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 چکیده
ت های با عنوان ارتباطا گیری مطالعات و پژوهش نقش و تأثیر ارتباطات بر عرصه سیاست موجب شکل

های مرتبط با ارتباطات سیاسی در  سیاسی شده است. در پژوهش حاضر به منظور بررسی پژوهش

( در 1933تا  1934های علمی پژوهشی و علمی ترویجی منتشره دهه اخیر )فاصله زمانی  ایران، مقاله

هشت نشریه تخصصی ارتباطات و رسانه با روش فراتحلیل بررسی شده است. در این راستا با طرح 

ها با موضوع و محتوای ارتباطات سیاسی در نشریات مورد  پنج سؤال چگونگی توزیع فراوانی مقاله

های تحصیلی و وابستگی پژوهشگران  ها، روش تحقیق، رشته بررسی، مضامین و محتوای اصلی مقاله

یانگر این های پژوهش ب ها و مراکز علمی پاسخ داده شده است. یافته های مورد بررسی با دانشگاه مقاله

اند.  ای نداشته رشته است که پژوهشگران ایرانی توجه و عالقه چندانی در پژوهش در این حوزه میان

ای و سیاست  دهندگان، دیپلماسی رسانه بحث مشارکت و توسعه سیاسی، انتخابات و رفتار رأی

ی است که گانه چارچوب سازی، انگاره سازی، کلیشه سازی ازجمله موضوعات خارجی و مفاهیم سه

های پژوهش مورداستفاده اسنادی و  اند. بیشترین روش های مورد بررسی بیشتر به آن پرداخته مقاله

های اصلی علوم ارتباطات،  ای، پیمایش و تحلیل گفتمان انتقادی است. پژوهشگران گرایش کتابخانه

ی بیشترین سهم را در شناسی سه دانشگاه آزاد اسالمی، تهران و عالمه طباطبای علوم سیاسی و جامعه

 اند. ها مورد بررسی داشته نگارش مقاله

 : ارتباطات سیاسی، سیاست، فراتحلیل، ارتباطات، رسانه.ها کلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسئله

های اجتماعی را تشکیل و جهت  مایه بسیاری از فعالیت در عصر حاضر ارتباطات و رسانه بن

مانوئل "خورده، عرصه سیاست است. ش با ارتباطات گرههای که حیات دهند ازجمله فعالیت می

ای  گوید: سیاست رسانه اندیشمند برجسته ارتباطات در پیوند سیاست و ارتباطات می "کاستلز

ها در فرآیند  تمام دنیای سیاست نیست اما امروزه تمام سیاستمداران باید از طریق رسانه

های نوین  ویژه رسانه ای به های رسانه نی نظامگیری اثر بگذارند، بدین ترتیب منطق درو تصمیم

الکترونیک، چارچوب اساسی محتوا و سازمان و فرآیند راهبردی دنیای سیاست امروز را تشکیل 

ها با توجه به کارکردهای متنوعی چون آگاهی بخشی و  (. رسانه65: 1934دهد )کاستلز،  می

بر عملکرد ساختار قدرت و فراهم کردن رسانی، ایجاد انسجام و تعلق اجتماعی، نظارت  اطالع

توانند جایگاهی درخور  های مشارکت عمومی و نظارت همگانی در نظام اجتماعی، می زمینه

ها و عناصر بنیادین ساختار سیاسی جامعه  سازی شاخص اعتنایی در تکوین، تکامل و نهادینه

اگیر تأثیر آن بر سیاست های فر (. با گسترش و توسعه رسانه50: 1936داشته باشند )داربی، 

داخلی و خارجی به نحو چشمگیری فزاینده شده است. برای فهم پیوند ارتباطات و سیاست 

 کنیم: توان دهها نمونه را شرح داد که در این نوشتار به دو مثال کوتاه بسنده می می

های  رههای انتخاباتی نقش اساسی دارد. برنده مناظ ـ رسانه در تصاحب قدرت سیاسی در منصب

های اجتماعی پیروز انتخابات خواهد شد.  انتخاباتی تلویزیونی از نگاه مخاطبان و ترند شبکه

 ایستد. های سیاسی می درواقع شومن بهتر، پیروزمست بر روی سکوی قهرمانی رقابت

های اصلی سیاست خارجی  المللی نقش ها در جهت تأمین منافع ملی در صحنه بین ـ رسانه

ای نام گرفته است. پیرامون اهمیت  کنند، این پدیده دیپلماسی رسانه ی میکشورها را باز

وزیر خارجه سابق و دیپلمات برجسته  "محمدجواد ظریف"رسانه در سیاست خارجی، 

ها  نویسند: با توجه به اینکه نحوه انعکاس یک موضوع ارتباط مستقیمی با دیدگاه کشور می

دهی  ای در جهت های عمومی نقش فزاینده لذا رسانهدهنده آن دارد  و منافع سیاسی انتقال

ای  اندازه کند. این موضوع به المللی ایفا می گیر داخلی و بین های مسئوالن تصمیم به دیدگاه

المللی را پیش از گزارش  های بین های برخی رسانه ها، گزارش اهمیت دارد که دولت

 (.1931:831ادپور، کنند )ظریف و سج کارگزاران خود دریافت و مطالعه می

گیری مفهومی تحت عنوان ارتباطات سیاسی  نقش و تأثیر ارتباطات و سیاست باعث شکل

ای و نیز به یک رشته علمی اشاره دارد. ارتباطات  های حرفه ای از شیوه شده است که به مجموعه
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اسی، شن شناسی، روان هایی از ارتباطات، علوم سیاسی، جامعه سیاسی با مبانی نظری و روش

ها به یک حوزه تحقیقاتی دانشگاهی تبدیل شده است  بازاریابی، تاریخ، بالغت و سایر زمینه

(Goncalves,2018:1.) 

ها در زمینه ارتباطت سیاسی متعلق به  ترین پژوهش اگرچه از لحاظ تاریخی، کهن

ری اثر معروف افالطون که درباره فن سخنو "گورجیاس"اندیشمندان یونان باستان است که 

ترین آن است، اما ردپای حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی  برای دستیابی به قدرت نوشته شده معروف

شناسیم را باید در انتشار آثار سه اندیشمند مهم  که ما امروز تحت عنوان ارتباطات سیاسی می

 جستجو کرد. 1394و  1384های  در دهه

منتشر  1388مفسر سیاسی که در سال  نگار و ( کتاب افکار عمومی والتر لیپمن روزنامه1) 

شناسی شیکاگو، نشریه مهاجرت و  گذاران مکتب جامعه ( رابرت ای. پارک، یکی از بنیان8شد. )

 کنترل آن را در همان سال منتشر کرد.

های تبلیغاتی در جنگ جهانی توسط هارولد دی. السول، دانشمند علوم سیاسی  ( تکنیک9)

 (.Karpf,2015:1893منتشر شد ) 1381در سال 

آغاز مطالعه و پژوهش نهادی و دانشگاهی ارتباطات  (ICA)المللی ارتباطات  انجمن بین

 (.Nielsen,2014:56کند ) متحده آمریکا اعالم می در ایاالت 1314و  1354های  سیاسی را دهه

در ایران رشته دانشگاهی ارتباطات سیاسی به صورت مستقل وجود ندارد و تنها رشته 

های خود گنجانده علوم ارتباطات  اهی که واحدهای درسی ارتباطات سیاسی را در سرفصلدانشگ

 آغاز شد. 54است. مطالعه دانشگاهی ارتباطات سیاسی در زیرشاخه علوم ارتباطات در دهه 

 "ارتباطات سیاسی"در دهه شصت به نام  "نطقی"این درس را برای اولین بار مرحوم دکتر 

های رشته کارشناسی  این درس به صورت رسمی وارد سرفصل درس 53مطرح کرد. از سال 

روابط "به عنوان درس اصلی مشترک دو گرایش  19و  53های  ارتباطات شد. بین سال

 .(60: 1933حسینی،  تدریس شد )شاه "نگاری روزنامه"و  "عمومی

 ای ارتباطات سیاسی، پژوهش در این حوزه مورد توجه رشته با توجه به خصلت میان

شناسی قرار گرفته  ویژه علوم ارتباطات، علوم سیاسی و جامعه های مختلف به پژوهشگران رشته

های علمی  ارتباطات سیاسی در ایران: فراتحلیل مقاله"پژوهشی با عنوان  1931است. سال 

به قلم دکتر علیرضا عبداللهی نژاد و دکتر حسینعلی افخمی در فصلنامه جستارهای  "موجود

ها، روندهای و موضوعات مرتبط با قلمرو  ر منتشر شده است. این پژوهش زمینهسیاسی معاص
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های منتشره در پنج نشریه علمی معتبر  ای ارتباطات سیاسی با شیوه فراتحلیل مقاله رشته میان

های ارتباطی، فصلنامه  )فصلنامه علوم اجتماعی، دو فصلنامه جهانی رسانه، فصلنامه پژوهش

 1933تا  1934، فصلنامه رسانه( در فاصله زمانی «گاه عالمه طباطباییدانش»علوم اجتماعی 

های فراگیر در دهه اخیر و ایستا نبودن  بررسی و تحلیل کرده است. با توجه به گسترش رسانه

های  رخدادهای اجتماعی و تحوالت سیاسی و پویایی علم، بر آن شدیم در پژوهش حاضر مقاله

ت نشریه )علمی پژوهشی و علمی ترویجی( تخصصی ارتباطات ارتباطات سیاسی منتشره در هش

های نوین، فصلنامه جامعه فرهنگ و رسانه، فصلنامه  و رسانه )فصلنامه مطالعات رسانه

های ارتباطی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، فصلنامه رسانه،  پژوهش

رهنگ، دو فصلنامه جهانی رسانه( و فصلنامه فرهنگ و ارتباطات، دوفصلنامه رسانه و ف

 ( با روش فراتحلیل بررسی کنیم.1933تا  1934پژوهشگران آن را در فاصله زمانی )

 های تحقیق سؤال

ها با موضوع و محتوای ارتباطات سیاسی در نشریات مورد بررسی چگونه  ـ توزیع فراوانی مقاله

 است؟

های  ده مرتبط با ارتباطات سیاسی در مقالهـ توزیع فراوانی مضمون و محتوای اصلی پرداخته ش

 مورد بررسی چگونه است؟

 ـ توزیع فراوانی روش تحقیق مقاالت مورد بررسی چگونه است؟

 های مورد بررسی چگونه است؟ های تحصیلی پژوهشگران مقاله ـ توزیع فراوانی رشته

ها و مراکزی علمی  های مورد بررسی با دانشگاه ـ توزیع فراوانی وابستگی پژوهشگران مقاله

 چگونه است؟

های منتشره مرتبط با ارتباطات سیاسی در نشریات )علمی  هدف تحقیق: بررسی مقاله

 .1933تا  1934پژوهشی و علمی ترویجی( تخصصی ارتباطات و رسانه در فاصله زمانی 

 پیشینه پژوهش

ارتباطات سیاسی در "دکتر علیرضا عبداللهی نژاد و دکتر حسینعلی افخمی در مقاله با عنوان 

)منتشره در دوفصلنامه جستارهای سیاسی معاصر،  "های علمی موجود ایران: فراتحلیل مقاله

های منتشره در پنج نشریه علمی پژوهشی و  (، مقاله1931سال سوم شماره اول، بهار و تابستان 

های  علمی ترویجی )فصلنامه علوم اجتماعی، دو فصلنامه جهانی رسانه، فصلنامه پژوهش
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، فصلنامه رسانه( در فاصله زمانی «دانشگاه عالمه طباطبایی»ارتباطی، فصلنامه علوم اجتماعی 

اند. در این پژوهش محتوای و مضمون اصلی،  با روش فراتحلیل بررسی کرده 1933تا  1934

ها تحلیل شده که نتایج پژوهش بیانگر توجه اندک  چهارچوب مفهومی و روش تحقیق مقاله

درصد( و  3/10ن به قلمروی ارتباطات سیاسی است. دو مضمون انتخابات )با فراوانی پژوهشگرا

درصد( بیشترین فراوانی موضوعات مرتبط با ارتباطات  3/11مشارکت سیاسی )با فراوانی 

سازی و چهارچوب گذاری )با فراوانی  سیاسی داشته و بیشترین چهارچوب مفهومی برجسته

ها با روش  درصد( است. بیشترین پژوهش 3/11)با فراوانی درصد( و مشارکت سیاسی  3/19

درصد( و روش تحلیل  60ای )با فراوانی  ای با روش اسنادی و کتابخانه اسنادی و کتابخانه

 درصد( انجام شده است. 18درصد( و تحلیل محتوای کمی )با فراوانی  10گفتمان )با فراوانی 

)منتشره در نشریه  "های ارتباطات سیاسی پژوهش"ای با عنوان  کیلز نیلسون در مقاله

(، موضوع چگونگی تحقیقات ارتباطات سیاسی در 8410تحقیقات رسانه و ارتباطات، سال 

متحده امریکا بررسی کرده است. در این مقاله عنوان شده است که سه رشته دانشگاهی  ایاالت

ارتباطات سیاسی نقش  شناسی اجتماعی و علوم سیاسی در پیشبرد و توسعه ارتباطات، روان

اند. دو رشته تحصیلی ارتباطات جمعی و علوم سیاسی واحدهای درسی را به  اساسی داشته

اند. دو انجمن  های درسی پیرامون ارتباطات سیاسی قرار داده صورت مشخص در سرفصل

بیشترین تحقیقات را  (APSA)و انجمن علوم سیاسی آمریکا  (ICA)المللی ارتباطات  بین

 اند. ون ارتباطات سیاسی انجام دادهپیرام

 ی ارتباطات سیاسیهای نظر زمینه و بنیان

تعریف کرد « نقش ارتباطات در فرآیند سیاسی»توان به عنوان  ارتباطات سیاسی را می

(Kaid:2004,32ارتباطات سیاسی به ساخت و انتشار پیام ) پردازد که به طور بالقوه  هایی می

(. کتاب Goncalves:2018,1غیرمستقیم بر سیاست داشته باشند ) ممکن است تأثیر مستقیم یا

ایجاد معنا در تبادالت »عنوان  راهنمای ارتباطات سیاسی آکسفورد، ارتباطات سیاسی را به

(. ارتباطات kenski, & jamieson:2017,53کند ) تعریف می« نمادین در اعمال قدرت مشترک

سی از یک بخش نظام سیاسی به بخش دیگر و میان سیاسی انتقال اطالعات مناسب از نظر سیا

تنها  های اجتماعی و سیاسی است. اطالعات مناسب نه نظام سیاسی به بخش دیگر و میان نظام

ها نیز  ها و نگرش به مسائل واقعی، مثالً آنچه اتفاق افتاده است، بلکه به انتقال اندیشه، ارزش

همه رفتارهای سیاسی و اجتماعی مهم است. بدون شود. بنا بر تعریف ارتباطات برای  مربوط می
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تواند وجود داشته باشد. ارتباطات سیاسی عنصر پویای نظام  ارتباطات، سیاست و جامعه نمی

های  (. ارتباط سیاسی، یک فرآیند فراگیرنده است. تمام111: 1911سیاسی است )راش، 

سی، تبین توجه و عالقه، پذیری و گمارش سیا های ایفا شده در نظام سیاسی )جامعه نقش

گذاری، اعمال قانونی و داوری قوانین( به وسیله ارتباطات به  گردآمدگی توجه و عالقه، قانون

پذیری سیاسی را از طریق  مثال، جامعه عنوان آید. والدین، معلمین و روحانیون به اجرا درمی

ران احزاب با تفهیم تقاضاها و های ذینفع و نمایندگان و رهب کنند. رهبران گروه ارتباط، ابالغ می

گذاران، بر اساس  کنند. قانون ها، نقش خویش را در تبین و تجمع ایفا می مشی ارائه خط

یافته و نیز از راه ارتباط با یکدیگر و با سایر  هایی که با برقراری ارتباط به آنها انتقال  آگاهی

ساالران در اجرای نقش  . دیوانرسانند عناصر نظام سیاسی، قوانین را وضع یا به تصویب می

وتحلیل  های گوناگون نظام اداری دریافت و تجزیه ها را از جامعه و بخش عملکردهای خودآگاهی

یابد )رید و  کنند. به همین ترتیب جریان کار قوه قضاییه به وسیله ارتباط تداوم می می

 (.51: 1934هارولدسن،

ست که شناخت آنها به بررسی ارتباطات ای ا دهنده ارتباط سیاسی دارای عناصر تشکیل

 گونه برشمرد: توان این رساند و آنها را می سیاسی یاری می

مشی دولت اقدام کند، یک  دهندگان: هر فرد یا گروهی که به منظور اثرگذاری بر خط الف ـ پیام

دهندگانی در جوامع سیاسی جدید عبارتند  دهنده سیاسی است. انواع اصلی چنین پیام پیام

 های فشار، شوراها و دفاتر روابط عمومی و مانند آنها. از: احزاب سیاسی، گروه

کوشند به یاری پیام )کلمه، تصویر، حرکت دست و مانند آنها(  دهندگان، می ب ـ پیام: پیام

 کنندگان موردنظرشان منتقل کنند. افکاری را که در سر دارند، به ذهن دریافت

 رساند. (، که پیام را به مخاطب میپ ـ رسانه: )مجرای انتقال پیام

کننده: که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم پیام سیاسی را دریافت  ت ـ مخاطب یا دریافت

کننده  کننده پیام، ازجمله عوامل اصلی تعیین کند. دانش، میزان عالقه و آگاهی دریافت می

 اند. تأثیر پیام

ـ آغازگر 1کننده پیام است. دریافتث ـ واکنش: هدف هر ارتباط سیاسی نوعی واکنش در 

ـ تحکیم عقیده به 9بیان   ـ تغییر عقیده در اثر گیرایی شیوه8اندیشیدن مخاطب به موضوع 

سازی یا تحریک برای انجام اقدام عملی، بر پایه عقیده  ـ فعال 0وسیله تکرار پیام و استدالل 

 (.9: 1935جدید )علوی،
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 شود که برخی از آنها عبارتند از: اری استفاده میبرای ارتباطات سیاسی از نهادهای بسی

های فراگیر توده که  های عمومی و سایر سازمان ها، دیوانساالری ها: احزاب، اتحادیه ـ سازمان 1

 های وسیعی از گروه شهروندان را دارند. قابلیت پیوند نخبگان، خرده نخبگان و بخش

تر همچون گروهای  اغلب فراگیرندگی اندک ها: اجتماعات با سازمان پذیری کمتر و ـ گروه 8

 دار طرفدار یک برنامه خاص. های خانه خانم

های گروهی همچون مطبوعات، رادیو، تلویزیون، ماهواره و ... در  های گروهی: رسانه ـ رسانه 9

ها هم در قادر ساختن نخبگان به  شوند. از این رسانه مسیر ارتباط سیاسی استفاده می

های میان  های دیگر همچون شبکه یگر و هم در پیوستن نخبگان به زنجیرهوگو با یکد گفت

 شود. ها و... استفاده می فردی، سازمان

شوند تظاهرات و  ـ مجراهای ویژه: ازجمله نهادهای دیگر که برای ارتباط سیاسی استفاده می 0

کار  رخدادهای ویژه است که به منظور تبیین و گردآوری توجه، تحت شرایطی خاص به

 (.1934:59روند )رید و هارولدسن، می

 هشی در ارتباطات سیاسیرویکردهای پژو

نویسند: پژوهشگران ارتباطات  می "تاریخچه تحقیقات ارتباطات سیاسی"دیوید رایف در کتاب 

شناسی اجتماعی، علوم سیاسی و تحقیقات  های دانشگاهی روان سیاسی به طور خاص از رشته

 ارتباطات جمعی هستند.

ترین روش  شناسی اجتماعی: تمرکز بر مطالعه نگرش و نظرات افراد داشته و رایج ـ روان

 پژوهشی در این حوزه، تجربی و پیمایش است.

ای از انتخابات و فرآیندهای سیاسی رسمی  ـ علوم سیاسی: تمرکز بر سیاست به عنوان مسئله

 های کمی است. گیری به سمت پژوهش داشته و جهت

ویژه در قالب تغییرات رفتاری  تباطات جمعی: تمرکز بر زبان و اثرات و نفوذ آن بهـ تحقیقات ار

های کمی و کیفی موردتوجه بوده  مدت و بررسی سخنان سیاستمداران داشته و روش کوتاه

 (.karpf:2015,1894است )

 توان شناسایی کرد: شناسی در تحقیقات ارتباطات سیاسی را می پنج سنت نظری روش

یل بالغی در گفتمان سیاسی، این رویکرد ماهیت کیفی دارد و از نظر تاریخی و انتقادی ـ تحل 1

 کند. های گوینده( و پیام را بررسی می ها و سبک منبع پیام سیاسی )انگیزه
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های  ها از پیام کند که چگونه دولت ـ مطالعه تبلیغات سیاسی، بر این موضوع تمرکز می 8

های کمی مانند  کنند. تحلیل بر افکار عمومی استفاده می متقاعدکننده برای تأثیرگذاری

تحلیل محتوا بیشترین رویکرد پژوهشی در مطالعه تبلیغات سیاسی بوده است؛ مانند 

های تولیدشده توسط دولت برای  ( برای بررسی پیام1381های که السول ) پژوهش

 دهی به افکار عمومی انجام داد. شکل

های تحقیق کمی و کیفی مانند  ر این رویکرد متخصصان انواع روشدهندگان: د ـ مطالعه رأی 9

پیمایش، مصاحبه عمیق، مشاهده همراه مشارکت، تحلیل محتوا، پانل و مصاحبه متمرکز را 

( یک 1300« )انتخاب مردم»های الزارسفلد و همکارانش با عنوان  ترکیب کردند. پژوهش

 اثر کالسیک در این زمینه است.

ترین روش پژوهشی در این رویکرد مطالعات  های جمعی، رایج مورد تأثیر رسانه ـ مطالعه در 0

 طولی پانل و نظرسنجی است.

های لیپمن پیرامون افکار  ـ مطالعه تأثیر متقابل دولت، مطبوعات و افکار عمومی، پژوهش 6

عمومی نمونه کالسیک در این رویکرد است. لیپیمن مشاهدات مهمی انجام داد و دریافت 

که رفتار افراد پاسخی به محیط است البته نه محیط واقعی بلکه محیطی که افراد در فکر 

های رایج در این  ها و مصاحبه با مخاطبان آن از روش اند. تحلیل محتوای رسانه خود ساخته

 رویکرد است.

های متعدد و مشترک در حوزه علوم  بنابراین پژوهش در ارتباطات سیاسی مبتنی بر روش

شود. پرکاربردترین روش  نی و اجتماعی است که از رویکردهای کمی و کیفی را شامل میانسا

های فشرده از  های عمومی، گروهای متمرکز و مصاحبه تحلیل محتوای کمی است و نظرسنجی

 (.Goncalves:2018,7هستند ) ارتباطات سیاسی های پژوهش در ترین شیوه رایج

 شناسی پژوهش روش

هاست که در آن  ش فراتحلیل انجام شده است. فراتحلیل نوعی تحلیل دادهپژوهش حاضر به رو

تر مورد  تر و جامع گردند و به عنوان یک مطالعه بزرگ نتایج چند مطالعه باهم جمع می

 گیرند. وتحلیل قرار می تجزیه

های ترکیبی کمی است که در آن به منظور کشف روابط جدید بین  فراتحلیل ازجمله روش

های  های آنهـا، از تکنیک اند و در ترکیـب یافته هایی کـه قبالً انجام شده ادی از پژوهشتعداد زی

وتحلیل در آن مطالعه  (. واحد تجزیه83: 1385شود )ازکیـا، دقیق ریاضی و آماری استفاده می
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( که پژوهشگر را از اتکا به نتایج یک مطالعه انفرادی و یا 69: 1395است و نه آزمودنی )نیازی،

دارد و فرصتی ارزنده برای او فراهم  های غیر کمی سـنتی و روایتی مصـون می اتکا به بازنگری

شناختی را در نتایج چندین مطالعه درک کند و با  های روش کند تا بتواند تشـابه و تفاوت می

دیگر فراتحلیل به  بیان یک دید تراکمی، تصویری کلی از یک فعالیت پژوهشی ارائه دهد. به

های حاصـل از چندین بررسی و مطالعه را باهم ترکیب کنند  دهد که داده هشگران امکان میپژو

ای از تحقیقات در قالب مفاهیم کمـی،  های توده ها و یافته ( و بـا ثبـت ویژگی27: 1387)هومن،

(. بدین منظور 945: 1930های نیرومند آماری کند )دالور،  آنهـا را آمـاده اسـتفاده از روش

ایج حاصل از مطالعـات متعـدد و مسـتقل گذشته در باب موضوع، بررسی و به کمک نت

گردد.  افزارهای مناسب آماری، یکسان شـده و بـه آماره جدیدی به نام اندازه اثر تبدیل می نرم

(. این 128: 1385دهنده میزان یا درجـه حضور پدیده در جامعه است )عابدی، اندازه اثر نشان

دیگر اندازه اثر، نتایج تحقیقات مختلف را در قالب  عبارت سازد. به یـل را ممکـن میآماره فراتحل

مقایسه  که بــین تحقیقــات مختلــف قابل نحوی دهد به یک مقیاس عـددی اثربخش نشان می

 (.931: 1394باشد )قربانی زاده،

 :ها عبارتند از های دیگر مرور پژوهش مزایای فراتحلیل در مقایسه با روش

 شود. های عینی برای یافتن مطالعات استفاده می ـ روش فراتحلیل، هنگام مرور، عمدتاً از روش

 شود. ـ فراتحلیل خصوصیات مطالعات با اصطالحات کمی و شبه کمی توصیف می

های طوالنی برخی از موضـوعات پژوهشـی را کـه شـامل یـک تـوده عظـیم  ـ فراتحلیل پیشینه

اندرکاران که  دهی و با عرضه آن به برنامه ریزان، مدیران و دست زماناز اطالعات است، سا

کند. با روش فراتحلیل بعد از  ها وقت الزم دارد، خیلی خوب خالصه می گاهی سال

توان نتایج صدها پژوهش را خیلی سریع توصیف و  راحتی می ها، به کدگذاری نتایج پژوهش

 (.309: 1384وتحلیل کرد )دالور،  تجزیه

توان فرض کرد که این اطالعات  خوبی طراحی و اجرا شده باشد، می چنانچه فراتحلیل بهـ 

 (.1936:10لیوناردو،درست است و لذا نیاز به پژوهش و بررسی بیشتر در این زمینه نیست )

 جامعه آماری:

تنها رشته دانشگاهی که به طور مشخص موضوع ارتباطات سیاسی را به صورت واحد درسی 

های  درسی تمام مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری قرار داده رشته در سرفصل

کند که پژوهش گران  فرض را تقویت می زیرمجموعه علوم ارتباطات است این موضع این پیش
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های خود را در نشریات تخصصی حوزه ارتباطات و رسانه  ارتباطات سیاسی تمایل دارند پژوهش

شده در هشت نشریه  عه آماری پژوهش حاضر مقاالت چاپمنتشر کنند به این منظور جام

تا  1934های  )علمـی ـ پژوهشـی و علمی ترویجی( تخصصی ارتباطات و رسانه در فاصله سال

های نوین، فصلنامه  فصلنامه مطالعات رسانهو به قرار زیر در نظر گرفته شده است:  1933

فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی  های ارتباطی، جامعه فرهنگ و رسانه، فصلنامه پژوهش

و ارتباطات، فصلنامه رسانه، فصلنامه فرهنگ و ارتباطات، دوفصلنامه رسانه و فرهنگ، دو 

 فصلنامه جهانی رسانه.

 حجم نمونه

حجم نمونه پژوهش شامل همه مقاالت مندرج در نشریات فوق در زمینه ارتباطات سیاسی 

اند.  وتحلیل شده و به طور جداگانه کدگذاری و تجزیه است که به روش تمام شماری انتخاب

 ها بر اساس عنوان و چکیده هر مقاله انجام شده است. گزینش مقاله

های علمی فارسی موجـود در زمینـه ارتباطـات سیاسـی در ایران،  به منظور فراتحلیل مقاله

« ی ویژه فراتحلیلها فرم جامع تلخیص و استخراج اطالعات مقاله»فرم مخصوصی با عنوان 

 تهیه که در آن همه نکات قابل توجه در یک مقاله علمـی مـد نظـر قرارگرفته شد.

های مورد توجه در این فـرم شـامل مضـمون و محتـوای اصـلی، روش  ها و مقوله پرسش

ها و مراکز علمی بـود کـه بـا  تحقیـق، رشته تحصیلی پژوهشگران و وابستگی آنها به دانشگاه

وتحلیل و اطالعـات مـورد نظـر اسـتخراج  ارزیابی و تجزیه« تحلیـل محتـوا»فاده از تکنیـک اسـت

 اند. آمده در قالـب جـداول توصـیف و تشریح شده دست شـده است. سپس اطالعات به

تحلیل محتوا نوعی تکنیک پژوهشی است که برای توصیف عینی، منظم و تا آنجا که 

رود )ساروخانی،  ها به کار می طات با هدف نهایی تفسیر دادهممکن است کمی محتوای ارتبا

های تحقیـق  مشخص ساختن هدف -1ترین مراحل تحلیل محتوا شامل:  (. مهم834: 1933

تقسیم مجموعه مذکور به واحدهای  -9گیری  تشـکیل مجمـوع مـورد تحقیـق و نمونه -8

ش مقداری است )معتمدنژاد، سـنج -6ها و  گردآوری واحدها در قالب مقوله -0مختلف 

1965 :39.) 
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 های پژوهش: یافته

های منتشره با موضوع و محتوای ارتباطات سیاسی در نشریات مورد  ـ وضعیت کلی مقاله 1

 ارائه و توصیف شده است. 1بررسی در قالب جدول شماره 

 (1)جدول 

های  درصد مقاله

 ارتباطات سیاسی

های  مقاله

 ارتباطات سیاسی

کل 

ها لهمقا  

تعداد 

 شماره
 ردیف نام نشریه

3/88  1 فصلنامه رسانه 93 810 04 

15 83 139 80 
فصلنامه مطالعات 

های نوین رسانه  
8 

3/10  85 831 04 
های  فصلنامه پژوهش

 ارتباطی
9 

5/18  88 995 04 
فصلنامه مطالعات فرهنگ 

 و ارتباطات
0 

3/14  13 903 04 
فصلنامه مطالعات فرهنگی 

 و ارتباطات
6 

9/14  13 163 84 
دو فصلنامه رسانه و 

 فرهنگ
5 

3/5  1 مجله جهانی رسانه 84 104 18 

1/6  14 163 88 
فصلنامه جامعه، فرهنگ و 

 رسانه
3 

 جمع  800 1333 116 144

 116( تعداد 1933ـ  1934ـ در دوره زمانی مورد بررسی ) 1های جدول  ـ بر اساس داده

طات سیاسی در نشریات مورد بررسی چاپ شده است که مقاله با موضوع و محتوای ارتبا

درصد( و  3/88)فراوانی  "فصلنامه رسانه"ها با موضوع ارتباطات سیاسی در  بیشترین مقاله

فصلنامه جامعه، "درصد( و کمترین مقاله در  15)فراوانی "های نوین فصلنامه مطالعات رسانه"

است. همچنین نشریات مورد بررسی درصد( منتشر شده  1/6)فراوانی  "فرهنگ و رسانه

های منتشر شده را به موضوع ارتباطات سیاسی اختصاص  درصد کل مقاله 9/3درمجموع 

 اند. داده
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های منتشره مرتبط با ارتباطات سیاسی در نشریات مورد  ـ مضمون و محتوای اصلی مقاله 8

 ارائه و توصیف شده است. 8بررسی در قالب جدول شماره 

  (7)جدول  

درصد 

 فراوانی
 ردیف مضمون و محتوای اصلی فراوانی

1/11 دهندگان رسانه و مشارکت /توسعه سیاسی/ انتخابات/رفتار رأی 04   1 

1/14 ای/ رسانه و سیاست خارجی دیپلماسی رسانه 86   8 

0/3  9 چارچوب سازی /انگاره سازی / کلیشه سازی 88 

6/3 پذیری سیاسی سیاسی/ جامعه ها و هویت / آگاهی سیاسی/ اعتماد رسانه 84   0 

9/1 ها و جنبش و تحوالت کشورهای عربی/ بیداری اسالمی رسانه 11   6 

9/1  5 قدرت نرم/ جنگ روانی/ جنگ و رسانه/ جنگ سایبری 11 

1/6 ها و حقوق شهروندی/جامعه مدنی/ دمکراسی رسانه 18   1 

1/0  3 اسالم هراسی/ ایران هراسی 11 

9/0 ها و مسئله داعش وریسم/ رسانهها و تر رسانه 14   3 

9/0 های سیاسی داخلی پوشش خبری رویدادها/ اعتراض 14   14 

5/8 ای سیاست و سرگرمی/ مصرف سیاسی رسانه 5   11 

1/8 های سیاسی/زبان و سیاست سخنرانی 6   18 

1/8 ای ایران رسانه و مسئله هسته 6   19 

1/1  10 گفتمان سازی رسانه 0 

1/1 انتخابات آمریکاها و  رسانه 0   16 

9/1 استریت ها و جنبش وال رسانه 9    

9/1 ها و هژمونی /کانترهژمونی رسانه 9   11 

9/1  13 نقش رسانه در بحران/مصالحه سیاسی 9 

9/1 ها و دولت رسانه 9   13 

3/4  84 بررسی مطبوعات سیاسی 8 

3/4 الملل رسانه و امنیت نظام بین 8   81 

0/4  88 کنترل افکار عمومی 1 

0/4  89 ها و منافع ملی رسانه 1 

0/4  80 رسانه و مقابله با فساد سیاسی 1 

0/4  86 رسانه و خشونت سیاسی 1 

0/4 ای آمریکا نظام رسانه 1   85 

0/4  81 رسانه و سکوالریزم 1 
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درصد 

 فراوانی
 ردیف مضمون و محتوای اصلی فراوانی

0/4 آوری اطالعات و سیاست فن 1   83 

0/4 گیری سوژه سیاسی رسانه و شکل 1   83 

0/4 قدرت سیاسی رسانه و ساختار 1   94 

0/4  91 رسانه و تحوالت سیاسی 1 

0/4  98 تبلیغات سیاسی 1 

 جمع  890 144

های مورد بررسی  ـ بیشترین موضوع و محتوای که مقاله 8های جدول شماره  بر اساس داده

 "دهندگان رسانه و مشارکت /توسعه سیاسی/ انتخابات/رفتار رأی"اند به ترتیب  به آن پرداخته

درصد(،  1/14)فراوانی، "ای/ رسانه و سیاست خارجی دیپلماسی رسانه"درصد(،  1/11ی )فراوان

 درصد( است. 0/3)فراوانی، "چارچوب سازی /انگاره سازی / کلیشه سازی / جریان سازی خبر"

ارائه و توصیف شده  9های مورد بررسی در قالب جدول شماره  ـ روش پژوهش مقاله 9

 است.

 (7)جدول 

 درصد فراوانی فراوانی قیقروش تح ردیف

 9/94 69 ای اسنادی و کتابخانه 1

 3/13 99 پیمایش 8

 1/19 80 تحلیل گفتمان انتقادی 9

 9/14 13 تحلیل محتوای کمی 0

 1/3 11 تحلیل محتوای کیفی 6

 0/1 19 شناسی نشانه 5

 9/8 0 دلفی 1

 9/8 0 گراندد تئوری 3

 9/8 0 مصاحبه عمیق 3

 1/1 8 یکتحلیل تمات 14

 5/4 1 پژوهی( سناریونویسی )آینده 11

 5/4 1 داده بنیاد 18

 5/4 1 فراتحلیل 19

 144 116 جمع 
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روش پژوهش مختلف  19های مورد بررسی با  ـ مقاله 9های جدول شماره  بر اساس داده

صد(، در 9/94)فراوانی،  "ای اسنادی و کتابخانه"انجام گرفته است که بیشترین آن به ترتیب، 

 درصد( است. 1/19درصد(، تحلیل گفتمان انتقادی )فراوانی،  3/13پیمایش )فراوانی، 

 

 0های مورد بررسی در قالب جدول شماره  مقاله ـ توزیع فراوانی روش تحقیق کمی و کیفی 0

 ارائه و توصیف شده است.

 (5)جدول 

 5/08 های کیفی و درصد مقاله 0/61ـ روش پژوهش  0های جدول شماره  بر اساس داده

 درصد کمی است.

ارائه و  6های مورد بررسی در قالب جدول شماره  های تحصیلی پژوهشگران مقاله ـ رشته 6

 توصیف شده است.

 (4)جدول 

 فراوانی رشته تحصیلی ردیف
درصد 

 فراوانی

 3/93 195 فرهنگ و ارتباطات /علوم ارتباطات 1

8 
ای/  لعات منطقهجغرافیای سیاسی/ مطا/الملل روابط بین /علوم سیاسی

 المللی های بین دیپلماسی و سازمان
33 1/83 

 10 03 شناسی سیاسی شناسی/ جامعه جامعه 9

 1/5 89 مدیریت و رسانه 0

 3/8 14 مدیریت دولتی/ توسعه/ استراتژیک/ آموزشی 6

 0/8 3 گذاری فرهنگی مدیریت فرهنگی/ سیاست 5

 3/4 9 ادبیات فارسی/ نظریه و نقد ادبی 1

 درصد فراوانی فراوانی روش تحقیق

شناسی، دلفی،  حلیل محتوای کیفی، نشانهکیفی )تحلیل گفتمان انتقادی، ت

، «پژوهی آینده»گراندد تئوری، تحلیل تماتیک، مصاحبه عمیق سناریونویسی 

 داده بنیاد(

14 0/61 

 5/08 68 کمی )پیمایش، تحلیل محتوای کمی، فراتحلیل(

 144 188 جمع
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 فراوانی رشته تحصیلی ردیف
درصد 

 فراوانی

 5/4 8 تاریخ 3

 5/4 8 معارف اسالمی 3

 5/4 8 پژوهش هنر 14

 5/4 8 حقوق 11

 5/4 8 شناسی علوم کتابداری و اطالع 18

 5/4 8 شیعه شناسی/ دانش اجتماعی مسلمین 19

 5/4 2 شناسی زبان 10

 9/4 1 آمار کاربردی 16

 144 901  جمع

 16پژوهشگر با  901بررسی توسط  های مورد ـ مقاله 6های جدول شماره  ـ بر اساس داده

علوم "های تحصیلی  اند که بیشترین پژوهشگر با رشته رشته اصلی تحصیلی نوشته شده

 "شناسی جامعه"درصد( و  1/83)فراوانی  "علوم سیاسی"درصد( و  3/93)فراوانی  "ارتباطات

 درصد( هستند. 10)فراوانی 

ها و مراکز علمی در قالب  دانشگاه های مورد بررسی به ـ وابستگی پژوهشگران مقاله 5

 ارائه و توصیف شده است. 5جدول شماره 

 (7)جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی نام دانشگاه/ مرکز علمی ردیف

 9/89 11 آزاد اسالمی )واحدهای مختلف( 1

 3/13 58 تهران 2

 6/13 51 عالمه طباطبائی 3

 8/3 81 اصفهان 4

 3/6 13 امام صادق )ع( 5

 3/0 15 صداوسیما 6

 0/8 3 پیام نور )واحدهای مختلف( 7

 6/1 6 شهید بهشتی 8

 8/1 0 خوارزمی 9
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 درصد فراوانی فراوانی نام دانشگاه/ مرکز علمی ردیف

 8/1 0 تربیت مدرس 10

 8/1 0 المللی امام خمینی )ره( دانشگاه بین 11

 8/1 0 کاشان 12

 3/4 9 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 13

 3/4 9 چمران 14

 3/4 9 مازندران 15

 5/4 8 شاهد 16

 5/4 8 باقرالعلوم 17

 5/4 8 فردوسی مشهد 18

 5/4 8 تبریز 19

 5/4 8 گیالن 20

 5/4 8 پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات 21

 5/4 8 علم و صنعت 22

 9/4 1 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( 89

 9/4 1 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی 80

 9/4 1 م پزشکی تهرانعلو 86

 9/4 1 شیراز 85

 9/4 1 مراغه 81

 9/4 1 یاسوج 83

 9/4 1 ارومیه 83

 9/4 1 کردستان 94

 9/4 1 حکیم سبزواری 91

 9/4 1 علم و فرهنگ 98

 9/4 1 سوره 99

 9/4 1 وزارت خارجه 90

 9/4 1 علوم انتظامی تهران 96

 9/4 1 دانشگاه معارف بیروت، لبنان 95

 9/4 1 ستانبول ترکیها 91

 9/4 1 کوینزلند مرکزی استرالیا 93

 144 994  جمع
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 93های مورد بررسی توسط پژوهشگران  ـ مقاله 5های جدول شماره  ـ بر اساس داده

واحدهای "اند که بیشترین آن به ترتیب وابسته به  دانشگاه و مرکز علمی مختلف نوشته شده

درصد(  3/13)فراوانی  "دانشگاه تهران"درصد( و  9/89وانی )فرا "مختلف دانشگاه آزاد اسالمی

 درصد( است. 6/13) "دانشگاه عالمه طباطبائی"و 

 گیری نتیجه

ای  آفرینی ارتباطات بر عرصه سیاست از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده به گونه بررسی نقش

کرد. در عصر جدید با  های متفکرین یونان باستان جستجو که باید رد پای آن را در نوشته

های نوین چون رادیو و تلویزیون، بازیگران صحنه سیاست تریبونی قدرتمند برای  پیدایش رسانه

اهداف سیاسی خود یافتند، این پدیده از نگاه تیزبین عالمان اجتماعی دور نمانده و شروع به 

لمی نام ارتباطات واکاوی و مطالعه تأثیر رسانه بر سیاست کردند این مطالعات در مجامع ع

سیاسی به خود گرفته است. با فاصله چند دهه از دنیای علمی غرب، پژوهش در حوزه ارتباطات 

سیاسی مورد توجه پژوهشگران ایرانی قرار گرفته است. برای بررسی روند مطالعات ارتباطات 

علمی  سیاسی در ایران، دکتر علیرضا عبداللهی نژاد و دکتر حسینعلی افخمی )اعضای هیئت

دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی(، پژوهشی با روش فراتحلیل انجام دادند و 

را بررسی  1933تا  1934سال از  14های منتشره در حوزه ارتباطات سیاسی در طی  مقاله

کردند. از آنجایی که ظرف جامعه با کل مسائل، مباحث و تحوالت درون آن پویا است و نیز 

های هوشمند با  ویژه در دهه اخیر استفاده از گوشی استفاده اعضای جامعه بهفنّاوری مورد

گیر( شده و تأثیر  های مجازی جهانی، فراگیر )درواقع همه ها و شبکه رسان قابلیت اتصال به پیام

ازپیش شده است، بر آن شدیم پژوهش انجام گرفته دو دهه قبل را در دهه  آن بر سیاست بیش

های ارتباطات سیاسی و منتشره  ار کنیم. به این منظور در پژوهش حاضر مقالهنوعی تکر اخیر به

در هشت نشریه )علمی پژوهشی و علمی ترویجی( تخصصی ارتباطات و رسانه )فصلنامه 

های ارتباطی،  های نوین، فصلنامه جامعه فرهنگ و رسانه، فصلنامه پژوهش مطالعات رسانه

گی و ارتباطات، فصلنامه رسانه، فصلنامه فرهنگ و فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهن

ارتباطات، دوفصلنامه رسانه و فرهنگ، دو فصلنامه جهانی رسانه( و پژوهشگران آن در فاصله 

 ( با روش فراتحلیل بررسی شده است.1933تا  1934زمانی )

شماره  800( درمجموع هشت نشریه مورد بررسی تعداد 1933ـ  1934ـ در دوره زمانی )

مقاله  116مقاله با موضوعات مختلف است که از این تعداد  1333منتشر کرده که شامل 
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درصد مقاله  14درصد( با موضوع و محتوای ارتباطات سیاسی است. میزان کمتر از  9/3)معادل 

ارتباطات سیاسی بیانگر آن است که این موضوع چندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته 

شود اینکه تا حدود زیادی پژوهش برآیند آموزش  اینجا به ذهن متبادر می ای که است. مسئله

ها قرار نگرفته، پژوهش  است از آنجایی که آموزش ارتباطات سیاسی چندان مورد توجه دانشگاه

تا  1934های پژوهش ) در این حوزه نیز با فقر نسبی مواجهه است. نکته اینکه در بررسی

درصد کل مقاالت است که میزان  3ارتباطات سیاسی درمجموع های  ( نیز میزان مقاله1933

توجهی نیست و بیانگر اینکه توجه و عالقه به پژوهش در حوزه ارتباطات سیاسی طی این  قابل

 دو دهه تغییر ملموسی نکرده است.

 اند عبارتند از: های مورد بررسی به آن پرداخته بیشترین موضوع و محتوای که مقاله

درصد(:  1/11)فراوانی، "دهندگان مشارکت /توسعه سیاسی/ انتخابات/رفتار رأی رسانه و"ـ  1

جمعی در ترغیب شهروندان  ها و وسایل ارتباط بحث توسعه و مشارکت سیاسی و تأثیر رسانه

به مشارکت در فرایندهای سیاسی جامعه، همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است. 

ترین آنهاست که معموالً سرآغاز  ت سیاسی ازجمله مهممطالعات دانیل لرنر درباره مشارک

رود. لرنر در اثر کالسیک خود، با عنوان گذر جامعه سنتی:  تحقیقات دیگر نیز به شمار می

توسعه )ایران، ترکیه،  ( که حاصل مطالعه در شش کشور درحال1958نوسازی خاورمیانه )

مطالعه مشارکت و توسعه در هر  کند که لبنان، مصر، سوریه و اردن( است، استدالل می

جمعی است.  ای مستلزم عواملی ازجمله سواد، شهرنشینی و استفاده از وسایل ارتباط جامعه

داند و معتقد است که ارتباطات،  ساز بسیج می وی با تأکید بر نقش ارتباطات، آن را زمینه

رسد که میان  جه میبخشد. درنهایت، لرنر به این نتی مشارکت و توسعه سیاسی را سامان می

جمعی با مشارکت سیاسی و اجتماعی رابطه معناداری  وجود و استفاده از وسایل ارتباط

ترین  همچنین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی مهم وجود دارد.

رویدادهای سیاسی کشور هستند که زندگی مردم را به طور مستقیم تأثیر مستقیم بر 

ـ ایجاد  1گذارند:  ها بـه سـه شـیوه بـر فراینـد انتخابات اثر می رسانه. زندگی مردم دارند

توجه مـردم بـه موضـوع انتخابـات و درنتیجـه افزایش مشارکت  فضای انتخاباتی و جلب

ـ اقناع  9دهندگان برای کسب اطالع درباره نامزدهای رقیب  ـ کمک به رأی 8دهی  رأی

گیری  ه حـزب یـا فـرد دیگـر برحـسب جهتمخاطبان به ترجیح یک حزب یا فرد ب

ای و تالش آگاهانه مسئوالن تبلیغـات انتخابـاتی احـزاب بـا نامزدهای  های رسانه پیام
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آفرینی رسانه در فرآیند انتخابات و نحوه  روی نقش (. ازاین1933:56انتخابات )سید امامی،

 دهندگان از موضوعات مهم ارتباطات سیاسی است. رفتار رأی

درصد(: این مفهوم به معنای پیش  1/14)فراوانی، "ای و سیاست خارجی دیپلماسی رسانه"ـ  8

ای در ایران با روی  ای است دیپلماسی رسانه برد سیاست خارجی و منافع ملی با ابزار رسانه

ای با ابزار دیپلماسی و  کار آمدن دولت حسن روحانی و اعتقاد دولت به حل مسئله هسته

 ازآن، مورد توجه پژوهشگران حوزه ارتباطات قرار گرفته است. ام و مسائل پسگیری برج شکل

 درصد( 0/3)فراوانی،  "کلیشه سازیچارچوب سازی /انگاره سازی / "ـ  6

ای برای انعکاس واقعیت، بلکه سازنده  ها، نه آینه الف( چارچوب سازی به این معناست که رسانه 

رچوب سازی به رابطه میان متن و اطالعات دهنده به آن هستند. چا واقعیت و شکل

سازد، اشاره دارد؛ بر پایه این نظریه،  ای که معنای خاصی را به ذهن متبادر می گونه به

کنند و سپس آنها را در  ها توجه خود را بر بعضی موضوعات و رویدادها متمرکز می رسانه

گویند درباره چه  طبان میها به مخا دهند؛ بنابراین رسانه چارچوب معنایی خاص قرار می

اند، بر  فکر کنند و سپس چگونه فکر کردن را نیز در چارچوبی که از پیش ساخته و پرداخته

 (.86: 1393کنند )مهدی زاده،  آنان تحمیل می

ب( انگاره از نظر جان فیسک به معنای بازنمایی تصویری از واقعیت است چه فیزیکی باشد 

شد )مانند موسیقی(، انگاره بیشتر به معنای نوعی تولید )مانند یک تصویر( چه تخیلی با

ندرت  دهد و به ای از کذب را نشان می برای جذب مخاطب است تا باز تولید واقعیت و درجه

 (O’Sullivan et al,2014:63با واقعیت ارتباط دارد )

ـ طبیعی  8ـ کلیشه سازی  1ها دارای دو استراتژی مهم است:  ج( فرایند بازنمایی در رسانه

( برای درک چگونگی عمل بازنمایی، نیازمند بررسی عمیق Hall,2003:18سازی )

های  ها و فرضیاتی در حال جریان درباره گروه ها درواقع ایده ها هستیم. کلیشه سازی کلیشه

خوبی ثابت  خاصی از افراد هستند. کلیشه سازی پدیده اصلی زندگی اجتماعی است و به

 & ,Fiskeها را تحت تأثیر قرار دهند  های اعضای گروه توانند قضاوت ها می شده که کلیشه

Hartley,2003:186)). 

دهی و  این سه مفهوم ارتباط نزدیک به هم دارند که در تصویرسازی ذهنی مخاطبان و شکل

توجه پژوهشگران  دهی به افکار سیاسی نقش مهمی دارند؛ بنابراین از مفاهیم قابل جهت

 هستند.ارتباطات سیاسی 
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روش پژوهش مختلف انجام گرفته است که بیشترین آن به  19های مورد بررسی با  مقاله

 ترتیب عبارتند از:

درصد(،  3/13پیمایش )فراوانی، ب( درصد(،  9/94) فراوانی،  "ای اسنادی و کتابخانه"الف( 

 درصد( است. 1/19تحلیل گفتمان انتقادی )فراوانی، ج( 

ازحد روش  طورکلی استفاده بیش درصد(؛ به 9/94)فراوانی،  "ای هاسنادی و کتابخان"الف( 

شناختی محسوب  های علوم انسانی یک ضعف روش ای در نگارش مقاله اسنادی و کتابخانه

شود که گریبان گیر پژوهش در حوزه ارتباطات سیاسی نیز شده است. در فراتحلیل  می

ها  شر شده، بیش از نیمی از کل مقاله( منت1933تا  1931های که در فاصله زمانی ) مقاله

درصد(  9/94ای است. در پژوهش حاضر میزان ) درصد( با روش اسنادی و کتابخانه 6/60)

ای انجام گرفته که هرچند در مقام مقایسه با دهه قبل  های با روش اسنادی و کتابخانه مقاله

د مثبت محسوب ها رون استفاده کمتری از این روش شده و از منظر روشمندی پژوهش

 درصد( از این روش به نسبت زیاد است. 9/94شود اما استفاده ) می

های اصلی و قدیمی پژوهش در علوم  پیمایش از روشدرصد(:  3/13ب( پیمایش )فراوانی، 

آوری اطالعات  های منظم و استاندارد برای جمع ای از روش اجتماعی است که مجموعه

ویژه  گیرد. این روش در ارتباطات سیاسی به ستفاده قرار میدرباره افراد و نظرات آنان موردا

مثال؛ پژوهش مهم و تأثیرگذار شاو  عنوان های سیاسی روشی پرکاربرد است. به در نظرسنجی

ای شد با روش  سازی رسانه بندی نظریه برجسته ( که منجر به صورت1318و مک کومبز )

 پیمایش انجام گرفته بود.

درصد(: تحلیل گفتمان روش تحقیق رایج در مطالعه  1/19ادی )فراوانی، ج( تحلیل گفتمان انتق

شناسی،  های نشانه ای است که ریشه در مطالعات نظری و تحقیقی حوزه فرهنگی و رسانه

کیفی به روانشناسی اجتماعی و ارتباطات دارد. تحلیل گفتمان انتقادی با رویکردی کامالً 

توان به  پردازد. با استفاده از این روش می تویع قدرت می موضوعاتی مانند، سلطه، نابرابری و

ها و چگونگی عملکرد گفتمان مسلط پاسخ  سؤاالت مختلفی درباره مسائل فرهنگی، کلیشه

(، بنابراین این روش رویکردی مناسب برای 191: 1938داد )عاملی به نقل از ترفینگ: 

درصد( از  1/19ژوهشگران )پژوهش در حوزه ارتباطات سیاسی است که مورد توجه پ

 های مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله

این کلمه 

 بررسی شود
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های مورد بررسی را کنار گذاشته و محاسبه نکنیم،  ای مقاله ـ اگر روش اسنادی و کتابخانه

های کیفی )تحلیل گفتمان انتقادی، تحلیل محتوای کیفی،  درصد مقاله 0/61روش پژوهش 

لیل تماتیک، مصاحبه عمیق سناریونویسی شناسی، دلفی، گراندد تئوری، تح نشانه

ها به روش کمی )پیمایش، تحلیل  درصد مقاله 5/08، داده بنیاد( است و «پژوهی آینده»

 محتوای کمی، فراتحلیل( انجام شده است.

( 8416) "های کیفی در ارتباطات سیاسی نقش پژوهش"ای با عنوان  کارپف در مقاله

شناختی خاص  سال، یک اجماع روش 04برای  1384ا از متحده آمریک نویسند: در ایاالت می

طورکلی، و تحلیل  های تحقیق کمی به زیربنای مطالعه ارتباطات سیاسی را شکل داده و روش

اگرچه برخی  .طور خاص، هسته اصلی این تحقیقات است ها به ها و نظرسنجی محتوا، آزمایش

اند، اما بیشتر تحقیقات  بسیار تأثیرگذار بودهها  و برخی از آن  از محققان آثار کیفی تولید کرده

های جدید پژوهشگران در آن  ارتباطات سیاسی کمی هستند و این سنتی است که نسل

های کمی یا کیفی برتری نسبت به هم ندارند اما در زمانی که  اند. اگرچه روش تربیت شده

های  بر روش اند تکیه دهای با تغییرات سریع اجتماعی و سیاسی سازگار ش ساختارهای رسانه

تواند به تنهای این تحوالت را مطالعه کنند؛ بنابراین باید برای خروج از این  کمی صرف نمی

( سنگینی Karpf,2015:1889های کیفی شروع شود ) بر روش بست عصر جدیدی با تکیه بن

درصد( در  5/08های کمی ) درصد( نسبت به روش 0/61کفه ترازوی روش ای کیفی )

تواند نویدبخش این باشد که پژوهشگران ایرانی قدم در عصر جدید  های مورد بررسی می لهمقا

 اند. های کیفی گذاشته پژوهش

اند  رشته اصلی تحصیلی نوشته شده 16پژوهشگر با  901های مورد بررسی توسط  ـ مقاله

علوم "د( و درص 3/93)فراوانی  "علوم ارتباطات "های تحصیلی  که بیشترین پژوهشگر با رشته

درصد( هستند. پژوهشگران  10)فراوانی  "شناسی جامعه"درصد( و  1/83)فراوانی  "سیاسی 

درصد کل  5/38شناسی درمجموع  سه رشته تحصیلی ارتباطات، علوم سیاسی و جامعه

 0/11رشته تحصیلی دیگر فقط  18اند. سهم  پژوهشگران ارتباطات سیاسی را تشکیل داده

گانه ذکر شده در  های سه غلب نیز به عنوان نویسنده همکار با رشتهدرصد بوده است که ا

ها  اند. پژوهشگران علوم ارتباطات بیشترین سهم را در نگارش مقاله نگارش مقاله شرکت داشته

تر ذکر شد، پژوهش  گونه که پیش ـ همان 1اند که به نظر تحت تأثیر دو عامل است  داشته

های دانشگاهی  شته تحصیلی علوم ارتباطات تنها رشتههای ر برآیند آموزش است. گرایش
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اند، این امر آنان را  هستند که درسی با عنوان ارتباطات سیاسی در سرفصل دروس خود گنجانده

ـ جامعه آماری مورد بررسی ما نشریات تخصصی  8دهد.  به پژوهش در این حوزه سوق می

باطات تمایل بیشتری برای چاپ مقاالت های علوم ارت آموخته ارتباطات و رسانه است و دانش

 خود در این نشریات دارند.

اند  دانشگاه و مرکز علمی مختلف نوشته شده 93های مورد بررسی توسط پژوهشگران  مقاله

 9/89)فراوانی  "واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسالمی"که بیشترین آن به ترتیب وابسته به 

درصد(  6/13) "دانشگاه عالمه طباطبائی"درصد( و  3/13)فراوانی  "دانشگاه تهران"درصد( و 

است. سه دانشگاه فوق در زمینه آموزش علوم ارتباطات در ایران پیشرو هستند و تا مقاطع 

 5/54دهند و پژوهشگران وابسته به آن نیز درمجموع  دکتری علوم ارتباطات را آموزش می

درصد از  04ه دیگر درمجموع کمتر از دانشگا 99اند. پژوهشگران  ها را نوشته درصد مقاله

توان مشاهده کرد؛  می 5های جدول شماره  اند که در این میان با نگاهی به داده ها را نوشته مقاله

دانشگاه کمتر از یک  86حدود یک درصد و ) دانشگاه و مرکز علمی هرکدام 94پژوهشگران 

 زی است.اند که مقدار بسیار ناچی ها را نوشته درصد( از کل مقاله

پژوهش حاضر بر این فرض که بیشترین مقاالت مرتبط با ارتباطات سیاسی در نشریات 

که مطالعات ارتباطات  تخصصی ارتباطات و رسانه منتشر شده صورت گرفته است. ازآنجایی

توان در قلمرو یک رشته خاص محدود کرد و به حتم در نشریات تخصصی دیگر  سیاسی را نمی

شود برای ترسیم بهتر  و ارتباطات سیاسی منتشر شده است، پیشنهاد میهای در قلمر مقاله

شناسی و نیز  های علوم سیاسی و جامعه پژوهش در این زمینه، نشریات تخصصی حوزه

 های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با موضوع تحلیل و بررسی شود. نامه پایان
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 منابع

  ( فراتح1385ازکیا، مصطفی و محمود توکل .)های  لیل مطالعات رضایت شغلی در سازمان

 .26- 1، صص 27آموزشی. نامه علوم اجتماعی، شماره 

  ( ارتقای سواد رسانه1936دارابی، علی ،)  ای و تأثیر آن بر تقویت توسعه سیاسی در جامعه

 .59ـ  39، صص 8های ارتباطی، سال بیست وسوم، شماره  ایرانی، فصلنامه پژوهش

  ( مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم اجتماعی و علوم انسانی، تهران: 1384دالور، علی .)

 رشد.

 ( ،روش تحقیق در علوم اجتمـاعی، جلـد اول، تهـران، پژوهشـگاه 1933ساروخانی، باقر ،)

 علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگ.

  ( جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: سمت.1911راش، مایکل ) 

  بندی مفاهیم در ارتباطات، مسعود اوحدی،  ( طبقه1934د، بلیک و ادوین هارولدسن )ری

 تهران، سروش.

  ( .تلویزیون و انتخابات ریاست جمهوری در ایران، 1933سیدامامی، کاووس ،) فصلنامه

 .1، سال شانزدهم، شماره های ارتباطی پژوهش

  غاتی دارد، تاریخچه مبحث ارتباطات (، خبر در ایران جنبه تبلی1933حسینی، مسعود ) شاه

 63، صص 189وگو با حسینعلی افخمی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، شماره  سیاسی در گفت

 .60ـ 

  ( دیپلماسی چندجانبه، جلد اول، 1931ظریف، محمدجواد، سیدمحمدکاظم سجادپور ،)

 تهران: وزارت امورخارجه.

  (. درآمدی بر روش پژوهش 1385زاده )عابدی، احمد و حمیدرضا عریضی و فاطمه محمد

- 188، صص 0، شماره 18فراتحلیل در تحقیقات آموزشی. فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال 

140. 

  ( ارتباطات سیاسی، تهران: علوم نوین.1386علوی، پرویز ) 

  افزار  (. روش تحقیق فراتحلیل با نرم1394هللا )قربانی زاده، وجه اCMA2.تهران: بازتاب ، 

  (، عصر اطالعات، قدرت هویت، ترجمه حسن چاووشیان، تهران: طرح 1934استلز، مانوئل )ک

 نو.

  ( تجزیه1936لیوناردو، جواکینو ) های پزشکی، ترجمه حسن  وتحلیل افزوده در پژوهش

 صانعی، چاپ اول، تهران: اندیشمند.

  ( روش تحقیق در محتوای مطبوعات، تهران، دا1965معتمد نژاد، کاظم ،) نشکده علوم

 اجتماعی.
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