردندمیاشارهرسانه،افقسندو
نقانو175اصلسیما،وصداقانوناولین"مانند کدهایی. گیرندمیقرارمدنظروکنندمیتعریف
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رامفهوماین،"بچیندبرنامهسازمانبرايتواندنمیارگانیهیچ175اصلطبقواستاساسی
. برداشتنددر

اینتادارندسعیکهاست"هادولتنفوذ"ملی،رسانهگذاريمشیخطدربعديورودي
نفعبهوبگیرنددستدرمجلس،انتخاباتهمچونحساسیهايزماندرراتبلیغاتیفراگیرابزار

خطشورايازطریقتأثیرگذاري،سازوکاراین. کنندتبلیغکنند،مینمایندگیراآنکهجریانی
قوهجملهازقوه،هرازنفردوازمتشکلکهشودمیاعمالوسیماصداسازمانگذاريمشی

يشوراساختاري،لحاظبهگرچه": کردمیتأکیدچنینشوندگانمصاحبهازیکی. استمجریه
شورااینکهآنجاییازامااست،سیماوصدادردولتاثرگذاريسازوکار،گذاريمشیخط

مشکالتی،بنابرشورا،اینکهاستسالیچندطرفی،ازوکندمیپیداوروددرحدکلیات
صداهايمشیخطتعییندردیگريمسیرهايازدارندسعیهادولتلذااست،نشدهتشکیل
. "باشنددخیلآنها،ياجرایاووسیما

ازکهسازماندرگذاريمشیخطبرايبعديوروديمصاحبه،موردخبرگانآرايبنابر
کاندیداهايبهآنهاهايگرایشواحزابهايدیدگاهاست،برخوردارنیزايویژهاهمیت

يهاوگزارشهابرنامهتقریبدرسعیمجلس،انتخاباتزماندراحزاباین. استگوناگون
هاسالایندر":مانندکدهایی. دارندخودمدنظرکاندیداهايازحمایتسويبهملیرسانه

دیگرهمیشهواندبودهسیاسیخاصطیفیکبهمتعلقکهاندکردهادارهکسانیراسازمان
،"اندبودهسازماندرخودنفوذافزایشوطیفاینقدرتکردنکمدرصددسیاسی،جریانات

. داشتندمفهوماینبهاشاره
درگذاريمشیخطوروديمنزلهبهکهمتغیريمصاحبه،آخرینموردخبرگاندیدگاهبنابر
انحصارملیرسانهآنجاکهاز. است"رقابتیفضاياقتضائات"گیرد،میقرارنظرمدسازمان

عدماساحسدچاررسانه،اینمخاطباندارد،اختیاردرکشوررا"تلویزیونی- رادیوپخش"
سراغانتظار،ازحدبیشگاهینتیجه،درشوند؛میآنگوناگونهايشبکهمحتوايدرتنوع

رقابتی،فضاياقتضائات"مانندکدهاییبهاشارهباشوندگان،مصاحبه. روندمیرقیبهايرسانه
سازمان،نگیرد،قرارتوجهمورددستورکارایناگروکندمیمشخصدستورکارسیما،براي

. کردندمیتأکیدمهمبراین،"دادخواهددستازراخودمخاطب
کلیماهیتیسازمان،درايرسانهگذاريمشیخطبودندکهباوربراینشوندگانمصاحبههمه
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بهمربوطمسائلتاگرفتهمحتواتولیدبهمربوطمسائلازراسازمانابعادهمهداشته،فراگیرو
کالنگذاريمشیخطازبخشیمنزلهبهنیزخبريگذاريیمشخط. گیردبرمیدرپخش،
. دهدمیقرارنظرمدرارسانهمشیخطمالحظاتمجموعهالمقدورحتیرسانه،

حدودرعایتراخبريمشیخطگیريشکلبرايالزمشرطنیزشوندگانمصاحبه
کردندمیتأکیدخود،هايصحبتدرکدهاییبرچنینودانستندمیملیرسانهکالنمشیخط

خطدواین. بودخبريگذاريمشیخطازايرسانهگذاريمشیخطتفکیکبهقائلبایستی"
گذاريمشیخطازمتأثرخبريگذاريمشیخطکهطوريبهدارند،ارتباطهمباگذاريمشی
."هستندمستقلهویتدارايدو،اینامااست؛سیماوصداسازماندرايرسانهکالنهاي

مشیخطسیستمهايوروديانواعازآمدهدستبهکدهايتحلیلاساسبرپایان،در
شمارهنمودارهايملی،رسانهدرخبريگذاريمشیخطبرآنتأثیرومالحظهايرسانهگذاري

. شدندرسمموضوع،اینبهترازتصویريدركارائهمنظوربه2و1

ملیرسانهگذاريمشیخطسیستمهايوروديانواع. 1نمودار

زاویهازراسیماخبريهايمشیخطتوانمیها،مصاحبهازآمدهدستبههايدادهطبق
راخبريهايمشیخطگیريشکلمراتبسلسلهکهايگونهبهداد؛قرارنظرنیزمددیگري
اسناداساسبرنظام،کالنهايمشیخطکهترتیببدین). 2نمودار(دهد قرارتوجهندرکانو

هاي مشیخط
ايرسانه

منویات رهبري

اسناد باال دستی 
کشور

نفوذ دولت

نفوذ احزاب

اقتضائات فضاي 
رقابتی رسانه

هاي خبريمشیخط
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ستادمفادآن،ذیلودرشودتلقیانتخاباتگذاريمشیخطورودياولینکشور،باالدستی
همچنینستاد،دراین. شودتشکیل) اوسیاسیمعاونیاوزیرکشورریاستبه(کشور انتخابات

کشور،کلدادستان،)خبرمعاونترجیحاَ(آنقانونینمایندهیاسیماوصداسازمانرئیس
متشکل(وسیماصداسازمانبرنظارتشوراينمایندهو) رأيحقبدون(نگهبانشوراينماینده

ستادبهاجرا،براي. کردهتدوینراانتخاباتیهايمشیخطوکنندمیشرکت) هرقوهنفراز2از
هايمعاونتازمتشکلنیزصداوسیماانتخاباتستاد. کندمیابالغسیماوصداسازمانانتخابات

نظرسنجی،وتحقیقاتمرکزجم،جامروزنامهنظارت،وریزيبرنامهها،استانخبر،صدا،سیما،
هايبخشبهرامربوطههايمشیخطبخش،هرکارکردبامتناسبریاست،حوزهوحراست

هايمشیازخطخبرسیما،بخشامتداد،همیندر. کندمیابالغما،سیازجملهسازمان،گوناگون
نظیرکدهایی. گیردمیکاربهاخبار،پخشدرراوآنهاکردهخبريترجمهشده،ابالغانتخاباتی

اینسیما،خبربخشدرانتخاباتپرشوربرگزاريومشارکتافزایشمانندکالنیمشیخط"
خبري،متفاوتهايبخشدرکندسعیسیماخبرکهشودمیترجمهخبريمشیخطبهگونه

باالرامشارکتجامعه،درآنازحاصلهیجانتادهدنشانپررنگراانتخاباتیهايرقابت
. استکشیدهتصویربهرافراگرداین2نمودارشماره.  کردندمیبرجستهرامفهوماین،"ببرد

سیمادرخبريهايیمشخطگیريشکلفراگرد. 2نمودار

خبريهايمشیخطسیما،خبرمدیرانوخبرگانبامصاحبهازآمدهدستبههايدادهتحلیلبا
دوربرد،هايمشیخطدسته،سهدرمجلسانتخاباتدورهبرايخبريمشیخطهايگزارهیاسیما
،مشیخطهايگزارهاینثراک. گرفتندقرارمدنظربرد،کوتاههايمشیخطوبردمیانيهامشیخط

خبرکهداشتنداعتقادخبرگان. بودندخبربخشدرسیماعملکردهدایتبرايهنجاريهاییگزاره
آنکردناجرایینیازمندانتخابات،دورهدرهارسانهرقابتیفضايدردوربرد،اثربخشیبرايسیما

خط
مشی
هاي
کالن
نظام

ستاد 
انتخابات 

کشور

ستاد 
انتخابات 
سازمان 

صدا وسیما

مشیخط
هاي 

سازمان

مشیخط
هاي 

انتخاباتی 
سیما

مشیخط
هاي 

انتخاباتی 
خبر 
سیما
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اینازبرخیشوندگان،مصاحبهکیدتأمورداظهاراتطبقکهشودمییادآوري. استهامشیخط
. اندمشاهدهقابلسیماخبردرنیزاکنونهم،مشیخطهايگزاره
پاي"اند،کردهتوصیهسیمادرخبريبخشیاثربرايخبرگانکههاییمشیخطجملهاز
بدانخبر،انتشاردرکشورعمومیمصالحبهبنديپاي. بود"کشورعمومیمصالحبهبندي
اخیر،هايدرسالگویاکهشدمطرحخبريمدتطوالنیمشیخطیکمنزلهبهسبب

افرادمدیریتیتسلطباواقعدراست؛شدهاحساسبارهایندرمخاطبانسويازهاییتناقض
هايبرنامهازبرخیگویاکهاستشدهمطرحادعااینخاص،حزبیهايگرایشبهوابسته

. اندشدهپخشودتولیدارجهتصورتبهخبري،
این. شداحصاءهامصاحبهازحاصلکدهايازکهبوددیگريمشیخط،"گراییعینی"

راسازماناساس،بیوموردبیهايگراییمصلحتشدکهمیتکرارهامصاحبهدرکراتبهکد
امروزهاتفاقاکهسیماخبرمخاطبتاشدهباعثوکردهدوررویدادهابادربارهگراییعینیاز

،"استقاللحفظ". بدهددستازآناخبارورسانهاینبهراخوداعتماداست،فعالیمخاطب
بودهاییمشیخطدیگرازنیز"انتخاباتدرمشارکتافزایش"و"عدالتوانصافرعایت"

باشدداشتهبیشتريانعکاسسیماخبرهايدرزمان،طولدربایستیداشتند،اعتقادخبرگانکه
). دوربردهايمشیخط(

مشیچهارخط،"طرفیبی"حفظو"اخبارارائهدردقت"،"بخشیآگاهی"،"سازيشفاف"
،"خبريجذابساختارایجاد"همچنین. شدنداحصاءکدهاتحلیلازکهبودندتأییدموردبردمیان

بهپایبندي"،"مجلسنمایندهوظایفبهناظرخبرتولید"،"مخاطبنیازبهناظرخبرتولید"
بردکوتاهمشیخطپنج،"مخاطباقناعوعمومیافکارتهییج"و"خبرتولیددرمحوريرویداد
وتحلیلبرحسبایران،اسالمیجمهوريسیمايعملکردتوسعهبرايبودندکهخبري
. آمدندحاصلکد،چندیندهیارتباط

گیرينتیجه
امکانسازيفراهمومردمسازيآگاهنتخابات،ادرایراناسالمیجمهوريسیمايوظیفه
باآنهامردمند؛انتخابات،درموفقیتاصلیخاستگاهدرواقع. استآنانبیشترهرچهمشارکت
بهاخذکرده،قبلیمنصبانصاحبازراقدرتکهگیرندمیتصمیمانتخابات،درفعالاشتراك
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ازمردمآگاهیکهداشتنظردرباید. کنندواگذارآن،ازاستفادهبرايايتازهمنصبانصاحب
برابردرآنهاحساسیتنیزوقدرتانتقالروندوسیاسیمعادالتدرنقششانوحقوق

درخودآگاهانهخواستوارادهبانتوانندکهمردمیزیرااست؛بسیارمهمامريسرنوشتشان،
برايشده،تفاوتبیخودسرنوشتبهنسبتتدریج،بهاستممکنکنند،شرکتانتخابات

آنهاهايانتخاباستممکنکهاینضمننشوند؛قائلجدياهمیت،انتخاباتدرخودنقش
ایندر. دهندقرارقدرتمنصبدرراايناشایستهافرادها،انتخابآناثردرونباشنددقیق

وواقعیارادهوخواستتحققبهکمکهماناراکهخوداصلیماهیتانتخاباتصورت،
یکایجادبرايراخودشایستهاثرتواندنمینتیجه،درودهدمیدستازاست،مردمخردمندانه
سیمايروایناز. ایفاکندمردم،بنیادینهايوآزاديحقوقوهاخواستبهمتعهدحکومت
جهتارمناسبیهايمشیخطعادالنه،انتخاباتسازيزمینهبرايبایدایران،اسالمیجمهوري

وشخصیتدربارههموانتخاباتدرخودمسئولیتووظیفهدربارههممردم،کردنآگاه
سويبهگیريجهتبدونکهطوريبهکند؛اتخاذانتخاباتی،کاندیداهايهايبرنامه

قراراختیارمردمدرکاندیداها،همهمورددررامساويویکساناطالعاتخاص،کاندیداهاي
هاگزینهبهترینخود،سیاسیشعوروخردهمچنینواطالعاتایناساسبرتوانندبمردمتادهد

. کنندانتخابرا
ملیرسانهنقشبایدکنیم،برگزارساالرشایستهوعادالنهانتخاباتیکهباشیمداشتهقصداگر

هايزهحوتوانمیپژوهش،ایننتایجبراساس. دهیمقرارتوجهکانوندرتريجدينحوبهرا
: کردبنديطبقهزیرشرحبهراانتخاباتجریانبررسانهاثرگذارياصلی

حداکثري؛مشارکتبرايمردمبرانگیختنوعمومیافکاربرتأثیر- الف
تر؛شایستهنمایندگانانتخابدردقتبهمردمتشویق- ب
ظرفیتازفادهاستبرايجامعه،گوناگونهايطبقهوهاگروهبرايبرابرفرصتایجاد- پ
. "ايرسانهعدالت"احساسنوعیگیريشکلوخودآرايوهاایدهمعرفیدرملیرسانه

کهمفهومیآورد؛میانبهسخن"ايرسانهواقعیتساخت"مفهومازتوانمیترتیب،بدین
مداخلهاحتمالکرده،ایجادانتخاباتفضايسالمتبرخدشهاحتمالازراايگستردهنگرانی
تمایلازپرهیزضمنبایدسیماوصدا. دهدمیافزایشراانتخاباتفضايدرسیاسیاغراض
توسعهامکانکافی،وسریعرسانیاطالعدرجدیتبا"ايرسانهواقعیتساخت"بهکاذب
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سالم،هايتوانمنديعرضهبرايسازيفرصتو"ايرسانهعدالت"ایجادطریقازسالمفضاي
نهادیکبهمردموقتی. آوردفراهمراکاندیداهاواقعیهايظرفیتمعرفیوقبارتخریببدون

. یابدمیافزایشنهادآنمسئولیتکنند،میاعتماد
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