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  چكيده

نقش رسانه تلويزيون در تبليغـات       ي در ايران نقطه عطفي در     جمهور  نهمين دوره انتخابات رياست   
هـاي    هاي تبليغاتي نامزدهـاي انتخابـات و منـاظره          ها و فيلم    رسد مصاحبه   به نظر مي  . انتخاباتي بود 

هاي سياسي طرفدار آنها نقش بسيار مهمي در چگونگي برداشت بيننـدگان از      تلويزيوني ميان چهره  
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  مقدمه

كـه برخـي منتقـدان از       اي اسـت      انـدازه انتخابات بـه    زمان  هاي جمعي در      رسانهاهميت  
گوينـد و آن را عـاملي در تـضعيف      در عصر ارتباطات سخن مي   1اي شده   سياست رسانه 

هـايي كـه در       با وجود فـراز و نـشيب      . آورند  شمار مي  گيري دموكراتيك به     تصميم ندرايف
ها رخ داده است، امروزه اغلب پژوهشگران ارتباطات سياسـي بـر ايـن          ن تأثير رسانه  ميزا

هـا و     هاي گوناگون بر شـناخت، ديـدگاه        هاي جمعي به درجات و شيوه       باورند كه رسانه  
در جهـان امـروز، بيـشتر مـردم اطالعـات و      . گذارند  هاي سياسي مخاطبان اثر مي      نگرش

آورنـد و ايـن اطالعـات، پـس از      دست مي  عي به هاي جم   دانش سياسي خود را از رسانه     
خود مخاطبان يا به كمك رهبـران فكـري   از جانب  مستقيم  طور  بهي كه   تحليل و پردازش  

هـا و در نهايـت رفتـار      ها، نگرش   گيري باورها، ديدگاه     مبناي شكل  گيرد،   صورت مي  آنها
كه تقريبـاً در    حدي است    هاي جمعي در انتخابات به      اهميت رسانه . شود  سياسي مردم مي  

هـا و تلويزيـون     كشورهاي جهان مبالغ هنگفتي صرف تبليغات انتخاباتي در روزنامه ههم
هاي   شود هزينه   بيني مي    پيش امريكاجمهوري   در جريان انتخابات كنوني رياست    . شود  مي

تبليغـات  ). 2007،  2بروكـز  (برسـد ميليـارد دالر     2به رقمي بـالغ بـر      ،تبليغات تلويزيوني 
 اقنـاع   منظـور      بـه رساني در مـورد نامزدهـا، در اصـل             در كنار اطالع    انتخابات تلويزيوني
خبرنگـاران و گزارشـگران     . شـوند    به نامزد مطلوب طراحي مي     ي دادن أر رايمخاطبان ب 

 خـود سـهم مهمـي در معرفـي     هنوب  هاي تلويزيوني نيز به مطبوعاتي و گردانندگان برنامه 
دهنـدگان دارنـد و بـر     يأر رايرساني و اثرگذاري بر آ هاي آنان و اطالع   نامزدها و برنامه  

 در اغلـب    ،ترديـدي نيـست كـه تلويزيـون       . افزايند  تر شدن فضاي انتخابات مي      اي  رسانه
هاي ديگـر توجـه مخاطبـان را           بيشتر از رسانه   ، انتخاباتي ه هنگام مبارز  ،كشورهاي جهان 

د توجـه احـزاب و       مـور  ،هـاي جمعـي      بـيش از سـاير رسـانه       ،كند و در نتيجه     جلب مي 
  .گيرد ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي انتخابات قرار مي

 عطفــي در هجمهــوري ايــران را بتــوان نقطــ  انتخابــات رياســتهنهمــين دورشــايد 
هاي معرفـي نامزدهـاي       فيلم.  تلويزيون در سرنوشت انتخابات دانست     هآفريني رسان   نقش

 سهم مهمي در معرفي نامزدهـا       ،ونيها و ميزگردهاي تلويزي     ها، مصاحبه   انتخابات، مناظره 

                                                      
1. mediated politics       2. Brooks 
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 و نسبت به گذشته، مخاطبـان تلويزيـوني را   ند داشتنهاي فردي آنا ها و ويژگي و ديدگاه 
 انتخابـات    از نامزدهـاي   هريـك هـاي     نظرها و بحث     تر در جريان اختالف      و عميق  بيشتر

 نـد يراف در   ،حـال   هـر   هـايي كـه بـه       با وجود محدوديت  . ندداد   قرار مي  جمهوري  رياست
 انتخابـات را تـا حـد      ،كننده بررسي صالحيت نامزدها وجود داشت، تركيب افراد شركت       

در .  بـارزتر و شـديدتر بـود   مراتب  به در دور دوم   ،رقابتاين  زيادي رقابتي كرده بود و      
 نـد رايفهـاي جمعـي بـر         اين مقاله پس از مروري بر مطالعات مربـوط بـه تـأثير رسـانه              

 نهمين  ه با اتكا به برخي شواهد پژوهشي دربار       ، الزم از آنها   گيري نظري   انتخابات و بهره  
  : زير دفاع شودهاي فرضيهشود از  ، كوشش ميجمهوري رياست انتخابات هدور

ــلي.1 ــون اص ــ   تلويزي ــانه ب ــرين رس ــالعرايت ــار  اط ــاني درب ــهرس ــاي ه كلي  نامزده
  . در اين دوره از انتخابات بودجمهوري رياست

هاي تبليغـاتي     نژاد در اين انتخابات، فيلم      زي آقاي احمدي  يكي از عوامل مهم پيرو    . 2
ـ  ايشان در تلويزيون و عملكـرد مثبـت خـود و مـدافعان              بـا    شان در برقـراري ارتبـاط      اي

  . مخاطبان بود

  هاي جمعي و رفتار سياسي رسانه

هـا و رفتـار سياسـي شـهروندان از         هاي جمعي بر آرا، نگرش       تأثير رسانه  هپژوهش دربار 
هـاي    نقش رسانههمطالعاتي كه دربار  .  مرسوم شد  امريكا بيستم در    هخستين سد هاي ن   دهه

هـاي    بـيش نـشان داد كـه رسـانه        و     كم ،جمعي در انتخابات از همان ابتدا صورت گرفت       
  :گذارند  انتخابات اثر ميندرايفبه سه شيوه بر ) در ابتدا مطبوعات و سپس راديو(جمعي 

ه مـردم بـه موضـوع انتخابـات و در نتيجـه       انتخاباتي و جلـب توجـ    فضاي ايجاد   .1
  دهي يأرافزايش مشاركت 

   نامزدهاي رقيبه درباركسب اطالع رايدهندگان ب يأر كمك به .2
 حـزب يـا فـرد ديگـر، بـر حـسب           به   ،اقناع مخاطبان به ترجيح يك حزب يا فرد       . 3
ب يـا    مسئوالن تبليغـات انتخابـاتي احـزا       هاي و تالش آگاهان     هاي رسانه   گيري پيام   جهت

  نامزدهاي انتخابات
ها و رفتارهاي سياسـي   ها بر ديدگاه  تأثير رسانههنخستين رويكردهاي نظري كه دربار   

هاي جمعي    هاي سياسي رسانه     تأكيد زيادي بر تأثير مستقيم پيام      ،شهروندان شكل گرفتند  
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 پژوهشگران متوجه نقش خود مخاطبـان       ،1940 سالتدريج از     بر مخاطبان داشتند اما به    
ها و پردازش اين اطالعات شدند و در برداشت           در چگونگي دريافت اطالعات از رسانه     

روند تجديدنظر تا جايي ادامه يافـت كـه         . نظر كردند  متعارف از قدرت مطبوعات تجديد    
 ميان رسانه و مخاطب را واژگون كردنـد         ه الگوي پيشين رابط   در كل  ،برخي پژوهشگران 

كند،   گونگي دريافت و برداشت پيام را تعيين مي       و مدعي شدند اين مخاطب است كه چ       
رسـاني     در اطـالع   ،هاي جمعي   گرفتند اين بود كه رسانه      اي كه آنها مي     نتيجه. گر  نه ارتباط 

شـوند،    اغلب مردم تنها منبع اطالعات محسوب ميرايكنند زيرا ب سياسي موفق عمل مي  
 توجـه   بـار ديگـر    ،1970 ههـ از د . اما نقش آنها در اقناع مخاطبان چندان برجسته نيست        

گيـري آرا و رفتـار        ها در شـكل     پژوهشگران به تأثيرات مستقيم و حتي غيرمستقيم رسانه       
هـاي   ها بر اهميت حياتي رسـانه    سياسي مخاطبان معطوف شد و شمار زيادي از پژوهش        

  .جمعي، بويژه تلويزيون، در سياست و افكار عمومي صحه گذاشتند
گـر در موقعيـت        ارتباطـات، ارتبـاط    ندرايف ه دربار 2د السول  هارول »1تلقيحي«در الگوي   

كند كه تأثير مطلوب در      مي از رسانه ارسال     اي  به گونه نظر را     و پيام مورد   يردگ  برتر قرار مي  
هـاي     تأثيرگـذاري مـستقيم پيـام      ،هـاي آزمايـشي در مجمـوع        پژوهش. مخاطب ايجاد شود  

ها مـشخص شـد كـه در صـورت ثابـت          هشدر شماري از پژو   . كردند  اي را تأييد مي     رسانه
تر باشد، توانـايي آن در اقنـاع مخاطـب كارآمـدتر               رسانه شخصي  هرچه عوامل،   هماندن بقي 

 مؤثرتر از تلويزيون، تلويزيون مؤثرتر از فيلم و فـيلم           ،گيري رودررو   در نتيجه، ارتباط  . است
ـ        . هاي چاپي است    مؤثرتر از رسانه   هـاي ديگـري كـه     هاما چه در ايـن زمينـه و چـه در زمين

 بـه محـض خـروج از        گرفـت   قرار مـي   مطالعه    مورد تأثيرگذاري مستقيم رسانه بر مخاطب    
و هـا       شـمار بيـشتري از پـژوهش      . شـد   محيط آزمايشگاهي نتايج مورد انتظار مشاهده نمـي       

تـر از    مهم، زياد، به احتمال ارتباطيندرايفدادند كه نقش مخاطبان در      نشان مي نيز  ها    بررسي
پژوهشي نتيجه گرفـت كـه        با بررسي ادبيات   ،1960در سال    3جوزف كلپر . گر است   طارتبا

 اثرگذاري بر مخاطبـان نيـستند، بلكـه از طريـق            راي ب  شرط الزم و كافي    ،هاي جمعي   رسانه
). 1976،  4مـارتين به نقل از    (كنند     بر مخاطب عمل مي    جياي از عوامل و تأثيرات ميان       شبكه

                                                      
3. Klapper 2. Laswell 1. hypodermic needle 

  4. Martin 

 1.  
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گزينش و پردازش اطالعـات را    توجه،   ،هاي پيشين مخاطبان    گيري  ها و جهت    نگرشعقايد،  
هـاي     پيـام  ماننـد هـاي بيرونـي        تأثيرپذيري مخاطبان از محـرك     ،كنند و در نتيجه     هدايت مي 

آمد اين بـود   مي  برشده يادهاي  نهايت از پژوهشدر آنچه . شود اي تعديل يا خنثي مي  رسانه
ـ . ناعي بـر مخاطبـان ندارنـد       اق ه تأثير زيادي از جنب    ،هاي جمعي   كه رسانه   مثـال، قـرار     رايب

 تنهـا ممكـن اسـت       ،ها در طول مبارزه انتخابـاتي       گرفتن در معرض اطالعات ارسالي رسانه     
  .دهي شهروندان داشته باشد يأرتأثير محدودي بر رفتار 

گروهـي از پژوهـشگران     .  به دو صورت ظاهر شده اسـت       »تأثيرات حداقلي «ديدگاه  
كنند و اطالعات و       گزينشي عمل مي   طور  به ،ها  اطبان در برابر رسانه   اند كه مخ    تأكيد كرده 

  انـد كـه مخاطبـان بـه      اصـرار ورزيـده  ،گروه ديگر. گيرند هاي ناخواسته را ناديده مي  پيام
قـدري كـم از       هـا توجـه دارنـد و بـه          قدري كم به اخبار و ساير مباحث سياسي رسـانه         

در هـر دو    . گـذارد   ها تأثير زيادي بر آنها نمي      هاي سياسي رسانه     كه پيام  دانند  ميسياست  
، نتيجـه  درك كم آنانتوجهي و   بيهگري مخاطبان و فرضي  گزينشه، يعني فرضي   برداشت

هاي موجـود افـراد را تقويـت      و دركها  تنها ترجيح ،اي  هاي رسانه   شود كه پيام    گرفته مي 
. شـوند  يد منجر نمـي هاي جد گيري نگرش ها و شكل     به تغيير نگرش   ،كنند و در عمل     مي
گري مخاطب با اين انتقاد مواجه بوده اسـت كـه مخاطبـاني                گزينش ه فرضي ،ترتيب اين به

البتـه پژوهـشگراني كـه از       . گيـرد   بسيار آگاه و درگير در امور سياسـي را مفـروض مـي            
 امري  تنها ، نشان دادند كه گزينشگري مخاطب     ،گرفتند  شناختي بهره مي    هاي روان   ديدگاه

خـود و حتـي      بـه  شناختي اسـت كـه خـود         روان سازوكاريو ارادي نيست بلكه     آگاهانه  
 »شـناختي ناهمـاهنگي   « ه در نظري  1 لئون فستينگر   مثال، رايب. گيرد  ناخودآگاه صورت مي  

 مطالـب  ههايـشان دربـار   دهنـد باورهـا و داوري   خويش نشان داد كه مـردم تـرجيح مـي    
 كاهش ناهماهنگي ايجاد شـده    راي ب نآنا.  يكدست يا هماهنگ باشد    انيگرد با   ،گوناگون
هـا قـرار       گزينـشي در معـرض پيـام       طور  به اخبار و اطالعات ناموافق، خود را        هبه واسط 

 ادراك نيز گزينشي است؛     ندرايفحتي  . بندند  ها مي   دهند و چشم خود را بر برخي پيام         مي
 ادراكي آنـان    كنند كه هماهنگي    برداشت مي  ها برداشت يا سوء      از پيام  اي  به گونه مخاطبان  

سـپارند كـه مغـايرتي بـا          خـاطر مـي     معمـول اطالعـاتي را بـه       طور  بهدار نشود و      خدشه

                                                      
1. Leon Festinger 
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درك توجهي و      بي هفرضي). 1976مارتين،  به نقل از    (هاي قبلي آنها نداشته باشد        برداشت
اطـالع از     توجـه و كـم       مخاطبان با اين انتقاد جدي مواجه شد كه حتي مخاطبـان بـي             كم

گـر بـه جـاي     اي قرار داد، بويژه اگر ارتبـاط  هاي رسانه تأثير پيام ان تحتتو سياست را مي 
 تـالش خـود را معطـوف بـه اقنـاع            ،»مسير اصلي « تأثيرگذاري مستقيم يا از      رايتالش ب 

 ،1960 ه تـا اواخـر دهـ   1940 هدر هر صـورت، از دهـ    )1(. كند »مسير جانبي «مخاطب از   
هـا يـا تـأثير از         قائل به تأثير حـداقلي رسـانه      بيش   و  كم ،ها  بيشتر پژوهشگران تأثير رسانه   
ـ . طريق متغيرهاي ميانگير بودند    معتقـد بـود كـه تـأثير        ) 1944 (1 الزارسـفلد   مثـال  رايب

عـالوه  . گيرد   رهبران فكري صورت مي    هواسط   به در اصل هاي جمعي بر مخاطبان       رسانه
ـ   هاي ديگر، از     فستينگر، طيفي از نظريه    هبر نظري   و  »نـدي و رضـايت    م  بهـره « هجمله نظري

را گـر      مخاطب را در موقعيت برتر قرار دادند و توانايي ارتبـاط           ،»جويي  اطالعات« هنظري
  .با ترديد مواجه دانستندهاي ارسالي   مورد نظر از پيامهدر كسب نتيج

هـاي جمعـي در مطـرح كـردن و       نقش سياسي رسـانه  ،تدريج  در چرخشي ديگر، به   
ار عمومي مورد توجه قـرار گرفـت و در شـماري از     در افكها  جاانداختن برخي موضوع  

 يا  2سازي  در ديدگاه برجسته  . ها نشان داده شد      رسانه »سازي  برجسته« كاركرد   ،ها  پژوهش
توانند فكـر مـردم را عـوض           نمي اغلبها    گونه عنوان شد كه رسانه     دستور كارسازي اين  

 3زكـومب  مك.  هستند فقكنند اما در تعيين اينكه به چه موضوعي فكر كنند در مجموع مو            
عمـل     انتخابـاتي بـه    ههـا در مبـارز       نقش رسـانه   هدر مطالعاتي كه دربار   ) 1972( 4و شاو 
گيـري     تـصميم  رايبها    ترين موضوع   مهم ،دهندگان يأر نشان دادند آنچه در نظر       ،آوردند

 اسـت كـه     هـايي   بـيش همـان موضـوع      و  كـم  ،شـود    نامزدهاي انتخابات تلقي مـي     هدربار
ـ   ،نراي بنـاب  .انـد   سـازي كـرده     معي برجسته هاي ج   رسانه  تـأثير  ،سـازي   برجـسته ه در نظري
 عنـوان   بـه  كـه مـردم بـه آنهـا     هـايي  كم در حد تعيين موضـوع       دست ،هاي جمعي   رسانه

 مبنــاي اغلــب ، پذيرفتــه شــد و ايــن نظريــه،كننــد موضــوعات مهــم سياســي فكــر مــي
 ياد هرين دستاورد نظري  ت مهم.  قرار گرفت  1980 و   1970 ههاي تجربي در دو ده      پژوهش

 انتخابـات، بـويژه پوشـش       اي   رفتار انتخاباتي اين بود كه پوشـش رسـانه         ه در مطالع  شده
                                                      

3. McCombs 2. agenda setting 1. Lazarsfeld 

  4. Shaw 

 1.  
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كند و سبب افزايش مـشاركت   ، توجه و عالقه به مباحث سياسي را تقويت مي  تلويزيوني
تنهايي به معنـاي    ها به   سازي موضوعات در رسانه     اما برجسته . شود  گيري مي   يأرمردم در   

 بـه ايـن نـامزد در        يأردهنده يا تصميم نهـايي او در          يأريرگذاري بر نگرش سياسي     تأث
سـازي    هـا در برجـسته       تأكيـد بـر نقـش مهـم رسـانه          ،در هر صورت  .  ديگري نبود  برابر

گيري آرا و     موضوعات سياسي به اين معنا بوده است كه مواد و مصالحي كه مبناي شكل             
از هنگـامي كـه بـه نظـر         . آينـد   دست مي  ها به   انه از رس  در اصل   هستند،  هاي مردم   ديدگاه

 خـود را نـه بـر مبنـاي          يأر) و تـا حـدودي اروپـايي      (يي  امريكارسيد بيشتر شهروندان    
 موضـوعات مهـم از نظـر سياسـي بـه            ه مواضع نامزدها دربار   هتعلقات حزبي بلكه بر پاي    

 ،فتنـد گر  سـازي صـورت مـي        برجسته ههايي كه در پرتو نظري      ريزند، پژوهش   صندوق مي 
هـا در چگـونگي جـا         اي يافتند زيرا توجه پژوهشگر را بـه كـاركرد رسـانه             اهميت ويژه 

  .كردند انداختن موضوعات اصلي در رقابت انتخاباتي معطوف مي
سـازي برخـي     بـا برجـسته  ،هـا  توان استنتاج كرد كه رسانه سازي مي   برجسته هنظري از

 به برساخته شـدن     ،ها  برخي ويژگي موضوعات، پوشش بيشتر برخي نامزدها، يا تأكيد بر         
 دادن مـورد اتكـا      يأر هگيـري دربـار     كنند كه هنگام تصميم     واقعيتي دست دوم كمك مي    

هاي انتخاباتي    ها با پوشش زيادي كه به انتخابات و رقابت          عالوه، رسانه   به. گيرد  قرار مي 
مطالعاتي كه  . سازند   مي  دهند، سياست و مسائل انتخاباتي را در افكار عمومي برجسته           مي

 طـور  بـه دهنـد تماشـاي اخبـار تلويزيـوني          نشان مي  ،اند  سازي صورت گرفته    در برجسته 
همچنـان كـه   كنند   مهم تلقي ميندهندگا يأر موضوعاتي است كه هكنند بيني معمول پيش 

 تـأثير  كنـد هرچنـد   كمـك مـي   مختلـف  هاي  موضوعه دربارهر نامزد مواضع  به شناخت 
يزيوني بر مخاطبان از يك انتخابات بـه انتخابـات ديگـر متفـاوت              تبليغات انتخاباتي تلو  

 هـاي    موضـوع  ، و شاو انجام داده بودند     زكومب در مطالعاتي كه مك   ). 1996،  1ويور(است  
 برجـسته شـده در تلويزيـون        هـاي   هـا در مقايـسه بـا موضـوع          برجسته شده در روزنامه   

دادنـد امـا     نـشان مـي  ،شد ميدهندگان مهم تلقي  يأرهمبستگي بيشتري با آنچه در ذهن    
دهنـدگان    يأر بيشتر بر نقش تلويزيون در تعيين دستور كـار موضـوعي             ،مطالعات بعدي 

  .)1976مارتين، (تأكيد كردند 

                                                      
1. Weaver 
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 بـر    را هـا   هاي ديگري كـه تـأثير رسـانه          طرح نظريه  رايسازي راه را ب     برجسته هنظري
در يـك الگـوي نظـري       ) 1989 (1رابرت انتمن .  هموار كرد  ،دانند  ميبا اهميت   مخاطبان  

ــ ي را كـه  تفكيكـ »رويكـرد پـردازش اطالعـات   « جـايگزين بـه نـام      ه پژوهـشگران نظري
  ، قائـل شـده  كننـد   آن فكر مـي هكنند و آنچه دربار  سازي ميان آنچه مردم فكر مي       برجسته

 قـرار   ،هاي فـرد     و استدالل كرد كه راه تأثيرگذاري بر نگرش        بودند، مورد ترديد قرار داد    
 آن بينديشد يـا آن را پـردازش         ه گزينشي در اختيار اوست تا دربار      طور  بهالعات  دادن اط 

هـاي ديگـر    هـا و چـه از راه     چـه از طريـق رسـانه      را  او كنترل كامل افكار ديگـران       . كند
 از طريـق قـرار دادن       در اصـل   ،پذيرد اما معتقد است كه تأثيرگذاري بر افكار مـردم           نمي

بتوانـد بـر    ) يا هـر كـس    (اگر رسانه   «. گيرد  صورت مي  آنان   اختيارگزينشي اطالعات در    
تـأثير بگـذارد،    ) كننـد   يا اطالعاتي كـه پـردازش مـي       (كنند     آن فكر مي   هدربارمردم  آنچه  

 تـأثير حـداقلي   هاو با رد فرض مشترك نظري» .هاي آنان نيز مؤثر باشد   تواند بر نگرش    مي
ابـستگي متقابـل رسـانه و       سازي مبني بر استقالل مخاطبان، مفـروض و          برجسته هو نظري 

دارد افكـار عمـومي يـا باورهـاي      دهـد و اظهـار مـي    مخاطب را مبناي كار خود قرار مي  
اي و آنچه مردم در جريان پـردازش آن           هاي رسانه   سياسي مردم از كنش متقابل ميان پيام      

 پـردازش  هشناسان شـناختي دربـار    الگوهاي نظري رواناز. آيد  پديد مي،سازند  ها مي   پيام
ــين برداشــت مــيا ــا   طالعــات چن شــود كــه مــردم از ســاختارهاي شــناختي خــاص ي
نظام شـماهاي فـرد انـواع    . دهد  برخوردارند كه افكار آنان را سامان مي       »2هايي  طرحواره«

ـ  ها ها، و ترجيح ها، ارزش   باورها، نگرش  هـاي    ربـط دادن ايـده  راي را در كنار قواعـدي ب
 آنهاراد به اطالعات و نيز تفسير و پردازش         چگونگي جلب توجه اف   . گوناگون دربر دارد  
  .گيرد  صورت ميشده ياداز طريق شماهاي 

 ناديده گرفتن اطالعات جديد يا توجه به آن بستگي بـه         ، پردازش اطالعات  هدر نظري 
البته اين امكان وجود دارد كه مخاطبـان رسـانه    .  مردم دارد  رايبرجستگي يا اهميت آن ب    

 مغاير است مقاومـت كننـد، امـا اغلـب آنهـا       آنان هاي بنيادين در برابر پيامي كه با ارزش     
اي از باورهـا را كـه بـه     توانند اطالعات جديد و ناسازگار را بپذيرند و حتي مجموعه     مي

هايي كه     برخالف ديدگاه  ،نرايبناب.  در سر داشته باشند    ،دنرس  نظر ناهماهنگ يا متضاد مي    

                                                      
1. Entman       2. schema 
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ـ         رايب  مـردم در برابـر      ،دگاه پـردازش اطالعـات     مخاطب استقالل زيـادي قائلنـد، در دي
اي را    مخاطبان پس از آنكـه گزارشـي رسـانه        . اي تأثيرپذيري زيادي دارند     هاي رسانه   پيام

يافتند، شروع به پردازش آن از طريـق قواعـد موجـود در شـماي ذهنـي             ) مهم(برجسته  
ت را   ممكن است منجر به آن شود كـه اطالعـا          شده يادپردازش اطالعات   . كنند  خود مي 

 نذخيره شد در صورت   شده    اطالعات پردازش . حفظ و ذخيره كنند يا آن را دور بريزند        
) 1989(رابرت انـتمن   . دنند باورهاي جديد يا تغيير در باروهاي پيشين را برانگيز         نتوا  مي
تـوجهي    اي از غفلـت و بـي         رخنه در اذهان عامه كه همواره هاله       رايگرچه ب «: نويسد  مي

تفـاوتي    اي باشد، همـين بـي       ممكن است نياز به تكرار مكرر پيام رسانه       دور آن را گرفته     
 ،كننـد   هايي كه واقعاً در ذهن نفوذ مي        تواند احتمال آن را افزايش دهد كه پيام         سياسي مي 

 يـا  هـا    موضـوع  بر سـر  هاي سياسي      چشمگيرترين رقابت  ،در انتخابات » .تأثيرگذار باشند 
 بـه آنهـا     اي  شـده   هاي تثبيت   اطبان الزاماً نگرش  دهد كه مخ     رخ مي  يبه ظهور  رهبران رو 

  .پيوندد وقوع مي  اي به دقيقاً به همين علت است كه تأثير قابل توجه رسانه. ندارند
 )2(، آن در اينجا توضـيح داده شـد  ههاي پردازش اطالعات كه يك نمون   عالوه بر مدل  

هـاي     اثـر پيـام     كـه  انـد   هها مطرح بـود      تأثير رسانه  ههاي جديد ديگري نيز در زمين       ديدگاه
ــانه ــي   رس ــم م ــان را مه ــر مخاطب ــد، از اي ب ــه  دانن ــه نظري ــاده  جمل ــاي آم ــازي ه  و 1س

تـا  ها   رسانه»سازي آماده«عمل   .كنند   مطرح مي  تقريباً مشابه  كه ادعاهاي    2سازي  چارچوب
 »پـيش اقنـاع  «شناسـي اجتمـاعي بـه آن           چيـزي اسـت كـه در روان        حدودي شبيه همان  

اند كه اخبار تلويزيوني      در مطالعات خود نشان داده    ) 2001( 4 و كيندر  3رگا  آين. گويند  مي
 را در ذهـن بيننـدگان       جمهوري  رياستهاي نامزدهاي      برخي موضوعات و ويژگي    اغلب

 نامزدهاي رقيـب، موضـوعات     هگيري دربار    تصميم هنگام ،د و در نتيجه   نكن  تر مي   برجسته
 كننـد  گيـري   تـصميم بايد   كه   گيرند  رار مي افرادي ق  مبناي داوري    ،شده يادهاي    و ويژگي 

 داوري و   ،گـار و كينـدر      بـه نظـر آيـن     .  اسـت  جمهـوري   مقام رياست  ه برازند نامزدكدام  
گيرد كه به لحاظ ذهني در دسترس باشد و        مالحظاتي صورت مي   ه ناگزير بر پاي   ،گزينش

نسته است   هيچ نهادي تاكنون نتوا    ،شود  تا آنجا كه به داوري و گزينش سياسي مربوط مي         
                                                      

3. Aingar 2. framing 1. priming 

  4. Kinder 

 1.  
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شود و چه مالحظاتي      با اخبار تلويزيوني در اين زمينه رقابت كند كه چه مالحظاتي بيان             
هـاي مربـوط بـه         طيفي از پـژوهش    ههاي تجميع شد     با استفاده از داده    آنها. مسكوت بماند 

  :)2007، 1به نقل از وستن (جمهوري در امريكا، نتايج زير را ارائه دادند انتخابات رياست
جه و دقت به اخبار تلويزيوني بر ارزيابي احساسي مخاطبـان از نامزدهـا تـأثير                تو. 1

   .معناداري دارد
  .ها همخواني دارد  با تغييرات ماهانه در محتواي رسانهشده ياد هرابط. 2
 را تغييـر    شـده  يـاد دهندگان تا حـدودي تـأثير           يأرهاي حزبي و ايدئولوژيك       شرايگ. 3

 امريكا، متوجـه    1992 انتخاباتي سال    ه در بررسي مبارز   )1996( 3 و سكولي  2 جاسلين .دهد  مي
آنـان بـويژه دريافتنـد كـه در         . دهنـدگان شـدند     يأرسازي فكري     ها در آماده    نقش مهم رسانه  

هـا مـورد غفلـت قـرار          گـران رسـانه     كه اغلب از سوي تحليل    ( انتخاباتي   همراحل نهايي مبارز  
هاي آنها حاكي از آن بود كـه اخبـار         يافته. دهد    ميتوجهي رخ     اي قابل   تأثيرات رسانه ) گيرد  مي

  .كند سازي مي  مردم را آمادهه انتخاباتي، ديدگاه تودهمبارز
 يك گام به جلو بوده است       ،سازي   برجسته هواقع پيش بردن نظري     در ،سازي  چارچوب

هـاي     ادراك ،در ايـن ديـدگاه    . شـود   سازي در سطح باالتر محسوب مـي        و نوعي برجسته  
هاي شناختي     ادراك ه به انداز  ،هاي موضوعات و افراد به نمايش درآمده        ز ويژگي عاطفي ا 

هـا     رسانه راينقشي كه ب  . شود  ها مهم تلقي مي      شدن موضوعات در رسانه      برجسته همرحل
 اينكه مردم به    راي اين بود كه موضوعات مهم را ب       ،شد  سازي مطرح مي     برجسته هدر نظري 

سـازي در   سازي، برجسته در رويكرد چارچوب. دهد رار ميآنها بينديشند در اختيارشان ق   
هـاي موضـوعاتي را       ها ويژگـي    شود، به اين معنا كه رسانه        ديگر نيز انجام مي    هيك مرحل 

دهند و در نتيجه بـر چگـونگي           خاصي قرار مي     در چارچوب  ،اند  سازي كرده   كه برجسته 
هـا نيـز      سـازي خـصوصيت     ته نوعي برجس  ،عبارت ديگر   به. گذارند  تعريف آنها تأثير مي   

هـا و مختـصات اشـيا، رويـدادها يـا اشـخاص از         گيرد، يعني صفات، كيفيت     صورت مي 
 ،سـازي    در رويكـرد چـارچوب     ،نرايبناب. گيرد  طريق رسانه در دسترس مخاطب قرار مي      

كنند بلكه بر اين است كـه    ها چه موضوعاتي را برجسته مي       تأكيد بر اين نيست كه رسانه     
از هـايي كـه       پـژوهش . كننـد   توصـيف و تعريـف مـي      چگونـه    را   شـده  يـاد موضوعات  

                                                      
1. Westen        2. Joslyn        3. Ceccoli 
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هـاي    تجربي نـشان دهنـد ويژگـي   طور بهاند تا  اند سعي داشته يكرد استفاده كرده رو  اين
هـاي     كه در پوشش خبـري يـا سـاير برنامـه           اي  به گونه نامزدها و تعاريف موضوعات     

شـود    هايي تبديل مـي     عريفها و ت    بيش به همان ويژگي     و  يابد كم   تلويزيوني بازتاب مي  
  ).2006، 2 و بنينگ1كلمن(كنند   موضوعات و نامزدها بيان ميهدهندگان دربار يأركه 

سـازي نقـش مهمـي      دوم يا چـارچوب   هسازي در مرحل     برجسته ندرايفعواطف در   
 انتخاباتي مشخصات ظاهري نامزد و نحوه ظاهر شـدن وي           ه در جريان مبارز   )3(.دارند

اي كه از     شود و در نهايت چهره      هايي كه از او نمايش داده مي          ويژگيدر برابر ديگران،    
 عاطفي مخاطبان و برداشتي كه از هشود، بر ميزان عالق    سازي مي   او ترسيم يا چارچوب   

  . گذارد اي مي آورند، تأثير قابل مالحظه دست مي او به
 از هـاي شـناختي يـا عقاليـي         هاي عاطفي، در سطحي متفاوت از برداشت        برداشت

هـا،    ارسال و دريافت پيامندرايفدر . گيرد هاي آنها، در ذهن شكل مي    نامزدها و ويژگي  
  . مسير اصلي و مسير جانبي: ها و اقناع مخاطب وجود دارد  پردازش پيامرايدو راه ب

. شــود چهــره بــه نمــايش درآمــده از نامزدهــا نيــز از هــر دو مــسير پــردازش مــي
كنند، از مسير     جلب و او را تشويق به تفكر و تعقل مي         هايي كه توجه بيننده را        ويژگي

اي كـه بـه سـبب     شـوند امـا پـردازش آن دسـته از تـصاوير رسـانه              اصلي پردازش مي  
 پـردازش منطقـي او قـرار        هعالقگـي بيننـده بـه موضـوع، در حيطـ            توجهي يـا بـي      بي

 طـور   بـه حال تأثير خـود را        هر  گيرد، هرچند به    گيرند، از مسير جانبي صورت مي       نمي
 سـنجيده و   طـور   بهاند    دهندگاني كه نتوانسته    يأرن،  رايبناب. گذارند  جا مي    ناخودآگاه به 
 نامزد ترجيحي خـود تـصميم بگيرنـد و تـا روزهـاي آخـر بالتكليـف                  هعاقالنه دربار 

دانيم كه شمار اين افـراد        و مي ( چنداني به سياست ندارند      هاند يا كساني كه عالق      مانده
هـاي عـاطفي      سـازي   از چـارچوب  ) هاي پيشرفته هـم كـم نيـست         حتي در دموكراسي  

هاي پردازش شده از مسير اصـلي،       با وجود اين كه پيام    . گيرند  ها تأثير زيادي مي     رسانه
هاي تصويري تأثير بر بينندگاني كـه   تأثير قدرتمندتري بر مخاطبان دارند، در مورد پيام    

آنچه ديده شود، بهتـر     «: سيار قوي است  كنند نيز ب    ها را از مسير جانبي پردازش مي        پيام
  ).2006كلمن و بنينگ ، (» .شود باور مي

                                                      
1. Coleman        2. Banning 
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 پيـام   ه گيرنـد  ه ارائه پيام بود و دربـار      هگر و نحو    تأكيد بر ارتباط  گذشت  در بحثي كه    
شود  مي تنها به يادآوري اين نكته اكتفا        ،در اين زمينه  . چندان سخن گفته نشد   ) مخاطب(

گان از قبيـل ميـزان تحـصيالت، دانـش سياسـي، سـوابق       دهند يأرهاي فردي  كه ويژگي 
هـا و     هـاي اجتمـاعي و بـه همـين ترتيـب نگـرش              ها و ساير فعاليـت       در انجمن  شركت
 حـس   اننـد دهـد، م    هايي كه فرهنـگ سياسـي آنهـا را تـشكيل مـي              گيري   جهت همجموع

 عالقگي به سياست، بر چگونگي پردازش     اثربخشي سياسي، بدبيني به سياستمداران و بي      
 ه مثال، دو پژوهـشگر هلنـدي در يـك مطالعـ           رايب. ها مؤثرند   هاي دريافتي از رسانه     پيام

 ، دارنـد يتـر   و اطالعات وسيعترند اند افرادي كه از مسائل سياسي آگاه تجربي نشان داده  
 هنگامي كه در    دهند،   بيشتري به خرج مي      و مشاركت  كنند  مياحساس اثربخشي بيشتري    

 ها  در همه اين زمينه   گيرند    هاي تلويزيوني قرار مي      بويژه پيام  هاي جمعي و    معرض رسانه 
 بـدبين بـه سياسـت و     يـا  افراد نـامطلع از مـسائل سياسـي        ،شوند و در مقابل     تقويت مي 

هـا و بـويژه تلويزيـون قـرار           هاي سياسي رسانه    در معرض پيام   بيشتر   هرچه ،سياستمداران
  ). 2003  ،2 و سمتكو1آرتز(ود ش گريزي آنها تشديد مي گيرند، روحيه مشاركت مي

دهند متغيرهايي مانند دانش سياسـي، تحـصيالت و منزلـت             ها نشان مي    برخي پژوهش 
دهنـدگان را   يأر معمـول رفتـار   طـور  بـه ـ اقتـصادي كـه در مطالعـات متعـارف،          اجتماعي

 تـأثير  ، در محيطي كه در آن اطالعات در دسترس افراد اسـت      در اصل  ،كنند   مي بيني  پيش
دهنـدگان   يأر دانـش  و تحـصيالت  هبخش چشمگيري از رابط. گذارند جا مي  ها ب خود ر 

هـاي جمعـي در اختيـار فـرد       رسـانه انـواع   ناشي از ميزان اطالعاتي است كـه از طريـق           
روز،  بـه تر باشد يعنـي اطالعـات    اگر محيط اطالعاتي غني . تحصيلكرده قرار گرفته است   

مـسائل سياسـي و    رار گيـرد، دانـش آنـان از         دهندگان ق   يأر در دسترس    تر   و كامل  بيشتر
يابـد، امـا     افـزايش مـي   مواضع نامزدها   عقايد و   موضوعات مطرح شده در انتخابات و از        

 از پوشـش  پـايين  تحـصيالت  رايمراتب بيشتر از افـراد دا   تر به   ردهتحصيلكآگاه و   افراد  
از سـوي   . دهنـد   انتخابـات افـزايش مـي      هدرباررا  آموزند و اطالعات خود       ها مي   روزنامه

معمول به افـراد تحـصيلكرده و       طور  به انتخاباتي   هديگر، افزايش پوشش تلويزيوني مبارز    
هـاي     شـكل پيـام    ،نرايبناب. دهد   يكسان اطالعات مي   طور  به پايين تحصيالت   رايافراد دا 
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) هـا    اخبار تلويزيوني در مقايسه با اخبار روزنامـه         مثال رايب(سياسي مربوط به انتخابات     
 بـه سـوي     تـر   با سـطح تحـصيلي پـايين      افراد  . خاطبان مختلف تأثيرات متفاوت دارد    بر م 

 اننـد يابند كه به سـهولت قابـل هـضم باشـد، م      اشكالي از خبررساني انتخاباتي تمايل مي     
  ).2006، 3 و بولدن2، باراجاس1جريت(اخبار تلويزيوني 

  تبليغات انتخاباتي از تلويزيون

هــاي سياســي و بــويژه آرا و  هــا بــر نگــرش ســانههــاي تأثيرگــذاري ر حــال كــه نظريــه
، نگاهي كوتاه به موضوع تبليغات انتخابـاتي و         را مرور كرديم  دهندگان    يأرهاي    برداشت

در هـر انتخابـات     . انـدازيم   ميگونه تبليغات     بررسي اين  رايهاي متعارف ب    يكي از نظريه  
: گيـرد   ي مدنظر قرار مي   گيري سياس    ارتباط ه دو شيو  ،هاي جمعي    تأثير رسانه  ه مطالع رايب

هـاي سياسـي     موضوعات سياسي و چهـره  ههايي كه دربار    نخست، اخبار و ساير گزارش    
هـاي    پيش از آغاز تبليغات رسمي انتخاباتي و در جريـان مبـارزات انتخابـاتي از رسـانه                

هايي كـه احتمـاالً از پـيش      موضوعات مورد بحث و چهره  رايشود و ب    جمعي پخش مي  
كنـد؛ و دوم، تبليغـات    سـازي مـي     شـود زمينـه     خته شده يـا سـاخته مـي       سا نامزدها   رايب

هـاي   مستقيم از رسـانه  طور بهها نامزدانتخاباتي كه از سوي احزاب يا ستادهاي انتخاباتي   
هاي نامزدهـا      مطرح كردن ديدگاه   راي ب ها  اين رسانه شود و امكاناتي كه       جمعي پخش مي  

  .ها يا مدافعان آنهانامزدره ميان  مناظكنند مانند يا احزاب سياسي فراهم مي
  ايـن  پاسـخ بـه    ،هـا در انتخابـات      پژوهشي در مورد نقش رسانه    هاي    يكي از موضوع  

 يأرنهايـت   در  دهنـدگان و      يأرهاي     اخبار سياسي بر ديدگاه    تأثير بوده است كه     پرسش
ظـر  هاي تجربي اين ن      شمار زيادي از پژوهش    .مؤثر است يا تبليغات انتخاباتي    بيشتر  آنها  

هـاي    هاي تبليغاتي نامزدها در طـول انتخابـات، بـويژه آگهـي             اند كه آگهي    را مطرح كرده  
ها و مواضـع نامزدهـاي         ديدگاه هدهندگان دربار   يأررساني به      كوتاه تلويزيوني، در اطالع   

از سـوي ديگـر، برخـي پژوهـشگران در          .  مؤثرتر از اخبار سياسي بوده اسـت       ،انتخابات
هاي اخير كـه بـه انتخابـات     اي از پژوهش در نمونه. اند  الفي يافته مطالعات خود نتايج مخ   

 ميان دو متغير وابسته، يعني توجـه بـه اخبـار و توجـه بـه                 ه رابط ،شود   مربوط مي  امريكا
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كننــده  هــاي سياســي تلويزيــون، بــا در نظــر گــرفتن طيفــي از متغيرهــاي كنتــرل آگهــي
با شـناخت   ) خواني، و غيره    مه موضوعات ديگر، روزنا   هتحصيالت، دانش سياسي دربار   (

دهندگان از مواضع سياسـي نامزدهـا بررسـي و مـشخص شـد اخبـار تلويزيـوني                    پاسخ
همبـستگي  . دهـد  واريانس بيشتري را در شـناخت از موضـوعات سياسـي توضـيح مـي              

 همبـارز  هاي تلويزيوني و شناخت مردم از موضوعات سياسي مطرح در      مشابهي ميان آگهي  
  ).1995 ،2فيك و 1ژائو( يكدست در انتخابات مختلف يافت نشد طور بهانتخاباتي حداقل 

 انتخـاب دهنـدگان در   يأرهاي جمعي از دو لحاظ بر تـصميم   هاي سياسي رسانه    پيام
  : گذارد يك نامزد يا حزب تأثير مي

ـ             رسـاني و برجـسته       از طريق اطالع     .1  راي كـردن برخـي موضـوعات سياسـي كـه ب
  .دهنده مهم است يأر

 از هـر حـزب   شخص مـ  يـا تعريفـي  نـامزد طريق ارائه تصويري خاص از هـر      از  . 2
دهندگان هنگام انتخابات بـه آن فكـر            يأر طرح و برجسته كردن موضوعاتي كه        ،سياسي

بـسياري از پژوهـشگران در شـمار    . اي يافته اسـت   در دنياي امروز اهميت ويژه،كنند  مي
 رونـدي   ، گذشـته  ه كه در چند دهـ     اند  زيادي از كشورهاي غربي و غيرغربي متوجه شده       

دهـي حزبـي در بيـشتر نقـاط جهـان        يأردهي موضوعي به جـاي        يأر هعمومي در زمين  
 موضـوعاتي صـورت    ه دربـار  در اصـل  هاي انتخاباتي     از آنجا كه مبارزه   . شود  مشاهده مي 

، چگـونگي طـرح و   شود شمرده ميدهندگان مهم  يأرسياستمداران و از نظر گيرد كه     مي
هـاي جمعـي اهميـت        ن اين موضوعات در افكار عمـومي از طريـق رسـانه           برجسته شد 
يك موضـوع نـشان دهـد و        » مالك«را    بتواند خود  نامزدياگر حزب يا    . يابد  خاصي مي 

نامزد ها موضوعي مهم تلقي شود، حزب يا  دهندگان و رسانه يأراين موضوع در نظر 
 و 3آردال( خواهـد داد    بيشتر مردم افزايش   راي كسب آ  رايرا ب   خود حث ب مورد نظر 

هـا، چـه در اخبـار و چـه در           نامزداي     ديگر، پوشش رسانه   سوياز   ).2005،  4وينن   ون
 يـك  هرسازي از آنها و تأثير بر برداشت مردم از شخصيت        هاي تبليغاتي، در چهره     آگهي

 مبـارزات انتخابـاتي را در انتخابـات    ه در عرصـ  نامزدهـا اهميت چهره   . بسيار مؤثر است  
                                                      

3. Ardal 2. Chaffee 1. Zhao 

  4. Van Wijnen 
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 1كـين   تـرين راهبـرد تبليغـاتي مـك         مهـم . خوبي شـاهديم    جمهوري امريكا به    استاخير ري 
 از حـزب دمـوكرات      2خواه در مبارزه انتخاباتي با بـاراك اوبامـا          كانديداي حزب جمهوري  

واقع   در. جمهوري بوده است     احراز مقام رياست   راياي نامناسب يا نااليق از او ب        ارائه چهره 
اند كـه در آن   است، برخي سياستمداران راهبردي را برگزيده   سي هبا رشد تلويزيون در صحن    

 آن بـا    به جاي شود و     ها كنار گذاشته مي      موضوعات اصلي و سياست    هاقناع مخاطبان دربار  
هـاي   حمالت شخـصي و تبليغـات منفـي از طريـق تلويزيـون، حتـي بـا ايجـاد درگيـري             

يـب منفـي شـود    دهنـدگان نـسبت بـه كانديـداي رق     يأرشـود نظـر     مصنوعي، كوشش مي  
  ).2006 و همكاران، 3كاپالن(

 4جمهـوري در امريكـا، ويليـام بنويـت          با تمركز پژوهش بـر مبـارزات انتخابـاتي رياسـت          
هـاي     مطالعه پيشنهاد كرده است كه مبناي شمار زيادي از پـژوهش           راي، رويكردي را ب   )2001(

 او تعبيـر به . آن بوده است  هاي جمعي در       انتخاباتي و نقش تبليغات رسانه     ه مبارز هتجربي دربار 
 كـدام  هر دارد كه   عهده برجمهوري سه كاركرد را        انتخاباتي در انتخابات رياست    هگفتمان مبارز 

ماهيت هـر   . كند   برنده شدن در انتخابات كمك مي      راي كافي ب  رايبه هدف نهايي جمع كردن آ     
ـ      يأر. هاسـت   انتخابات، مقايسه ميان افراد، احزاب و برنامـه        ان دو يـا چنـد نـامزد        دهنـده از مي

بر مبنـاي هـر معيـاري    (تر است  رسد از ديگران شايسته كند و نامزدي كه به نظر مي     گزينش مي 
نامزدهـا مجبـور نيـستند      . آورد  دست مـي     او را به   يأر) دهنده مهم تلقي شود     يأر يك   رايكه ب 

بت بـه    آرا را كسب كنند؛ همين قـدر كـافي اسـت كـه نـس               ه شدن در انتخابات هم      برنده رايب
 در هـر    ،نرايبنـاب .  مـردم را كـسب كننـد       يأرنامزدهاي ديگر ترجيح داده شوند و بيش از آنها          

 سـه  ه تنظـيم كنـد كـه از عهـد        اي  به گونـه  بايد گفتمان تبليغاتي خود را      نامزد  مبارزه انتخاباتي،   
  : ديآركاركرد ب

د تمجيـد يـا   كـاركر (جمهوري بيان كنـد    احراز مقام رياست  رايهاي خود را ب      شايستگي .1
   .)اظهارات مثبت

كـاركرد  ( احراز اين مقام مورد حمله قـرار دهـد      راي صالحيت رقيب يا رقيبان خود را ب       .2
  .)حمله يا اظهارات منفي

                                                      
3. Kaplan 2. Obama 1. McCain 

  4. Benoit 

 1.  



  1388بهار )/ 57پياپي  (1شماره / سال شانزدهم/ ي ارتباطيها  پژوهش���� 78

  

  ).كاركرد دفاع( حمالت رقيب يا رقيبان را پاسخ دهد و از خود دفاع كند .3
 چهـره   هو هـم دربـار    ) ها  سياست(، هم در قبال موضوعات      شده ياديك از كاركردهاي     هر

  ).2001بنويت، (نامزدها مطرح است ) شخصيت(
 تمجيد بيشتر مـورد توجـه قـرار       ،شود كه در مجموع      كاركردي استدالل مي   هدر نظري 

آنكـه ممكـن اسـت       دليـل   بـه كننده ندارد اما حملـه        تبليغ رايگيرد زيرا پيامد منفي ب      مي
هاي متقابل رقيب     سبب افزايش حمله  ند يا   ك  نمايي حريف آزرده     از سياه  رادهندگان    يأر

 در تبليغات انتخابـاتي      را كمترين استفاده نيز   دفاع   .گيرد   كمتر مورد استفاده قرار مي     شود
پـردازد     كه به دفاع از خود مـي       نامزدي نخست،   ،كم سه عيب بالقوه دارد      زيرا دست  دارد

تا اينكـه   ان است    اهل واكنش به ديگر    كند كه بيشتر    جلوه مي دهندگان فردي     يأردر نظر   
آنهـا  هايي كه خود قصد ارائه         را از پيام   نامزد ،دوم، دفاع . گويدبهنر خود   از   فعال   طور  به

 هكه موضـوع حملـ    ( وي   هاي احتمالي   كند و ذهن مخاطب را بر ضعف         دور مي  را داشته 
 بايـد موضـوع حملـه را مـشخص          ابتدا نامزدهاسوم،  . كند  متمركز مي ) رقيب بوده است  

 خود در خدمت طرح بيـشتر آن        ه، در نتيج   و ندن آن را دفع ك     قادر باشند   آينده درتا  ند  نك
  . دنگير افكار عمومي قرار ميبرابر موضوع در 

ـ در جريان اين حمله نباشـند ممكن است برخي از مخاطبان اصوالً       نخـستين  راي و ب
ي نتيجـه    كـاركردي گفتمـان مبـارزه انتخابـات        هنظري.  آن را بشنوند   نامزدبار از زبان خود     

 بـسيار   ، تمجيـد بـيش از حملـه و دفـاع          ،گيرد كه در تبليغات انتخابـاتي در مجمـوع          مي
هاي گوناگون نه فقط در كشور        واقع نتايج پژوهش   در. گيرد  محدود مورد استفاده قرار مي    

 بلكه در كشورهاي ديگري چون فرانسه، آلمان، ايتاليا، انگلـستان، كـره و تـايوان                 امريكا
  ).2004، يت و بنو1لي(بوده است مؤيد اين ادعا 

هـاي   سياسـتگذاري :  معمول بر دو مبحـث متمركـز اسـت    طور  به انتخاباتي   هگفتمان مبارز 
كننـد و مواضـع خـود را در قبـال آن اعـالم                پيشنهادي نامزدها يا موضوعاتي كـه طـرح مـي         

  . سازند دارند، چهره يا شخصيتي كه از خود و رقيب برمي مي
هـاي   درصد از مطالـب آگهـي    65 تا   60 معمول   طور  به امريكا    مبارزات انتخاباتي  در

بـه  از اين مطالب درصد 40 تا   35ها و حدود       انتخاباتي به موضوعات يا سياست     تبليغات

                                                      
1. Lee 
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هـا در      دموكرات ، بيشتر مبارزات انتخاباتي   در. نامزدها اختصاص دارد  چهره يا شخصيت    
خواهـان   تگذاري دارند و جمهـوري  خواهان تأكيد بيشتري بر مسائل سياس       مقايسه با جمهوري  

  ).2005 ، و بنويت1ايمي(كنند   نامزد خود تمركز ميهبيشتر بر شخصيت يا چهر
 ه كلــي دربــارطــور بــه جمهــوري رياســتدر طــول مبــارزات انتخابــاتي، نامزدهــاي 

چـه يـك     هـر . شـوند   گويند كه از نظر عموم مردم مهـم تلقـي مـي             موضوعاتي سخن مي  
 از نـامزد  كـردن  خـودداري تر شـده باشـد، احتمـال       برجسته  مردم هموضوع در ذهن عام   

  . شود  آن كمتر ميهگفتن دربار سخن
ها در طرح و برجسته كـردن موضـوعات انتخابـاتي           اينجاست كه به نقش مهم رسانه     

 هشود كه در خالل مبـارز        چنين مطرح مي   »مالكيت موضوعي « هدر نظري . شويم  واقف مي 
 نقطه قـوت    ، مردم ه موضوعاتي كه از ديد عام     هيشتر دربار كوشد ب    هر نامزد مي   ،انتخاباتي

خواهـد موضـوعي را كـه بـه سـود              او نمي  بديهي است . او يا حزبش است صحبت كند     
كـاپالن  (تواند به زيان او تمام شود چندان برجسته كنـد          بالقوه مي  طور  بهرقيبش است و    

  ).2006و ديگران، 
ـ   نيز به  دهند  مزدها ارائه مي  از نا هاي جمعي     اي كه رسانه    شخصيت يا چهره    خـود   هنوب

 در  1996در يـك نظرسـنجي در سـال         . دهندگان است   يأر  گيري  عامل مهمي در تصميم   
هـاي شخـصيتي       اظهـار داشـتند كـه ويژگـي        كننـدگان   از شركت درصد   27 تا   24،  امريكا

تر از موضوعات مورد مناقشه ميان نامزدهاي         مهم ،دهند   مي يأرجمهوري كه به او      سئير
هـاي     ويژگـي  ، مقـدماتي هـر حـزب      ههـاي مرحلـ     گيري  يأردر  .  است جمهوري  رياست

كننده در     شركت افراداز   درصد75تر از اين است و در پاسخ         شخصيتي نامزدها حتي مهم   
كـه در   را   هـر نـامزد      ويليام بنويت آن دسته از ابعـاد شخـصيتي        . نظرسنجي بازتاب دارد  

  :داند ه شرح زير ميبشود  ميگذاشته بحث به هاي جمعي  رسانه
  شهامت، محبت و صداقتمانندهاي شخصي،  ويژگيـ 

  تجربه در مناصب پيشينمانندهاي رهبري،  تواناييـ 

  اصول اخالقي يا ارزشيمانند،  ها آرمانـ 

هاي تبليغات انتخاباتي در       شمار زيادي از آگهي    ه با مطالع  )2003 (2ليه  و مك  يتبنو

                                                      
1. Aime        2. McHale 
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هـاي شخـصي    ويژگـي  1هـا    معطـوف بـه داده     هنظريهاي مختلف و به كمك روش         دوره
صـداقت، معنويـت،    ها را در قالب چهار كيفيـت شخـصي متمـايز              شده در آگهي    مطرح

   .كنند بندي مي تقسيم همدلي يا همدردي و انگيزه

  جمهوري در ايران تلويزيون و نهمين انتخابات رياست

 تحليلي از نقش    ،اصل از آن   بر ادبيات تبليغات انتخاباتي و مباحث نظري ح        پس از مرور  
 در ايران ارائـه     جمهوري  رياستهاي جمعي و بويژه تلويزيون در نهمين انتخابات           رسانه

هـا     كـشورها و فرهنـگ     تمـام ناگفته نماند كه انتخابات و مبـارزه انتخابـاتي در           . شود  مي
ت هـاي جمعـي در مبـارزا    هاي ناظر بر استفاده از رسـانه        يكسان نيست و قوانين يا رويه     

ـ . تواند متفـاوت باشـد   انتخاباتي نيز از كشوري به كشور ديگر مي     در ايـران،   مثـال،  رايب
اي از  گيـرد و بخـش عمـده     معين و محدود صورت مـي همبارزات انتخاباتي در يك دور  

 غيرمـستقيم در    طـور   بـه  ،مـاه پـيش از انتخابـات      چند  دهندگان از     يأرسازي ذهني     آماده
، امريكـا  كـه در      حالي   در ،شود  آغاز مي  ـ ويزيون و مطبوعات  اعم از تل  ـ     جمعي  هاي  رسانه
و كننـد     مـي ) حزبي درون(صرف تبليغات انتخابات مقدماتي     را  زماني بسيار طوالني    ابتدا  

 مجاز  ، در ايران درج تبليغات انتخاباتي در مطبوعات       .شود  ميآغاز  سپس انتخابات اصلي    
هـاي     اسـت، ضـمن آنكـه در آگهـي         هاي تلويزيوني دولتـي غيرمجـاز       و آگهي در شبكه   

 و  توان از روش حمله يا تبليغات منفي عليه نامزدهاي ديگر استفاده كـرد              اي نمي   روزنامه
يـا  معمـول غيرمـستقيم و از طريـق توزيـع نـوار              طـور   بـه  تبليغـات منفـي      ،ترتيب اين به

نظـري  هـاي     با ايـن همـه، برخـي از بيـنش         . گيرد  پراكني صورت مي     و شايعه  فشرده  لوح
 رايتواند ب    مي ،هايي كه در كشورهاي ديگر صورت گرفته است         دست آمده از پژوهش    هب

  .هاي جمعي در انتخابات ايران قابل استفاده باشد تحليل نقش رسانه
 كـه آن  بود ييها برخي ويژگيواجد  در ايران جمهوري رياست انتخابات  هنهمين دور 

ها از نظر بحث اصلي اين مقاله         يژگيترين و  مهم. ساخت  را از انتخابات پيشين متمايز مي     
هـاي برابـري كـه        رقابتي بودن انتخابات از ديد افكار عمومي و فرصت        : عبارت بودند از  

ـ        هسيماي جمهوري اسالمي ايـران بـه همـ         و صدا  طـرح   راي نامزدهـاي ايـن انتخابـات ب

                                                      
1. grounded theory 
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 سـه   رقـابتي بـود زيـرا نماينـدگان    شـده  يادانتخابات . ها و مواضع خود ارائه داد      ديدگاه
حـال در آن     هـر  در ــ   »ميانـه «طلبـان و خـط        ان، اصالح رايگ   يعني اصول  ـ  كشور »جناح«

دهنـد، در  خود را نمـايش   تبليغاتي  فيلم نامزدها فرصت داده شد      هبه هم . حضور داشتند 
هاي مجريان پاسخ گويند       به پرسش  ،هاي خاص انتخابات شركت كنند      ميزگردها و برنامه  

  .هاي تلويزيون شركت دهند اظرهو نمايندگان خود را در من
 تـشويق  ،هاي محوري تلويزيـون در ادوار مختلـف انتخابـات در ايـران     يكي از نقش 

توجه به    حضور در انتخابات، با    رايدعوت اين رسانه از مردم ب     . مردم به مشاركت است   
تـوان ايـن      البته مـي  . هاي سيما در سراسر كشور، بسيار مؤثر است          شبكه هپوشش گسترد 

 در  ، بـه رسـانه    )4(تـر   اعتمادتر و بـدبين      مخاطبان بي  كرد كه ممكن است    را مطرح    فرضيه
تـرين    رسد تلويزيون بـه اصـلي        به نظر مي   حال  هر  اما به . كنندبرابر اين دعوت مقاومت     

 انتخابـات  خصوصيات شخـصيتي نامزدهـا بـويژه در     ه كسب اطالعات دربار   رايرسانه ب 
 در  ،ترديد داشت كه تلويزيون در ايران امـروز       د  نباي. ، تبديل شده است   جمهوري  رياست
 هدر همـ . جمله اخبـار سياسـي اسـت     كسب اخبار گوناگون، ازرايترين رسانه ب  دسترس

ـ   ه نوع رسانه جمعي مـورد اسـتفاد       ه تجربي دربار  طور  بهمطالعاتي كه     كـسب  راي مـردم ب
ـ   ،اخبار و ساير اطالعات سياسي در ايران صـورت گرفتـه           االتري از  تلويزيـون جايگـاه ب

 اخبـار   هرود حجم عمد     دانشجويان كه انتظار مي    رايداشته است، حتي ب   ي ديگر   ها  رسانه
 ملـي   هدر يـك مطالعـ    . ها يا اينترنت دريافت كنند      و اطالعات سياسي خود را از روزنامه      

دهنـدگان تلويزيـون را       درصـد پاسـخ    3/61هـا و رفتـار سياسـي جوانـان،             نگرش هدربار
 ،كننـد   كسب اخبار سياسي بـه آن رجـوع مـي       راي ب »هميشه«اي كه     ترين منبع رسانه    قوي

ترين منبـع      اصلي عنوان   بهتوجه به تلويزيون    ). 1385سازمان ملي جوانان،    (اند    ذكر كرده 
 صـورت گرفـت     1377 كـه در سـال       ي نيـز  مايش ديگر پي در ،اخبار و اطالعات سياسي   

 در ،ترتيــب نــدگان كـه بــه ده درصـد پاســخ  72 و56، 76در ايــن پيمــايش . بازتـاب دارد 
اخبـار را    سال قرار داشتند، اظهار كردند     25ـ29 سال و    15ـ  17 سال،   18ـ  24هاي سني     گروه

اي  مايشي ديگر با نمونـه پي در). 1377ترابي، (كنند  هاي تلويزيوني داخلي دنبال مي  از شبكه 
 رايرسانه بـ ن تري دهندگان، تلويزيون را اصلي درصد پاسخ 8/58دانشجويي در سطح تهران،   

 همـين ترتيـب،   بـه ).  الـف ــ  1384سازمان ملي جوانـان،  (كسب اخبار سياسي عنوان كردند    
تـرين    دهندگان در يك پيمايش دانشجويي ديگر در سطح تهـران، تلويزيـون را مهـم                پاسخ
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درصـد اظهـار داشـتند اخبـار          4/65 . كسب اخبار سياسي خود معرفـي كردنـد        رايرسانه ب 
كننـد    هـاي داخلـي دريافـت مـي         از تلويزيـون  » چند روز در هفتـه    «ا  ي» هر روز «سياسي را   

 كه به بحث حاضـر   پژوهش ملي جوانانهترين يافت مهم).  ب ـ 1384سازمان ملي جوانان،    (
دهــي  يأرهــاي جمعــي و رفتــار   روشــن اســتفاده از رســانهه رابطــ،شــود مربــوط مــي

 در دور   ،ترتيـب  ي كه بـه    درصد افراد  8/81 و   1/82. دهندگان در اين پيمايش است      پاسخ
ـ ، داده بودنـد يأرنـژاد    به آقاي احمديجمهوري، رياستاول و دور دوم انتخابات      راي ب

 اسـتفاده   »زيـاد « از راديـو و تلويزيـون در حـد           ،كسب اخبار و اطالعات سياسـي خـود       
هاي كيفي بـا شـماري از افـراد كـه در       مصاحبه). 1385سازمان ملي جوانان ،     (كردند    مي

ـ  )5( داده بودنـد   يأرنـژاد      به دكتر احمـدي    جمهوري،  رياست انتخابات   هرنهمين دو   راي ب
اي بـود   تـرين رسـانه    اصلي، اين افرادرايجا نگذاشت كه تلويزيون ب      نگارنده ترديدي به  

 در  .ها و معايب نامزدها اطالعات كسب كـرده بودنـد            انتخابات و مزيت   هكه از آن دربار   
هاي مربـوط در دسـترس        كه پژوهش (هاي سني      گروه ه هم ههاي ملي و دربرگيرند     نمونه

ـ     رود درصد افراد استفاده     انتظار مي )  نبوده است  نگارنده  دريافـت   رايكننده از تلويزيون ب
  .  بيشتر باشدمراتب  بهاخبار و اطالعات سياسي از آمار ارائه شده در اينجا 

ور توجـه   سازي موضـوعات درخـ      هاي جمعي و ازجمله تلويزيون در برجسته        رسانه
 آغـاز  هـم پـيش از       جمهوري  رياستهاي نسبي نامزدها در انتخابات         ارزيابي مزيت  رايب

نامزدهاي انتخابات تنها به    . تبليغات انتخاباتي و هم در طول تبليغات نقش مهمي داشتند         
ـ        كمك فيلم   معرفـي خـود در تلويزيـون بـه آنهـا داده شـده بـود                 رايها و فرصتي كـه ب

را ارائه دهند كه مدعي مالكيت آن بودنـد و از طريـق آن مايـل                توانستند موضوعاتي     مي
كـار    بـه  تبليغات انتخابـاتي     رايكه ب نيز   ديگري   هايابزار البته   .دست آورند   به يأربودند  

هاي تبليغـاتي، چنـين نقـشي را          ها و پوسترها و تراكت       روزنامه هاي   آگهي رفتند مانند   مي
 مجريان با نـوع    ،هاي تلويزيوني   ، در برنامه  اينبر  عالوه  . دار بودند   جدا از تلويزيون عهده   

ـ را كه بايد     موضوعاتي   ،كردند   و مسائلي كه طرح مي      ها  پرسش  انتخابـات برجـسته     رايب
 ،هاي دو نامزدي كه به دور دوم راه يافتنـد           ها و مصاحبه    در فيلم . كردند  شد، كنترل مي    مي

 ن،زعـم آنـا    سازي كنند كـه بـه    همانند»موضوعاتي«هر دو نامزد تالش كردند خود را با         
 مثـال،  رايب. شدند گيري تلقي مي    يأر هنگامگيري در      مخاطبان مهم و معيار تصميم     رايب

 سياسي و اداري، سازندگي اقتصادي و تعامل        هرفسنجاني سعي داشت تجرب    آقاي هاشمي 
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. كندترين موضوعات درخور توجه در انتخابات معرفي           اصلي عنوان  بهبا دنياي بيرون را     
 را در محور مباحث خود قرار داده بـود  »تغيير«نژاد موضوع  از سوي ديگر، آقاي احمدي    

. كـرد   تأكيـد مـي   )  مـردم  همحبت و توجـه بـه تـود       (و پس از آن بر عدالت و مهرورزي         
 نتوانـست در مقايـسه بـا    ،موضوعاتي كه آقاي رفسنجاني سعي كرده بودند برجسته كنند  

نژاد، بويژه تغييرخواهي، ذهنيت مـردم را بـه خـود             ديموضوعات مورد تأكيد آقاي احم    
ـ   را يكـي از داليـل مهـم خـود        ،   مـصاحبه   مـورد  اغلب افراد . معطوف كند   تـرجيح   راي ب

 ساله نظـر خـود      65 هيك بازنشست .  او عنوان كردند   »تغييرخواهي« ،نژاد به رقيب    احمدي
شـد تـا      د انتخاب مـي    باي  بود تر و جوان    فرد ديگري كه تازه   «: را به اين صورت بيان كرد     

ـ    كارهاياست بتواند       ممكنچهره جديد   . ...  تغيير صورت گيرد    جامعـه   راي مفيـدتري ب
اي كـه بـا او شـد     مـصاحبه  درنيـز   يجوان بيكار» . متفاوت باشدبا ديگران انجام دهد و    

 در   انتخـاب او   كـرد    در انتخابات شركت كند زيرا فكر مـي        ه است  قصد نداشت  اظهار كرد 
، امـا در جريـان   كـرد  عـوض نخواهـد   ي را چيـز  نخواهـد داشـت و    يري  هر صورت تأث  

 كه توجـه  مشاهده كرده جمهوري رياست را در ميان نامزدهاي   »چهره جديدي «انتخابات  
ـ  و تأكيد اونژاد احمديآقاي سخنراني  . ه است  جلب كرد  به خود او را     راي بر نكاتي كه ب

 تـصميم   شونده   موجب شد مصاحبه   شد  شده و امثال او بسيار مهم تلقي مي         فرد مصاحبه 
  . را بيازمايدويگيرد ب

هـا در ارتبـاط بـا      برخـي برداشـت  تنها ،سازي  سازي و چارچوب    هاي آماده   از ديدگاه 
ـ     آماده. شود   نهم مطرح مي   جمهوري  رياستانتخابات   دهنـدگان از     يأر رايسازي ذهني ب

جملـه تلويزيـون در    زهاي جمعي و ا     ها پيش از انتخابات صورت گرفته بود؛ رسانه         مدت
ـ    .سازي سهيم بودنـد     اين آماده  جملـه نامزدهـاي     از(ديگـران   دربـاره    داوري   راي مـردم ب
تدريج در ذهنـشان شـكل     گيرند كه به  و تصاويري بهره مي    ها  واژهاز معيارها،   ) انتخابات

  وهـا  واژهاز طريق معاني مستتر در     . كند   آنان معاني خاصي را القا مي      رايگرفته است و ب   
هاي خـاص      افراد يا پديده   ه است كه افكار، عواطف و ادراك آنان دربار        شده يادتصاوير  

شود، بديهي است كه تلويزيـون        تا جايي كه به نقش تلويزيون مربوط مي       . گيرد  شكل مي 
 نپرداخته بود و اگر هم سـهمي  ي نامزد خاصهلب منفي دربارا مستقيم به پخش مط طور  به

 يـا غيرمـستقيم بـود كـه         »مـسير جـانبي   « هسازي به شيو    ماده نوعي آ  داشت،در اين ميان    
  .كرد هاي موجود را تقويت مي تصاوير و برداشت
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هايي كه بـه او نـسبت     و سياستنامزد شخصيت هر »سازي چارچوب«مطابق ديدگاه  
 به پردازش عقالني   چندانيشوند و ديگر نياز        خاص توصيف مي   اي  به گونه شود    داده مي 

 ههـا را بـه ذخيـر     توصـيف ، عـاطفي ه بـه شـيو  در اصـل  مخاطبان .ت نيس ها  توصيفاين  
ـ      شناخت خود از نامزدها و موضوعات انتخاباتي مي        هـاي     ارزيـابي  رايافزايند و مبنايي ب

 ، نهم جمهوري  رياستدر انتخابات   . دهند  خود از نامزدها و موضوعات انتخاباتي قرار مي       
 قابل تشخيص   ، ساخته شده بودند   هايي كه به كمك تلويزيون      سازي  مواردي از چارچوب  

هايي بودند كـه نامزدهـا بـه كمـك            از مؤثرترين ابزار تبليغاتي در اين انتخابات فيلم       . بود
 تهيـه و از تلويزيـون   ي خـود  هـا   ها و ديـدگاه      زندگي، فعاليت  هاي دربار   سازان حرفه  فيلم

نژاد تهيه شـده    آقاي احمدي  ه فيلمي كه دربار   ،ها   اين فيلم  هدر ميان مجموع  . ندكردپخش  
بيش در نقش  و  ترين چهره از ايشان موفقيت زيادي داشت و كم          ساختن مطلوب  بردر بود

 انتخابــات ههمــان فــيلم تلويزيــوني ظــاهر شــد كــه آقــاي خــاتمي را در هفتمــين دور 
. جمهور به صحنه آورد     يسئ تصدي مقام ر   راياي اليق ب     چهره عنوان  به جمهوري  رياست

شهرداري تهـران حفـظ كـرده       دوران تصدي   نژاد در طول       احمدي  آقاي اي كه   همنزل ساد 
 در دفتـر كـارش در شـهرداري و          وي مـديريت مردمـي      ه شـيو  و معمـولي    خودروبود،  

 را در قالـب فـردي       او ،تصاوير ديگري كه در اين فيلم كنـار هـم گذاشـته شـده بودنـد               
هـاي پـژوهش     مصاحبهدر. كرد  مردم به بيننده معرفي مي    رايزيست، مردمي و اهل كار ب       ساده

  :شونده به قرار زير بود كننده و مصاحبه گفته، گفتگوي نوعي ميان مصاحبه كيفي پيش
  ؟ نژاد ديديد كه شما را جذب كرد احمديآقاي  را در ييها چه خصوصيت:  س
   زيستي او صداقت و ساده: ج

  ؟ اي دارد يا صادق است دانيد او زندگي ساده از كجا مي:  س
 خـود مـا     اننـد او در جايي م   ... اش    اش، خانواده   خانه... تلويزيون ديدم   خودم در   :  ج

  .كرد زندگي مي
 يـك  رهگرفتند تا پاسخ دهند آنچه دربا شوندگاني كه تحت فشار قرار مي      اغلب مصاحبه 

در دو مورد حتـي بـه       . كردند  اند، به تلويزيون اشاره مي      دانند از كجا شنيده يا ديده       نامزد مي 
  .مرزي فارسي زبان و تصاوير آنها از برخي نامزدها نيز اشاره شد برونهاي  تلويزيون

 انتخابـاتي   ههـاي حزبـي، مبـارز        رقابت ه تاريخي و ضعف سابق    داليل ردر ايران بنا ب   
در انتخابـات   . گيرد  هاي منتسب به آنها صورت مي       ها و ويژگي    بيشتر بر محور شخصيت   
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 تأكيـد  ،شـود  ستقيم مردم انتخاب مي ميأرجمهوري با    يسئ كه در آن ر    جمهوري  رياست
 در اذهـان  هر نـامزد  اي كه از       چهره ،نرايبناب. شود  هاي فردي دوچندان مي     بر خصوصيت 

رسـد    بـه نظـر مـي     .  اسـت  دادن   يأرترين مبناي داوري مـردم هنگـام          مهم ،بندد  نقش مي 
 هـر سـه    در ويهاي تلويزيـوني       برنامه ويژهنژاد و ب    تبليغات انتخاباتي ستاد آقاي احمدي    

هاي درسـتي ارسـال كـرده          پيام جمهوري،  رياستبعد از شخصيت يك نامزد احراز مقام        
 .))6(هـاي ايـشان   رهبـري و آرمـان    هاي شخصي، توانايي هاي  ويژگيهزمين يعني در(باشد  
ـ      احمدي  آقاي ه دربار وندگانش هاي مصاحبه   از پاسخ   برخي  نـوعي دارنـد در      هنژاد كه جنب

  :شوند اينجا ذكر مي
زيـست و مخـالف تجمـل و          سـاده ،  طلـب و مردمـي       عـدالت  :هـاي شخـصي     ژگيوي
هـايش وفـا خواهـد كـرد؛ قابـل اعتمـاد         وعدههاي بيهوده است؛ صادق است و به          هزينه
 .است

 .هايش را اجرا خواهد كرد  مقتدر و قاطع است و برنامه:هاي رهبري توانايي

 آنهـا  كوشد  ميي ايمان دارد و     هاي اسالم    از صميم قلب به ارزش     :ها  ش  ها و ارز    آرمان
 .را برقرار كند؛ مصمم است كه با فساد، بويژه فساد مقامات دولتي، مبارزه كند

 بيـان در تبليغـات   ه هر نامزد از سه شـيو ، نهمجمهوري رياستدر مبارزات انتخاباتي    
 حملـه    خـود،  هاي  و برنامه ها    خصايص و نقاط قوت ديدگاه     ،ها  ذكر توانايي : استفاده كرد 

هاي شخصي رقيب و دفاع از مواضع اعالم شده خود و پاسـخگويي        ه مواضع و ويژگي   ب
هـا    برجسته كردن توانـايي  ههاي معرفي نامزدها از تلويزيون وظيف       فيلم. به حمالت رقيب  

هـا    اي و تراكت    در تبليغات روزنامه  .  داشتند عهده بر را   آنهاهاي شخصي مثبت      و ويژگي 
امـا تبليغـات منفـي و      . تبليغات منفي عليه رقيبان احتراز شد     و پوسترهاي تبليغاتي نيز از      

حمالت مستقيم شخصي عليه رقيب در طول انتخابـات در اشـكال گونـاگوني صـورت                
 كـه بـه     نامزديگرفت، بويژه در دور دوم انتخابات و در جريان رقابت دوقطبي ميان دو              

ــامزدهــر دو . دور دوم راه يافتــه بودنــد ــهن هــاي   اتخــاذ روش طرفــداران ديگــري را ب
 روشن نيـست امـا  دهندگان   يأرگونه تبليغات بر    اين تأثير قطعي . غيراخالقي متهم كردند  

 بـا   آنكـه دليـل   بـه  ،احتمال دارد آن بخش از تبليغات منفي كه متوجه آقاي هاشمي بـود    
 همـاهنگي داشـت،     ، پيش اقناعي كه قبالً در جامعه عليه ايشان صورت گرفته بود           ندرايف

كـه تبليغـات    در صورتي. هاي منفي نسبت به ايشان منجر شده باشد     گيري  ه جهت بيشتر ب 
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نـژاد در مـواردي ممكـن اسـت سـبب افـزايش محبوبيـت و                  منفي بر ضد آقاي احمدي    
هـاي    گونه تبليغات منفي در هفته     رو كه اين    شده باشد، بويژه از آن      نيز طرفداري از ايشان  

ناگفته نمانـد   . هاي شخصي ايشان تبديل شد      يآميز به ويژگ    آخر به حمالت تند و توهين     
 طرفداران آقاي هاشـمي مبـادرت        نيز  تلويزيوني طرفداران دو نامزد    هكه در هر دو مناظر    

 در  ويتجربگـي و جايگـاه پـايين            نژاد كردند و بر بـي       به حمالت شخصي عليه احمدي    
ي  ايـن حمـالت موقعيـت آقـا         امـا  سلسله مراتب سياسـي در جامعـه اصـرار ورزيدنـد          

شـده در چنـد مـورد بـه ايـن              افـراد مـصاحبه    .كـرد  تقويت   هرچه بيشتر نژاد را     احمدي
 در  ،گونـه حمـالت    هاي تلويزيوني اشاره كردند و اظهار داشتند كه با ديـدن ايـن              مناظره

 دفاع از خود يـا رد  هدر زمين. تر شدند  نژاد مصمم    به آقاي احمدي   يأر رايتصميم خود ب  
 بـر مخاطبـان     ، تلويزيون ظـاهر شـدند     فحهر ص بنژاد هر بار كه        آقاي احمدي   نيز، ها  اتهام

تجربگـي و افراطـي       بي مانندهايي     اتهام ،جا گذاشتند و با استدالل و متانت        هتأثير مثبتي ب  
در مجموع، در طـول     . به نحو معقول رد كردند    را   بسته بودن به لحاظ فرهنگي و غيره         يا

بـه   تلويزيـوني،    ه هر مناظره يا مصاحب    در پي يشان   انتخاباتي كامالً مشهود بود كه ا      همبارز
 .افزود  آشكار بر شمار طرفداران خود مياي گونه

  گيري نتيجه

. اند  هاي جمعي و بويژه تلويزيون، در انتخابات نقش محوري يافته           در جهان امروز رسانه   
 تـدريج بـا نامزدهـا و         بـه  ،ي است كـه در خـالل آن       ندرايفدهندگان    يأر رايانتخابات ب 

گيرنـد بـه سـود برخـي و بـه زيـان          شوند و در نهايت تـصميم مـي         مواضع آنها آشنا مي   
هـاي جمعـي و بـويژه          رسـانه  ،نـد رايفدر اين   .  خود را به صندوق بيندازند     يأر ،ديگران

 هرسـاني بـه مـردم دربـار         نخست، اطالع : كنند  تلويزيون از دو جهت نقش مهمي ايفا مي       
دادن   يأرهاي مستقيم و غيرمستقيم بـه     اقناع مردم از راه   هاي آنها و دوم       نامزدها و برنامه  

صـورت   كه نـشان داده شـد، مطالعـات تجربـي     گونه همان. به اين يا آن رقيب انتخاباتي   
انـد كـه    انـد و بـويژه نـشان داده     ها مهـر تأييـد زده       در جهان بر هر دو نقش رسانه      گرفته  

طالعـات مـردم از موضـوعات     كـسب ا رايترين مج    كشورها به اصلي   تمامتلويزيون در   
بـا وجـود    . تبـديل شـده اسـت     ها    هاي نامزد   ديدگاهمورد بحث در انتخابات و مواضع و        

تـوان ادعـا كـرد كـه           مي جرئتهاي پژوهشي ارائه شده در اين مقاله، به           محدوديت داده 
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 كسب اطالعات سياسي و در نتيجه مؤثرترين        رايترين رسانه ب     اصلي ،تلويزيون در ايران  
 باورهـا و     دادن بـه    شـكل  حتـي ن موضوعات گوناگون سياسي و      كرد در برجسته    رسانه

  . هاي سياسي مردم است نگرش
گـذارد كـه      جا نمـي     هاي كيفي نگارنده ترديدي به      دست آمده از مصاحبه    اطالعات به 

ترين منبع كسب اطالعـات        اصلي ، نهم جمهوري  رياستكم در انتخابات         دست ،تلويزيون
ـ     . دهاي انتخابات بوده اسـت     نامز همردم دربار  ن معنـا نيـست كـه در هـر          ه آ البتـه ايـن ب

 تلويزيون همين نقـش را خواهـد        جمهوري،  رياستانتخابات  از  انتخابات يا در هر دوره      
 راي فهرست افرادي كـه موفـق بـه كـسب اكثريـت آ             ،در انتخابات مجلس ششم   . داشت

يي بـود كـه از سـوي        بـيش منطبـق بـا فهرسـت نامزدهـا          و  كـم  ،شهروندان تهراني شدند  
 اهميـت  دهنـده  طلب اعالم شـده بـود و ايـن امـر نـشان      هاي اصالح  گردانندگان روزنامه 

اي با وساطت رهبران فكري در آن دوره از انتخابـات              اقناع دو مرحله   ندرايفمطبوعات و   
  تنهـا نقـشي كـه بـر    ،جمهوري جز رياست   تلويزيون در انتخابات ديگر به    ،عالوه  به. بود

ايـن را نيـز نبايـد از       .  تشويق و ترغيب مردم به مشاركت در انتخابات اسـت          ،ردعهده دا 
 بـه سـرعت در      ، كنـوني ايـران    ههاي جايگزين در جامع     نظر دور داشت كه برخي رسانه     

از ميـان آنهـا شـايد بتـوان         .  مـردم هـستند    هحال تبديل شدن به وسايل ارتباطي روزمـر       
بتواننـد در   ممكـن اسـت     هايي دانست كـه       همرزي را رسان   هاي برون   اينترنت و تلويزيون  

چـه   هر دهندگان تأثير   يأرگيري    تصميم ندرايفسيما بر فضاي انتخاباتي و       و رقابت با صدا  
  . بگذارندجا   بهبيشتري 

نـژاد در   كم يكي از عوامل مهم پيروزي دكتر احمـدي         نشان داد دست   پژوهش حاضر 
هاي   در جريان رقابت  ن تبليغاتي وي    بود كه مشاورا  اي     چهره جمهوري،  رياستانتخابات  

  .دادندهاي تلويزيوني به مردم ارائه  ها و برنامه انتخاباتي نامزدها از طريق فيلم

   نوشت پي
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ترجمـه كـاووس سـيدامامي و       (. صر تبليغـات  ، عـ  )1384 ( پراتكـانيس و آرنـسون     : به جوع كنيد اقناع ر 
  .39ـ43سروش، صص :  تهران).صادق عباسي محمد
  :توان به منابع زير مراجعه كرد هاي ديگر پردازش اطالعات مي  مدلرايب. 2
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