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 چكيده
هوري ايران در دو اين تحقيق با هدف شناخت چگونگي بازتاب انتخابات دوازدهمين دوره رياست جم

قلمرو زماني پژوهش حاضر دو هفته منتهي به كارزار انتخاباتي  روزنامه شرق و كيهان انجام شده است.
است. واحدهاي  1396ارديبهشت ماه  29تا  15دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران از 

روش تحليل محتوا مورد بررسي قرار تحقيق با تكيه بر نظريه برجسته سازي و استفاده و نيازمندي و با 
طرفدار روحاني و  روزنامه شرق، روحاني و رئيسي، دو رقيب عمده اين كارزار انتخاباتي بودند. اند.گرفته

گيري گيري به روش هدفمند و با استفاده از تكنيك نمونهبود. نمونه روزنامه كيهان طرفدار رئيسي
هاي اين پژوهش، در هر دو مطلب انتخاباتي بود. بنابر يافته 614روزهاي متوالي انجام شد كه حاصل آن 

بوده است. پس از آن روزنامه كيهان به ارائه مطالب در قالب » خبر«روزنامه سبك غالب ارائه مطالب 
پرداخته است. از اين جهت شرق بيشتر به رسالت » يادداشت«و روزنامه شرق در قالب » گزارش«

عمقي ابعاد موضوعات است، نزديك است. هر دو روزنامه به صورت مستقيم روزنامه كه تحليل و بررسي 
اند. روزنامه شرق بيشترين انتقاد را به قاليباف و روزنامه به حمايت از كانديداي موردنظر خودپرداخته

 است.اش را به روحاني اختصاص دادهكيهان بيشتر مطالب انتقادي
 ن دوره انتخابات رياست جمهوري، شرق، كيهان.روحاني، رئيسي، دوازدهميواژگان كليدي: 
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 مقدمه و طرح مسئله

مطبوعات نقش مهمی در بستر سازی ذهنی و عینی مخاطبان خود دارند؛ نقشی که روی دیگرر  

آن، اثرگذاری بر روند مشارکت مردم در انتخابات اسرت. مطبوعرات در تحروست سیاسری ایرران      

های حکومت مبتنی بر نظرام دموکراسری   اند. انتخابات، یکی از پایههمواره نقش مهمی ایفا کرده

دهد و شرایط مناسربی را بررای شررکت فعاسنره مرردم در امرر تعیرین سرنوشرت         را تشکیل می

کند. در نتیجه، مبارزات سیاسی انتخاباتی و تبلیغات سیاسری مبتنری برر آن    خودشان ایجاد می

شود؛ زیرا انتخابات، بهترین روشی اسرت  محسوب مینیز از عناصر ضروری در یک نظام سیاسی 

تررین  حق مردم محقرق شرود. سراده   های مشروع و بهکند تا خواستهکه این فرصت را فراهم می

های سیاسری اسرت. بردین    شکل مشارکت سیاسی، رأی دادن شهروندان به افراد، احزاب و گروه

مشررروعیت سیاسرری، وسررعت و  جهررت، اهمیررت پدیررده انتخابررات در ایجرراد و بازنمررایی میررزان

شود تا فضای مناسب و درخور توجه برای بسط و گسترش گویان سبب میپذیری پاسخمشارکت

شک در کنار حضور آگاهانه سیاسی مرردم  دامنه قدرت اجتماعی و ثبات سیاسی ایجاد شود. بی

هرا  رینی رسانهآفشود، حضور و نقشگویی نظام در مقابل مردم میدر انتخابات که منجر به پاسخ

 بخشی به انتخابات اهمیت زیادی دارد. نیز در فرایند مشروعیت

هر نست که  ر داسیاسی کشواد یدروترین مهمان تومیان را یرری ایاست جمهوت رنتخاباا

-زهحودر غیرمستقیم و مستقیم ن را نیاایرم اندگی تمازتقریباً و هد دمیر رخ یک بال ساچهار

ر هد. حضودمیار سیاسی تحت تأثیر قرو فاهی ، رفرهنگی، جتماعیدی، اقتصاامختلف ی ها

یگر ف دطر، و از میسررا جامعه ان در ادارة ندوکت شهررمشات از یکسو نتخابااین دم در امر

ین ه ایژوهمیت اکند. سیاسی جامعه منتقل میی هاطیفة به نمایندر را مدیریت کشوان تو

 ساند.رمیاوج به را بطه راین در اگاهی آکسب ای بران دنوشهرر نتظار، امدیریت کشواد در یدرو

شناخت چگونگی بازتاب انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ین تحقیق ه امسئل

 ایران در دو روزنامه منتسب به دو جناح سیاسی اصلی کشور است. 

 مفاهیم تحقیق

 انتخابات  

ند نامزد را برای انجام دادن کار معرین  انتخابات فرایندی است که از طریق آن، کسانی یک یا چ

گرذاری توسرط مرردم را    گزینند. در اصطالح خاص، گزینش نمایندگان برای مجلس قرانون برمی

آیرد ایرن اسرت کره     ای که از انتخابات به دست مری (. نتیجه43: 1366انتخابات گویند )آشوری،

لمان یا رئریس جمهرور را بررای    توانند نمایندگان پارگیری رسمی، میافراد، طی یک فرایند رأی
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حقروق اساسری و   »( در کتراب  134: 13۷6دوره معین قانونی انتخاب کنند. ابوالفضرل قاضری)   

نویسد: انتخابات، مجموعه عملیاتی است که در جهرت  در تعریف انتخابات می« نهادهای سیاسی

از ایرن دیردگاه،    گزینش فرمانروایان یا تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت تدبیر شده اسرت. 

انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه های گوناگون تعیین نمایندگان و ابزاری اسرت کره بره    

گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصردیان اعمرال   توان اراده شهروندان را در شکلوسیله آن می

 قدرت سیاسی مداخله داد.

ت آزاد و عادسنه در کنار وجود های اساسی انتخابات آزاد امروزه برگزاری انتخاباویژگی

هرم »جامعه مدنی، رعایت حقوق مدنی و سیاسی و وجود دولت شفاف و پاسخگو، چهار عنصر

دهند. انتخابات آزاد، بهترین تدبیری است که توان کنترل کردن را تشکیل می« دموکراسی

 بخشد.فرمانروایان را به مردم می

موارد زیر را از جمله « نایی با علم سیاستحکومت؛ آش»( در کتاب 13۷4اوستین رنی ) 

 شمرد:های یک انتخابات آزاد برمیویژگی

های زمانی معین انجام شود و نباید به ای و با فاصلههای بودن: انتخابات باید دوردوره .1

 های دولتی، برای مدتی نامحدود به تعویق افتد.خواست مقام

دهندگان های دولتی، در مورد هر سمت، رأیقامدار: برای کنترل مؤثر مهای معنیگزینش   .2

 باید دست کم بین دو نامزد، حق انتخابات داشته باشند.

آزادی پیشنهاد نامزدهای انتخاباتی: موقعیت تشکیل یک حزب سیاسی و پیشنهاد نامزد    .3

 انتخاباتی را نباید از هیچ گروه معتبری از مردم دریغ کرد. 

ها: همه نامزدهای انتخاباتی باید بتوانند برای درباره آن ها و بحثآزادی شناخت گزینه  .4

کم از هایشان آزادی کامل داشته باشند. هر نامزد باید دستمشیتبلیغ در مورد نام و خط

وقت رایگان پخش در رادیو و تلویزیون برخوردار باشد تا همه نامزدها از غنی و فقیر فرصت 

 حمایت از مردم، در اختیار داشته باشند.هایشان و درخواست برای ارائه دیدگاه

یک جامعه خوانده « شهروند»حق رأی همگانی افراد بالغ : همه افرادی که به طور رسمی  .5

 رأی دارند و فرصت مشارکت، برای همه برابر است. اند، حقشوند و به سن معینی رسیدهمی

شهروند بالغ برای شرکت ارزش برابر آرا: یکی از اصول حکومت دموکراتیک این است که هر  .6

گیری سیاسی باید همان موقعیتی را داشته باشد که هر شهروند بالغ دیگری در روند تصمیم

 توان گفت که رأی هر فرد با رأی افراد دیگر ارزشی یکسان دارد.دارد. پس می
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تراشی و یا ترس از گونه اشکالدهندگان باید بتوانند بدون هیچها: رأیثبت آزاد گزینش .۷

کند که بتوانند گیری بروند و رأی بدهند. این اصل ایجاب میهای رأیانتقام بعدی، به محل

 رأی خود را مخفیانه به صندوق بریزند.

به هر صورت که باشد، باید به گیری ها: آیین رأیدقت در شمارش آرا و گزارش نتیجه .8

ی شمارش باید حاصل هاها را بدهد. شیوهدهندگان اجازه ثبت دقیق و صریح گزینش رأی

های گزارش باید های ثبت شده در مورد هر گزینه را به دست دهند. شیوهدقیق رجحان

کنند چه کسی سمت مورد هایی که در نهایت معین میتضمین کنند که حاصل جمع

 شود.برد، با صداقت، چاپ و اعالم میمنازعه را می

 چارچوب نظری

 نظریه برجسته سازی

مطرح  19۷2در سال  3و دونالد شاو 2نخستین بار در مقاله مکسل مک کامز 1یسازواژه برجسته

-هرا و پخرش  نویسرندگان روزنامره  »نویسرند:  سازی مری کامز و شاو در تعریف برجستهشد. مک

های تلویزیونی نقش مهمی در شکل دادن به واقعیت اجتماعی دارد و این نقرش  کنندگان برنامه

دهنرد. ایرن نقرش    ش که انتخاب و نمایش خبر اسرت، انجرام مری   را از طریق وظایف روزانه خوی

ها و تغییرر شرناختی در میران افرراد و سراخت دادن بره تفکرر افرراد،         ها یعنی توانایی آنرسانه

(. راجررز و  3۰: 13۷8)دهقران و دیگرران،   « شرود های جمعی خوانرده مری  سازی رسانهبرجسته

های جمعری  فراگردی که به واسطه آن رسانه»کنند: سازی را چنین تعریف میدیرینگ برجسته

)سررون و « کننررداهمیررت نسرربی موضرروعات و تررأثیرات گونرراگون را برره مخاطررب منتقررل مرری 

ادها و موضوعات را چنین تعریف مری بندی، روید(. راجرز و دیرینگ اولویت353: 13۷6دیگران،

انی برر حسرب سلسرله    بندی فهرستی از موضوعات و رویدادها که در یک نقطه زماولویت»کند: 

انرد و  اند، رویدادها را وقایع معین و محدود بره زمران و مکران تعریرف کررده     مراتب تنظیم شده

(. برا توجره بره    Dearing,1992: 2ای از رویردادهای مررتبط بره هرم هسرتند )     موضوعات رشرته 

سرعی   سرازی، رسرانه  توان گفت که در فرایند برجستهتوضیحات ارائه شده درباره این نظریه می

دهد. ها را در اولویت مخاطبان خود قرار کند با اولویت دادن به بعضی رویدادها و حوادث، آنمی

تروان گفرت کره    سازی، اگرچه نمیالبته درباره میزان اثرگذاری رسانه با توجه به نظریه برجسته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Agenda setting 

2
 Maxwell E.MacCombs 

3
 Donald Shaw 
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ان گفرت کره   ترو ها قادر نیستند دیدگاه را به مخاطبان خود القا کنند، اما به صرراحت مری  رسانه

ها قادرند به مخاطبان خود بگویند که درباره چه فکر کنند. به عبارت دیگرر، برا توجره بره     رسانه

شوند، اما برر نگررش، شرناخت و نروع     ها الزاما موجب تغییر در رفتار افراد نمیاین نظریه، رسانه

 جهان بینی آنان تاثیر مستقیم دارند.

 سازی است، عبارتند از:سیاری از تحقیقات برجستهدو فرضیه بنیانی این نظریه که مبنای ب

های خود ها واقعیت را از صافیدهند. آنها واقعیت را بازتاب نمیمطبوعات و رسانه .1

 .دهنددهند و به آن )واقعیت( شکل میعبور می

شود، تا عموم مردم )و ها، باعث میها بر تعداد کمی از موضوعات و سوژهتمرکز رسانه  .2

 تر از سایر موضوعات تلقی کنند.بهتر افکار عمومی( این موضوعات را بسیار مهم به عبارتی

 کنند: سازی را به شش مرحله تقسیم می گالدیس انگل لنگ و کورت لنگ فرایند برجسته

ها را بارز ها را پراهمیت و آن . اهمیت رویدادها: مطبوعات بعضی رویدادها یا فعالیت1

 سازند. می

موضوعات متفاوت برای جلب توجه، به نوع و میزان پوشش متفاوتی نیاز  . پوشش متفاوت:2

 دارند. 

ای از معانی به  دار باشند یا باید حوزه دار: رویدادها مورد توجه باید قالب . موضوعات قالب3

 ها داد به طوری که قابل فهم شوند. آن

وضوع اثر بگذارد. مثال تواند بر درك اهمیت م ها می . زبان: زبان مورد استفاده رسانه4

، اهمیت بیشتری به موضوع «افتضاح»به واژه « کاری غیر اخالقی»چرخش از اشاره اولیه 

 دهد. می

اند به نمادهای  ها، رویدادهایی را که مورد توجه عموم قرار گرفته . نمادهای ثانویه: رسانه5

 تشخیص است. ها در منظر سیاسی به خوبی قابلکنند که موقعیت آن ثانویه وصل می

. اظهارات اشخاص: هنگامی که اشخاص معروف و معتبر راجع به موضوعی صحبت 6

 کند. سازی شتاب پیدا می کنند، فرایند برجسته می

 نظریه استفاده و نیازمندی

قبل از آن که تلویزیون به صورت وسیعی در دسترس همگان قرار  195۰و  194۰های بین سال

ل ارتباطی در پی پاسخ بره ایرن پرسرش بودنرد کره مخاطبران از       گیرد، برخی کارشناسان وسای

کنند؟ از برنامه منتخرب خرود واقعراً    هایی میها است چه استفادههایی که در دسترس آنبرنامه

ای انجام شرد کره نتراین آن در    کنند؟ بدین منظور، مطالعات گستردهچه مقدار رضایت پیدا می
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منتشر شد. این نظریه، توصیفی درباره تأثیرات  1و رضامندی ای با نام نظریه استفادهقالب نظریه

دهد، بلکه توجه خود را به ایرن نکتره معطروف کررده اسرت کره       وسایل ارتباط جمعی ارائه نمی

های ارائه شده در وسایل ارتباطی، چگونه به جمعیتی از مخاطبران  ای از برنامهمحتوای برگزیده

هایی تاثیر وسایل ارتبراط جمعری اسرت. نظریره     ه برنامهرسد. به عبارت دیگر، چه کسانی، چمی

گیررد )دفلرور،   هرا، فعرال در نظرر مری    جدید، مخاطبان را در انتخاب و استفاده از محتوای پیرام 

های انجام شده توسرط  های مکتب استفاده از رضامندی، به بررسی(. سابقه پژوهش6۰2: 13۷3

خروانی طری دهره    های رادیرویی و علرل روزنامره   سزارسفلد و استفون در زمینه مخاطبان برنامه

هرا و  گردد. مبنای اولیه این تحقیقات بر محور بررسی علل استفاده مردم از رسرانه باز می 194۰

و  196۰هرای  ها استوار بوده است. رویکرد استفاده و رضامندی از دهره مندی آنهای بهرهزمینه

ای را در تحقیقرات  ه شررح ذیرل جایگراه ویرژه    تر بمجدداً با طرح فرضیاتی جامع و جدید 19۷۰

 مخاطب شناسی به خود اختصاص داد:  

های الف( انتخاب رسانه و محتوا، عموما فعالیتی عقالنی و معطوف به اهداف و خرسندی

 توان منطقاً تبیین کرد.ها را میگیری آنخاص است، پس مخاطبان فعال هستند و شکل

-ای که از شرایط فردی و اجتماعی ریشه میهای رسانهب( یکایک مخاطبان نسبت به نیاز 

 های مختلف بیان کنند.گیرند، آگاهی دارند و می توانند این نیازها را در قالب انگیزش

ها به بیان کلی، بیشتر از اصول زیبایی شناختی یا فرهنگی در ج( کاربری شخصی رسانه 

 گیری مخاطبان، نقش و اهمیت دارد. شکل

ها، رضایت مورد انتظار یا گیری مخاطبان )انگیزهاغلب عوامل تأثیرگذار بر شکلد( تمام یا 

توان به لحاظ نظری تعیین ای( را میای، متغیرهای پس زمینههای رسانهدست آمده، گزینشبه

 (.1۰5:138۰کرد )مک کوییل،

در قالب  ها.الگوی کلی نظریه استفاده و رضامندی دو عنصر اصلی دارد. نیازها و انگیزه

گیری از الگوهای زیر مجموعه استفاده و رضامندی، نیازهای فردی، نقطه آغاز توجه و بهره

عالیق مختلف افراد از قبیل نیاز به  2شود. در همین رابطه سون ویندالها محسوب میرسانه

دسته بندی  3هدایت، امنیت، کنش متقابل و دوری از تنش را دلیل عنوان نیازهای ذی ربط

گیرد مندی فرد نیز تحت تأثیر چنین نیازهایی شکل میهای بهرهه است. در حقیقت، انگیزهکرد

 های کنشی نیازها نیز تلقی کرد.توان انگیزه را به عنوان جنبهو از این رو می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Uses and Gratifications 

2
 Son Vindal 

3
 Relevant 
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تواند ها تأثیرگذارند که حتی میمندی فرد از رسانهها چنان در مقوله بهرهنقش انگیزه

های مختلفی جهت ها را نیز تحت الشعاع قرار دهد. شیوهندگان پیاممقاصد و اهداف فرست

 19۷2ها که در سال ترین آنها ارائه شده است که در اینجا به یکی از شاخصبندی انگیزهطبقه

ها را به شود. وی انگیزه استفاده از رسانهتوسط مک کویل و همکارانش مطرح شده، اشاره می

 ده است:چهار گروه اصلی تقسیم کر

های مختلف محیط، گیری در مورد رویدادها در بخشخواهی، جهتآگاهی: مشورت -1

 یادگیری.

 هویت شخصی: کسب خودآگاهی، یافتن الگوهای رفتار، تقویت ارزشهای شخصی. -2

یگانگی و کنش متقابل اجتماعی: آگاهی از شرایط دیگران، فراهم کردن امکان برقراری  -3

گاهی از چگونگی ایفای نقش خود، و ایجاد پایهای برای کنش متقابل رابطه با دیگران، آ

 اجتماعی.

فراغت: آرامش، دوری از مشکالت روزمره، پر کردن وقت، ارضای نیازهای جنسی )سون  -4

 (.2۷۷: 13۷6و دیگران، 

عنصر اصلی الگوی استفاده و رضامندی، مساله ارضای نیاز و رضامندی حاصل از آن است. 

ورد نظر در این الگو، غالباً متوجه رضایتی است که در نتیجه استفاده از رسانه رضامندی م

 شود.حاصل می

 روش تحقیق

در این پژوهش برای بررسی مطالرب مربروط بره انتخابرات دوازدهمرین دوره انتخابرات ریاسرت        

ش، شود. این روهای کیهان و شرق از روش تحلیل محتوا استفاده میجمهوری ایران در روزنامه

های تحقیرق، بردون در نظرر گررفتن مکران و      های ارتباطی را به طور یکسان در تمام واحدپیام

ای که اگر پژوهش تکررار شرود،   دهد؛ به گونهزمان، با نوع عینیت، مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 شود.تایید می های آماریهاساس دادصحت نتاین بر

پل سزار »و « برنارد برلسون». اولین تعریف را از تحلیل محتوا تعاریف متعددی شده است

ارائه کردند. این دو، تحلیل محتوا را تکنیکی تحقیقی به منظور بررسی منظم، عینی و « سفلد

 ، به نقل از معتمد نژاد(.9: 1384اند )نقیب السادات، مقداری محتوای آشکار ارتباطات ذکر کرده

توا تعریفی رایف و همکارانش است. در تعریف های متأخر درباره تحلیل محیکی از تعریف

تحلیل محتوای کمی، آزمون نظام مند )سیستماتیک( و تکرارپذیر نمادهای «آنان آمده است: 

گیری به متن نسبت های عددی براساس قوانین معتبر اندازهارتباطی ای است که طی آن ارزش
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شود. ها تحلیل میها ارزشبین آن های آماری، روابطشود و سپس با استفاده از روشداده می

این عمل به منظور توصیف محتوای ارتباطات، استخراج نتیجه درباره معنی آن یا پی بردن به 

)رایف و « گیردبافت و زمینه ارتباط، هم در مرحله تولید و هم در مرحله مصرف صورت می

 (.25:1385همکاران،

 های مورد بررسیروزنامه

 روزنامه شرق

گرا در ایران است که در گستره سراسری  نامه و وبگاهی خبری به زبان فارسی و اصالحشرق روز

بره سرردبیری محمرد قوچرانی، مدیرمسرئولی       1382شرهریور   2شود. این روزنامه در  پخش می

گذاری منتشر شرد.   مهدی رحمانیان و با حضور محمد عطریانفر به عنوان رئیس شورای سیاست

 اینده اصالحات و جبهه موافق دولت مورد بررسی قرار گرفته است.این روزنامه به عنوان نم

 روزنامه کیهان

در حال انتشار بعد از روزنامه اطالعات در ایران است. نخسرتین شرماره     ترین روزنامه کیهان قدیمی

طور مستمر  به 1322جز سه بار توقیف در سال  در تهران منتشر شد و به 1321آن در سوم خرداد 

 1394ی نیمره دوم  های ایران بر پایه عملکردشران در برازه   بندی روزنامه است. در رتبه همنتشر شد

 ی هشتم را داشت.امتیاز، رتبه ۷۰توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ کیهان با 

در تهران منتشر  1321در سوم خرداد « آینده ایران»نخستین شماره آن به عنوان جانشین 

زاده  غاز تأسیس عبدالرحمان فرامرزی و سردبیر آن مصطفی مصباحشد. صاحب امتیاز آن در آ

دی همان سال که مجوز آن تجدید شد، جای این دو عوض شد. از اواسط دهه  2۰بود، اما در 

هفتاد پس از دوران مهدی نصیری، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه و مؤسسه کیهان 

ای طی حکمی در اول دی  اهلل خامنه هست. آیت شد که نماینده ولی فقیه در این مؤسسه نیز

ی خود و سرپرست مؤسسه کیهان ، حسین شریعتمداری را به عنوان نماینده۷2ماه سال 

منصوب کرد. از آن زمان کیهان روند جدیدی را پیش گرفت. حسین شریعتمداری موفق شد تا 

ترین منتقد دولت  ین و منصفبه همراه محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت، جایزه بهتر

نژاد را در مراسم اختتامیه نمایشگاه مطبوعات، از آن خود کند. روزنامه کیهان  محمود احمدی

نژاد حمایت  در زمان انتخابات نهمین و دهمین دوره ریاست جمهوری، از محمود احمدی

نژاد،  حمدیکرد. سردبیر سابق آن صفارهرندی بود که پس از به ریاست جمهوری رسیدن ا می
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به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت نهم انتخاب شد. این روزنامه به عنوان نماینده 

 جبهه راست و مخالف دولت مورد بررسی قرار گرفته است.

 واحد تحلیل

هرای مرورد بررسری    در این بررسی، واحد تحلیل شامل هر مطلب مربوط به انتخابات در روزنامه

شرود.واحد تحلیل،متن،تیتر،کرادر و   هر مطلب تا آخرین پاراگراف را شرامل مری  است که از تیتر 

 گیرد.عکس را دربرمی

 جامعه آماری

های شرق و کیهان در بازه زمانی مورد بررسی، جامعره آمراری   تمام مطالب انتخاباتی در روزنامه

 این پژوهش هستند.

 ها  فنون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده

اسرتفاده شرد. در ایرن     SPSSافرزار آمراری   ها در تحقیق حاضر از نررم ه و تحلیل دادهبرای تجزی

پژوهش از هر دو دسته روش آمار توصیفی و تحلیلری اسرتفاده شرده اسرت. در قسرمت اول، از      

( Chi- Squareمحاسبات فراوانی و درصد و در قسمت دوم، از آزمونهای آمراری کرای اسرکویر )   

 استفاده شده است.

 ضریب قابلیت اعتماد )محاسبه پایایی پژوهش(  سنجش 

اسرتفاده شرد. بره    « ویلیرام اسرکات  »در این پژوهش برای محاسبه پایایی مقوله هرا، از روش  

درصد از حجم نمونه از نظر مقوله هرا، توسرط کدگرذاری     1۰منظور محاسبه ضریب اسکات، 

دست آمد. از آن رصد بهد۷6دیگر کدگذاری شد. پس از انجام محاسبه ضریب قابلیت اعتماد، 

درصرد اسرت، پرژوهش حاضرر از پایرایی سزم       ۷۰جایی که ضریب پایایی قابل قبول، باستر از 

 برخوردار است.

 های پژوهشپرسش

 داری تفاوت معنی« موضوع و محور اصلی مطالب»های مورد بررسی، از نظرآیا بین روزنامه

 وجود دارد؟

 داری وجود تفاوت معنی« محل قرار گرفتن مطلب»نظر های مورد بررسی، ازآیا بین روزنامه

 دارد؟
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 تفاوت «گیری در مطلب نسبت به کاندیداجهت»های مورد بررسی، از نظر آیا بین روزنامه ،

 داری وجود دارد؟معنی

  داری وجود دارد؟تفاوت معنی« سبک مطلب»آیا بین روزنامه های مورد بررسی، از نظر 

 داری وجود دارد؟تفاوت معنی« منبع خبر»د بررسی، از نظر های مورآیا بین روزنامه 

 تفاوت معنی داری وجود دارد؟« نوع تیتر»های مورد بررسی، از نظر آیا بین روزنامه 

 تفاوت معنی داری « داشتن تیتر در صفحه اول»های مورد بررسی، از نظرآیا بین روزنامه

 وجود دارد؟

 داری وجود دارد؟تفاوت معنی« اندازه مطلب»نظر های مورد بررسی، از آیا بین روزنامه 

 یافته های پژوهش

هنگامی که با دو متغیر کیفی سرو کار داشته باشیم کره ایرن متغیرهرا دارای سرطوح مختلفری      

تررین آزمرون   باشند، برای تعیین چگونگی رابطه بین این دو متغیر، آزمون کای اسرکور مناسرب  

تروان گفرت برین دو متغیرر از نظرر      می ۰5/۰کمتر از  p-valueدست آمدن است و در صورت به

داری وجود دارد. این آزمون از طریق مقایسه مشاهدات واقعی و مقادیر مرورد  آماری رابطه معنی

کند و همچنین اطالعاتی راجرع  انتظار برای هر مشاهده، وجود رابطه بین دو متغیر را آزمون می

تر باشد رابطه برین دو  به صفر نزدیک p-valueقدار دهد. هرچه مبه شدت رابطه نیز به دست می

 تر خواهد بود.متغیر قوی

: جدول آزمون کای اسکور برای بررسی رابطه بین موضوع و محور اصلی مطالب در دو 1جدول 

 1396اردیبهشت  29اردیبهشت تا  15روزنامه کیهان و شرق در فاصله 

 متغیر
آماره کای  شرق کیهان

 اسکور

p-

value تعداد)درصد( داد)درصد(تع 

موضوع و 

محور 

اصلی 

 مطالب

 (1/23) ۷5 (5/12) 36 هاها، برنامهمعرفی نامزدها، دیدگاه

۰1/86 ۰۰۰/۰ 

 (25) 81 (8/13) 4۰ مناظره ها و نقد نامزدها به یکدیگر

ها: آمار مشارکت، بینیپیش

 هانظرسنجی
22 (6/۷) 41 (۷/12) 

ضای گزارش سفر، میتینگ و ف

 کارزار
3۰ (4/1۰) 12 (۷/3) 

مسائل اقتصادی )تورم، مالیات، نرخ 

 بهره
1۰۰ (6/34) 3۷ (4/11) 
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: جدول آزمون کای اسکور برای بررسی رابطه بین موضوع و محور اصلی مطالب در 1دول جادامه 

 1396اردیبهشت  29اردیبهشت تا  15دو روزنامه کیهان و شرق در فاصله 

 متغیر
آماره کای  شرق کیهان

 اسکور

p-

value تعداد)درصد( داد)درصد(تع 

 

مسائل اجتماعی )بهداشت، مسکن، 

 اشتغال
9 (1/3) 2۰ (2/6) 

  

مسائل فرهنگی )هنر، زندگی، 

 ورزش
31 (۷/1۰) 18 (6/5) 

مسائل سیاسی )حقوق بشر، آزادی، 

 صلح...
۷ (4/2) 18 (6/5) 

مسائل نظامی و امنیت )جنگ، 

 تروریسم(
5 (۷/1) 3 (9/۰) 

 (9/1) 6 (3/۰) 1 مسائل زیست محیطی و فناوری

 (4) 13 (8/2) 8 سایر

 (1۰۰) 324 (1۰۰) 289 کل

 

توان گفت که از لحاظ آماری اختالف می 1دست آمده از جدول به p-valueباتوجه به مقدار 

 15ن موضوع و محور اصلی مطالب در دو روزنامه کیهان و شرق در فاصله داری بیمعنی

توان گفت بین (. بنابراین می=p-value ۰۰۰/۰وجود دارد) 1396اردیبهشت  29اردیبهشت تا 

داری وجود داشت. تفاوت معنی« موضوع و محور اصلی مطالب»های مورد بررسی، از نظرروزنامه

قتصادی پرداخته است و شرق بیشتر سهم مطالبش را درصد به موضوعات ا  34/6کیهان

های نامزدها ها و برنامهها به یکدیگر و معرفی دیدگاهها، نقد نامزددرصد( به مناظره25)

 اختصاص داده است.

: جدول آزمون کای اسکور برای بررسی رابطه بین محل قرار گرفتن مطلب در دو روزنامه 2جدول

 1396اردیبهشت  29ردیبهشت تا ا 15کیهان و شرق در فاصله 

 متغیر
آماره کای  شرق کیهان

 اسکور

p-

value )تعداد)درصد( تعداد)درصد 

محل قرار گرفتن 

 مطلب

 (3/9) 3۰ (۰) ۰ صفحه اول

6/49 ۰۰۰/۰ 

 (3/84) 2۷3 (1۰۰) 289 سایر

صفحه آخر)به طور قراردادی 

 (3۰شماره 
۰ (۰) 21 (5/6) 

 (1۰۰) 324 (1۰۰) 289 کل
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توان گفت که اختالف آماری یم 2دست آمده از جدول به p-valueباتوجه به مقدار 

اردیبهشت  15داری بین محل قرار گرفتن مطلب در دو روزنامه کیهان و شرق در فاصله  معنی

های مورد توان گفت بین روزنامه( و می=p-value ۰۰۰/۰وجود دارد) 1396اردیبهشت  29تا 

 3۰داری وجود داشت. روزنامه شرق تفاوت معنی« محل قرار گرفتن مطلب»ظر بررسی، از ن

است ولی روزنامه کیهان هیچ  مطلب در صفحه آخر چاپ کرده 21مطلب در صفحه اول و 

 مطلبی در صفحه اول و آخر خود درباره انتخابات چاپ نکرده است.

یری در مطلب نسبت به کاندیدا گ: جدول آزمون کای اسکور برای بررسی رابطه بین جهت3جدول 

 1396اردیبهشت  29اردیبهشت تا  15در دو روزنامه کیهان و شرق در فاصله 

 متغیر
آماره کای  شرق کیهان

 اسکور
p-value 

 تعداد)درصد( تعداد)درصد(

جهت گیری 

در مطلب 

نسبت به 

 کاندیدا

 (1/5۷) 185 (۰) ۰ حمایت از روحانی

8/513 ۰۰۰/۰ 

 (9/۰) 3 (9/5) 1۷ سیحمایت از ریی

 (1۷) 55 (4/1۰) 3۰ بیطرف )باسنس/ هردو(

 (3/۰) 1 (۷/82) 239 انتقاد از روحانی

 (2/6) 2۰ (۰) ۰ انتقاد از رییسی

 (6/۰) 2 (۷/۰) 2 حمایت از قالیباف

 (1/15) 49 (۰) ۰ انتقاد از قالیباف

 (9/1) 6 (۰) ۰ حمایت از سایر نامزدها

 (9/۰) 3 (3/۰) 1 انتقاد از سایر نامزدها

 (1۰۰) 324 (1۰۰) 289 کل

 

توان گفت که از لحاظ آماری اختالف می 3دست آمده از جدول به p-valueباتوجه به مقدار 

 29اردیبهشت تا  15گیری مطلب در دو روزنامه کیهان و شرق در فاصله داری بین جهتمعنی

های مورد توان گفت بین روزنامه(. بنابراین می=p-value ۰۰۰/۰د)وجود دار 1396اردیبهشت 

داری وجود داشت. ، تفاوت معنی«گیری در مطلب نسبت به کاندیداجهت»بررسی، از نظر 

درصد( از مجموع مطالبش را به انتقاد از روحانی اختصاص ۷/۷8مطلب ) 239روزنامه کیهان 

 1/5۷مطلب) 185بوده است. روزنامه شرق  طرفدرصد( بی1۰مورد ) 3۰داده است و فقط 

طرفانه نیز به چاپ رسانده درصد( بی1۷مطلب ) 55درصد( در حمایت از روحانی چاپ کرده و 

درصد( به  1/15مطلب) 49است. همچنین روزنامه شرق بیش از اینکه از رئیسی اننقاد کند، در 

 انتقاد از قالیباف پرداخته است.
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سکور برای بررسی رابطه بین سبک مطلب در دو روزنامه کیهان و شرق : جدول آزمون کای ا4جدول 

 1396اردیبهشت  29اردیبهشت تا  15در فاصله 

 متغیر
آماره کای  شرق کیهان

 اسکور
p-value 

 تعداد)درصد( تعداد)درصد(

 سبک مطلب

 (1/48) 156 (2/42) 122 خبر

۰2/9۷ ۰۰۰/۰ 

 (9/9) 32 (5/41) 12۰ گزارش

 (6/8) 28 (1/3) 9 مصاحبه

 (5/2) 8 (4/1) 4 سرمقاله/ یادداشت )سردبیر(

 (9/3۰) 1۰۰ (8/11) 34 مقاله/ یادداشت مهمان

 (1۰۰) 324 (1۰۰) 289 کل

 

توان گفت که بین سبک مطلب در دو می 4دست آمده از جدولبه p-valueباتوجه به مقدار 

از لحاظ آماری اختالف  1396اردیبهشت  29بهشت تا اردی 15روزنامه کیهان و شرق در فاصله 

های مورد بررسی، از نظر ( و به طور کلی بین روزنامه=p-value ۰۰۰/۰داری وجود دارد)معنی

 2/42داری وجود داشت. روزنامه کیهان حجم عمده مطالبش)تفاوت معنی« سبک مطلب»

وزنامه شرق به درصد( اختصاص داده است و ر5/41درصد( را به خبر و گزارش)

درصد( پرداخته است. روزنامه کیهان بیشتر 9/3۰درصد( و مقاله/یادداشت مهمان)1/48خبر)

های رسانی داشته و کمتر به مقاله و یادداشت تحلیلی پرداخته است. حجم مصاحبهجنبه اطالع

 های چاپ شده در روزنامه کیهان است.روزنامه شرق بیش از دو برابر حجم مصاحبه

: جدول آزمون کای اسکور برای بررسی رابطه بین منبع خبر در دو روزنامه کیهان و شرق 5جدول 

 1396اردیبهشت  29اردیبهشت تا  15در فاصله 

 متغیر
آماره کای  شرق کیهان

 اسکور

p-

value 
 تعداد)درصد( تعداد)درصد(

منبع 

 خبر

 (۷/۷8) 255 (6/62) 181 تحریریه روزنامه / خبرنگار روزنامه

18/41 ۰۰۰/۰ 

 (2/14) 46 (4/29) 85 های داخلیخبرگزاری

 (6/۰) 2 (1/2) 6 های خارجیخبرگزاری

 (۰) ۰ (1/3) 9 روزنامه های جهان

 (4) 13 (4/1) 4 شبکه های رادیویی و تلویزیونی

 (6/۰) 2 (۰) ۰ بدون منبع

 (8/1) 6 (4/1) 4 سایر

 (1۰۰) 324 (1۰۰) 289 کل
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توان گفت که از لحاظ آماری اختالف می 5دست آمده از جدول به p-valueباتوجه به مقدار 

 29اردیبهشت تا  15داری بین منبع خبر در دو روزنامه کیهان و شرق در فاصله معنی

های مورد بررسی، توان گفت بین روزنامه( و می=p-value ۰۰۰/۰وجود دارد) 1396اردیبهشت 

داری وجود داشت. هر دو روزنامه بیشتر مطالبشان تولیدی تفاوت معنی« منبع خبر»ازنظر 

های داخلی )کیهان درصد( و سپس از خبرگزاری ۷/۷8درصد و شرق  6/62روزنامه )کیهان 

های جهان نقل اند. روزنامه شرق هیچ مطلبی از روزنامهدرصد( نقل کرده 2/14درصد و 4/29

های جهان نقل کرده است. درصد( از روزنامه 1/3مطلب ) 9نکرده این در حالی است که کیهان 

درصد( منبع  6/۰مطلب ) 2روزنامه شرق هیچ مطلب بدون منبعی نداشته و روزنامه کیهان دو 

 ذکر نکرده است.

: جدول آزمون کای اسکور برای بررسی رابطه بین نوع تیتر در دو روزنامه کیهان و شرق 6جدول

 1396اردیبهشت  29اردیبهشت تا  15در فاصله 

 متغیر

آمررررراره  شرق کیهان

کررررررای 

 اسکور

p-value 
 تعداد)درصد( تعداد)درصد(

نرررروع 

 تیتر

 (6/29) 96 (2۷) ۷8 استنباطی

۰2/13 ۰11/۰ 

 (9/5۰) 165 (3/62) 18۰ اقناعی

 (2/1۰) 33 (5/4) 13 سوالی

 (4/3) 11 (1/3) 9 منفی

 (9/5) 19 (1/3) 9 دوتیتر

 (1۰۰) 324 (1۰۰) 289 کل

 

توان گفت که تفاوت آماری می  6دست آمده از جدول  به p-valueباتوجه به مقدار 

 29اردیبهشت تا  15در دو روزنامه کیهان و شرق در فاصله « نوع تیتر»داری بین معنی

(. هر دو  روزنامه بیشتر از تیترهای اقناعی =p-value ۰11/۰وجود داشت) 1396اردیبهشت 

اند و سپس در درصد( که دارای هیجانات است استفاده کرده6/29درصد،شرق  3/62یهان )ک

اند. روزنامه درصد( استفاده کرده6/29درصد و شرق 2۷مطالبشان از تیترهای استنباطی)کیهان

شرق تنوع تیتری بیشتری دارد و از تیترهای سوالی، منفی و دو تیتر بیشتر از روزنامه کیهان 

 است. استفاده کرده
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: جدول آزمون کای اسکور برای بررسی رابطه بین داشتن تیتر در صفحه اول در دو روزنامه 7جدول 

 1396اردیبهشت  29اردیبهشت تا  15کیهان و شرق در فاصله 

 متغیر
آماره کای  شرق کیهان

 اسکور
p-value 

 تعداد)درصد( تعداد)درصد(

 تیتر در صفحه اول

 (4/32) 1۰5 (8/31) 92 دارد

 (6/6۷) 219 (2/68) 19۷ ندارد 8۷9/۰ ۰23/۰

 (1۰۰) 324 (1۰۰) 289 کل

 

توان گفت که اختالف آماری یم ۷دست آمده از جدول به p-valueباتوجه به مقدار 

 15در فاصله « داشتن تیتر در صفحه اول در دو روزنامه کیهان و شرق»داری بین  معنی

های مورد ( و بین روزنامه=p-value 8۷9/۰جود ندارد)و 1396اردیبهشت  29اردیبهشت تا 

 داری وجود نداشت.تفاوت معنی« داشتن تیتر در صفحه اول»بررسی، از نظر

: جدول آزمون کای اسکور برای بررسی رابطه بین اندازه مطلب در دو روزنامه کیهان و شرق 8جدول 

 1396اردیبهشت  29اردیبهشت تا  15در فاصله 

 متغیر
آماره کای  شرق کیهان

 اسکور
p-value 

 تعداد)درصد( تعداد)درصد(

اندازه 

 مطلب

 (4/4۰) 131 (6/51) 149 کلمه( 15۰کوتاه ) تا 

۷3/۷ ۰21/۰ 
 (1/44) 143 (۷/36) 1۰6 کلمه( 5۰۰تا  15۰متوسط )

 (4/15) 5۰ (8/11) 34 کلمه به باس( 5۰۰بلند )

 (1۰۰) 324 (1۰۰) 289 کل

-توان گفت که تفاوت آماری معنیمی 8دست آمده از جدول به p-valueبه مقدار  باتوجه

 29اردیبهشت تا  15در دو روزنامه کیهان و شرق در فاصله « اندازه مطلب» داری بین

 (.=p-value ۰21/۰وجود داشت) 1396اردیبهشت 

روزنامه شرق درصد( را به صورت کوتاه ارائه داده و 6/51روزنامه کیهان بیشتر مطالبش)

درصد( با اندازه متوسط است. هر دو روزنامه کمتر از مطالب بلند استفاده  1/44بیشتر مطالبش)

 کرده اند.
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 گیریجمع بندی و نتیجه

هرای مرورد   پوشش خبری و نحروه انعکراس و قضراوت روزنامره      های تحقیق نرشان دادکره یافته

  بازتراب   های سیاسی، بره نحرو متفراوتازگرایش  گرفتن  بررسی از پدیده واحد انتخابات، با تأثیر

هررای مرورد بررسری، برا جانبرداری نسربی از       از روزنررامه   یرک   طوری که هرر  اسرت. بره  داشته

 تبلیغی آن کاندیدا شدند.  ارگان  به  کاندیداهای مورد نظر خود، به نحوی تبدیل

سبک، بیشترین مطالب  های این پژوهش همچنین حاکی از آن است که از نظریافته

  توان در نحوه انجامرا می  موضوع  این انتخاباتی، به خبر اختصاص داشرته است. دلیل عمده

ها انتخابراتی در کرشور جرستجو کرررد. درایران، کررارزار انتخابراتی بره گونره نشست  کرارزار

به پوشش خبری این مراسم ها ناگزیر باید شود و روزنامههمایی انجام میها و گردو همایش

ها بیشتر مطالب خود را به خبر اختصاص همچنین یکی دیگر از دسیلی که روزنامه. بپردازند

پردازند و خوراك خبری ها میدهند این است که معموس به پوشش اخبار روزانه خبرگزاریمی

رسانی نبه اطالعها نیز بنا به رسالت خود بیشتر جگیرند و آنها میخود را از خبرگزاری

پیشی گرفته و روزنامه شرق در درجه دوم بعد از « گزارش»روزنامه کیهان در ارائه دارند. 

از   سبک ، بریشتر  این  با موضوع انتخابات به چاپ رسانده است. در« یادداشت و مقاله»خبر، 

، جلب سازیشود که مفیدترین روش در تبلیغات، برجستههای استدسلی استفاده میروشر

توان مصداقی برای صحت فرضیه این این را میاعتماد سیاسی و رضایت مخاطب  است. 

داری تفاوت معنی« سبک مطلب»های مورد بررسی، از نظرپژوهش تلقی کرد که بین روزنامه

تفاوت « سبک مطلب»وجود دارد. همانطور که بیان شد بین روزنامه شرق و کیهان از نظر 

 معناداری وجود دارد.

ها بیشتر مطالب تولیدی خود را برای انعکاس ها همچنین حاکی از آن است که روزنامهیافته

سازی بیشتر نگاه سیاسی اند. این موضوع به برجستهخبرهای کارزار انتخاباتی انتخاب کرده

کند. هر دو روزنامه مورد روزنامه و تبلیغات مستقیم برای کاندیدای مورد حمایت کمک می

اند که هر کدام بیشترین های داخلی خبر نقل کردهچنین در درجه دوم از خبرگزاریبررسی هم

 اند.هایی با تفکر سیاسی مشابه داشتهنقل خبر را، از خبرگزاری

کند اولویت خود را به اولویت مخاطب سازی، رسانه سعی میبا توجه به نظریه برجسته

ها را در جهت مورد نظر خود سوق دهد. آنتبدیل کند و با تاثیر بر نگرش مخاطبان، رفتار 

های خود دچار ها و خط مشیگاهمطبوعات نیز در گزینش و انتشار مطالب بر اساس دید

اش را با نگراه کیهان بیشترین مطالب انتخاباتی  بر همین اساس روزنامهشوند. گیری می سو

  منفری  اش را با نگراهاباتیمنفری نرسبت برره روحانی و روزنرامه شرق، بیشترین مطالب انتخ
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کیهان با روحانی در انتقاداتش   بره قالیباف چرراپ کررده اند. این در حالی است که  نرسبت

طرفانه که خود باعث آمیرز نداشته و عمال هیچ تالشی برای بازتاب مطالب بیبرخورد احتررام

است. نکته جالب توجه این  شود، نداشتهاعتماد بیشتر مخاطبان به سایر مطالب روزنامه می

است که حجم مطالبی که روزنامه کیهان در حمایت از کاندیدای مورد نظر خود،یعنی رئیسی 

( مورد بوده که در مقایسه با حجم مطالبی که به انتقاد از روحانی 9/5)1۷چاپ کرده 

 درصد( قابل مقایسه نیست.۷/82مطلب) 239پرداخته

کرده با باس بردن حجم مطالب  تری دارد و تالشمالیمروزنامه شرق در این زمینه نگاه 

طرفانه و انگشت شمار حمایت از کاندیدای مخالف دیدگاه سیاسی روزنامه، اعتماد مردم را به  بی

 تر عمل کند.عینیت مطالب باستر ببرد و در نتیجه در تبلیغات و جلب مخاطب خود موفق

هایی چون تیتر هیجانی جسته سازی از تکنیکها برای بررسانههای پژوهش، بر طبق یافته

روزنامه های مورد بررسی نیز در صفحه اول، تیتر درشت، عکس و طرح استفاده می کنند. 

کوشیده اند با استفاده از تیترهای اقناعی و هیجانی احساسات مخاطب را درگیر کنند و به 

های تر عمل کرده وسبک فقتبلیغات موثرتری بپردازند.روزنامه شرق در مورد تیتر زنی مو

تری در تیترهای خود استفاده کرده و از سوالی،منفی،دوتیتر نیز برای اهداف انتخاباتی متنوع

 خود بهره برده است.

نکته قابل توجه در نتاین این تحقیق این است که روزنامه کیهان در دوره کارزار انتخاباتی 

ادی نوشته ولی روزنامه شرق در این دوران نیز بیشتر مطالبش را با محوریت موضوعات اقتص

ها و نقد کاندیدا به هم پرداخته است.کیهان در ها و برنامهبیش از هرچیز به معرفی دیدگاه

مقایسه با شرق بیشتر به مطالب فرهنگی اشاره کرده و شرق نیز در ارائه موضوعات سیاسی از 

 کیهان پیشی گرفته است.

تر شدن نقش است. با پررنگ لب کوتاه استفاده کردههمچنین روزنامه کیهان از مطا

های دیجیتال و خبرگزاری ها کمتر می توان مطبوعات را در این نوع اطالع رسانی موفق  رسانه

تر مطالب شده است و کمتر ها تحلیل و توضیح بیشدانست. امروز رسالت اصلی روزنامه

زنامه شرق با انتخاب اندازه متوسط برای رو پردازند.ها به صرف اطالع و خبررسانی می روزنامه

 مطالب خود در این زمینه از روزنامه کیهان پیشی گرفته است.
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