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  1387در سال  راناي  در مطبوعات يستيگفتار پوپول يبررس

  ***دكتر محمد سلطاني فر، **دكتر صادق زيباكالم، آني ميرزاخانيان

  چكيده
ـ تحق ناي يست. هدف كلپرداخته ا1387ران در سالاي گفتار پوپوليستي در مطبوعات بررسين پژوهش، محقق به اي در عبـارت   قي

آنهـا بـا    سـه يو مقا تيسـ يبه موضوعات مختلـف پوپول ي متفاوت اسيسهاي  شيگرادو روزنامة داراي پرداختن  زانيم نيياست از تع
اعتماد هاي  يك از روزنامه كدامدر  1387در سال  راناي در مطبوعات يستيگفتار پوپولال اصلي آن است كه ؤبنابراين س. گريكدي

  است؟ پتانسيل بيشتري برخوردار بودهملي و كيهان از 
   شد. تعيينن تحقيق اي در پوپوليسمهاي  شاخصسپس  وفرضيات تنظيم  در گام بعدي در پاسخ به سوال اصلي تحقيق،

در روزهـاي  هـر روزنامـه    ةمنتشـر شـد   ةشـمار  282از  ،محتـوا  ليمطرح شد، با استفاده از روش تحل اتيصحت فرض يبررس يبرا
ـ  انتخـاب شـد.  متن، به طور تصادفي ساده  يتحليل محتوا ايشماره از هر روزنامه بر 52از طريق فرمول كوكران  ،دوشنبه دو  ناي

(آنچـه بـه چـاپ     اي از نظر سـاختار روزنامـه   چنينهم ،يو اجتماع يفرهنگ يكردهايو هم رو ياسينگرش سلحاظ روزنامه، هم از 
  .  ندشتدا يمتفاوت تيشود) وضع مي و منتشر دهيرس

ييـد  أكيد و تأاعتماد ملي پتانسيل توجه به مقوالتي را دارد كه به نوعي ت ةكيهان بيش از روزنام ةدهد كه روزنام مي نشان ها بررسي
  در روزنامه كيهان بيشتر بود.  اي  شود. در واقع پتانسيل گرايش به پوپوليسم رسانه مي بر گفتار پوپوليستي محسوب

  : ها هواژ كليد
  گرايشات سياسي، مطبوعات، گفتار پوپوليستي، پوپوليسم،

   

                                                           
  ايران تهران،  ،دانشجوي دكتراي رشته علوم ارتباطات اجتماعي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات* 

ani.mirzakhanian@gmail.com 
 zibakalam1@yahoo.com ايران. ** عضو هيئت علمي دانشگاه تهران،

msoltanifar@yahoo.com  www.SID.irايران.  تهران،   دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات،عضو هيئت علمي *** 
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  مقدمه
هربرت «و آن گونه که جاي دارد  یاسیمفاهیم س ۀدر مقول یختگییا مردم انگ 1سم، توده گرایییولپوپ
ناآگـاه، منفعـل و فاقـد     يعامه مردم افـراد «ه استوار است که ین فرض اولای کند بر می حیتشر» لریش

ده ید«ل به یست میک پوپولیگر، وجه مشخصه ید ياز سو )14: 1381 رت،تاگا( .»اند صیقدرت تشخ
هسـتند تـا   » بـر احساسـات   یمبتنـ  يت بصـر یجـذاب «شتر مجذوب یاست که ب یآنان برابر رد» شدن
 یخوب نم«است که  یآنان هخوب ب يریتصاو ۀیارا یختگیگر، مردم انگیبه عبارت د». یل ذهنیتحل«
اند. ا کرده، و ... معنی، مکتب مردمییگرا، مردميباورسم را مردم یدر منابع معتبر دیگري پوپول». نندیب

در  يابعـاد راهبـرد   ئۀا ارایش یش از آنکه به انتشار افکار خویست بیک پوپولیً اصوال یاسیدر علوم س
و به شـکل   یک احساسات درونیبا تحر يل دارد که چهره ویشد، تمایندیر آن بیاست و نظایس ۀنیزم
اسـت تـا مقولـه     یکـاف  لئن مسـا ید و همـ یش درآیاز مردم به نما یمیعظهاي  در برابر توده یشینما

قدرتمند  يبه ابزار -ردیگ می قرار یستیپوپول يهان به باوراار قدرت و معتقدیگاه که در اخت آن-ۀرسان
ز یـ ن اي انهیو سودجو يتجار ۀ، جنبیاسیس يها زهید. اما عالوه برانگین باور درآای یگسترش موقت يبرا
ش از یاست که بهمین موارد نباشد و در  یاسید چندان هم سیخورد که شا به چشم مین رویکرد ای در

ـ » یختگیمردم برانگ« یسم، مفهوم اجتماعیپوپول یاسیمفهوم س مـردم   ییا تحت الشعاع قرار دادن آن
  ابد.ی می تیموضوع

و  یـ اجتمـاع   یاسـ یس يشتر تحوالت و رخـدادها یر بیناپذییبه هر رو، وجود مردم عنصر الزم و جدا
وسته است. یبه وقوع پ یخاک ةن کرای ةخ در تمام گستریتار طوله در است ک ییهاها و انقالبشورش

ا  آن  یدار اصـل دانیـ کـه م  ییهارفته و تمام شورشیکه به اسم مردم صورت پذ ییهاتمام انقالب«ام
نکـه در هـر   ای اند. باشده يبندمتفاوت مشخّص و دسته یو عنوان یک به نامیاند، هر ن مردم بودهیهم
خـارج از   يزیـ اند و چز و همه کس مردمیها و تحوالت، گفته شده است که همه چشن شورای ک ازی

بـرآورده کـردن همـان     يشـود بـرا  یمـ داده ست و هر چه انجام ین یآنها مدنظر کس ةخواست و اراد
یروشن مـ  و شود، تفاوتها آشکاریدقت م ها يریگمیکارها و روند تصم ۀجیبه نت یخواست است، وقت

که شعار، هـدف و   ییهاسمای د؛یآیبه شمار م ها »سمیا«ن ای از ياریت که خاستگاه بسجاسنیشود، هم
ش از همه به چشـم  یش و پیها، آنکه بسمای آن ۀان همیمردم است. از ماز آنها ک یهر  يان وجودیبن
ـ  ظهور خیسم نیست. تاریجز پوپول يزیادآور مردم است چید و نام و عنوانش اغلب یآیم  راپدیـده  ن ای

سـابق   يمثل شورو ییهانیکه در سرزمدانند  می یمختلف يهاجنبشرخاسته نوزدهم و ب ةاواسط سد
  .  )87 ،میرزاخانی( »وسته استیبه وقوع پ

                                                           
1. Populism 
2. Schiller Herbert www.SID.ir
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آنها مورد نظر است. مردم همه ةاست و خواست و اراد» مردم«کسره سخن از یسم یبنابراین در پوپول
ـ  ندارد و هرچه و هرکس هم که بخواهد مقابـل  شان وجودرون از آنها و خواستیب يزیزند و چیچ ن ای

ـ کپارچـه و  یآحـاد   ۀهم ةشود دشمن مردم، دشمن ملت، دشمن خواست و ارادیم ،ستدیسخن با ک ی
ـ نبا یابد و نه تنها کسید تحقق یرد همان بایز قرار بگیمردم بر هر چ ةک هدف مردم. ارادیشعار و  د ی

از  یکـ یجامعـه   عضوبکند؛ چرا که هر  ين کاریست که چنین یبلکه اساساً کس ،بورزد یبا آن مخالفت
ـور      یکیند، شعارِ هست کرنگیکپارچه و یمردم است و از آنجا که مردم همه  شـعارِ همـه اسـت و تص

  شود. یده میاز همان آغاز برچ يادر چنان جامعه» گرید ییصدا«وجود 
بـازد. نظـام    مـی  رنـگ  یشیاندونهگ گریو تفاوت و د یچندگونگ ،ییچند صدا ییهان نظامیپس در چن

ـ ده گرفتـه شـوند   ید نادیا بایها ند. تفاوتیبیخواهد و میصدا م کیرنگ و  کیهمه را  یستیپوپول ا ی
مخالف، همـه، خـالف    ين صداهاای ها،ن تفاوتای چه آنکه ،کنار گذاشته شوند یهست ۀمحو و از صفح

، از مـردم و  یکرنگـ یتفرقـه دارنـد؛ از   جـاد  ای کننـد؛ همـه قصـد   یخواست جمع و جماعت حرکـت مـ  
 یال شخصیازها و امیبلکه به دنبال ن ،اتّحادشان، از برآمدن خواست مردم نگرانند و غم مردم را ندارند

است کـه از   ینظام یستیرد. نظام پوپولیگیشه میجا رنیشان از همیهاش هستند و همه مخالفتیخو
هـا  شـه یاند د. اخـتالف ترسـ  مـی  بلکـه شود یشاد نمنه تنها ا هشهیاند گوناآرا و وجود انواع گون ناقضت

که  یک اسم جمع است. اسمیند و مردم یگویم» مردم«ند که یرا بگو ید همانیندارد، همه با ییمعنا
آن اسم جمع را بـه   ۀد و خواستیگویکه در قالبِ رهبر آن جنبش سخن م يخودش مفرد است. مفرد

ـ اختالف رنگ، نژاد، طبقه، ثروت و ... نبا ین نظامیرساند. در چنیگوش همه م ـ اید بـه چشـم ب  ی د و ی
  د مثل هم باشند.یهمه با

به طور محسوس و آشکار از دوران جنگ جهانی اول در » تیپوپولیس ۀرسان«یا » اي تودههاي  رسانه«
ین تـر  براي نبرد و جنگ با دیگر کشورها و حتی مخالفان داخلی مهم ها جهان ظاهر شدند. بسیج توده

ی در جهـان ژوزف گـوبلز وزیـر    ای ن نوع ابزار رسانهای نماد و مصداقترین  آمد. مهم می اهداف به شمار
متفکرانی چون گوستاو لوبون و  بهن مکتب غالبا ای تبلیغات دوران هیتلر در آلمان بود. رهبران افکار در

  ند. می کن می گابریل تارد استناد
ـ اند  که براي خود قائل پوپولیستی کمترین رسالتیهاي  رسانه سـوي  ه آن است که جامعه ناهمگن را ب
  دستی و همگنی پیش ببرند.  یک

  است.  1387ران در سال ای در مطبوعات یستیگفتار پوپول یبررس ،مدنظر است تحقیقن ای در نتیجه آنچه در
 و جامعه بازسیاست  ۀها رشد کرده و جاي خود را در عرص توده گرایی در دنیاي مدرن از طریق رسانه

ن رو، یکنـد. از همـ   مـی  مختلف اجتماعی نفوذهاي  د و در الیهشو می ین طریق بازتولیدهماز  ،کند می
و شکل پرداختن آنها به موضوعات مختلف نیز  ها توان در بازخوانی رسانه می وجوه گفتمان توده گرا را

www.SID.ir  یافت. 
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  طرح مسئله
 ۀدر مباحـث توسـع   یاز مسـائل اساسـ   یکیرش آن و گست جادای در ها و نقش رسانه سمیشناخت پوپول

ـ مختلف حکومت کـار و نظر هاي  جنبه خصوصر داگرچه  ریاخ يسالها یط رانای است. در یاسیس  هی
تعمـق شـده    سـم یوپولحکومتها و نقش پ موردر دکمتر  یستیپوپول ةویکاربرد ش ثیاز ح شده، يپرداز

ـ نقـش آن بـه عنـوان     م،سیعمده بر پوپول دیکأت قیتحق نای در نیاست. بنابرا  راهبـرد و عملکـرد   کی
  است. تیسیو گسترش فرهنگ پوپول جادای در ها رسانه

گسـترش   ،سـازد  مـی  را بـیش از گذشـته ضـروري    اي پوپولیسم رسانهمورد آنچه مطالعه و تحقیق در 
ران و ای پوپولیسم در مطبوعات دولتی ،اخیر دهۀران است. در ای دولتیهاي  ن پدیده در رسانهای روزافزون

 کـه ن است ای یافته است. لذا سعی بر فراوانیران گسترش ای دیداري و شنیداريهاي  سه دهه در رسانه
  ران مورد بررسی قرار گیرد.ای مختلف گفتار پوپولیستی به کارگرفته شده در مطبوعاتهاي  جنبه

 چارچوب نظري

  هاي هنجاري نظریه
ایدهاي حاکم بـر وسـایل ارتبـاط جمعـی در شـرایط      هاي هنجاري بیشتر به تشریح بایدها و نب نظریه

ـ   پردازد و اینکه چگونه هنجارهاي حـاکم بـر جامعـه برسـاخت و کـارکرد رسـانه       مختلف می ثیر أهـا ت
. 2 اسـتبدادي  . نظریۀ1کند:  ش گروه تقسیم میها را به ش این نظریه» دنیس مک کوئیل«گذارد.  می
هـاي   رسانه ۀ. نظری5 هاي شوروي رسانه ۀ. نظری4 اعیمسئولیت اجتم ۀ. نظری3 هاي آزاد رسانه ۀنظری

  ).1382 ،مک کویل( مشارکت دموکراتیک ۀ. نظری6توسعه بخش
  پردازیم. می استبدادي رویکردهنجاري به بیان  ۀمطرح شده در نظری رویکرد ششاز میان 

ـ قـدرت   اعمـال  دراي  ها نقش آمرانه ، رسانهرویکرداستبدادي (اقتدارگر): در این  رویکرد. 1 ر جامعـه  ب
گونـه   هـاي ایـن   ها و وابسـتگی آنهـا بـه نظـام دولتـی، از جملـه ویژگـی        رسانهنبودن ستقل مدارند. 
ند و هر چه افراد به کـانون  هست ، حقیقت و قدرت، دو روي یک سکهرویکردهاست. بر پایه این  رسانه

یونـد حقیقـت و قـدرت،    تر باشند، دسترسی آنها به حقیقت نیز بیشتر اسـت. در واقـع، پ   قدرت نزدیک
  توجیهی است براي هدایت مطبوعات از باال.

گونه اعتراض و انتقادي به مثابه تهدیـدي بـراي    مالکیت مطبوعات عمدتاً در دست دولت است و هر
  رود. امنیت و ثبات دولت به شمار می

  اصول اصلی (بایدها):
ندیا براي نظـام مزاحمـت ایجـاد    شوها نباید کاري کنند که باعث تحلیل رفتن دولت موجود  . رسانه1

www.SID.ir  کنند.
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  ها باید تابع قدرت باشند. . رسانه2
  هاي عمومی، حاکمان و... بپرهیزند. ها باید از توهین به ارزش . رسانه3
  . براي اجراي اصول فوق، اعمال سانسور موجه است.4
  شود. . حمله به دولت، انحراف از سیاستهاي رسمی و... جرم محسوب می5
  .شود می نفی ها نگاران و رسانه ل روزنامه. استقال6

شکال کنترل دولت بر مطبوعات:   اَ
  وضع قانون؛ -1
  تولیدات؛ ۀکنترل بدون واسط -2
  هاي اقتصادي؛ وضع مالیات و انواع مجازات -3
  هاي خارجی؛ واردات کنترل شده رسانه -4
  حق دولت در انتصاب اعضاي سردبیري؛ -5
  .داشتن انتشار معلق نگه -6

 وار جامعه توده ظریۀن

حاکم  دگانیفرد و برگز انیم ۀکه واسط یاست که در آن سازمانها و جماعات يا وار، جامعه ده تو ۀجامع
مثـل   ییهـا  انـد و افـراد بـدون واسـطه     رفتـه  انیـ از م یخیو تـار  یمختلف اجتماع لیبه دال ،هستند
 انیـ در م تنهـا و حکومت باشـند،   هاآن نیو مساجد، که حائل ب سایکل ،باشگاهها ،يکارگر يها هیاتحاد
  .)205:1379 ،مهر انیشا( اند ستادهای و در برابر حاکمان تیجمع
ـ  ردیگ یقرار م یمدن ۀدر مقابل جامع ،است تریتوتال میهداف رژاوار که گسترش آن از  توده ۀجامع  رو ب

در برابـر   یمـدن  ينهادهـا  زیـ و ن یخـرد شخصـ   ۀکه در آن انسان از واسـط  کند یداللت م يا جامعه
 زا يا تـوده  ملاشـ جامعـه   یعنـ یشـود.   یمنتهـ  سمیتاریو ممکن است به توتال ستا مرومححکومت 

ـ   ینـوع  و در واقـع اسـت   يتوده، و رهبران فکر یرفتار جمع رویپ ۀگانیاز خودبهاي  انسان  نیاتحـاد ب
  .)1-8: 1383 وي،موس( دیآ یم دیپد يها و رهبران فکر توده

 ،نظـران آن  صاحبو است  یعلوم اجتماعمهم هاي  هیاز نظر یکیۀ اصلی هست اي توده ۀجامع مفهوم
  :ندندا یم ریز اتیخصوص يمعاصر را دارا اي تودهجامعه 

  

 دهند؛ یاز خود نشان نم یتیاند، برابرند و فرد نامتفاوت مانده گرند،یکدی هیافراد شب شتریب .1
 کننده است؛ گانهیو ب کنواختیکار  .2
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بـه  مـورد   قاٌیعممردم که  یارزش اخالق گونه چیداده است و همذهب نفوذ خود را از دست  .3
ــآن م ــد باش ــم د نعتق ــوده  و مه ــه ت ــدارد. گرچ ــود ن ــود وج ــمرده ش ــه   ش ــا مســتعدند ک ه

 افراد سست و درجه دوم است؛ نیب ۀرابط ،دنکنوسوسه آنها  یکیدئولوژای تعصبات
 شود؛ یداده نم یتیاهم يشاوندیخو يوندهایجامعه به پ نای در .4
و  کتاتورهـا یددسـت  آلت که  ندمستعد یاسیها از نظر س توده دهند؛ یاکنش نشان نمومردم  .5

 . هستند یمنفعل يانسانها ،یو به عبارتشوند  وانساالرهاید
داند که از افـراد جـدا    می یشکل بی تیرا جمع» توده«است. آرنت » توده« هینظر نای یاساس میمفاه زا

اسـت. آرنـت جامعـه     يفـرد هاي  یو آگاه عالقهساس مشترك، اح تیشده و فاقد هو لیاز هم تشک
 یگروهـ  ای یطبقات ای یمصلحت عموم چیحول محور ه ها داند که در آن توده می اي را جامعه اي توده

. بـه نظـر او،   ستندیتفاوت ن بی و تیهو بی از افراد اي از مجموعه شیب يزیچ ها توده رایز ندای یگرد نم
آرنـت   ل،یدل نیاست. به هم یطبقات يمرزها یختگیشود فرور می يا جامعه توده شیدایآنچه موجب پ

 هانـا آرنـت،  ( کنـد  مـی  طبقـه اسـتفاده   بـی  ۀاز اصـطالح جامعـ   ،اي اصطالح جامعه تـوده  يگاه به جا
43:1366(.  

بزرگداشـت  «اسـت:   در اختیار گذاشـته  ییاز توده گراتري  مختصر و جامع فیتعر» آشورى داریوش«
که هدفهاى سیاسى را باید به خواست و نیروى مردم، مى مقدس و باور به اینتا حد مفهومفهوم مردم 

 معـه ). جامعه توده وار به نوعی از جایاسی(فرهنگ علوم س» جدا از حزبها و نهادهاى موجود پیش برد
به خود گرفتـه  اي  شکل توده ،کند که در آن روابط میان افراد به علت صنعتی و مدرن شدن می اشاره

جمعیت به ویژه در شهرهاي بزرگ عامل اصلی آن است. طبق نظر طرفـداران ایـن مکتـب،    و ازدیاد 
ـ  نفرهنگ توده وار یا فرهنگ عامه، یکی از نتایج این فرآیند است. فرهنگ در ای شکل گیري  ۀنظری

ـ  فرهنگ تـوده وار بسـیار   ؛توده وارهاي  سه گانه یعنی جامعه توده وار، ارتباطات و رسانه و  کیدئولوژای
، »فرهنگ عالی و فرهنـگ عامـه  «وگانه انگار است، زیرا فرهنگ جامعه به مقوالت مشخصی چون د
بر  سمیپوپول ۀی). نظر1386شود (موالنا،  می تقسیم» پیشرو و عامیانه«، »روشنفکرانه و کوته فکرانه«

قـه  طب ت،یـ مل ت،یـ همچـون قوم  ییرا بـا تفاوتهـا   هـا  توده و نخبه استوار شده است و توده یدوگانگ
 .کند می و... در برابر نخبگان تصور یاجتماع

  پیشینۀ پژوهش
 معنـاي تـوده مـردم یـا عامـه گرفتـه شـده اسـت         به populusیا  popularisالتین  ةپوپولیسم از واژ

» يبـاور  مـردم « را سـم یپوپول ،یفارسي هاواژه فرهنگ اغلب. )264: 1374 ،راديافشار و یآقابخش(
 متـرادف ي (سـاالر مـردم  مثـل  مثبت،یی معناي حاو رسدیم نظر به نخست نگاه در که اندکردهی معن
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آگـاه،   افرادي نا مردم ۀن فرض اولیه مبتنی است که عامای پوپولیسم بر آراي هربرت شیلر و بر ۀنظری
مـیالدي در   1870پوپولیسم براي اولین بار در دهه  ،از نظر تاریخی .)1376 (شیلر،اند  منفعل و ضعیف

دوسـتان  «یـا   1هـا بین روشنفکران روسیه به عنوان یک جنبش اجتماعی موسوم به جنبش ناردنیـک 
برخوردار بود، براي بـه   وسیهپاي رپدپد آمد. جنبش دوستان مردم که از حمایت دهقانان خرده» مردم

یت خصوصی دست آوردن دو هدف سیاسی بارز، یعنی آزادي سیاسی براي توده مردم و گسترش مالک
ن جنبش، جنبش پوپولیستی دیگري در غرب آمریکا در یک ای کرد. همزمان بابر روي زمین مبارزه می

میالدي حزب پوپولیستتوانسـت چهـار کرسـی     1892روند نهادي و سازمان یافته پدیدار شد. در سال 
ـ  1896 یس جمهوري معرفـی کنـد. در سـال   ئاي براي رنمایندگی به دست آورد و کاندیداي ویژه ن ای

ن کشور به شـمار  ای ناپذیري از جنبش پیشرویی حزب دموکرات آمریکا ادغام شد و بخش جدا باحزب 
 1930در اواسط دهـه  2توان به جنبش موسوم به پرونیسمهاي مهم پوپولیستی میآمد. از دیگر جنبش

در دانمارك  5وپدر فرانسه، جنبش موگنس کلیستر 4و ژان ماري لوپن 3در آرژانتین، جنبش پوژادیسم
  .)305: 1384 ،اغصان قیرح(و ... اشاره کرد 

است، داراي چند ویژگی کار رفته ه بباوري گرایی و مردمهاي عوامپوپولیسم که در فارسی معادل واژه
  کلی به شرح زیر است: 

بـا  و  ،هاي کلی و مبهم، ومعموالً تحت کنترل رهبر فرهمند. جلب پشتیبانی مردم با توسل به وعده1
  شعارهاي ضد امپریالیستی. 

. پیشبرد اهداف سیاسی، مستقل از نهادها و احزاب موجود، با فراخوانی توده مردم بـه اعمـال فشـار    2
  مستقیم بر حکومت. 

هاي سیاسی باید به اراده و نیروي مردم نکه هدفای . بزرگداشت و تقدیس مردم یا خلق، با اعتقاد به3
  هاي سیاسی پیش برود. و جدا از احزاب یا سازمان

اي دارد. در نهضـتهاي پوپولیسـتی،   ین و سنت سیاسی پوپولیستی، در هر کشوري شـکل ویـژه  ای البته
شـود.  معموالً ائتالفی آشکار یا ضمنی میان طبقات مختلف با منافع متفاوت و گاه متعارض برقرار می

تشکل طبقاتی و مرزبندي روشـن  دن نبون نهضتها، به طور عمده ناشی از ای تداخل اقشار گوناگون در
طبقاتی است. پوپولیسم داراي مشخصات عوام فریبی، تقدیس شخص رهبر فرهمند، تعصب، تکیه بر 

طلبی، بورژوایی بودن و عناصـري از ضـدیت بـا    دئولوژي مشخص، اصالحای هاي محروم، نداشتنتوده
نیروهاي وابسته به بازار داخلی و گـاه   خواهی و پر و بال دادن بهگرایی است. توسعهامپریالیسم و ملی

                                                           
1 nardrodniki 
2 Peronism 
3 Poujadism 
4 Jean Marie Lepen 
5 Mogens Glistrup www.SID.ir
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يافشـار  وی آقابخش( دوران پوپولیسم است ةهاي عمدهاي سندیکایی و دموکراتیک از خصلتآزادي
  .)264: 1374 ،راد
 غالباً. استمطرح شده دربارة آن معدود هاي  تعریف اما، متداول بسیار پوپولیسم اصطالحی کل طور به

 و( مـردم  از معینـی هـاي   گـروه ۀ عالقـ  مـورد  یا عامیانه حد از بیشهاي  برنامه به پوپولیسم اصطالح
 اصـلی  هسته دریافتن ناکامی با نویسندگان از برخی .شود می داده نسبت) ناجورهاي  گروه هم همیشه

 پوپولیسم کهاند  رسیده قطعی ۀنتیج این به دارد، وجود آن متنوع اشکال تمام در آنچه یعنی پوپولیسم،
). 17 ،25 :1995، تـاگویف  ؛344 ،1985 مـوزلیس،  به کنید نگاه نمونه عنوان به( ندارد یروشن مفهوم

 نظـام اي  گونه به که هم زمان هر. است عجیب رایجی، اصطالح چنین مفهوم به اعتنایی بی همه این
 جـوهر  درك بـراي  تـالش . اسـت  نداشـته  وجود آن سر بر چندانی توافق ،اند کرده برخورد آن با یافته
 هیجـان  و شـور  ناگهان متفاوت مناطق و دورانها در پوپولیستی، جنبشهاي پیدایش همانند ولیسم،پوپ

 بسـیاري . اسـت  دسـت  در آن از منسـجم  الگـویی  بـر  مبنـی  شواهدي ندرته ب اما یافت؛ می خاصی
  .اند کرده بررسی آن رشدتوجه به زمینۀ  اب را پوپولیسم
اي  پدیـده  چون را آناي  عده. است شده انجام آنتر  مومیع تعریف براي نیزاي  بلندپروازانه تالشهاي

 پوپولیسـم  تعریفهـاي  میـان  تفـاوت . اسـت  جـوهر  فاقد اما تنوع داراي که دانند می رنگارنگ و متنوع
 وابسـته  مقوله این ةدربار تحقیق نوعتفاوت  به حدي تا آن فراگیري ۀجنب و گونیاگون بافت، براساس

. هسـتند  آن رشـد  زمینـه  بر مبتنی پوپولیسم خاص نمودهاي تاریخی هاي بررسی تعریف، بنابه. است
هـاي   یشـه اند پرونیسـم،  روستایی، رادیکالیسمهاي  بررسی جمله از -بافتی تعاریف گونه این از بسیاري
  .آنهاست مشخص وضعیت دقیق مطالعه ۀنتیج -چستوو نارودنی و» اجتماعی اعتبار« جنبش

تـر   گسترده ضمنی مفاهیم ناگزیر به} مشخصهاي  نمونه از{ عجام و ساحتی تک تاریخی ۀمطالعدر 
 تحقیـق  که زمانی حتی است، پذیر امکان بالقوهآن،  عام تعریف براي تالش. قته نمی شودگر نظر در
 بـه  و بیـان  آشـکارا  بررسـی  ایـن  تلـویحی  مفاهیم که شرط این به اما ؛شداب بافت بر مبتنی بررسی و

 تعریـف  آن تعمیم بارا  مفاهیم از شخصی درك توان می همواره. شوند ردهب کار به یافته نظاماي  گونه
 بافت با متناسب بافتی تعاریف یابیم می در که پاید نمی دیري اما. داد ارتقا دیگر بافت به بافت یک از

 گرفتـه  شکلاي  ویژه شرایط در) آن خاص نمودهاي با تقابل در( پوپولیسم از برداشت و ستندین جدید
 فراگیـر  تعریفـی  ۀارائ درصدد که پوپولیسم بافت به معطوفهاي  بررسیاز  برخی دیگر، سوي زا. است

  .است سودمند بسیار که کنند می مطرح را مفاهیمی ،اند بودهن آن از
 تعریفـی  ،1950 ۀده آمریکا در کارتیسم مک به مستقیم واکنش در مطلبی نگارش هنگام شیلز ادوارد

 هماننـد  ،هجانب چنداي  پدیده را پوپولیسم او. بود آن بافت و زمینه بر بتنیم که کرد مطرح پوپولیسم از
 بـه  زمـانی  پوپولیسم او نظر به. دانست می فراگیر و روسیه در بلشویسم و آلمان در ها نازي دیکتاتوري

www.SID.ir ،مالکیـت  قـدرت،  انحصـار  کـه  حـاکم  دیرپاي و متمایز ۀطبق تحمیلی نظم از مردم« که آید می وجود
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 درك کلیـد  وي). 101-100 :1956 ،شـیلز » (باشند آمده ستوه به دارد اختیار در را فرهنگ و آموزش
 در آن عمیـق  تزلـزل  و تردید بر مبتنی پوپولیسم تصویر. داند می ها توده با نخبگان ۀرابط را پوپولیسم
 از پوپولیسـم  طبعـاً  بنـابراین  .است مالی نهادهاي و روکراسیوب ،ها دانشگاه دولتی، نهادهاي با برخورد

 شـعور  و خـرد  فاقـد  بلکه فاسد تنها نه را آنها و است اعتماد بی نهادها این گردانندگان به ریشه و پایه
 بـا  همسان سیاسی نهادهاي که است مشروع آنجا تا سیاسی امور است؛ مردم در شعور و خرد. داند می
  ).103 -101 ؛همان( آن ةنمایند نه و باشند مردم ةاراد
 چشمگیري ثیرأت پوپولیسم ةدربار دانشگاهی بحثهاي بر 1950 دهه در کارتیسم مک پدیده آمریکا در

 احـوالی  و اوضـاع  چنـین  در شیلز. کرد گوشزد را گرایی افراط خطرناك امکاناتاز  بسیاري و گذاشت
 و کنـدوکاو  درصـدد  کـه  یافـت  انتشـار  ییها پژوهش کارتی مک دوران از پس. نوشت را خود مطلب
 ؛1967 راجـین  ؛1963 بـل  ؛1963 سـت  لیپ( بودند آمریکا در راستی دست گرایی افراط موج توضیح
 میان پیوندي گیري جهت نخستین در. داشتند عمده گیري جهت دو آثار این). 1971 راب و ست لیپ

 در. بـود  شـده  داده تشـخیص  کارتیسـم  مـک  و دوره آن پوپولیستی جنبشهاي  یشهاند و مردم حزب
  . شد توصیف مانده عقب و متحجر افراطی، جنبشی چون یشینپ پوپولیسم ،نتیجه

 ویژگـی  ،پوپولیسـم  هـوادار  اجتماعیهاي  پایگاه کردن بامشخص بودند کوشیده دوم، گیري جهت در
 پوپولیسـم  از خـود  تحلیـل  بسـط  بـا  بعـدها  شیلز. کنند بررسی را گرایی افراط از شکل این طرفداران

 را موضـوع  ایـن  او .بـود  تطبیقـی  آشکارا او شیوه. کند تبیین نیز یاآس و آفریقا در را پدیده این کوشید
 تـنش  نتیجه« بنابراین و جهانی روشنفکري ۀجامع پیدایش از ناشیاي  پدیده پوپولیسم که کرد مطرح
 ،1962 شـیلز » (شود می پدیدار جهانی روشنفکري ۀجامع به گرایش از خود و ایالتهاست و مرکز میان
 نقـد  و نفـی  بـا  کـه  جسـت  آلمـان  تـاریخ  در را آنهـاي   ریشـه  پوپولیسم تاریخ به رجوع با او). 214

 بـا  شـیلز . شـد  آنهـا  شینجان مردم یا» خلق« به اعتقاد ،کلیسا مقامات و ها دانشگاه دولت، فرمانروایی
 ایـن  ،آسیا و آفریقا در روشنفکر نخبگان پوپولیسم توصیف براي روسیه و آمریکا در پوپولیسم ۀمقایس
  .است پوپولیسم ویژگی خوانی مخالف که کند می مطرح را نکته
 بود معتقد وي. گرفت کار به را پوپولیسم از شیلز تعریف ،اي توده ۀجامع از خود تحلیل در هوزر کورن

 یکپـارچگی  تأیید و گانگی چند با مخالفت بیانگر واي  توده ۀجامع معلول هم و علت هم پوپولیسم که
 گیـري  شـکل  بهاي  توده جامعه بنابراین .)103 ،1959 هوزر، کورن( است اجتماعی تمایزات مقابل در
 او نظـر  بـه  .دانسـت  می لیبرالی دمکراسی مقابل ۀنقط را آن وي که انجامد می پوپولیستی کراسیودم
 بـر  مبتنـی  سیاسـی هـاي   نظـام هاي  کانون و نهادها مردم، مستقیم مشارکت با پوپولیستی کراسیودم

 یکپارچـه  کـه  مردم ،کراسیودم نوع این در زیرا دهد می کاهش را افراد آزادي و تضعیف را نمایندگی
  .)132-131 ،همان( دارند را باال دست شوند، می فرض
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 نخبگـان  میان مناسبات بر آن ةکنند تعیین اثر و جهان سطح در روشنفکري ۀجامع جدید شرایط شیلز
 در توان می را نظر این تداوم. داد قرار کیدأت موردرا  ویژه ملی بافت یک در جامعه) خاص( بخشهاي و

 دنیـاي  مخـتص  ویژگـی  به یا مدرنیته به واکنشی را پدیده این که یافت پوپولیسم تعاریف از بسیاري
 دیگر مناطق ۀمطالع به که گرانی تحلیل طبعاً، بود آمریکا به ابتدا در شیلز توجه اگرچه. دندان می مدرن
 حکومـت  و حاکمان میان محلی متقابل مناسبات از ناشی تنش به ،ندپرداز می اقتصاد ۀحاشی در جهان

  .دهند می نشان بیشتري توجهتر  شده جهانی شرایطی در پیرامون با مرکز مناسبات نیز و شوندگان
 اروپـا  بـا  مقایسـه  در ویژه به تطبیقی، روش به التین آمریکاي در را پوپولیسم ةپدید تال تورکواتودي

 را التین آمریکاي پوپولیسم متفاوت انواع پوپولیسم، درباره خودتر  قدیمی اثر در او. است کرده بررسی
 اروپـا  ياهـ انقالب وقوع با). 1965 تال دي( دانست می اروپا ۀتوسع با قاره این ۀتوسع روند ۀ تفاوتنتیج
 دي( بیابـد  شـباهتهایی  شرقی اروپاي و التین آمریکاي ۀتجرب میان تا کوشید تال دي 1989 سال در
 وضـعیت  مخـالف  متوسـط هاي  رده نخبگان که شود می ایجاد زمانی پوپولیسم او نظر به ،)1997 ،تال

 برانگیختگـی  سـبب  شـرایط  و بینجامد شهروندان همگانی بسیج به انتظارات افزایش و باشند موجود
 ینبشـ ج: «کنـد  مـی  تعریف چنین را پوپولیسم او). 53 :1968 ،تال دي( شود ها توده و نخبگان جمعی
 آن رهبـري . اند نشده سازماندهی مستقل صورت به هنوز که یعمل ةآمادهاي  توده به متکی و سیاسی

 رهبـر  ،شخصی و کاریزماتیکاي  رابطه و هستند جامعه باالي و متوسط اقشار از که است نخبگانی با
 احـزاب  گـرفتن  پـا  بـا  اسـت  معتقـد  او). 196 :1997 ،تـال  دي» (دهد می پیوند هم به را آنها مردم و

 شـکل  بـراي  زمینـه  ،بودنـد تـر   یافته توسعه اقتصادي لحاظ به که کشورهایی در دمکراتیک سوسیال
 فرایند محصول پوپولیسم تال دي نظر به بنابراین،). 1997 ؛1965 تال دي( شد آماده پوپولیسم گیري
  .است مدرنیته سمت به جوامع توسعه

 و آن حامی ائتالف اجتماعی خصوصیات پوپولیسم، مهم یهايویژگ از که کند می تأکید تلویحاً تال دي
 داراي احسـاس  ایـن . کننـد  مـی  احسـاس  نخبگـان  از بخشی و خود میان تهیدستان که است تفاوتی
 آن دامنـه  ناگزیر پوپولیستیهاي  جنبش اجتماعی ترکیب براساس پوپولیسم توصیف اما ،است اهمیت

  .است داشته متفاوتی بسیار اجتماعی ۀپای خود گوناگون جوهو در پدیده این که چرا ،کند می محدود را
 کشـورهاي  نخبگـان  بـا  خـود  ۀمقایس در یافته توسعه کمتر کشورهاي نخبگان :کند می تأکید تال دي

 احسـاس  نیـز  را تفـاوتی  چنـین  موجـود،  وضع از ناراضی اجتماعیهاي  گروه همچنین و یافته توسعه
 آرزوهـاي  تحقـق  از کنند می احساس که رااي  تحصیلکرده افراد هم ،اجتماعیهاي  گروه این. کنند می
ـ  شـرایط  و اجتماعی پایین جایگاه که گیرد می بر در را اي عادي افراد هم و هستند ناتوان خود  ۀفقیران

  ).52 :1965 تال، دي( انجامد می موجود وضع با آنها مخالفت به شان زندگی
 اعتقـاد . است قائل جوامع ۀتوسع براي ثابتی پیوستار که است این پوپولیسم از تال دي بررسی مشکل
www.SID.ir ،دیـدگاهی  چنـین  بـا . اسـت  مـدرن  ۀتوسـع  بـراي  واحـد  هـدفی  وجـود  فـرض  پـیش  ایـن  در نهفته
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 مشـکل  دومـین . شود نمی درك جوامع غایی هدف و توسعه ماهیت در موجود اساسیهاي  گوناگونی
 مدرن کامالًاي  جامعه و اقتصاد داراي که گیرد می شکل جوامعی در پوپولیسم که است آن بررسی این

  ).1995 ،کازین( برشمرد پوپولیسم آل ایده ۀنمون تقریباً را آمریکا توان می .هستند
 که تال دي مانند کسانی حال این با شود؛ می پدیدار اروپا سیاسی ۀصحن در مکرربه صورتی  پوپولیسم

 پوپولیسـم  کرات به ،نگرند می پوپولیسم به تینال آمریکاي یا سوم جهان کشورهاي به عالقه روي از
 بـه  کنیـد  نگـاه  نمونـه  عنوان به( دارند قرار توسعه از خاصی ۀمرحل در که دانند می جوامعی ویژگی را

  ).1978 ژرمنی ؛1997 مالوي
 مـورد  ،اند پرورانده التین آمریکاي ۀتجرب به مند عالقه نویسندگان که ییها نوشته از بسیاري مضمون

 مطالعـه  را سـوم  جهـان  کلـی  طـور  به یا آفریقا سیاسی نظامهاي که است گرفته قرار کسانی دهاستفا
 اسـت  معتقـد  وي. دهد می جاي توسعه از خود تحلیل کانون در را پوپولیسم کیچینگ گاوین. کنند می
 و آن از خـرد  کننـدگان  تولیـد  حمایـت  یشها ویژگی از و است شدن صنعتی به واکنشی پوپولیسم که

 بـه  و اقتصـادي  شدیداً او تحلیل رو، این از). 22- 19 :1989 کیچینگ،( است متمرکز تولید با ضدیت
ـ  را روسـیه  پوپولیستهاي نتیجه در و است متمرکز روستایی ایدئولوژیهاي بر ویژه  ایـن  آل ایـده  ۀنمون
  .داند می تفکر گونه
 یشـه اند تداومبیانگر  صرفاً و است خاص حد از بیش که است این پوپولیسم از کیچینگ برداشت ایراد

 کیچینگ بلکه ،نیست دقیق برداشتی چنین که نیست این موضوع. است سیاسی اقتصاد ةدربار معینی
 شـود  مـی  سـبب  کـه  ییهـا  انگیـزه  از نه گیرد می نتیجه است یافته گسترش که چیزي از را پوپولیسم

  .یابد گسترشاي  یشهاند چنین
 سیاسـی  بیـان  هنگـامی  دهقـانی  جوامـع  در واکـنش  این ،کومتح به است واکنشی اساساً پوپولیسم

 در نه است، واکنش ینخود هم در همه، این با. باشد شده تبدیل ها یشهاند ازاي  مجموعه به که یابد می
 ةدربـار  پـرون  خـوان هـاي   یشـه اند و مفـاهیم . یـابیم  مـی  را پوپولیسم جوهر که ،واکنش این گسترش
  . شد آنها پیدایش موجب که استاي  انگیزه گواه امر این و داشت پذیر فانعطا اساساً کیفیتی پوپولیسم

  روش شناسی پژوهش
 هیاصل اول هرا نای در .است ینیو تحقق اهداف مع یابیبه دنبال دست یکار پژوهش ای قیاصوالً هر تحق
بعـد از مشـخص شـدن     .است اهداف ایبه آن هدف  یابیروش دست به هدف، دنیرس يو گام اول برا

 یهدف اصل تیدر نها اًاساس رایز کند، لیتبد یها را به مسائل عملآن دیپژوهشگر با زین قیهداف تحقا
 زین قیتحق نای در .است یخاصهاي  دهیپد رامونیو گسترش دانش پ ریتفس ،نییتب کشف، یقیهر تحق

 یمناسـب  يریـ گ ازهانـد  روش و ابـزار  ،یعلمـ  قیتحق یشده است با استفاده از اصول و قواعد کل یسع
www.SID.ir  مطالعه انتخاب شود. يبرا
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ـ  در تبیین گفتار پوپولیسـتی در مطبوعـات   پوپولیسم يشاخصها نییتع ـ  دغدغـه تـرین   ران مهـم ای ن ای
 سـپس و مطالعـه  ابتـدا متـون و اسـناد در دسـترس      پوپولیسم يهاشاخص نییتع د. برايور بگشهوپژ

بـه   دسـت آمـده   هبهاي  خصدر مرحله بعدي هر یک از شا شود. می شاخصهاي مورد نظر جمع بندي
پس از تأیید آنها به هر یـک  د تا گیر می ن حوزه قرارای و صاحب نظران انادتصورت کلی در اختیار اس

  ران پرداخته شود. ای هاي هاي پوپولیسم در رسانهاز شاخص
 کیهـان  (چـپ) و  اعتماد ملـی  ۀروش تحلیل محتواي دو روزنامن پژوهش سعی شد با استفاده از ای در

. لذا بـراي رسـیدن   پرداخته شود 1387در سال  رانای در مطبوعات یستیگفتار پوپول یبررس به ت)(راس
  شد:استفاده ها و ابزار گردآوري اطالعات به شرح زیر روشاز  ن مقصودای به

 وبود  اي روش گردآوري اطالعات کتابخانه، پوپولیسمهاي  لفهؤدر مرحله شناسایی ابعاد و م .1
 .استفاده شد برداريابزار فیش  از

ـ  در مطبوعات یستیگفتار پوپول یررسبدر مرحله  .2 تحلیـل  گـردآوري اطالعـات    روش ،رانای
 متون روزنامه و ابزار آن فیش برداري و کدگذاري بود. يمحتوا

علـوم   ةدر تعیین شاخصهاي پوپولیسم از استادان و صـاحب نظـران حـوز   پرواضح است که  .3
 استفاده شد.روش مصاحبه تماعی به و علوم ارتباطات اج شناسی جامعهسیاسی، 

  فرضیات پژوهش
  : ازاند  عبارت پژوهش نای اتیفرض
  شده است.به کار گرفته  یمورد بررس ۀهر دو روزنامدر  یستیگفتار پوپولرسد  می به نظر .1
  .ستها روزنامه قیاز طر رانای در یاسیس جییوجه غالب ته سمیپوپولرسد  می به نظر .2
(مانند انتخابـات) بـه    یاسیمتفاوت س يفضاهاشدید  ریتحت تاث امهرسد هر دو روزن می به نظر .3

  دارند. شیگرا یستیپوپول اتیاستفاده از ادب
و توجـه بـه    يریکارگه ب يروشها لحاظاز  اعتماد ملی و کیهانهاي  در روزنامهرسد  می به نظر .4

 .دنندار یتفاوت سمیپوپول

  آماري ۀجامع
است، زیرا  الح طلب و اصولگراصشاخص در دو گروه ا ۀمدو روزناآماري پژوهش حاضر شامل  ۀجامع
و تـر   روشن سمیمعطوف به پوپول یاسیس اتیادب آنها، روشن یاسیس شیگرابه دلیل  هر دو روزنامه در

اعتمـاد  هـاي   روزنامـه منتشر شده هاي  آماري کلیه شماره ۀن تحقیق جامعای ، لذا دراست یابیقابل ارز
  .  است 1387در سال  هانیملی و ک
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  و روش نمونه گیري حجم نمونه
هفته سال، از هر هفته یک شماره نمونه گیري شد. براسـاس نمونـه گیـري تصـادفی      52از مجموع 

روز دوشـنبه انتخـاب شـد. بـا     شمارة روز هفته، هر نشریه در شش هاي  شمارهاز ( قرعه کشی) ساده 
هفتـه   دودر  ها افزایش نمونه بان نقصان ای امامنتشر نشد،  اي ن، در دو هفته اول سال، روزنامهای وجود

، به عنوان روز نمونـه انتخـاب شـد. بـا     ها اضافی جبران شد. لذا در هر ماه، دوشنبه ةبعدي با دو شمار
ن، براي روزهاي تعطیل، روز سه شنبه بعد بـه عنـوان روز جانشـین اول و روز چهارشـنبه بـه      ای وجود

  عنوان روز جانشین دوم انتخاب شدند. 
شماره انتخاب شد. دو روزنامه مـذکور   52ک یدوم (کیهان) هر  ۀاول (اعتماد ملی) و روزنام ۀوزنامراز 
کردنـد و   مـی  که دو طیف از دیدگاههاي سیاسـی و اجتمـاعی را نماینـدگی    دلیل انتخاب شدندن ای به

  تحقیق را به شکل مناسبی پوشش دهند.هاي  توانستند فرضیه می همچنین
ر یکسال (براي هر روزنامه) براساس فرمول نمونه گیري کوکران و به شرح دامه نسخه روزن 52تعداد 

  زیر تعیین شده است. 
n=Nt2 pq/Nd2+t2pq  

:282منتشر شده در یک سال)          هاي  (تعداد کل روزنامه                     که در آن =   
                                       50/1=tاطمینان قابل قبول) (ضریب                             

    5/0=p                (برآورد نسبتی از جمعیت داراي صفت معین)                             
                      5/0=q(برآورد نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین)                             

=          d= 094/0                             (خطاي نسبت یا دقت احتمالی)                               282 × 1.50 × 0.5 × 0.512000 × 0.094 + 1.50 × 0.5 × 0.5 = 158.633.05 = 51.9 
براي بررسـی صـحت فرضـیات مطـرح شـده، دو روزنامـه از        پژوهشن ای در ،همان طور که ذکر شد

ـ  کشور انتخاب شدند.کثیراالنتشار هاي  روزنامه هـم   ،نگـرش سیاسـی  لحـاظ  ن دو روزنامـه، هـم از   ای
 (آنچـه بـه چـاپ رسـیده و منتشـر      اي رویکردهاي فرهنگی و اجتماعی و هم از نظر ساختار روزنامـه 

عبـارت بودنـد از کیهـان و اعتمـاد ملـی.      یـاد شـده   شود) وضعیتهاي متفاوتی دارنـد دو روزنامـه    می
  :استموارد زیر  لشامن دو روزنامه ای تفاوتهاي

 ساختار اداري و سازمانی .1
 مین منابع مالیأمحل ت .2
 ازه روزنامهاند شکل و .3
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کـرد و کیهـان    می ساختار داخلی روزنامه (روزنامه اعتماد ملی از یک ضمیمه استفاده .4
 خیر. از نظر شکل و ساختار روزنامه نیز، رویکردها متفاوت بود.)

 گرایش سیاسی .5
 گرایش اجتماعی و فرهنگی

  صهاي مورد توجه در نشریات:شاخ
 تصویرهاي اصلی صفحه نخست یا خبر اصلی

 متون
   ها:تصویر
. انـد  نخست منتشر شـده  ۀکه در صفحاست اصلی  ياهاخبار یا گزارش ،تصویرترین  و اصلیترین  مهم

  .ندستبراي آن قائل هروزنامه رکاران اند ارزشی است که دستر مبتنی بن عکس فقط ای اهمیت
  رد توجه در عکسها:موهاي  شاخص

توجه به نخبگان سیاسی غیر سازمانی (نخبگانی که با احزاب شناسایی نمی شوند و بیشتر شخصـیتی  
  حتی اگر عضو حزبی هم باشند) -اند  غیر حزبی تعریف شده

 
توجه به نخبگان سیاسی سازمانی (نخبگانی کـه بیشـتر بـا احـزاب و سـازمانهاي سیاسـی        •

 شوند) می شناخته
 ردم به عنوان یک کل و نه تقسیم شده به ساختهاي نظام اجتماعیتوجه به م •
 اجتماعیهاي  توجه به مردم در قالب گروه •
 ها عکس رسمی از افراد یا سوژه •
 ها عکس غیررسمی از افراد یا سوژه •
 توجه به سوژه در عکس •
 عکس ةاصلی و تنها سوژ ةتوجه به شخص به عنوان سوژ •
 یا یک زمینه گسترده ترر ت کلی ةتوجه به شخص در چارچوب سوژ •
 توجه به ظاهر افراد (برجسته شدن نحوه پوشش یا چهره یا تیپ ظاهري شخص) •
 نمایش سادگی فرد (برجسته شدن ظاهر ساده فرد از نظر پوشش و رفتار) •
تلقـی کـردن   رغـم آنکـه اقتدارگرایانـه     نمایش عکسهاي فردي با ظاهر اقتدارگرایانه (علی •

سـت، برخـی از   واتفسـیرگر اصـلی   دي مخاطـب اسـت و   بیشتر مبتنی بر حس فـر عکس 
یانه بر اساس اصول کلی پذیرفته شده عرفی، قابل تشخیص هستند. به  عکسهاي اقتدارگرا
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طور مثال توجه به ابهت فردي، مدالها، عكس از پايين به باال و امثالهم، نشان از توجـه بـه   
 القاي قدرت يا اقتدار وي است.) هدفسوژه با 

 اجتماعي يا عمـوم مـردم   هاي  ي با ظاهر اقتدارگرايانه (نمايش گروهنمايش عكسهاي عموم
 در حالتي كه اقتدار يا قدرت را به بيينده منتقل كند)

 از:اند  نيز عبارت ها متون مورد بررسي در روزنامه  
        سرمقاله يا يادداشت اصلي روزنامه كه جانشين سـرمقاله شـده باشـد يـا سـرمقاله بـودن را

 .تداعي كند
 اصلي روزنامه عنوان 
    تفكيـك آن   گزارش اصلي روزنامه (چنانچه روزنامه بيش از يك گـزارش اصـلي داشـت و

ن اي يكي از آن دو به روش تصادفي برگزيده شد)؛ در -كه به ندرت اتفاق افتاد -مقدور نبود
 بخش دو محور اصلي مورد توجه قرار گرفت:

 گزارش اصلي عنوان 
 متن گزارش 
 كـه   اي (در صورت وجود چندين مقاله يا يادداشت به گونـه  ي مهممقاله اصلي و يادداشتها

اتفـاقي كـه تقريبـا در بيشـتر      -وجـود نداشـت  ي مهـم  امكان تشخيص مقاله يا يادداشتها
هـا  مونه گيري تصـادفي بـراي انتخـاب آن   از روش ن -رخ دادنمونه هاي  روزنامههاي  شماره

 بهره گرفته شد)

  پژوهشهاي  يافته
  ها، نتايج زير به دست آمد:بخش تحليل عكسدر  پژوهش ناي در
توجه به نخبگان سياسي غير سازماني (نخبگـاني كـه بـا احـزاب شناسـايي نمـي شـوند و بيشـتر          -

حتي اگر عضو حزبي هم باشند)، در روزنامه دوم (كيهان) بسيار  -اند حزبي تعريف شده شخصيتي غير
در حالي اسـت كـه در روزنامـه اول (اعتمـاد ملـي)      ن اي وده است.ببيشتر از روزنامه اول (اعتماد ملي) 

نسبت به روزنامه دوم (كيهان)، توجه به نخبگان سياسي سازماني (نخبگاني كـه بيشـتر بـا احـزاب و     
 شوند) بيشتر بوده است. مي سياسي شناختههاي  سازمان

ه اول توجه به مردم به عنوان يك كل نه تقسـيم شـده بـه سـاختهاي نظـام اجتمـاعي، در روزنامـ        -
 معنادار نيست. ها ن مورد، تفاوتاي دوم (كيهان) بوده است. در ةكي كمتر از روزناماند (اعتماد ملي)

اجتماعي در روزنامه اول (اعتماد ملي) به مراتب بيشتر از روزنامـه  هاي  توجه به مردم در قالب گروه -
 دوم (كيهان) بوده است.
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مورد توجه  (کیهان) دوم ۀاول(اعتماد ملی) بیشتر از روزنام ۀمعکس رسمی از افراد یا سوژه در روزنا -
غیـر رسـمی در دو روزنامـه     ةن موضوع در خصوص عکسـها بـا سـوژ   ای در حالی که ،قرار داشته است

 معکوس است. در عین حال این تفاوتها، معنادار نیستند.
 ۀن بـیش از روزنامـ  کیهـا  ۀعکـس، در روزنامـ   ةاصلی و تنها سوژ ةتوجه به شخص به عنوان سوژ -

 ن تفاوت از نظر آماري معنادار نیست.ای اعتماد ملی است. اما
دوم (کیهان) بـیش از   ۀدر روزنامتر  گسترده ۀیا یک زمینتر  توجه به شخص در چارچوب سوژه کلی -

 اول (اعتماد ملی) است. ۀروزنام
شخص) و نمایش سادگی پوشش یا چهره یا تیپ ظاهري  ه به ظاهر افراد (برجسته شدن نحوةتوج -

اما در  ،اعتماد ملی جایی نداشته ۀفرد (برجسته شدن ظاهر ساده فرد از نظر پوشش و رفتار) در روزنام
 درصد معنادار هستند. 95کیهان در مواردي یافت شده است. این تفاوتها در سطح  ۀروزنام

بیش از روزنامه کیهان است و اعتماد ملی  با ظاهر اقتدارگرایانه در روزنامۀهاي فردي نمایش عکس -
اجتماعی یا عمـوم مـردم در   هاي  گرچه نمایش عکسهاي عمومی با ظاهر اقتدارگرایانه (نمایش گروه

کیهـان   ۀدر روزنامـ  ،اول یک بـار دیـده   ۀنده منتقل کند) در روزنامنحالتی که اقتدار یا قدرت را به بی
 محلی نداشته است.  

استفاده آمادگی  اعتماد ملی ۀکیهان، بیشتر از روزنام ۀد که روزنامده می بررسیها و نتایج فوق نشان -
 د.نند در گرایش پوپولیستی کل روزنامه نقش داشته باشنتوا می دارد کهرا از عکسهایی 

  نشریات مورد تحقیق، نتایج زیر به دست آمد: ۀنمونهاي  بررسی محتواي شماره با ن پژوهشای در
ـ  ۀز روزنامدوم (کیهان) کمتر ا ۀروزنام -  یاول (اعتماد ملی)، در طول مدت مطالعه دستخوش تغییرات

کیهـان در   ۀده است. به عبارت دیگر، میزان پوشـش اخبـار سیاسـی روزنامـ    شدر تعداد اخبار سیاسی 
ه است. در حالی که روزنامه اعتماد ملـی،  داشتمورد بررسی از نظر درصد پراکندگی کمتري هاي  نمونه

ـ  درصد معناداري 95اکندگی بیشتري بوده است. آزمون کاي اسکوئر در سطح پرداراي ن حیث ای از ن ای
  از نظر آماري نشان داده است.را موضوع 

  شوند، حجم بیشتري از مطالب  میتر  مورد بررسی، هرچه به آخر سال نزدیکهاي  روزنامه -
، 87نکـه سـال   ای بـه هفته آخر سال). با توجه دو جز دهند ( می وضوعات سیاسی اختصاصخود را به م

ـ  بـود،  88سالی پرتالش براي تبلیغات انتخاباتی و نامزدي براي انتخابات ریاست جمهوري خرداد  ن ای
هـر  بـراي   87دهد که زمستان  می موضوع امري معقول است. تقسیم بندي براساس فصول نیز نشان

عامـل نزدیکـی بـه    نکـه  ای مطالـب سیاسـی بـوده اسـت.     ة، بیش از سایر فصول دربرگیرنددو روزنامه
، نیازمند آزمون دیگـري  اند ثیر داشته یا مطبوعات به برجسته سازي پرداختهأن موضوع تای انتخابات در
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دن رابطه بین افزایش سهم اخبار سیاسی نشریات مورد بررسی با نزدیکـی فضـاي   بواما معنادار  ،است
  انتخاباتی قابل بیان است.

سیاسی اختصاص  مطالببه  52خود را در کل  ياهد از گزارشدرص 25روزنامه اعتماد ملی، بیش از  -
رسـد. همچنـین میـزان     مـی  درصـد  14 ن میزان در روزنامه کیهان به حدودای داده است. در حالی که

کیهـان رونـد    ۀاعتماد ملی اسـت. بـه عبـارت بهتـر، روزنامـ      ۀکیهان کمتر از روزنام ۀتغییرات روزنام
 20کیهـان حـداکثر    ۀده است. در حالی کـه در روزنامـ  شییر و کمتر دستخوش تغداشته تري  مشخص

 ياهدرصـد از گزارشـ   45اعتماد ملی تـا   ۀروزنام یافته،سیاسی اختصاص  مطالبا به هدرصد از گزارش
به عبـارت دیگـر،    ن تفاوتها از نظر آماري معنادار است.ای سیاسی اختصاص داده است. ةخود را به حوز

بـوده   "سیاسـی "کیهان  ۀا، بیش از روزنامهد ملی از نظر محتواي گزارشاعتما ۀرسد روزنام می به نظر
ا) هدرصد گزارشـ  از لحاظ( پذیريو کمتر تغییرتر  کیهان خط مشی مشخص ۀاست. در حالی که روزنام

 داشته است.
درصـد کـل    60مـوارد  از در خصوص مقاالت و یادداشتهاي سیاسی، مشـاهده شـد کـه در برخـی      -

تر  ي یک روزنامه به موضوعات سیاسی اختصاص داشته است. همچنین با نزدیکمقاالت و یادداشتها
شود (هفته اعالم حضـور خـاتمی    می هاي سیاسی داغیی که بحثها خابات و همچنین هفتهبه انت شدن

 95یا میرحسین موسوي)، مقاالت و یادداشتهاي سیاسی براسـاس آزمـون کـاي اسـکوئر، در سـطح      
 دوم ۀاول (اعتماد ملی) به طرز معناداري بیش از روزنامـ  ۀعین حال، روزنام شود. در می درصد، معنادار

سیاسـی اختصـاص داده    ةبیشتري را به حوز ياه(کیهان) به امور جاري سیاسی حساس بوده و گزارش
 است.  

ارتبـاط فضـاي عمـومی بـا      ،گرچه سیاسی بودن یک روزنامه به معناي گرایش پوپولیستی نیسـت  -
 است. مورد بررسی محسوسي ها اي روزنامهفض
دهنـد کـه تفاوتهـایی در دو روزنامـه در خصـوص درج اخبـار        می ها نشاندر حالی که نتایج بررسی -

ـ  حکایت از آن دارد که تفاوت دو روزنامه، موردر دآزمون کاي اسکوئر  ۀاجتماعی وجود دارد، نتیج ن ای
 تفاوتها معنادار نیست.

اول (اعتماد ملی) اهتمام داشته  ۀدوم (کیهان) بیش از روزنام ۀنامدر انتشار گزارشهاي اجتماعی، روز -
 است اما تفاوت موجود از نظر آماري معنادار نیست.

سیاسی، تفاوت چشمگیر و معناداري بین دو روزنامه مشاهده نمی هاي  در بخش مقاالت و یادداشت -
 شود.

، معنادار اسـت  از نظر آماري با تفاوتی که اول (اعتماد ملی)، نسبت به روزنامه دوم (کیهان) ۀروزنام -
 . در واقـع پرداختـه اسـت  چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه سیاسـی   ،مطالب نخبه گرایانهبیشتر به 
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بـوده و از  تـر   کیهـان قـوي   ۀاعتماد ملی نسبت به روزنامـ  ۀروزنام ۀتوان گفت رویکرد نخبه گرایان می
 گفتار پوپولیستی اجتناب کرده است.

دهد که روزنامه اعتمـاد ملـی    می نشان هر دو روزنامه مطالبدر بطن  مطالب نخبه گرایانهه به توج -
بنابراین از گفتـار   ،کیهان رویکرد عمومی (از نظر مخاطب) دارد و بیشتر نخبه گراست ۀکمتر از روزنام

  پوپولیستی کمتر استفاده کرده است.
- یهان به دلیل گرایش به موضوعات عمـومی و  ی محتواي موضوعات، روزنامه کبراساس بررسی کم

 یا گرایشبه موضوعات اجتماعی و سیاسی با رویکرد نخبه گرایانه،  ییا کم توجه یتوجه بی همچنین
 .درویکرد پوپولیستی دار هبیشتري ب

 توجه به سازماندهی:

نسـبت  معناداري  اعتماد ملی به طرز ۀروزنامهاي  همقال سرمقاله: توجه به سازماندهی در سر •
 به کیهان بیشتر است.

 ۀمورد بررسی، وزنه را به سمت روزنام ۀدو روزنامدر تیتر اصلی: توجه به سازماندهی تیترها  •
 کند. می اعتماد ملی کج

اعتماد ملی بیش از کیهـان بـوده اسـت. امـا ایـن       ۀروزنام ي اصلیاهگزارش اصلی: گزارش •
 تفاوت معنادار نیست.

اول (اعتماد ملـی)، شـاخص توجـه بـه سـازماندهی در بحـث        ۀمقاله و یادداشت: در روزنام •
 یادداشتها و مقاالت انتخابی، نسبت به روزنامه دوم نمود بیشتري داشته است. 

 در بحث سازماندهی نیروها، موضوعی که نقطـه مقابـل گـرایش بـه پوپولیسـم محسـوب       •
افتـه، بـه   شود (چرا کـه پوپولیسـم سـازماندهی نیروهـاي اجتمـاعی و سیاسـی را بـر نت        می

بـدان توجـه نشـان     هـا  همقال گرایش دارد)، هر دو روزنامه در بخش سراي  سازماندهی توده
 قابلیـت کیهـان در بخشـهاي مختلـف از     ۀاعتماد ملی بـیش از روزنامـ   ۀاما روزنام ،اند داده

برخوردار است (این موضوع بدان معنا نیست که روزنامه کیهـان الزامـا   بودن غیرپوپولیستی 
 موجود است). قابلیتبلکه بحث بر سر  ،ویکرد پوپولیستی داردبیشتر ر

 سیاسی و اجتماعی:هاي  توجه به گروه

اول (اعتماد  ۀسیاسی و اجتماعی در روزنامهاي  ؛ توجه به گروهها هبخش سرمقالسرمقاله: در •
 دوم (کیهان) بوده است. ۀملی) به شکل معناداري بیش از روزنام

دوم (کیهان) وجـود   ۀروزنام عناوینسیاسی و اجتماعی، در هاي  اصلی: توجه به گروه عنوان •
  اعتماد ملی مورد توجه بوده و وزن نسبتا زیادي نیز دارد. ۀاما در روزنام ،خارجی نداشته
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ن حـال،  ای روزنامه اعتماد ملی بیش از کیهان بوده است. بااصلی  ياهگزارش اصلی: گزارش •
  معنادار نیست. ن دو روزنامه از نظر آماريای تفاوت بین

سیاسـی و اجتمـاعی در بحـث یادداشـتها و     هـاي   مقاله و یادداشت: شاخص توجه به گـروه  •
 کیهان نمود یافته است. ۀاعتماد ملی بیش از روزنام ۀمقاالت انتخابی، در روزنام

اعتمـاد ملـی بـیش از کیهـان      ۀاجتماعی و سیاسی در روزنامهاي  همانند سازماندهی، گروه •
اعتمـاد ملـی بـه سـازماندهی نیروهـاي       ۀ. به عبارت دیگر روزنامـ اند گرفته مورد توجه قرار

سیاسی و اجتماعی به طرز معناداري توجه نشان داده است. لذا از این منظر روزنامه اعتمـاد  
 با نگاه پوپولیستی دارد. یکمتري براي پرداختن به موضوعاتقابلیت ملی 

 توجه به وجوه مختلف قانون اساسی:

 کیهان به وجوه مختلف قانون اساسی در سـر  ۀاعتماد ملی بیش از روزنام ۀروزنامسرمقاله:  •
 خود توجه نشان داده است.هاي  مقاله

اول بـیش از   در عنوانهـا، در روزنامـۀ  اصلی: توجه به وجوه مختلـف قـانون اساسـی     عنوان •
 دو روزنامه، معنادار است.هاي  عنوانن تفاوت بین ای دوم بوده است. ۀروزنام

بیش از روزنامه اعتماد ملی مـورد توجـه   کیهان روزنامه  ي اصلی دراهارش اصلی: گزارشگز •
ن تفـاوت، از نظـر آمـاري معنـادار     ای دهد که می قرار گرفته است. آزمون کاي اسکوئر نشان

  نیست.
مقاله و یادداشت: شاخص توجه به وجوه مختلف قانون اساسی در بحث یادداشتها و مقاالت  •

آزمـون   ۀاما براسـاس نتیجـ   ،دوم نمود داشته است ۀاول بیش از روزنام ۀزنامانتخابی، در رو
 ن تفاوت معنادار نیست.ای کاي اسکوئر،

اعتماد ملی بـیش   ۀدر مجموع، وجوه مختلف قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، در روزنام •
مختلـف   هـاي  کیهان مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر توجه به حوزه ۀاز روزنام

ثر باشد (چرا کـه یکـی از   تی مؤپوپولیس ه با رویکردقابلاز لحاظ متواند  می قانون اساسی که
وجوه پوپولیسم، استفاده از ناآگاهی و تالش بر برجسته سازي تنها بخش خاصی از حقـوق  

اعتماد ملـی بیشـتر    ۀپرداخت)، در روزناماي  عمومی است تا بتوان بر پایه آن به بسیج توده
   است.

 بدون توجه به وجوه محدود کننده: -توجه به آزادي به عنوان حق همۀ افراد و حق اساسی 

مورد توجه  (کیهان) دوم ۀاول (اعتماد ملی) بیش از روزنام ۀروزنامهاي  سرمقاله: در سرمقاله •
 بوده است. 
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 مورد بررسی، توجه بـه آزادي بـه عنـوان حـق     ۀدو روزنام مقایسۀ عناویناصلی: در  عنوان •
در روزنامه اعتمـاد ملـی بـه     -بدون توجه به وجوه محدود کننده -افراد و حق اساسی ۀهم

 ن تفاوت از نظر آماري معنادار است.ای شکل قابل توجهی بیش از روزنامه کیهان است.
افـراد و حـق    ۀتوجه به آزادي به عنوان حق همـ  ي روزنامۀ اولاهگزارش اصلی: در گزارش •

ـ  دوم نمـود داشـته اسـت.    ۀبیش از روزنام -ه محدود کنندهبدون توجه به وجو -اساسی ن ای
  تفاوت از نظر آماري، معنادار است.

بـدون   -افراد و حـق اساسـی   خص توجه به آزادي به عنوان حق همۀمقاله و یادداشت: شا •
اول بیش از  ۀدر بحث یادداشتها و مقاالت انتخابی، در روزنام -توجه به وجوه محدود کننده

 ن موضوع داشته است.ای است. روزنامه دوم تنها یک فراوانی در خصوص دوم ۀروزنام
سیاسی و هاي  تواند قدرت بسیج گروه می کهو حقی افراد  ۀآزادي به عنوان حق اساسی هم •

 ۀاجتماعی مختلف و شنیدن صداهاي مختلف در جامعه را به همراه داشته باشد، در روزنامـ 
 ته است.فرمورد بحث قرار گکیهان بیشتر  وزنامۀی به طرزمعناداري نسبت به راعتماد مل

امــا بــا شــرایط و  ،(توجــه بــه آزادي بــه عنــوان حــق توجــه بــه آزادي بــا شــرایط خــاص
 یی که وجوه محدود کننده حق برخورداري از آزادي را نشان دهد):ها محدودیت

 اول بیشتر دیده شده است.  ۀدوم از روزنام ۀروزنامهاي  سرمقاله: در سرمقاله •
آزادي بـه عنـوان حـق امـا بـا       بحث دربـارة اصلی: توجه به آزادي با شرایط خاص ( نوانع •

یی که وجوه محدود کننده حق برخورداري از آزادي را نشـان دهـد)،   ها شرایط و محدودیت
ن ای اعتماد ملی ۀاعتماد ملی بوده است. در واقع در روزنام ۀکیهان بیش از روزنام ۀدر روزنام

  ده است.موضوع محل بحث نبو
آزادي بـه عنـوان حـق امـا بـا       بحث دربارةگزارش اصلی: توجه به آزادي با شرایط خاص ( •

 شرایط 
و محــدودیتهایی کــه وجــوه محدودکننــده حــق برخــورداري از آزادي را نشــان دهــد)، در  •

ن تفاوتهـا از  ای دوم فراوانی باالیی دارد. ۀاما در روزنام ،اول محلی نداشته ۀروزنام ياهگزارش
  آماري معنادار است.نظر 

آزادي به عنوان حق امـا بـا    بحث دربارةمقاله و یادداشت: توجه به آزادي با شرایط خاص ( •
یی که وجوه محدود کننده حق برخورداري از آزادي را نشـان دهـد)،   ها شرایط و محدودیت

 اول بـوده اسـت.   ۀدوم بـیش از روزنامـ   ۀانتخابی در روزنامـ هاي  هدر بحث یادداشتها ومقال
فراوانـی نداشـته اسـت. براسـاس      مطلقـاً مورد بررسی  ةن شاخص در حوزای اول، در ۀروزنام

 نتیجه آزمون کاي اسکوئر، تفاوت موجود از نظر آماري معنادار است.
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اعتماد ملی به وجوه خاص و محـدود آزادي (در   ۀبیش از روزنام ۀ کیهاندر مجموع، روزنام •
ي، الزاما به معناي منفی بـودن آن نیسـت) توجـه    اینجا توجه به وجوه خاص و محدود آزاد

 دارد.

(به عنوان یک امر مهم؛ فارغ از تعیین مصادیق و استفاده از آن کـه در   توجه به قانون گرایی
 متن بدان اشاره شده است):

 کیهان مورد توجه بوده است. ۀروزنامهاي  سرمقاله: در روزنامه اعتماد ملی بیش از سرمقاله •
وجه به قانون گرایی (به عنوان یک امـر مهـم؛ فـارغ از تعیـین مصـادیق و      اصلی: ت عنوان •

هر دو روزنامه تا حد زیادي بـه   عناویناستفاده از آن که در متن بدان اشاره شده است) در 
  ك تفاوت آنها، از نظر آماري معنادار نیست.اند هم نزدیک است و

امر مهم؛ فارغ از تعیین مصادیق  توجه به قانون گرایی (به عنوان یک میزانگزارش اصلی:  •
هر دو روزنامه به یکدیگر  ياهو استفاده از آن که در متن بدان اشاره شده است)، در گزارش

  نزدیک است و تفاوتها معنادار نیستند.
مقاله و یادداشت: توجه به قانون گرایی (به عنوان یک امر مهم؛ فارغ از تعیـین مصـادیق و    •

انتخابی، در هاي  هبدان اشاره شده است) در بحث یادداشتها و مقالاستفاده از آن که در متن 
آزمون کاي اسکوئر،  تفاوت موجود، براساس نتیجهدوم بوده و  ۀاول بیشتر از روزنام ۀروزنام

 از نظر آماري معنادار است.
و  هـا  . امـا در مقالـه  انـد  در کل، هر دو روزنامه در سطحی یکسان به بحث قـانون گرایـی پرداختـه    •

 ن موضـوع نشـان  ای یادداشتها، روزنامۀ اعتماد ملی بیش از کیهان به این موضوع اهمیت داده است
 دهد که روزنامۀ اعتماد ملی قابلیت کمتري در خصوص گفتار پوپولیستی دارد. می

  (فارغ از مصادیق یا تحلیلهاي  توجه به احزاب سیاسی به عنوان بازیگر اصلی در امور سیاسی
 منفی ارزیابی کردن نقش نیروهاي مشخص سیاسی در شرایط خاص):دیگر ومثبت یا 

 کیهان مورد توجه بوده است. ۀروزنامهاي  اعتماد ملی بیش از سرمقاله ۀسرمقاله: در روزنام •
اصلی: توجه به احزاب سیاسی به عنـوان بـازیگر اصـلی در امـور سیاسـی (فـارغ از        عنوان •

 ی ارزیـابی کـردن نقـش نیروهـاي مشـخص     دیگر و مثبت یا منفهاي  مصادیق و یا تحلیل
ن اختالف از ای دوم است. ۀاول بیشتر از روزنام روزنامۀ سیاسی در شرایط خاص)، در عناوین

  درصد معنادار است.   95نظر آماري در سطح 
، توجه به احزاب سیاسی به عنوان بازیگر اصـلی در  اصلی اهگزارش اصلی: در بخش گزارش •

دیگر و مثبت یا منفـی ارزیـابی کـردن نقـش     هاي  ق یا تحلیلامور سیاسی (فارغ از مصادی
www.SID.ir ۀدوم (کیهـان) بـیش از روزنامـ    سیاسی در شرایط خـاص)، در روزنامـۀ   نیروهاي مشخص
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با اسـتفاده از آزمـون کـاي اسـکوئر،      ن تفاوت از نظر آماريای ه است.اعتماد ملی نمود داشت
  معنادار نیست.

به عنوان بازیگر اصلی در امـور سیاسـی (فـارغ از     مقاله و یادداشت: توجه به احزاب سیاسی •
یروهـاي مشـخص   دیگر و مثبت یا منفـی ارزیـابی کـردن نقـش ن    هاي  مصادیق یا تحلیل

 ۀاول نسبت بـه روزنامـ   ۀانتخابی روزنامهاي  هیادداشتها و مقال سیاسی در شرایط خاص) در
مون کـاي اسـکوئر، از   آز اساس نتیجۀآمده بر ستاما تفاوت به د ،دوم نمود بیشتري داشته
 نظر آماري معنادار نیست.

توجه به احزاب سیاسی تقریبا در هر دو روزنامه به یکسان مورد توجه بوده اسـت. در واقـع    •
پذیرش نیروهاي سیاسی موجود براي هر دو روزنامه با توجه به نزدیکی به انتخابات اهمیت 

 ه نیروهاي سیاسی، هـر چـه بـه   ب دهد که توجه می یافته است. در عین حال بررسیها نشان
ین حال این موضوع به طـور طبیعـی بـا    همچنشود.  می شویم، بیشتر می پایان سال نزدیک

ه در احزاب کهاي  شود. کنگره می بیشتراند  هاددحوادثی که رخ واکنش نیروهاي سیاسی به 
زاب در ارتباط مستقیمی با پـرداختن بـه بحـث احـ     نیز برگزار شد 87اواخر پاییز و زمستان 

 بررسی دارد.مورد هاي  نشریه

(توجه به انتخابـات   توجه به انتخابات به عنوان محلی براي رقابت سازمانهاي سیاسی و احزاب
 نیروهاي سیاسی): ةبه عنوان محل حضور سازماندهی شد

مورد نظر  ها (کیهان) در سرمقاله دوم ۀ(اعتماد ملی) بیش از روزنام اول ۀسرمقاله: در روزنام •
 جایگاهی نداشته است) دوم اصالً ۀروزنامهاي  ه است (در واقع در سرمقالهبود

 در هاي سیاسی و احزاب به عنوان محلی براي رقابت سازماناصلی: توجه به انتخابات  عنوان •
ـ  ده اسـت. تفـاوت بـین دو روزنامـه در    بـو دوم  ۀاول بیشتر از روزنام ۀگزارشهاي روزنام • ن ای

  درصد معنادار است. 95سطح  خصوص از نظر آماري در
گزارش اصلی: توجه به انتخابات به عنوان محلی براي رقابت سازمانهاي سیاسی و احـزاب   •

ـ  ده است. تفاوت بـین دو روزنامـه در  بودوم  ۀبیشتر از روزنام ۀ اولدر گزارشهاي روزنام ن ای
  درصد معنادار است. 95سطح  خصوص از نظر آماري در

انتخابات به عنوان محلی براي رقابت سازمانهاي سیاسـی و   مقاله و یادداشت: شاخص توجه به •
انتخـابی، در روزنامـه اول نسـبت بـه روزنامـۀ دوم دارد.      هاي  احزاب در بحث یادداشتها و مقاله

 ن تفاوت از نظر آماري نمود بیشتري معنادار است.ای براساس اعمال آزمون کاي اسکوئر،
، از نظر محتوا اًهاي سیاسی و احزاب که ظاهربتتخابات به عنوان محلی براي رقاتوجه به ان •

پوپولیستی است، در روزنامه اعتماد ملی به طرز معناداري بیش  ياهبا گرایش ناقضتکامالً م
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روزنامه اعتماد ملی  رسد در این شاخص نیز می ه است. در واقع به نظردوبکیهان  ۀاز روزنام
 توجه به رویکرد پوپولیستی دارد. کمتر قابلیت

 (توجه به حضور سازماندهی نشده در انتخابات): جه به انتخابات به عنوان محل رقابت مردمتو

 سرمقاله: در روزنامه کیهان بیش از روزنامه اعتماد ملی مورد توجه قرار داشته است. •
ضـور  ح(توجـه بـه    مـردم اصلی:توجه به انتخابات بـه عنـوان محلـی بـراي رقابـت       عنوان •

در امـا  دوم محـل بحـث نبـوده اسـت،      ۀروزنام عناوین)، در اتدر انتخابشده نسازماندهی 
 اول تا حد زیادي نمایان بود. ۀروزنام عناوین

گزارش اصلی: توجه به انتخابات به عنوان محل رقابت مردم (توجه به حضـور سـازماندهی    •
ولـی در روزنامـه دوم نمـود     ،اول نمودي نداشته ۀروزنام ياهنشده در انتخابات)، در گزارش

  از نظر آماري معنادار است. داشته است. تفاوت موجود بیخو
مقاله و یادداشت: توجه بـه انتخابـات بـه عنـوان محـل رقابـت مـردم (توجـه بـه حضـور            •

 سازماندهی  
اول هـیچ نمـودي    ۀروزنام در انتخابی،هاي  هنشده در انتخابات) در قسمت یادداشتها و مقال •

اساس نتیجه آزمون کـاي  بوده است. بر 9وم، د ۀدر حالی که فراوانی اش در روزنام ،نداشته
 ن تفاوت از نظر آماري معنادار است.ای اسکوئر،

 اعتماد ملی به بسیج توده  ۀدهد که روزنامه کیهان بیش از روزنام می نتایج بررسیها نشان •
 و آن را از این منظر مورد توجه قرار داده است.  پرداختهاي در انتخابات  •

ه عنوان امري که نهادهاي سیاسـی و جامعـه مـدنی را در یـک رقابـت      توجه به دموکراسی ب
 کند: می مشخص قدرت معنا

 کیهان است. ۀاعتماد ملی بیشتر از روزنام ۀروزنامهاي  سرمقاله: در سرمقاله •
 اول نمود داشته است.  ۀروزنامهاي  عنواناصلی: توجه به دموکراسی، تنها در  عنوان •
اول توجه به دموکراسی و ساز وکارهـاي آن بـیش از    ۀنامروز ياهگزارش اصلی: در گزارش •

  ن خصوص، از نظر آماري معنادار است.ای دوم نمود داشته است. تفاوت موجود در ۀروزنام
 شاخص توجه بـه دموکراسـی در قسـمت یادداشـتها و مقـاالت انتخـابی       مقاله و یادداشت: •

اساس نتیجه آزمون کاي اسکوئر، از دوم بر ۀبا روزنام ن، و اختالف آروزنامۀ اول بیشتر بوده
  نظر آماري معنادار است.
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(وجـود   توجه به استفاده از روشهاي دموکراتیک در رقابـت سیاسـی یـا دسـتیابی بـه قـدرت      
 گفتمان غالب دموکراتیک):

 دوم (کیهان) بـه چشـم   ۀاول (اعتماد ملی) بیش از روزنام ۀروزنامهاي  سرمقاله: در سرمقاله •
 خورد. می

ی: استفاده از روشهاي دموکراتیک در رقابت سیاسی یا دستیابی به قدرت (وجـود  اصل عنوان •
  اول نمود داشته است.  ۀگفتمان غالب دموکراتیک)، تنها در روزنام

توجه به استفاده از روشهاي دموکراتیک در رقابت سیاسـی یـا دسـتیابی بـه     گزارش اصلی:  •
امـا   ،دوم وجود نداشته است ۀروزنام ياهقدرت (وجود گفتمان غالب دموکراتیک)، در گزارش

  آزمون کاي اسکوئر، معنادار است. اساس نتیجۀن تفاوت، برای شود. می دیدهاول  ۀدر روزنام
انتخـابی شـاخص توجـه بـه اسـتفاده از      هاي  همقاله و یادداشت: در قسمت یادداشتها و مقال •

ان غالـب  روشهاي دموکراتیـک در رقابـت سیاسـی یـا دسـتیابی بـه قـدرت (وجـود گفتمـ         
امـا براسـاس    داشـته اول نسبت به روزنامه دوم فراوانـی بیشـتري    ۀروزنام در دموکراتیک)

 آزمون کاي اسکوئر، تفاوت موجود معنادار نیست. ۀنتیج

 ها یا عمل سیاسی):یا روش ها (افشاگري مبتنی بر گروه افشاگري سیاسی

روزنامۀ اول (اعتماد ملی) بـه  روزنامۀ دوم (کیهان) بیش از هاي  سرمقاله: گرچه در سرمقاله •
 نکـه محاسـبات نشـان   ای درصـد معنـادار نیسـت. بـا     99ن تفاوت در سـطح  ای آید، می چشم
درصد معنادارند. در هر حال الزم است در بحـث راجـع بـه     95ن تفاوتها در سطح ای دهد می

 ن تفاوت محتاط بوده و قاطعانه اظهار نظر نکرد.ای معناداري
ـ  ل نمـود داشـته اسـت. امـا    او ۀدوم بیش از روزنام ۀروزنامهاي  عنواناصلی: در  عنوان • ن ای

   تفاوت
 از نظر آماري معنادار نیست. •
یا روشها یا عمل سیاسـی)، در   ها گزارش اصلی: افشاگري سیاسی (افشاگري مبتنی بر گروه •

ـ  اول بـوده اسـت. در   ۀدوم، بیش از روزنام ي روزنامۀاهگزارش ن خصـوص، آزمـون کـاي    ای
  فاوت را معنادار ارزیابی کرده است.اسکوئر، ت

یا روشها یا عمل سیاسـی)،   ها مقاله و یادداشت: افشاگري سیاسی (افشاگري مبتنی بر گروه •
ـ  اول بوده اسـت.  ۀدوم بیش از روزنام ۀدر بخش یادداشتها و مقاالت انتخابی، در روزنام ن ای

 نیست. آزمون کاي اسکوئر، معنادار ۀاساس نتیجاز نظر آماري، بر تفاوت
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 افشاگري فردي

 دو روزنامه مورد توجه نبوده است.هاي  هسرمقاله: این موضوع تقریبا در سرمقال •
 اصلی: در دو روزنامه تقریبا وجود ندارد. عنوان •
اول  ۀدوم بارزتر از روزنام ۀروزنام ياهگزارش اصلی: افشاگري در خصوص افراد، در گزارش •

درصـد   95ن خصوص، از نظر آماري فقط در سطح ای است. تفاوت موجود بین دو روزنامه در
  معنادار است.

انتخابی، افشاگري در خصـوص افـراد در   هاي  هها و مقالدر بخش یادداشتمقاله و یادداشت:  •
  د.    باشنیست که معنادار در سطحی اما اختالف  ،اول است ۀدوم بیشتر از روزنام ۀروزنام

 مبتنی بر آمار و ارقام و استفاده از مصادیق:مقایسه دولتها، از منظر اقتصادي، مستند و 

دولتهـا از منظـر اقتصـادي، مسـتند و      ۀدو روزنامه، در بحث مقایسـ هاي  سرمقاله: سرمقاله •
 مبتنی بر آمار و ارقام و استفاده از مصادیق، تفاوت معناداري با هم ندارند.

تفـاوت، از نظـر آمـاري     نای دوم است. ۀاول بیشتر از روزنام ۀروزنام عنواناصلی: در  عنوان •
 معنادار نیست.

از منظر اقتصادي، مستند و مبتنی بر آمار و ارقام و استفاده از  هاگزارش اصلی: مقایسه دولت •
ن نظر، تفاوت معناداري بین دو ای دو روزنامه نزدیک به هم است. از ياهمصادیق، در گزارش

  روزنامه نیست.
منظر اقتصادي، مستند و مبتنی بر آمار و ارقام و دولتها از  ۀمقاله و یادداشت: شاخص مقایس •

اول نمود بیشتري داشته  ۀاستفاده از مصادیق، در بخش یادداشتها و مقاالت انتخابی روزنام
درصـد   95آزمون کاي اسکوئر، تفاوت موجود از نظر آماري، در سطح  ۀاست. براساس نتیج

  معنادار است.
 مقایسه دولتها، از منظر اقتصادي، کلی:

 سرمقاله: تفاوت معنادار و مشخصی بین دو روزنامه وجود ندارد. •
 اصلی: تفاوت چندانی بین دو روزنامه نیست. عنوان •
اول  ۀروزنام ياهبه صورت کلی، در گزارش ها، از منظر اقتصاديگزارش اصلی: مقایسه دولت •

درصـد   95ح ن تفاوت از نظر آماري در سطای .شود می دیدهدوم  ۀوجود ندارد، ولی در روزنام
  معنادار است.
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دولتها از منظر اقتصـادي، بـه صـورت کلـی، در بخـش       شاخص مقایسۀ مقاله و یادداشت: •
امـا اخـتالف آنقـدر نیسـت کـه       ،کیهان بیشتر است ۀانتخابی روزنامهاي  هیادداشتها و مقال

  بتوان معناداري آن را به اثبات رساند.
 استفاده از مصادیق:مقایسه دولتها، از منظر اجتماعی، مستند و با 

تفـاوت   ست،خود بدان پرداخته اهاي  هسرمقاله: گرچه اعتماد ملی بیش از کیهان در سرمقال •
 معناداري بین این دو روزنامه در این خصوص وجود ندارد.

 ا کمتر مورد توجه بوده است.عنوانهدر دو روزنامه در  اصلی: تقریباٌ عنوان •
اجتمـاعی، مسـتند و بـا اسـتفاده از مصـادیق، در       گزارش اصلی: مقایسه دولتهـا، از منظـر   •

 هر دو روزنامه یکسان است.   ياهگزارش
مقاله و یادداشت: شاخص مقایسه دولتها از منظر اجتماعی، مستند و با استفاده از مصـادیق،   •

شتر از روزنامۀ دوم اسـت. براسـاس   اول بی ۀانتخابی روزنامهاي  هدر بخش یادداشتها و مقال
  کاي اسکوئر، تفاوت موجود از نظر آماري معنادار نیست.آزمون نتیجه 

 مقایسه دولتها، از منظر اجتماعی، کلی:

 سرمقاله: تفاوت معناداري بین دو روزنامه وجود ندارد. •
اول (کیهان) مقایسه دولتها از منظر اجتماعی، به شـکل   ۀهاي روزنامعنواناصلی: در  عنوان •

 وت معنادار نیست.ن تفاای کلی، نمود بیشتري داشته است.
 ۀروزنامـ  ياهها، از منظر اجتماعی، به صـورت کلـی، در گزارشـ   گزارش اصلی: مقایسه دولت •

صـد  رد 95دوم است. تفاوت موجود از نظر آماري در سطح  ۀروزنام ياهاول، کمتر از گزارش
  معنادار است.

یادداشتها و مقاله و یادداشت: شاخص مقایسه دولتها، از منظر اجتماعی، به صورت کلی، در  •
کـاي  انتخابی روزنامۀ دوم نمود بیشتري داشـته اسـت. براسـاس نتیجـه آزمـون      هاي  مقاله

 اسکوئر، 
  ن خصوص معنادار نیست.ای تفاوت موجود در •

 مقایسه دولتها، از منظر فرهنگی، کلی:

اعتماد ملی مورد توجه قرار گرفته  ۀکیهان بیش از روزنام ۀروزنامهاي  سرمقاله: در سرمقاله •
 ن تفاوت نیز مانند شاخص قبلی از نظر آماري معنادار نیست.ای است.

 اصلی: تفاوتی بین دو روزنامه وجود ندارد. عنوان •
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دوم  ۀروزنامـ  ياهگزارش اصلی: مقایسه دولتها، از منظر فرهنگی به صورت کلی، در گزارش •
  دار است.درصد، از نظر آماري معنا 95ن تفاوت در سطح ای اول است. ۀبیشتر از روزنام

مقاله و یادداشت: شاخص مقایسه دولتها از منظر فرهنگی، به شکل کلـی، در یادداشـتها و    •
لذا از نظر آماري نیـز تفـاوت    ،ك استاند هر دو روزنامه نزدیک به هم و انتخابیهاي  همقال

  معناداري را نشان نمی دهد.
 مقایسه دولتها، سیاست خارجی:

 لی از نظر آماري معنادار نیست.و ،سرمقاله: سهم کیهان بیشتر است •
و تفاوت معنـاداري را نشـان    استهاي هر دو روزنامه، نزدیک به هم عنواناصلی: در  عنوان •

  د.نمی ده
اول کمتـر از   ۀروزنام ياهسیاست خارجی، در گزارش ةدر حوز هاگزارش اصلی: مقایسه دولت •

  ن تفاوتها معنادار نیست.ای دوم است. ۀروزنام
سیاسـت خـارجی در بخـش یادداشـتها و      در حوزة : شاخص مقایسه دولتهامقاله و یادداشت •

اعتماد ملی بیشتر ازکیهان است. براسـاس نتیجـه آزمـون کـاي      ۀانتخابی روزنامهاي  همقال
 اسکوئر، تفاوت موجود از نظر آماري معنادار نیست.

 مقایسه دولتها، سیاست داخلی:

 تفاوت معناداري با هم ندارند.ن لحاظ ای ازخود هاي  هسرمقاله: دو روزنامه در سرمقال •
و تفاوت معنـاداري را نشـان    استهاي هر دو روزنامه، نزدیک به هم عنواناصلی: در  عنوان •

  نمی دهد.
شـاخص مقایسـه دولتهـا در     بهبیش از روزنامه اول  دوم ۀروزنام هايگزارش اصلی: گزارش •

  د.سی ربه نظر نم معنادارتفاوت موجود،  امااست. اختصاص یافته  ة سیاست داخلیحوز
ها و ة سیاسـت داخلـی در بخـش یادداشـت    در حوز شاخص مقایسه دولتهامقاله و یادداشت:  •

ك آن بـا روزنامـه   انـد  اما تفاوت ،انتخابی، روزنامه اعتماد ملی نمود بیشتري داردهاي  همقال
 کیهان 

  .نبودن آن استمعنادار بیانگر ن خصوص، ای در •
 افکار عمومی): رفرد دجایگاه (براي باالبردن رویکرد مثبت  با ادتوجه به زندگی خصوصی افر

 ك است.اند دو روزنامه بسیارهاي  هسرمقاله: در سرمقال •
 ها مورد توجه نبوده است.عنواندر دو روزنامه در  اصلی: تقریباً عنوان •
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 فـرد جایگاه رویکرد مثبت (براي باالبردن  با گزارش اصلی: توجه به زندگی خصوصی افراد •
  است.  معنادارتفاوت ك و فاقد اند افکار عمومی)، در هر دو روزنامه رد

رویکرد مثبت (بـراي بـاالبردن    با مقاله و یادداشت: شاخص توجه به زندگی خصوصی افراد •
کیهان بیشتر  روزنامۀ انتخابیهاي  هها و مقالر افکار عمومی) در بخش یادداشتفرد دجایگاه 
آزمون کـاي اسـکوئر، از نظـر آمـاري، تفـاوت       ۀبراساس نتیجاعتماد ملی است.  ۀاز روزنام

  درصد معنادار است. 95موجود در سطح 
(بـراي منفـی جلـوه دادن فـرد نـزد افکـار        رویکرد منفـی  با توجه به زندگی خصوصی افراد

 عمومی):

 دو روزنامه وجود نداشته است.هاي  هسرمقاله: در سرمقال •
اول نیز در مـوارد بسـیار    ۀه قرار نگرفته و در روزنامدوم مورد توج عنوان اصلی: در روزنامۀ •

  ن حالت تفاوتها هم معنادار نیستند.ای معدودي مورد نظر بوده است. در
گزارش اصلی: توجه به زندگی خصوصی افراد با رویکرد منفی (براي منفی جلوه دادن فرد نـزد   •

اسـت. نتیجـه آزمـون کـاي     افکار عمومی)، در گزارشهاي روزنامـۀ دوم بیشـتر از روزنامـۀ اول    
  درصد معنادار است. 95ن تفاوت از نظر آماري، در سطح ای دهد که می اسکوئر نیز نشان

(براي منفـی جلـوه دادن    خصوصی افراد با رویکرد منفی مقاله و یادداشت: توجه به زندگی •
تري نمـود بیشـ   ۀ دومانتخابی روزنامهاي  هها و مقالیادداشتفرد نزد افکار عمومی) در بخش 

  آزمون کاي اسکوئر، از نظر آماري معنادار است. تفاوت موجود، براساس نتیجهداشته است. 
 توجه به سیاست به عنوان امري مهم و مثبت در زندگی فردي و اجتماعی:

 دو روزنامه تفاوت معناداري با یکدیگر نشان نمی دهند.هاي  سرمقالهسرمقاله:  •
  ست.اصلی: چندان مورد توجه نبوده ا عنوان •
گزارش اصلی: توجه به سیاست به عنوان امري مهم و مثبت در زندگی فردي و اجتمـاعی،   •

اعتماد ملی بیش از کیهان بـدان   ۀاما روزنام ،ك استاند مورد بررسی ۀروزنام هايدر گزارش
  پرداخته است. تفاوت موجود از نظر آماري معنادار نیست.

ان امري مهم و مثبت در زندگی فردي و مقاله و یادداشت: شاخص توجه به سیاست به عنو •
کیهـان نمـودي نداشـته اسـت.      ۀانتخابی روزنامهاي  هاجتماعی، در بخش یادداشتها و مقال

 آزمون کاي اسکوئر، از نظر آماري معنادار است. تفاوت موجود براساس نتیجه

 توجه به سیاست به عنوان امري مذموم و منفی در زندگی فردي و اجتماعی 

 دو روزنامه مورد توجه نبوده است. هرهاي  هتقریبا در سرمقال سرمقاله: •
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 اصلی: چندان مورد توجه نبوده است. عنوان •
گزارش اصلی: توجه به سیاست به عنوان امري مذموم و منفـی در زنـدگی فـردي و اجتمـاعی      •

  ت.(بی پدرو مادري سیاست از بعدمنفی)، تنها دریکی ازگزارشهاي روزنامۀ دوم مشاهده شده اس
مقاله و یادداشت: شاخص توجه به سیاست به عنوان امري مذموم و منفی در زندگی فردي  •

انتخـابی  هاي  هعد منفی) در بخش یادداشتها و مقالو اجتماعی (بی پدر و مادري سیاست از ب
  کیهان مشاهده شده است. فقط یک بار در روزنامۀ

 م و درست براي زندگی اجتماعی):(الز توجه به سازماندهی اجتماعی به عنوان امري مثبت

در اعتماد ملی نیـز  به آن کیهان مورد توجه نبوده و توجه  ۀروزنامهاي  هسرمقاله: در سرمقال •
 باعث ایجاد تفاوت معناداري نشده است.

 .ستاصلی: تقریبا مورد توجه نبوده ا عنوان •
و درست براي  الزمبه سازماندهی اجتماعی به عنوان امري مثبت ( پرداختنگزارش اصلی:  •

درگزارشهاي هر دو روزنامه درحد کم اما نزدیک به هم مورد توجـه بـوده    زندگی اجتماعی)
 .ستا

مقاله و یادداشت: توجه به سازماندهی اجتماعی به عنوان امـري مثبـت (الزم و درسـت بـراي      •
داشـته  انتخابی روزنامۀ اعتماد ملـی نمـود بیشـتري    هاي  زندگی اجتماعی) در یادداشتها و مقاله

  ن تفاوت از نظر آماري معنادار نیست.ای ن حال، براساس نتیجه آزمون کاي اسکوئر،ای است. با
 توجه به سازماندهی اجتماعی به عنوان امري منفی:

 مورد بررسی مورد توجه نبوده است.هاي  سرمقاله: تقریبا در روزنامه •
 اصلی: تقریبا مورد توجه نبوده است. عنوان •
توجه به سازماندهی اجتماعی به عنوان امري منفـی در گزارشـهاي    گزارش اصلی: شاخص •

تفاوت، در سـطح  ن ای فراوانی داشته است. 6دوم  ۀاما در روزنام ،روزنامه اول نمودي نداشته
  معنادار است. درصد 95

 ک از  ی مقاله و یادداشت: توجه به سازماندهی اجتماعی به عنوان امري منفی، در هیچ •
  انتخابی دو روزنامه نمودي نداشته است.هاي  هلیادداشتها و مقا •

 رویکرد غالب مثبت: ،هاي مردم نهادتوجه به سازمان

روزنامـه  هاي  رویکرد غالب مثبت، تنها در سرمقاله ،هاي مردم نهادسرمقاله: توجه به سازمان •
ر درصـد معنـادا  95مه، از نظر آماري تنها در سطحدو روزنا بینن تفاوت ای عتماد ملی).اول (ا
www.SID.ir است.
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ن شاخص، در سـطح  ای اول نمود داشته است. تفاوت دو روزنامه در ۀاصلی: در روزنام عنوان •
  درصد معنادار است. 95

 ياهبا رویکرد غالب مثبت، در گزارش ،هاي مردم نهادگزارش اصلی: شاخص توجه به سازمان •
اوت موجـود در  اول مواردي مشاهده شده است. تف ، اما در روزنامۀدوم وجود نداشته ۀروزنام
  درصد معنادار است. 95سطح 

با رویکرد غالب مثبت، در بخش یادداشتها  هاي مردم نهاد،مقاله و یادداشت: توجه به سازمان •
اساس نتیجـه آزمـون   د ملی نمود بیشتري داشته است. برانتخابی روزنامه اعتماهاي  هو مقال

  معنادار است. از نظر آماري کاي اسکوئر، تفاوت موجود
 رویکرد غالب منفی: ،هاي مردم نهاده به سازمانتوج

 در هر دو روزنامه مورد توجه نبوده است. سرمقاله: تقریباً •
 مورد توجه نبوده است. اصلی: تقریباً عنوان •
 ياههاي مردم نهاد؛ با رویکرد غالب منفی در گزارششاخص توجه به سازمانگزارش اصلی:  •

 95ن خصوص از نظـر آمـاري در سـطح    ای ود دراول وجود نداشته است. تفاوت موج ۀروزنام
  درصد معنادار است.

با رویکرد غالب منفی در بخش یادداشتها  ،مقاله و یادداشت: توجه به سازمانهاي مردم نهاد •
کیهـان در مـواردي    ۀاما روزنام ،وجود نداشته اعتماد ملی اصالً ۀانتخابی روزنامهاي  هو مقال
  درصد معنادار است. 95سطح  ن تفاوت، درای است.پرداخته بدان 

 بدون رویکرد مثبت یا منفی غالب  ،توجه به سازمانهاي مردم نهاد

 سرمقاله: در هر دو روزنامه مورد توجه نبوده است. •
دوم وجـود   ۀاول در مـواردي دیـده شـده و در روزنامـ     ۀهاي روزنامـ عنواناصلی: در  عنوان •

  ست.درصد معنادار ا 95ن تفاوت در سطح ای نداشته است.
گزارش اصلی: شاخص توجه به سازمانهاي مردم نهاد، بدون رویکرد مثبت یا منفی غالـب،   •

ن حـال، تفـاوت موجـود از نظـر     ای در گزارشهاي روزنامۀ اول بیشتر از روزنامۀ دوم است، با
 آماري 

  معنادار نیست. •
لـب،  بـدون رویکـرد مثبـت یـا منفـی غا      ،مقاله و یادداشت: توجه به سازمانهاي مردم نهاد •

  .شود می هیدر بخش یادداشتها و مقاالت انتخابی هر دو روزنامه ددك مواردي اند در
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 127//  1390، تابستان 11، سال چهارم، شماره  فصلنامه پژوهش اجتماعی

، بـه واسـطه   87دهد که توجه به پوپولیسم با اسـتفاده از تصـاویر و مـتن در سـال      می بررسیها نشان
شرایط خاص سیاسی آن دوران و بحث داغ انتخابات، بیشتر حول محور انتخابات شکل گرفته اسـت.  

افکار به ویژه با استناد به حرکت نیروهاي سیاسی، انتقاد متقابل و شور و هیجان انتخاباتی (که  تهییج
احزاب، اظهـار نظرهـاي سیاسـی و    هاي  شویم بیشترمی شود)، کنگره می هرچه به پایان سال نزدیک

  گیرد. می نظایر آن شکل
و تهییج کننـده سیاسـی و    ورآدهد که افزایش توجه به عناصر هیجان  می ن نشانیاین بررسی همچن

بـه آن   بـه طـور طبیعـی    هـا  ه و روزنامهمستقیمی با تحوالت سیاسی و اجتماعی داشت جتماعی رابطۀا
  .اند واکنش نشان داده

توجه به مقوالتی را دارد  آمادگیاعتماد ملی  ۀکیهان بیش از روزنام ۀکه روزنام ادبررسیها نشان داین 
گرایش به پوپولیسـم   قابلیتشود. در واقع  می فتار پوپولیستی محسوبکید بر گتأیید و تأکه به نوعی 

  در روزنامه کیهان بیشتر است. اي  رسانه
کیهان به عناصر عامـه   ۀ اعتماد ملی کمتر از روزنامۀتهییج در روزنام حاضربررسی همچنین براساس 

  مانند افشاگریهاي شخصی گرایش دارد. يپسند

  پیشنهادات
 تعدیل شود. ها رسانه یدولت ای یاسیترل متمرکز سکن شود می پیشنهاد

 یکسان باشد.همه  يبرا ها به رسانه یحق دسترس
      .ها رسانه انیمشتر ای يا رسانه ي؛نه سازمانهاباشندخود  نااول متعلق به مخاطب ۀها دردرج رسانه

  .ودبه رسمیت شمرده ش یها و اجتماعات محل ها و سازمان گروه يبرا  حق داشتن رسانه
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