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مطالعاتانتخابات
مرکزپژوهش و سنجش افکار ،شماره 7و ،8بهار و تابستان .1393
با گس��ترش و نفوذ مفاهيم جديد بازاريابي در تمام س��طوح جامعه ،ضرورت کاربرد آن نيز
به امري انکارناپذير تبديل ش��ده اس��ت .از جمله اين مفاهيم ميتوان به حضور برند در زندگي
ش��هروندي اش��اره کرد .اين اثر روزافزون و نفوذ بيش از پيش افراد در دنياي اجتماعي بهتدريج
زمينه را براي ايجاد مفهوم تازهاي به نام برند شخصي فراهم آورد .از ديدگاه پژوهشگران ،برند
ش��خصي چيزي فراتر از قدرت اثرگذاري در فروش و بازاريابي در محيطهاي رقابتي بوده و اثر
آن در ارتباطات و خلق روابط مبتني بر همکاري و ايجاد تفکر مثبت حائز اهميت است .در مقاله
«مطالعه برندسازی شخصی سیاسی و چگونگی مدیریت آن در انتخابات» سعي بر آن است تا
با مروري بر ادبيات و مطالعات مربوط در زمينة برند ش��خصي سياسي ،به معرفي مفهوم ،ابعاد،
منابع ايجاد ،مديريت صحيح و ارزيابي آن پرداخته شود.
مقاله «مدیریت روس��تایی مبتنی ب��ر فاوا با تأکید بر انتخاب��ات الکترونیک» ،با هدف بحث
پيرامون مقوله مديريت روس��تايي مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات به بررس��ي مشارکت
سياسي روستاييان در چارچوب «انتخابات الکترونيک» پرداخته است .نتايج اين مقاله نشان داد،
برگ��زاري انتخابات الکترونيک بهعنوان نمودي از الگوي مديريت روس��تايي مبتني بر فناوري
اطالع��ات و ارتباطات ميتوان��د مزاياي زيادي از جمله؛ کمک به خروج روس��تاييان از انزواي
سياسي ،افزايش و تسهيل مشارکت سياسي در مناطق روستايي ،توانمندسازي روستاييان براي
مش��ارکت در تعيين سرنوش��ت خويش ،کاهش هزينه مشارکت سياس��ي روستاييان و افزايش
سرعت ،دقت و امنيت فرايند اخذ آرا را نصيب روستاييان و مناطق روستايي نمايد.
مقاله «ش��بکه تلویزیونی بیبیس��ی فارس��ی و انتخابات  88ایران» ،در پي بررسي عملکرد
تلويزي��ون بيبيس��ي فارس��ي در پوش��ش رويداده��اي قبل و اغتشاش��ات بع��د از انتخابات
رياستجمهوري دهم ايران است .پرداختن به اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه شناخت
خطوط كلي ،محتوا و اثر احتمالي تلويزيون بيبيس��ي فارس��ي -بهعنوان رس��انهاي همسو با
جريان مس��لط رس��انهاي غرب كه سعي دارد به مرجع خبري در ايران تبديل شود -براي نشان
دادن عكسالعمل مناسب در مقابل آن الزم است .به اين منظور ،يک هفته آماري از يک دورة
دو ماهه (يک ماه قبل و يک ماه بعد از انتخابات) گزينش و تمام برنامههاي خبري و غيرخبري
مرتبط با انتخابات ايران با استفاده از تحليل محتواي کمي تحليل شد.
مقاله بعدی فصلنامه ،با رويکردي جديد به بررسي نقش سرمايه اجتماعي بر رفتار انتخاباتي
در دو ق��وم بل��وچ و ترکمن ميپردازد .اين مطلب ،به لحاظ ه��دف ،بنيادي و از حيث ماهيت و
روش ،توصيفي -تحليلي اس��ت .متغير مستقل در اين تحقيق سرمايه اجتماعي و متغير وابسته
رفتار انتخاباتي است.
مقاله «بررس��ي تأثيرات مناظرههاي تلويزيوني در انتخابات دهم و يازدهم رياستجمهوري
(مطالعه موردي ش��هر تهران)» ،به بررس��ي تأثيرات مناظرات تلويزيون��ي در انتخابات دهم و
يازدهم رياس��تجمهوري در ش��هر تهران اختصاص دارد .پژوهشگر درصدد پاسخ به اين سؤال
اس��ت که« :مناظرهها چه تأثيري بر رفتار انتخاباتي شهروندان تهراني داشته است ».در پايان،
اين نتايج حاصل گرديد که :مناظرهها در هر دو دوره بر افزايش مشارکت ،تغيير الگوي سياسي
و نيز اعتماد مخاطبان به رسانه ملي تأثير داشته است ،اما نه به ميزان يکسان ،بلکه در انتخابات
يازدهم اين تأثيرات کمي بيشتر از انتخابات دهم بوده است.
نویسنده مقاله «مشارکت مسلمانان اروپایی در انتخابات و فرایندهای سیاسی» ،بر این نکته
تأکید کرده است که برخي سياستمداران و بيگانههراساني که در کارزارهاي انتخاباتي بهصورت
مش��هودي فعالاند ،با جلوه دادن اسالم بهعنوان مش��کل ،سعي در جلب تودههاي مردم دارند.
همچنین شکس��ت سياس��تهاي اروپايي در همآميزي مسلمانان با جامعه اروپايي که با فقدان
مش��ارکت سياس��ي مس��لمانان در امور اروپايي ارتباط دارد ،منجر به تبعيضهای فراواني عليه
مسلمانان شده است .يکي از راههاي پيشروي مسلمانان غربي براي جلوگيري از منزوي شدن

(گتويي ش��دن) مش��ارکت آگاهانه و مقتدرانه در انتخابات و امور سياسي است که مانند تمامي
راهحلها نيازمند اراده دو طرف و عمل متقابل اس��ت؛ يعني از س��ويي مسلمانان خود بايد به اين
باور برس��ند که در امور قاره خويش مش��ارکت کنند و از س��وي ديگر دولتها و سياس��تگذاران
اروپايي نيز بايد بکوشند تا با ايجاد شرايط عادالنه و فرصتهاي برابر ،مسلمانان را به مشارکت
در امور سياسي و اجتماعي ترغيب کنند.
س��ه مقاله ترجمه ش��ده با عنوانهای «نوآوری رس��انههای مدرن در رقابتهای انتخاباتی»،
«بکارگیری و استفاده از رسانههای دیجیتال در مبارزات انتخاباتی :استرالیا ،کانادا و نیوزیلند» و
«توییت کردن در طول مناظرههای ریاست جمهوری؛ و اثر آن بر نگرشها نسبت به مناظره و
ت جمهوری» از دیگر مطالب این شماره از فصلنامه مطالعات انتخابات است.
ارزیابی نامزد ریاس 
مطالعات سبک زندگی
ش و سنجش افکار ،شماره  ،8تابستان .1393
مرکز پژوه 
منابع و ش��اخصهاي نامگزيني در سبک زندگي س��نتي و جديد متفاوت است .در گذشته منابع
مکتوبي چون قرآن ،شاهنامه و مولودنامه و شاخصهايي چون مذهب ،زمان و مکان تولد ،پديدههاي
نوظهور ،نام بزرگان متوفي و نام فرزند پيشين فوت شده و ُعرفياتي چون پسرستايي و دخترستيزي
در امر نامگزيني مؤثر بوده است .امروزه عواملي همچون قرآن و مذهب ،با حفظ جايگاه پيشين خود
و حتي تقويت آن ،در کنار عوامل جديد ديگر در اين امر تأثير گذاشته است.
مقال��ه «بررس��ی مؤلفه مذهب در س��بک نامگزینی مردم ایران» ،ضم��ن تبيين نقش نام بر
هويتبخشي به افراد و تکوين شخصيت آنها ،تالش دارد پيشينه آئيني عوامل و عناصر نامگزيني
و نامگذاري در زندگي سنتي و جديد را با تأکيد بر عامل مذهب بررسي کند.
مقاله بعدی مبنيبر پژوهش��ی اس��ت که بهمنظور تعيين نقش کارآيي خانواده و س��بکهاي
هويتيابي در پيشبيني گرايش به مدهاي نامتعارف انجام شد .روش پژوهش ،پيمايشي و جامعه
آماري دانش��جويان دورههاي کارداني و کارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر بودند .نتايج
نش��ان داد که بين کارآيي خانواده و سبکهاي هويتيابي با گرايش به مدهاي نامتعارف رابطه
معن��اداري وجود دارد و کارآيي خانواده و س��بک هويتيابي هنجاري بهطور منفي و هويتيابي
سردرگم بهطور مثبت گرايش به مد را پيشبيني ميکنند.
مقاله «تحلیل نشانه شناختی آواتارهای "بن تن" با رويکرد تحليل نشانهشناختي» ،سعي در
شناخت وجوه شخصيت قهرمان مجموعه کارتوني بنتن دارد که به ده آواتار (پيکرگردان) تبديل
ميش��ود .نتايج نش��ان داد که قهرمان اين مجموعه داراي نيروهاي انساني ،حيواني ،ماورايي و
علمي است .قهرمان نه بهعنوان انسان يا اَبَرانسان (افزايش امتداد قدرتهاي جسماني و معنوي
انسان) که بهعنوان تلفيقي از انسان  -حيوان ،انسان  -طبيعت ،انسان  -ماورا و انسان  -فناوري
مدرن ترسيم شده در اين مجموعه ،برخالف پيشينيان خود ،در عرصه
معرفي شده است .قهرمان
ِ
فناوري نيز وارد شده است.
مقاله «راهکارهای تبلیغی صداوس��یما درخصوص ترویج س��بک زندگی اس�لامی -ایرانی»،
ضم��ن پرداختن به مفهوم س��بک زندگي از ديدگاه صاحبنظران ،به وجود اختالف در چيس��تي
سبک زندگي اسالمي و غربي اشاره ميکند و بر تأثير جهانبيني بر تعريف از سبک زندگي تأکيد
دارد .نتايج تحقيق نش��ان ميدهد ،رسانه ملي هنگامي ميتواند نگرش مخاطبان خود را نسبت
به س��بک زندگي اسالمي  -ايراني بهبود بخشد که اين نوع سبک زندگي را جذاب و قابلقبول
به تصوير بکش��د .لذا براي تحقق اين امر ،راهکارهاي��ي در خصوص چگونگي قالب و محتواي
پيامهاي تبليغي ارائه ميدهد.
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نتايج مقاله «دیدگاه مخاطبان درباره تأثیر شبکههای ماهوارهای بر مؤلفههای فرهنگی
س��بک زندگی «پوشش ،آرایش و روابط زن و مرد» نش��ان داد که بين استفاده از ماهواره
با جنس��يت و وضعيت تأهل پاسخگويان رابطه معنيداري وجود دارد .همچنين ،بين ميزان
اس��تفاده از ماهواره و گرايش و نگرش پاس��خگويان نسبت به تمايل سايرين به استفاده از
ماهواره ،جذابيت لباس بازيگران و مجريان شبکههاي ماهوارهاي و تمايل به تقليد از سبک
آرايش و پوشش بازيگران و مجريان شبکههاي ماهوارهاي و تأثيرگذاري پوشش بازيگران و
مجريان شبکههاي ماهوارهاي بر سليقه افراد رابطه معنيداري وجود دارد .بين نوع استفاده
از ماهواره و گرايش و نگرش افراد نسبت به جذابيت لباس بازيگران و مجريان شبکههاي
ماهوارهاي نیز ،رابطه معنيدار است.
ب��ا ارائه ترجم��ه دو مقاله با عنوان «س��بکهای زندگی:الگوها و گرایشها» و «نس��ل
الکترونیک» هشتمین شماره از فصلنامه مطالعات سبک زندگی پایان میپذیرد.
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جوان و رسانه
ش و سنجش افکار ،شماره  ،14پاییز .1393
مرکز پژوه 
این شماره از فصلنامه تخصصی جوان و رسانه به موضوع جوان ،ازدواج و رسانه با تمرکز
بر عوامل رویگردانی از ازدواج ،اختصاص دارد.
در اين ش��ماره ،ابتدا گزارش��ي از گفتوگو با صاحبنظران حوزه جامعهشناس��ي و دين با
موض��وع علل و عوام��ل رويگرداني از ازدواج در جوانان در گفتگ��و با دکتر خزعلی و دکتر
ابهری ارائه میشود.
نویسنده مقاله «آسیبشناسی و باورهای فرهنگی درباره ازدواج و نقش رسانه در اصالح
آنها» ،با بیان اینکه امروزه باورها و عقايد غني ديني و ملي نسبت به امر ازدواج ،دستخوش
تغيير و اس��تحاله فرهنگي ش��ده و ضمن پيدايش سطحينگري به كاركردها و قابليتهاي
ازدواج ،باورهايي غير واقع رايج گرديده و مؤلفههاي انتخاب همسر و نحوه تشكيل زندگي
نيز دچار يك تغيير منحط ش��ده اس��ت؛ بر آن اس��ت که به منظور مديريت و تصحيح اين
نگرشها و احياي فرهنگ اسالمي ـ ايراني در امر ازدواج ،ضمن بيان چهارگونه از باورهاي
نادرس��ت در ازدواج و برخ��ي از مهمترين علل آن ،با توجه به كاركرد نظارتي ،پااليش��ي،
آگاهيبخشي و آموزشي رسانه ،پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه دهد.
«رس��انه ملي و روابط پيش��اازدواجي جوانان» عنوان مقاله بعدي اس��ت كه تأثير روابط
غيرعفيفان��ه را بر پيون��د مقدس ازدواج تبيي��ن ميكند .در اين وضعيتس��نجي اجتماعي
مش��خص ميشود كه مس��ئله ازدواج تحت تأثير دو وضعيت فرهنگ جهاني و ويژگيهاي
جديد جامعه ايراني تغيير كرده است .يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد از يكسو ساخت
يك الگوي اسالمي بر اساس جهانبيني اسالمي در امر ازدواج ،نيازي ضروري براي توليد
پيام در رسانههاي داخلي است و از سوي ديگر ،پرداختن به امر سواد رسانهاي ،براي مقابله
و فهم بهتر پيامهاي رسانههاي جهاني نوعي ضرورت به شمار ميرود.
«مروري بر مواجهه ش��بكههاي ماهوارهاي با امر مقدس ازدواج و راهكارهاي رسانهاي
مقابله با آن» ،عنوان پژوهش��ي درباره تأثيرگذاري ش��بكههاي ماهوارهاي فارس��ي زبان بر
ازدواج است .در حال حاضر حدود  155شبكه تلويزيوني ماهوارهاي فارسي زبان در معرض
ديد خانوادههاي ايراني قرار دارند كه بس��ياري از اين شبكهها ،از قالب برنامههاي مختلف،
بويژه فيلم و س��ريال در جذب مخاطب و همچنين تحصي��ل اهداف فرهنگي ،اجتماعي و
سياس��ي خود بهره میبرند .در اين تحقيق ،مهمترين س��ريالهاي ش��بكههاي ماهوارهاي
فارس��ي زبان با موضوع ازدواج در س��ه ماهه نخست س��ال  93رصد شده و مورد تحليل و
بررس��ي قرار گرفتهاند .يافتهها نشان ميدهد كه هدف اصلي اين شبكهها از بين بردن حيا
و عفت عمومي و عاديسازي و ترويج روابط غيرعفيفانه زن و مرد و مورد ترديد قرار دادن

امر مقدس ازدواج و بنيان خانواده است.
در پایان نيز گزارشي از اوضاع متزلزل ازدواج و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن براي
فرزندان (در امريكا) براي مطالعه خوانندگان ،ترجمه و به دنبال آن ،مسئله اشتغال زنان در
ايران و تأثير آن در كاهش آمار ازدواج بيان شده است.

بازتاباندیشه

بازتاباندیشه
ش و سنجش افکار ،شماره  ،6پاییز .1393
مرکز پژوه 
نخستین مطلب این شماره از فصلنامه بازتاب اندیشه که ویژهنامهای درخصوص سالمت جنسی است،
با عنوان «رويكردي جامعهش��ناختي به سالمت جنسي» به گفتوگو با دكتر سيد حسين شرفالدين،
عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی اختصاص دارد.
پیشنياز هرگونه برنامهريزي و سياس��تگذاري در حوزه «سالمت جنسي» ،شناخت دقيق اين
مفهوم و ديگر مفاهيم مرتبط با آن و تبيين تعريف و مؤلفههاي آنها بر مبناي آموزههاي اسالمي و
شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعه ماست .نویسنده مقاله «سالمت جنسي و چالشهاي مفهومي»،
براین باور است که براي تحقق اين موضوع ابتدا بايد تعريفهاي رايج براي اين مفاهيم را كه اغلب
برگرفته از باورها ،ارزشها و هنجارهاي حاكم بر جوامع غربي هستند ،به خوبي شناخت و آنگاه به
تعريف آنها بر مبناي باورها ،ارزشها و هنجارهاي اسالمي پرداخت.
تبيين
ِ
در مقاله «بايس��تههاي ورود رسانه ملي به حوزه س�لامت جنسي» بهعنوان یکی از شاخههاي
مهم «س�لامت عمومي» جامعه ،به برخي از بايستههاي ورود رسانه ملي به حوزه سالمت جنسي
از جمله :تبيين دقيق راهبردهاي رسانه ملي در پرداختن به موضوع سالمت جنسي؛ داشتن برنامه
جامع ،مستمر و درازمدت؛ توجه دقيق به آموزههاي اسالمي در ارائه راهكارها؛ تفكيك دقيق مسائل
و مش��كالت جنسي افراد مجرد و متأهل؛ توجه به مرزهاي حيا و خودداري از دامن زدن به مسائل
جنسي؛ پرهيز از نگاههاي تقليلگرايانه و سادهانگارانه به مسائل و مشكالت جنسي؛ توجه به طرحها
و برنامههاي نظام سلطه براي ترويج ناهنجاريهاي جنسي در ايران؛ توجه به تجربه جوامع غربي
در مواجهه با نيازهاي جنسي و بهرهگيري از رسانههاي مكمل براي ايفاي بهتر نقش خود در زمينه
آموزش جنسي و گسترش سالمت جنسي در جامعه اشاره شده است.
مقاله «ضرورت آموزش موضوعات جنس��ي و نقش مؤثر و پيش��گيرانه رس��انه» ،به تببین این
موضوع میپردازد که رسانهها ،بويژه صداوسيما ميتوانند با ارائه برنامههاي متنوع ،به طور جانشيني،
الگوهاي مثبتي را معرفي کنند تا نوجوانان در انتخاب و همانندسازي با آنها به شيوهاي مؤثر و مفيد،
درباره سالمت جنسي خود تصميم بگيرند .همچنین ،رسانه براي ورود به مباحث مرتبط با سالمت
جنسي و آموزش موضوعات جنسي ،بايد عوامل و متغيرهاي مهمي مانند رويكرد شفاف و مبتني بر
شواهد ،بهرهگيري از دانش و تخصص بينرشتهاي و تنوع مخاطبان را مورد توجه قرار دهد.
ترجمه مقاله «مفهوم و گس��تره س�لامت جنسي» مطالبی را که در زمينه برنامهريزي سالمت
جنسي رويكردي مبتني بر حقوق بشر را پيش رو قرار ميدهند ،در اختیار خواننده قرار میدهد .شايان
ذکر است که در موارد متعددي نكاتي به عنوان توصيه و راهحل مطرح شده كه با موازين اخالقي،
فقهي و حقوقي پذيرفته شده در جامعه ما مغاير است.
گزارش «طرح پژوهشي راهبردها و سياستهاي رسانه ملي در حوزه سالمت جنسي» ،مقالهای
اس��ت که با اس��تفاده از پژوهش��ی مبتنی بر نظريه زمينهاي و پس از گفتوگو با صاحبنظران و
كارشناس��ان حوزههاي گوناگون مرتبط با موضوع س�لامت جنس��ي ،دادههاي اين گفتوگوها را
گردآوري و تحليل کرده است.
آخرین نوشتار این شماره از نشریه به «مأخذشناسی سالمت جنسی» ،و معرفی کتابها و منابع
در اینخصوص اختصاص دارد که در آن ،به مقولههايي چون سالمت ،بهداشت ،تربيت ،آموزش،
اخالق ،اختالالت و انحرافات جنسي پرداخته شده و همچنين بازنمايي مسائل یادشده در رسانه نيز
مد نظر قرار گرفته است.

مـــاهنــــامــه
خبري ّ -
اطالع رسانی
پيــام پــژوهـش
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