
  
  

راهكارهاي تبليغات سياسي                     
  در انتخابات

  

                                  نوشتة 
  *سهيال چگيني 
  

  
  

  چكيده 
ترين شمار ممكن مردم در امور عمـومي و   يافته سياسي، آن است كه بزرگ توسعههاي جامعه  يكي از ويژگي

ترين عنصر نيز در رشد و توسعه يـك كشـور، مـردم آن     اساسي. دهي قدرت، مشاركت داشته باشند در شكل
و ها  هاي گوناگون برخوردار باشند و خرد و تعقل را در گزينش اند كه بايد از فرهنگ، آگاهي و مهارت جامعه

هاي اخير، توسعه غيرقابـل تصـوري در    وسايل ارتباطي در دهه. تصميمات سياسي، مالك و معيار قرار دهند
توان دربـارة   ها، نمي قدرت توليد و انتقال پيام و متقاعدسازي مخاطبان يافته است و بدون توجه به كاركرد آن

پردازي نمايند  و ارائه افكار قالبي، شخصيتسازي  ها قادراند با كليشه رسانه. گيري نمود مسائل سياسي تصميم
و امور خاصي را تعميم دهند و يا در حد افراط، نسبت به آن تأكيـد ورزنـد و در ايـن خصـوص عملكـرد      

  .  اي از خود بروز دهند ماهرانه
  

  .مبارزات انتخاباتي روان شناسي تبليغ، تبليغات سياسي، ارتباطات سياسي، :كليدواژه
  

  مقدمه 
هـاي   هاي اخير، غيـر از مسـئله انـرژي، مسـئله فنـاوري      عوامل ايجاد انقالبات در دههترين  مهم

در ) راديـويي (هـاي ارتبـاطي    چنانچه دولت آمريكا با استفاده از ارسال پيـام . ارتباطي بوده است
گردان كرد و يا در بسياري  اروپاي شرقي و شوروي سابق مردم را  از فرهنگ سياسي خود روي

ردم را عليه دولت خدمتگزار خود كه مصمم بود از زير سلطة آمريكا خـارج شـود   از كشورها، م
اكنون نيز ). مانند شيلي در دوره دكتر سالوادور آلنده و يا كشورهاي ديگر(وادار به شورش نمود 

                                                 
  دانشجوي دكتراي رشته ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي ∗



برد  از ساز و كارهاي متعدد تبليغاتي در سودان، سومالي، كره شمالي و نقاط ديگر جهان بهره مي
  . الح منافع خود را حفظ كنندتا به اصط

ريزي مـدون و راهكارهـاي    ها شده نداشتن برنامه عاملي كه سبب ضعف و يا شكست ملت
هـاي فرهنگـي پايـه و     كه طرح فرهنگي مناسب و هماهنگ براي پيشرفت جامعه است، در حالي

و هـاي فرهنگـي    ريـزي در حـوزه   اگـر تضـادهاي برنامـه   . جانبه است اساس رشد و توسعه همه
حل مسـائل جامعـه نيـز از    . شود ـ ملت حل نشود آن جامعه دچار بحران مي سياسي يك دولت
  . آيد عهدة فرهنگ بر مي

ريزي شود و ضرورت دارد همة آحاد  مسير مناسب فرهنگ بايد براساس توان مديريتي طرح
گيـر  ملت را براي ساختن الگوها و هنجارهاي جامعه و رسيدن به آرمـان اجتمـاعي سـهيم و در   

  . نمود
ناپذيري نيازمند مطالعات دقيق پيرامون  امروزه مطالعات مربوط به فرهنگ به صورت اجتناب

  .هاي ارتباطي است رسانان و محتواي پيام سازي، پيام ابزار فرهنگ
  

  طرح مسئله 
كنند و بـا تأكيـد بـر     هاي جديد را در ميان افراد جامعه پخش مي ها افكار، عقايد و نگرش رسانه
نمايند و به اين ترتيب سبب تغيير و تحول  هاي مثبت يا منفي را بارزتر مي ها، جنبه ي نگرشبرخ

هاي مهم سياسي، خصوصاً هنگام انتخابات،  فرايند اين تأثير در دوره. شوند در جوامع انساني مي
  .  شود ها و احزاب رقيب مي با استفاده از جلب توجه افكار عمومي است كه سبب رقابت گروه

: گيرنـد مطالـب   هاي در ارائة مطالب مربوط به تبليغـات تصـميم مـي    بانان نظام رسانه دروازه
ارائه شوند و به ايـن ترتيـب بـر    ... گذاري منفي، مثبت و موجز، مبسوط، حذف، برجسته، ارزش
سـازي،   افكـار قـالبي و كليشـه    ءآنـان بـا ارائـه   . گذارنـد  قضاوت و معيارهاي مخاطبان تأثير مـي 

ورزند و يا ضعيف جلوه  هاي خاصي در حد افراط تأكيد مي كنند و بر ويژگي ي ميساز شخصيت
اي در نظـام اجتمـاعي و    فرصت محدود رويارويي انتخابـاتيِ نامزدهـا، جايگـاه ويـژه    . دهند مي

. شـود  ترين موضوعات در حوزة تبليغات سياسي محسوب مـي  سياسي جامعه دارد و از حساس
بنـابراين،  . آيند ان از توانمندترين ابزارها در پيشبرد اهداف آن به شمار ميها  نيز در اين مي رسانه

دهندگان و چگونگي  هاي رأي كننده در گرايش كيفيت رفتارهاي تبليغاتي كانديداها، نقشي تعيين
در نتيجـه  . اي، تـأثير قـاطعي در ترجيحـات مخاطبـان دارد     كار گرفتن منابع و ابزارهاي رسانه به

نحوة . ها وابسته است شوندگان و كيفيت تبليغات آن يج جامعه، به رفتار انتخابدهي و بس جهت
  . دار نقش مرجع، براي اعضاي خود هستند تبليغات نيز در اختيار افرادي است كه عهده

  
   



  ها  بحث نظري در مورد تأثير رسانه 
  نظرية وابستگي مخاطب ـ رسانه ـ جامعه. 1-1

يش عدم استحكام ساختار جامعه كه سبب افـزايش امكـان بـالقوة    ملوين دي فلور در زمينة افزا
  Fleur, De).  :1975 255-(274.گويد شود مي ها در دستيابي به نفوذ و تأثيرات رفتاري مي رسانه

داراي تأثيرات شناختي، عـاطفي و رفتـاري    ”ـ جامعه هاـ مخاطب رسانه“جانبه  كاركرد روابط سه
  : بر مخاطبان است

ها، ايجاد ابهـام در مخاطبـان و سـپس رفـع ابهـام          اولين پيامد تأثير رسانه .ات شناختيتأثير. الف
دادن وقـايع   هنگـام رخ . آيـد  وجـود مـي   ابهام، از برخورد اطالعات متناقض با يكديگر بـه . است

داننـد   كنند ولي نمي ها دريافت مي هاي متناقضي از رسانه غيرمنتظره و يا اوضاع خاص، مردم پيام
تـر، ايـن    ها در مرحلة بعد، با اطالعات كامـل  ونه آن را تفسير كنند و بر اثر اين فشار، رسانهچگ

زدايـي، سـبب تجديـد     دهند و با ابهام كنند و به اين ترتيب به شايعات خاتمه مي ابهام را رفع مي
زيرا . ها، شكل دادن به نگرش است دومين پيامد تأثيرِ شناختي رسانه. شوند ساختار اجتماعي مي

ها تكيـه دارنـد و سـومين     مخاطبان براي اطالع از محيط پيراموني خود به منابع اطالعاتي رسانه
چـون  . سازي اطالعات و اخبار است ها  در برجسته پيامد از جهت تأثيرات شناختي، نقش رسانه

مردم فرصت كافي براي بررسي كامل موضوعات را ندارنـد و برخـي عنـاوين را بـا توجـه بـه       
چهارمين پيامد تأثيرات شـناختي، گسـترش   . هاي فردي و نيازهاي خود انتخاب مي كنند وتتفا
گيـرد و آخـرين و    ها از رسـانه انجـام مـي    هاي عقيدتي مردم است كه از طريق آموزش آن نظام

دهـد و   را در جامعه نشان مي ”مطلوبيت نهايي“هاست كه  ها بر ارزش پنجمين پيامد، تأثير رسانه
  . شود ها  ميان اعضاي جامعه مي غيرمستقيم، سبب تسريع در پااليش و وضوح ارزشبه صورتي 

   
ها بر مخاطبان، تأثيرات عاطفي است كـه در ابتـدا سـبب     دومين تأثير رسانه .تأثيرات عاطفي. ب

  . شود منفعل شدن افراد و افزايش نفوذپذيري آنان مي
  
هـا ايـن     رسانه. ساختن مخاطبان است يا منفعلساختن  پيامد اين مرحله فعال .تأثيرات رفتاري. ج

سازند و در برخي موارد، امور را چنان مهـم و   هاي جديد محقق مي وسيلة ايجاد نگرش امر را به
شوند و يا گاهي بر عكس سـبب   دهند كه سبب ترغيب مخاطبان به انجام آن مي حياتي جلوه مي

كه فشارهاي اجتناب ناپذيري مانند تـرس از   هنگامي. كنند انفعال مخاطبان را در امري فراهم مي
آيد حالت انفعالي در مردم شدت  آشوب و جنگ و يا عواقب سوء اقتصادي و تورم به وجود مي

دهند و براي  مخاطبان در حالت فعال بودن، رفتارهايي براي حل مسائل از خود بروز مي. يابد مي
شوند مانند خريـد اوراق قرضـه بـراي     ه ميانجام رفتارهاي خيرخواهانه و نوع دوستانه برانگيخت

  . كمك به دولت



اي پيوند و وابستگي با مخاطبان ندارند و يا هنگـامي كـه حقـايق     هاي رسانه هنگامي كه پيام
هـا    اي كامالً شفاف و رسا هستند، در اين صورت پيام رسانه اجتماعي، قبل از دريافت پيام رسانه
برعكس، هنگامي كه مردم به حقـايق  . ها كم است أثيرات آنديگر تأثيرات اصالحي ندارند و يا ت

اجتماعي دسترسي ندارند كه بتوانند چارچوب مناسبي بـراي درك و شـناخت، اقـدام كـردن و     
هاي بحران و آشوب و يا ترويج شـايعات، در ايـن    گريختن از مشكالت فراهم كنند، مانند دوره
اي كه سبب جلب  شوند ــ البته رسانه وابسته مي ها هنگام مخاطبان به دريافت اطالعات از رسانه

  . شود ها سبب تغيير رفتار مخاطب مي اعتماد مخاطب شودــ و در اين وضعيت، پيام رسانه
  

  نظرية  سالومون اَش .1-2
يكي از نظرياتي كه جايگاه مهمي در روان شناسي دارد، نظرية  سالومون اَش پيرامون چگـونگي  

تـوجيهي كـه اَش از نتـايج    ). 32-39 :374دوچ، (ستنباط افراد اسـت  تشكيل تأثيرات ذهني و ا
دست آورد اين است كه مخاطبان وقتي در برابر وضـعيت دشـوار، يعنـي دو منبـع      ها به آزمايش

گيرند ـ يكي حس خودشان و ديگر قضاوت ديگران ـ دچار سردرگمي   خبر قابل اعتماد قرار مي
بخواهد عاقالنه رفتار كند بايد به هـر دو منبـع اعتمـاد    كند اگر  فرد احساس مي. شوند عميق مي

يكي اعتماد به ديگران و ديگر حفظ : كند زيرا فشار عيني محيط دو چيز را به او تحميل مي. كند
  . فرديت خود فرد

  
  نظرية مقايسه اجتماعي .1-3

تـا بداننـد آيـا    ها در پـي آن هسـتند    اي كه در بنِ اين نظريه قرار دارد اين است كه انسان فرضيه
هـاي عينـي، غيراجتمـاعي     هرگاه افراد به انـدازه گيـري  . عقايد و افكارشان صحيح است يا خير

كنند  لئـون فسـتينگر    دست پيدا نكنند، عقايد و استعدادهاي خود را با عقايد سايرين مقايسه مي
هاي خـود  يابد كه نياز شخص به ارزيابي دقيـق عقايـد و اسـتعداد    به اين نتيجه جالب دست مي
هـا،   هاي تحديد تفاوت فستينگر معتقد است يكي از راه. ها  وا دارد ممكن است او را به تغيير آن

راه سـوم ايـن   . راه ديگر، ايجاد تغيير در ديگران اسـت . تغييركردن و به ديگران شبيه شدن است
در . نيسـتند  ها مانند او هايي قرار بگيرد كه ديگران در آن وضعيت است كه فرد كمتر در وضعيت

را با كساني كه با او خيلي تفاوت دارند از سر   موردي كه تفاوت زياد باشد، فرد هرگونه مقايسه
  . كند به در مي

مبنـاي  . راه بستگي به فاصلة خود او با وضع رايـج در گـروه دارد   انتخاب هر يك از اين سه
توازني  بي. توازني قرار بگيرند اين نظريه بر اين اساس است كه عناصر شناخت نبايد با هم در بي

كنـد و   كند كه به صورت تغيير در رفتار و يا تغيير در شـناخت بـروز مـي    فشارهايي را ايجاد مي
شدة او تثبيت شود و ديگر به آن فكر  پس از اتخاذ تصميم نيز شخص براي آن كه تصميم گرفته



افزايش دهـد تـا از ميـزان     نكند، كوشش خواهد كرد تا كشش و عالقه براي راه انتخاب شده را
  . توازني بكاهد بي

  
   نظريه تعادل و همگرايي .1-4

بروس وستلي و مالكوم مك لين مدل ارتباطي را ارائه كرده و آن را بـه فراگـرد ارتبـاط جمعـي     
  .(Westly, 1975: 31-38)دهندة سه نقش در نظام ارتباطي است  اين مدل نشان. اند تعميم داده

  

كنـد   فرستنده داراي نقش حامي است و تالش مـي  :A( (the advocacy role)(نقش حامي. الف
  .طور مستقيم يا غيرمستقيم بر محيط اجتماعي و مخاطبان تأثير بگذارد به

  

ها  هدف آن. گران نقش مجرا را به عهده دارند گزينش: (the channel role)  (C)نقش مجرا . ب
  . كنند بين فرستنده و مخاطب را ايفا ميتأمين اطالعات براي مردم است و نقش واسطه 

  

كننـد و شـامل    مخاطبان نقش رفتاري را ايفا مـي : (the behavioral role) (B)نقش رفتاري . ج
كند كـه طـي    اين مدل ارتباطي، راهنمايي را ترسيم مي. خوانندگان، بينندگان و شنوندگان هستند

گيرند كه چـه پيـامي انتقـال يابـد، چـه       ميهاي درون سيستم ارتباطي تصميم  آن افراد يا سازمان
به عنوان واسطه و كارگزار از طـرف   (C)گزينشگران يعني . محتوايي تغيير كند و يا حذف گردد

. كنند منتقل مي (A)ها يعني  ها را از فرستنده ها را انتخاب كرده و آن هستند كه پيام (B)مخاطبين 
يا مجـرا در مقـام    (C)ا را جرح و تعديل نمايد چون ه تواند قبل از تهيه مطالب، پيام فرستنده مي

در بررسي دامنة قدرت نظام  (Sven Windahl)سون ويندال . كند يك ميانجي و واسطه عمل مي
  : نويسد ارتباطي مي

1992: 120-123) (Windahl,  اگر قدرت در اختيار(A)   باشد به اين معناست كه فرسـتنده
بـا  . ها در زمينه هاي مورد عالقه خود تأثير بگـذارد  سانهپيام در تالش است ـ تا بر پوشش ر 

گيرنـد، چـه چيـز و     آنان تصميم مـي . كامالً عاري از قدرت نيستند) خبرسازان(  (C)اين حال
ها و فرستندگان پيام، نيازهـاي اصـلي مخاطبـان را تعيـين      در واقع رسانه. چگونه منتقل شود

  . شود نيز كنترل ميكنند ولي جريان پيام از طريق باز فرست  مي
  

  ها سازي رسانه كاركرد برجسته .1-5
هاي جمعي به وسيله مـك كـوم و شـاو صـورت      سازي رسانه اولين تحقيقات در زمينه برجسته 

بـود كـه    ”نظريـه تزريقـي  “هـا،   شاخص اين ديدگاه. .Shaw and Combs)، (10-1977:3گرفت 
هـا مطـرح    رسانه”تأثير حداقلي“آن نظريه پس از. كرد مخاطب را در برابر رسانه منفعل تصور مي

مـيالدي، مرحلـة    70ولي از آغاز دهة . ها تأثيرات بسيار اندكي برمخاطب دارند شد، يعني رسانه
آلود  هاي مه كننده دريچه هاي تحريف ها بيشتر به مثابه آيينه ديگري آغاز شد در اين مرحله رسانه
مطـالبي كـه   . يكي از همين نظريـات اسـت   سازي برجسته. به جهان خارج از ذهن مطرح شدند

دهنـد،   دهند و يا فضاي بيشتري به آن اختصاص مـي  كنند و به آن جهت مي ها انتخاب مي رسانه



بخشـي، بـه ذهـن مخاطبـان و محـيط       كند در نتيجه سبب فرم در ذهن مخاطبان اولويت پيدا مي
  . شوند جهاني مي

  
  هدف تبليغات سياسي

  ميمعنا و حقيقت تبليغات اسال
كند، بلكه قيودي دارد كـه اگـر تبليـغ فاقـد آن      در تبليغات اسالمي، هدف، وسيله را توجيه نمي

اين قيود در دو شرط خالصـه  . عبادت نيست، بلكه معصيت است. باشد، تحريف و تزوير است
  :شود مي

موضوع تحقيق بايد عين حق و خير باشد و مصـلحت جامعـه را تضـمين كنـد و در      .شرط اول
  . تبليغ از مصدر بالغ به معني رشد و رسيدن به كمال است. ترين باشد ها صالح نيكيميان 

  

بايـد عـالوه بـر آن، شـيوه و راه     . تنها حق بودن و مصلحت بودن هم كـافي نيسـت   .شرط دوم
توان  مثالً حقيقت را نمي. نيت باشد تبليغات هم صحيح و مشروع و توأم با صداقت و حسن

توان با عناوين جعلي معرفـي   ديگران بيان كرد و فرد شايسته را هم نميبا جنجال و اتهام به 
  . نمود

  

  هدايت افكار عمومي. 2-1
داننـد و برخـي بـه تـوان      سازي جامعه مي ها را در يكسان شناسان، قدرت رسانه بعضي از جامعه
از آن وسـيله  اي بستگي به انتظـاراتي كـه مـردم     تأثيرات رسانه. كنند ها تأكيد مي تكثيرآفريني آن

هـا زمـاني مقبـول     دارند و ميزان برآورده شدن اين انتظارات توسط آن رسانة خاص دارد رسـانه 
هايي كـه در گذشـته،    نگري ها و آينده قول يعني نقل. مخاطبين خود هستند كه مورد اعتماد باشند

. ه باشداند از نظر كارشناسان و عقل و وجدان جمعي جامعه صحيح تشخيص داده شد بيان كرده
هاي علمي، فرهنگـي، سياسـي و اجتمـاعي الزم را بـراي      به اين ترتيب رسانة مذكور صالحيت

  . كند و مقبوليت ضروري را در اذهان مردم دارد مخاطبين خود اثبات مي
  
  شكل گيري افكار عمومي . 2-2

متقابل بـين  شناس آلماني، مدل مارپيچ سكوت را براي تأثير  پروفسور اليزابت نوئل نئومن جامعه
). 460: 1368راد،  محسـنيان (ارتباط جمعي، ارتباط فردي و درك شخصي افراد ارائه كرده اسـت 

صـورت   كوشند از داشتن يك نگرش و بـاور بـه   ايده اساسي اين مدل آن است كه اكثر افراد مي
 هنگامي كه تعداد اعضاي يك دسته، فرقه يا حزب به منظور تسـلط . منزوي و تنها اجتناب كنند

هاي ديگر رو به كاهش  يابد و در مقابل تعداد اعضاي دسته ها و احزاب ديگر افزايش مي بر دسته
گفتن افزايش يافته و در عوض عضو حـزب ديگـر بـه     گذارد، تمايل حزب نخست به سخن مي

اگر فردي در مورد يـك  . شود شود و به اين ترتيب يك مارپيچ آغاز مي كردن متمايل مي سكوت



تـرين حلقـة    كوچـك . ساكت باشد، ديگران نيز در مقابل او سكوت خواهنـد كـرد   عقيده و نظر
مارپيچ، نمايندة تعداد مردمي است كه در مقابل عقايد مسلط، عقايد انحرافي خود را به وضـوح  

  . كنند بيان نمي
  
  تمايز افكار عمومي در تبليغات سياسي. 2-3

 ,Nimmo). گـروه قابـل تقسـيم هسـتند    افكار عمومي برحسب عالقه افراد به سياست به چهار 
1981: 377-378).  
ــا عنــاوين  افــراد را مــي  ”دقــت بــي“، (latent) ”غيــر فعــال“، (attentive) ”متوجــه“تــوان ب

(inadvertent)  عالقه بي“و”(apathetic) نامگذاري كرد .  
  
زدهـاي  دهند، هنگـامي از وضـعيت نام   پنجم مردم را تشكيل مي اين گروه يك. افراد متوجه. الف

. ها توجه به اين موضوعات را آغاز كننـد  شوند كه رسانه انتخاباتي و موضوعات سياسي آگاه مي
بـه ايـن معنـا كـه نيـازي      . اي براي آگاهانيدن آنان الزم نيست اي شديد و گسترده پوشش رسانه

ها و يا با عنوان درشـت باشـد يـا در اخبـار عصـر       نيست، مطالب خبري در صفحة اول روزنامه
هـاي همگـاني بـراي مقاصـد      آنـان از رسـانه  . ديو و تلويزيون پخش شود تا مهم تلقي گـردد را

كنند و سپس در بحث هاي سياسي و رويـدادهاي جـاري، شخصـاً درگيـر      اطالعاتي استفاده مي
  . گيرند شوند و تصميم مي مي

  
 وجوي اطالعـات در خصـوص مسـائل سياسـي فاقـد      اين گروه براي جست. افراد غيرفعال. ب

گردند  شود، فعال مي ها منعكس مي صورت برجسته در رسانه اين افراد با وقايعي كه به. اند انگيزه
پردازند و بـه محـض    وجوي اطالعات جديد مي و پس از آن مانند گروه اول به رديابي و جست

ها حاصل شد، يك طبقه كامـل از جامعـه كـه قـبالً      آنكه سطح معيني از عالقه و توجه به رسانه
امـا عمـدتاً ايـن گـروه بـراي كسـب اطالعـات بـه         . رسند آگاه بودند به شناخت و آگاهي مينا

هـاي فـردي و جمعـي     در حالي كه دستة نخست بيشتر متكي بـه رسـانه  . كنند تلويزيون اتكا مي
  .    شوند سوم از مردم جامعه را شامل مي اند اين گروه تقريباً، يك مكتوب

  
دهنـد نسـبت بـه سياسـت      سوم جامعه را تشكيل مـي  ز حدود، يكاين گروه ني .دقت افراد بي. ج

به همين علت، . اند و براي كسب اطالعات به ميزان زيادي به تلويزيون اتكا دارند عالقه بسيار بي
آموزنـد ولـي    اين افراد به مرور زمان موضوعات مهم سياسي را مي. غيرفعال است  يادگيري آنان

يابنـد و تنهـا بـه     اي علمي و مسـتدل داشـته باشـد، دسـت نمـي     نهايتاً به شناخت دقيقي كه مبن
افـراد ايـن   . شـود  رسند و رفتار سياسي آنان نيز بر مبناي عقايدشان ابراز مي تصورات مبهمي مي

البته به شرطي كه اطالعات جديد بتوانـد  . گروه به آساني مستعد تغيير و دستكاري افكار هستند
  . به آنان  انگيزه بدهد و درك شود

  



اي به سياست ندارند و براي دستيابي به اطالعات به ميزان  اين گروه هيچ عالقه .عالقه افراد بي. د
اطالعـي مـزمن در يـك     اگر يادگيري غيرفعال و بـي . كنند هاي عمومي استفاده مي كمي از رسانه

ي از وجـود  وجود آيد و ادامه پيدا كند، اين امر مطمئنـاً ناشـ   دوره و جامعه از طريق تلويزيون به
هاي اين افراد، داشتن پايگاه اجتماعي و مردمي پايين است و آنـان بـا    از ويژگي. اين گروه است

  . شوند ترين شكل ترغيب مي اطالعات جديد، به ساده
  
  ها  در تبليغات سياسي  گري رسانه نقش بسيج 

گـر توسـط مـردم      ها، دستيابي به مرحلة پذيرش ايدئولوژي مبلّغ و بسيج گري رسانه هدف بسيج
هايي كه قبالً خـارج از حيطـة مشـاركت سياسـي قـرار       شود گروه بسيج سياسي سبب مي. است

اگـر مسـئولين نظـام،    . گيري سياسي شركت كنند داشتند، احساس كنند كه بايد در فرايند تصميم
حيح بـا  شناخت كافي از نيازهاي مردم نداشته باشند ــ كه البته اين امر ناشي از نبود ارتباط صـ 

عـالوه در   مردم است ــ و از تعهد و تخصص كافي در زمينة ادارة امور برخوردار نباشـند و بـه  
هاي وابسـته بـه    طلبي و تبعيض رفتار كنند، در اين صورت رسانه صداقتي، جاه امور كشور با بي

هـا را نخواهنـد    شـوند و قـدرت بسـيج تـوده     رو مي دولت از سوي مردم با فقدان پذيرش روبه
هـا و   هـاي اخيـر ارائـه واقعيـت     نكتة ديگري كه حائز اهميت است، آن است كه در سال. داشت

استفاده از منطق و استدالل همراه با ارتباط دوسويه و اعتمادآميز بـا مـردم، شـرط ضـروري در     
  . شود گري محسوب مي فرايند بسيج

  
              وجو شده و رضامندي كسب شده در بسيج مردم نقش  رضامندي جست. 3-1

انـد كـه همبسـتگي نسـبتاً قـوي ميـان        منـدي دريافتـه   پژوهشگران در نظرية نيـازجويي و بهـره  
منـدي   هرچه شكاف ميان ايـن دو بهـره  . شده وجود دارد وجوشده و كسب هاي جست رضامندي

. گيـرد  كمتر باشد، احتماالً مجرا يا محتوا از طرف مخاطبان بيشتر مورد ارزيابي مثبـت قـرار مـي   
اما برخالف . اند، خسته نخواهند شد وجوي آن زيرا مردم از به دست نياوردن آنچه كه در جست

مندي، سبب ارزيابي منفي از مجرا يا محتواي ارتباطي  آن، وجود شكاف عميق ميان دو نوع بهره
 اند و فعاليت ارتباطي آنـان   اند، دست نيافته وجوي آن بوده شود، چون مردم به آنچه در جست مي
  .,Windal) (163 :1992اند  كنند گمراه شده در نتيجه احساس مي. نتيجه مانده است بي
  
  ها  براي افراد  كاركرد رسانه. 3-2

 ,Mc Quail)كنـد  بندي زير را ارائه مي ها طبقه هاي استفاده از رسانه مك كوايل در تشريح انگيزه
1992: 63)  

  
  
  
  



  آگاهي. 3-2-1
وجـوي نظرهـاي    جسـت . واسطه جامعـه و جهـان؛ ب   و شرايط بيآگاه شدن از رويدادها . الف

ارضـاي كنجكـاوي و   . ها؛ ج مشورتي دربارة موضوعات عملي يا انتخاب عقايد و اتخاذ تصميم
  .كسب امنيت از طريق معرفت يافتن . فراگيري و خود آموزي؛ هـ .دعالئق كلي؛  

  

  هويت شخصي. 3-2-2
هـاي   شـناخت ارزش . ي بـه الگوهـاي رفتـاري؛ ج   دسـتياب . ها ي فـردي؛ ب  تقويت ارزش .الف

  . شناخت و بصيرت يافتن نسبت به خويشتن .دديگران؛ 
  

  همگرايي و كنش متقابل. 3-2-3
دسـتيابي بـه احسـاس     .همدلي اجتماعي و آگاهي و بينش نسبت به وضعيت ديگـران؛ ب  .الف
هـاي   فـاي نقـش  كمـك بـه فـرد در اي   . داشتن مصـاحب در زنـدگي؛ د  . هويتي با ديگران؛ ج هم

  . ياري رساندن به فرد در برقراري رابطه با خانواده، دوستان و جامعه .  اجتماعي؛ هـ
  

   سرگرمي. 3-2-4
آزاد سازي . پر كردن اوقات فراغت؛ د .استراحت؛ ج .ب گرفتن در مشكالت زندگي؛ ياري .الف

  .آرامش عاطفي و ايجاد لذات فرهنگي. هيجانات؛ هـ 
  
  ها  براي جامعه  كاركرد رسانه. 3-3
  اطالع رساني. 3-3-1

مناسـبات قـدرت را در   . تأمين اطالعات دربارة رويدادها و شرايط اجتماعي و جهـان؛ ب . الف
  . شود اطالع رساني سبب تسهيل نوآوري، انطباق با آن و پيشرفت مي. سازد؛ ج جامعه آشكار مي

  
  همبستگي. 3-3-2

حمايت از قدرت و هنجارهاي . ا و اطالعات؛ بتوصيف، تفسير و تشريح معناي رويداده. الف
ايجـاد وفـاق و تعيـين     .هاي جداگانه؛ هــ   هماهنگ كردن فعاليت .اجتماعي كردن؛ د. حاكم؛ ج
  .ها و نشان دادن موقعيت اولويت

  
  استمرار. 3-3-3

ايجـاد و  . هاي نوين فرهنگي؛ ب ها و پيشرفت بيان فرهنگ حاكم و شناخت خرده فرهنگ. الف
  .ها  زشابقا ار

  
  سرگرمي . 3-3-4

  . وسيلة استراحت، تأمين سرگرمي و تفريح .هاي اجتماعي؛ ب كاستن از تنش .الف
  



  گري بسيج. 3-3-5
ريزي براي اهداف اجتماعي در زمينة سياسـت، جنـگ،    ها، سبب برنامه گري رسانه كاركرد بسيج

  . توسعة اقتصادي، اشتغال و گاهي مذهب است
  

  

  اطبان اصول متقاعد سازي مخ
دهـد و   براي انتخـاب بهتـر سـوق مـي      هاي ارتباطي صحيح فرد را به سوي درك آگاهانه روش

  .  كند قدرت افراد جامعه را به سوي انتخاب صحيح و اصلح و اقتدار مشروع معطوف مي
                                                          

  شوندگان كنندگان و انتخاب بين انتخاب عوامل مؤثردر افزايش تأثير ارتباط. 4-1
  هاي انتخاب شوندگان ويژگي. 4-1-1

همچنين كسـي كـه پيـامي را    . شود تر از ديگران مورد قبول مردم واقع مي مردان آسان گفتار نيك
اما همة مردم به يك اندازه . افراد متخصص قابل اعتمادتراَند. كند، بايد متخصص باشد منتقل مي

. پذيرنـد  مند، بيشتر تأثير مـي  افراد ازكساني كه به آنان عالقه. گيرند بلغ قرار نميتأثير يك م تحت
شان است، لطفـي كـرده    دهند تا نسبت به كسي كه مورد عالقه گاهي نيز عقايد خود را تغيير مي

گاهي نيز . باشند، حتي اگر براي شخص نامزد، امكان آگاهي از اين موضوع وجود نداشته باشد
كنند، حتي اگر آن  رابر متقاعدشدن از سوي كسي، كه او را دوست ندارند مقاومت ميافراد در ب

بعضي از عوامل مـؤثر در افـزايش اعتمـاد    ). 69-64: 1369ارونسون، (شخص متخصص باشد 
  : شناسان اجتماعي عبارت است از مخاطب به پيامِ وسايل ارتباط جمعي، طبق نظر روان

كند، ظاهراً مخـالف منـافع شخصـي او باشـد،      استدالل مي )كانديدا(رسان  موضوعي كه پيام •
دهنـده سـودي نبـرد و     اگر نامزد انتخاباتي از متقاعدسـاختن رأي . غرض باشد عبارتي، بي به

دهنده به او اعتماد خواهـد كـرد و تحـت نفـوذ او      حتي ضرري را هم برخود وارد كند، رأي
  . قرار خواهد گرفت

در نتيجـه بـراي مخاطـب، قابـل اعتمـاد      . تأثير قرار دهد سعي نداشته باشد مخاطب را تحت •
شود، اگر مخاطب بفهمد مبلّغ سعي دارد باوري را بـه او بقبوالنـد، آن را قبـول نخواهـد      مي
  . كرد

  . سعي كند مخاطبان او را دست بدارند و به او عشق بورزند •
ازه احتمـال رأي دادن  گير مهم باشد، به همان اند هر قدر شخصيت نامزد انتخاباتي براي پيام •

اند، بـراي آنـان ارزش بيشـتري      اشخاصي كه براي ديگران مهم. شود مخاطب به او بيشتر مي
  . چون برايشان اعتبار دارند. كنند اند و با آنان همانندسازي مي قائل

هايي مانند لباس پوشـيدن، نحـوة آرايـش مـو، جـذابيت       تحقيقات نشان داده است، جذابيت •
شـود   ار مثل خنديدن، راه رفتن و صحبت كردن باعث افزايش رأي نيـز مـي  چهره، نحوة رفت

  ).62ـ61: 1372آقايانس،(



 . نامزد انتخاباتي بايد پيام خود را طوري ارائه كند كه خود را همفكر مخاطب نشان دهد •
  

كننـد، اگـر يكـي از نامزدهـا پـول       جمهوري فعاليت مي از دو فردي كه براي احراز مقام رياست
براي مخارج مبارزات انتخاباتي در اختيـار دارد، بـراي آنكـه بتوانـد از حـداكثر اشـتهار       كمتري 

. كنـد  دهد و با ملّت بيشتر ديدار مـي  رايگان برخوردار شود با مطبوعات تعامل بيشتري انجام مي
اي هستند كه هميشه هم نسبت بـه نـامزد    ها، گزارشگران با سابقه كنندگان در اين برنامه مصاحبه

كننـد و گـاهي    هاي دشواري مـي  اغلب از او پرسش. جمهوري دلسوزي و شفقت ندارند ستريا
نامزد انتخاباتي در تمام وقـت در حالـت دفـاعي بـه سـر      . سازند اي مطرح مي سؤاالت خصمانه

قـرار   كشد و رفتار بي اي ناخوشايند به تصوير مي گاهي دوربين فيلمبرداري او را از زاويه. برد مي
گاهي نامزد انتخاباتي در يافتن كلمـات مناسـب دچـار اشـكال     . كند را ترسيم مي و اضطراب او

اما رقيب انتخاباتي او كه پـول كالنـي را هزينـه    . تواند شمرده و آرام صحبت كند شود و نمي مي
در عوض با صرف مبالغ هنگفت، در . ها ظاهر شود گونه برنامه بيند در اين كرده است، نيازي نمي

در نتيجة پرداخت پول بيشتر، متصـديان دوربـين و   . شود ها از او فيلمبرداري مي تبهترين موقعي
تـر نشـان    هاي الزم، او را پـر تحـرك   دهند و با گريم كارگردانان، سيماي بهتري از او نمايش مي

. كند كه از پيش تهيه و روي آن تمرين شـده اسـت   هايي مي كننده از او پرسش مصاحبه. دهند مي
اي اشـتباه كنـد و يـا     اگر در تلفظ كلمـه . هاي او مستدل، مختصر و شمرده است خدر نتيجه پاس

كنند تا نتيجـة   شوند و صحنه را چندين بار تكرار مي ها متوقف مي اي را از ياد ببرد، دوربين كلمه
دهي اين دو رقيب انتخاباتي برابر باشد، رقيب دوم  اگر ساير عوامل مؤثر بر رأي. عالي عايد شود

  . بيشتري براي انتخاب شدن دارد اقبال
  
در تعاريف اوليه از مفهوم مخاطبان ارتباط جمعي، كـانون   .كنندگان هاي انتخاب ويژگي. 4-1-2

آمدند كه ارتباطي  شمار مي اي همسان به متمركز بود و مخاطبان توده ”اي جامعه توده“توجه روي 
اي منفعل، ناپايدار  توده. تماعي بودندنامشخص با فرستنده داشتند و فاقد پيوستگي و ساختار اج

مخاطبـان   در حـالي كـه در جامعـه، هـم    . و تأثيرپذير، كه قادر به كنش متقابل با يكديگر نبودنـد 
ها به شكلي سـازمان يافتـه عمـل     مخاطبان خالّق وجود دارند كه در ارتباط با رسانه منفعل و هم

هـاي شـناختي مخاطبـان     اره بـه مهـارت  ويلسون يكي از پژوهشگران آمريكايي، با اشـ . كنند مي
مخاطبان واقعي كسـاني هسـتند كـه هنگـام رويـارويي بـا پيـام، مجهـز بـه دانـش و           «: گويد مي

ها را نه تنها در تفسير پيام مورد استفاده قرار دهند،  هاي شخصي خود هستند و قادراََند آن تجربه
همچنـين برخـي از   . (Haenens, 1996: 150)»آن نيز مقاومت كنند ”جهت گيري“بلكه در برابر 

اي از  عـده . اَنـد  مخاطبان از نظر تأثيرپذيري نيـز بـا يكـديگر متفـاوت    «پژوهشگران معتقدند كه 
تـري نسـبت بـه     اي ديگـر ديـدگاه وسـيع    دهند و عده مخاطبان گروه كوچكي را مرجع قرار مي

رهـاي خـاص در   تـوان انتظـار داشـت، آن اسـت كـه باو      بهترين چيزي كه مي. ها دارند واقعيت



وجـود آوردن رفتارهـاي خـاص     هاي خاص هستند كه به نوبة خـود باعـث بـه    بردارندة نگرش
  .(Windahl, 1992: 183- 185)» شوند مي

كردن صاحبان برخي مناصب فراخوانده  هايي كه براي انتخاب كنندگان به عنوان توده انتخاب
هـا و   ز منتخبان خود انتظار دارند ايدهآنان ا. شوند، هميشه داراي نيروي قضاوت قوي نيستند مي

عقيدة توده گاهي ناشي از عقل و منطق نيست، بلكه امري تلقيني «. آرزوهاي آنان را پاسخ دهند
كنندگان را تا حدودي در دست  هاي انتخاباتي هستند كه عقايد و آراي انتخاب است و اين هيئت

هـا بـراي او    تـأثير قـرار دادن هيـأت    باشد، تحتاي مقبول  هرگاه نامزد انتخاباتي تا اندازه. دارند
البتـه همـة شـنوندگان، يـا خواننـدگان يـا       ). 201-208: 1369لوبـون،  (» چندان مشكل نيسـت 

  : نظردهندگان با هم يكسان و مشابه نيستند و چند عامل ديگر نيز قابل ذكر است
لت باشد كه در جامعه شايد به آن ع. شوند تر از مردان متقاعد مي رسد زنان آسان به نظر مي •

  . كنند اند و كمتر در مسائل شك و ترديد مي تر از مردان زنان تسليم
اگر شخص داراي . شود تأثير پيام واقع مي تر تحت گيرد، آسان كم مي فردي كه خود را دست •

گيرد و ممكن اسـت بـا    تأثير تبليغات انتخاباتي قرار مي عزت نفس بااليي باشد، كمتر تحت
  .شود نفس پايين، تسليم مبلّغ مي ل قبول نيز مخالفت كند، ولي فردي با عزتمبلّغي قاب

  . شود كه رأي دادن مخفي نباشد عامل مؤثر ديگر امنيت است و در انتخاباتي مطرح مي •
گيران از افرادي  گير مبهم باشد و پيام اطالعي است، هرچه موقعيت براي پيام عامل ديگر، بي •

تـأثير    نامزدهـاي انتخابـاتي را از قبـل نشناسـند، بيشـتر تحـت       ناآگاه تشكيل شده باشـند و 
اطالعي و ناآگاهي از ماهيت پيام، سـبب تسـريع فراينـد     بي. گيرند هاي تبليغاتي قرار مي پيام

كنند تا به تحليـل مشـاهدات    هاي افراد اعتماد مي سواد بيشتر به گفته افراد بي. شود تلقين مي
.  محـدود، نارسـا و ضـعيف اسـت و ناآگـاه، زودباورانـد      چون مشاهدات آنان، . عيني خود

همچنين افرادي كه فرصت روزنامه خواندن و يا اطالع گرفتن از اخبار را ندارند، يـا حـس   
  . كنجكاوي و تحقيق در آنان وجود ندارد، اقشاري زودباوراند

انتخاباتي قرار  تأثير نامزدهاي گير قدرت انتقاد كمتري داشته باشد، بيشتر تحت هر اندازه پيام •
بنـابراين فـرد   . هوش قـدرت انتقـاد كمتـري دارنـد     افراد كم. شود گيرد و زودتر اغوا مي مي
عالوه افراد خجـالتي كـه    هوش قدرت بررسي موقعيت نامزدهاي انتخاباتي را ندارد و به كم

  . توان بيان انتقاد ندارند، زود باورتراند
اي  اگر در جامعه. پذيرد باشد فرد آن را بهتر مي تر هر قدر پيام با عقايد و احساسات نزديك •

گيران  آزادي بيان نباشد و تنها در زمان كوتاهي به نامزد انتخاباتي آزادي بيان داده شود، پيام
تـر از   جوانـان آسـان  . مؤلفة مهم ديگر سن مخاطبـان اسـت  . گيرند تأثير قرار مي بيشتر تحت

  .شوند ميانساالن و بزرگساالن متقاعد مي
  



. هاي مخاطبان، سن آنـان اسـت   گونه كه اشاره شد، يكي از ويژگي همان. نسل جوان در انتخابات
با آموزش صحيح قـواي نهفتـة   . اهميت قشر جوان در قدرت جسماني و رواني بسيار آنان است

جوانان سرماية مـادي نيسـتند كـه    . توان سريعاً جامعه را به سوي توسعه سوق داد اين گروه، مي
آن خللي وارد آيد، بتوان حيات آنان را از نو ساخت، بلكه اين سرمايه از دسـت خواهـد    اگر در
هاي اجتماعي هستند و مطبوعـات باعـث افـزايش     آنان آمادة پذيرش وظايف و مسئوليت. رفت

ولـي ابتـدا بايـد نيازهايشـان را     . شـوند  اين آمادگي و باال رفتن سطح فرهنگ و دانش آنـان مـي  
تواننـد   هايي مـي  مطبوعات با ارئة پيام. سازان را نيز مشخص كرد مقاصد پيام شناخت و انگيزه و

آنـان  . سبب ايجاد تفاهم آنان با بزرگساالن شوند و اختالف عقايـد و سـاليق را كـاهش دهنـد    
  . سازان بالفعل فردا هستند جمعيت فراوان و بالقوة كنوني و آينده

دهنـدگان، ويژگـي و    ديگـر در متقاعدسـازي رأي   مولفة مهم. هاي پيام انتخاباتي ويژگي. 4-1-3
هاي عمومي هـر   براي تأثير پيام انتخاباتي بايد عالوه بر ويژگي. شرايط ارائة پيام انتخاباتي است

  : هاي خاص پيام انتخاباتي نيز رعايت شود ، ويژگي....پيام مانند قابل فهم بودن، ساده بودن و
گيريم، چون نخستين نقش ايجاد شـده   ي را كه ابتدا ياد مياز نظر يادگيري، مطالب .اثر مقدم .الف

  . مانده و پديدة بازداري، مانع از يادگيري بعدي خواهد شد در ذهن هستند، در حافظه باقي
هـا   ترين آن گيريم، به دليل آخرين و نزديك مطالبي را كه بعد از مطالب اول ياد مي .اثر مؤخر .ب

بنـابراين  . ي، مانع از به ياد ماندن مطالب اول خواهد شـد دار در ذهن و بر اساس پديدة نگه
اگر زمان بين دو پيام كم و فاصله بين  .الف: زمان سخنراني كانديداها، تأثيرات متفاوتي دارد

يعنـي پيـام اول   . دهـد  گيران زياد باشد، پديدة بازداري روي مي گيري پيام پيام دوم و تصميم
در نتيجـه  . دهد آورد و اثر مقدم روي مي دوم به عمل مي حداكثر مداخله را در يادگيري پيام

اگر فاصلة ارائة دو پيام زياد باشـد و فاصـله بـين     .ب. سخنران اول داراي مزيت خواهد بود
دهد، يعني اثر مؤخر  داري روي مي گيران كوتاه باشد، پديدة نگه گيري پيام پيام دوم با تصميم

اگر تاريخ انتخابات چنـد روز ديگـر   . خواهد شد شود و سخنران دوم داراي مزيت ظاهر مي
اي نيست، نـامزدي بـا احتمـال بيشـتر موفـق اسـت كـه اول         است و بين دو سخنران فاصله

اما اگر بين دو سخنران فاصلة زيـادي  ). در صورت مساوي بودن بقية شرايط(سخنراني كند 
در (بـه احتمـال بيشـتر     باشد و انتخابات بالفاصله پس از سخنراني دوم انجام شود، نامزدي

موفق است كه سخنران آخر باشد، چون رأي دهنـدگان  ) صورت مساوي بودن ساير شرايط
داري به نفع او خواهد بود  لذا پديدة نگه. بايد بالفاصله پس از سخنراني دوم تصميم بگيرند

كننـدة نتيجـه خواهـد بـود كـه سـاير عوامـل مـؤثر در          اثر مقدم و مؤخر در صورتي تعيين(
  ).گيري افراد يكسان باشد صميمت

بهتر اسـت نـامزد انتخابـاتي ابتـدا بـاور رقيـب را مـورد بحـث و          .تبليغ با استدالل دو جانبه.ج 
هـاي منطقـي و محكـم،     هاي او را بيان كند، سپس با اسـتدالل  بازنگري قرار دهد و استدالل

هـاي    بيـان اسـتدالل   ادعاهاي او را رد كند و خواست خود را بـا ادلـة الزم بيـان كنـد و بـا     



اسـتفاده از  ). 168-161: 1372آقايـانس،  (مخالف، صداقت و عدالت خـود را نشـان دهـد    
هاي اساسي بـراي قـانع كـردن مخاطبـان اسـت، امـا        استدالل و منطق در پيام يكي از روش

هاي قوي و محكم براي پشتوانة پيام واقع شدن وجـود نـدارد، در ايـن     هنگامي كه استدالل
   :هاي خاص استفاده كرد د از افراد معتبر در زمانصورت باي

  
  آوران در خدمت انتخابات  نخبگان و نام
ها براي مخاطبان با عاليق و يا خـاطراتي همـراه اسـت و شـايد      اي برخي از چهره در هر جامعه

هاي اجتماعي، محل مناسبي براي  ترين حركت بتوان گفت صحنة انتخابات به عنوان يكي از مهم
ها برحسب موقعيت خود و يا تخصصي كه دارند،  اين چهره. هاي محبوب است ده از چهرهاستفا

دهنده، نفوذ پيـام را كـارا و مـؤثر     ها به عنوان پيام داراي اعتبار و جذابيت هستند و استفاده از آن
  :ها به طريق زير امكان پذير است استفاده از اين چهره. خواهد كرد

هاي آن جنـاح   چهرة محبوب و مردمي به عنوان نمايندة مطلوب. ومصاحبه شونده و پاسخگ. لفا
شود و هنگامي كه با رغبت دربـارة نـامزد انتخابـاتي مـورد نظـر صـحبت        سياسي ظاهر مي

اگـر چـه ممكـن    . شود كند، سبب ايجاد عالقه و متابعت همكاران و دوستداران خود مي مي
  . است براي هواداران گروه رقيب، جذاب نباشد

اگـر چهـرة محبـوب مردمـي اعتبـار       ):گـر  مصاحبه(عنوان مشاور و مجري برنامة انتخاباتي به. ب
عنوان گرداننـده و مشـاور بحـث و منـاظره      بيشتري از نظر علمي، فرهنگي و هنري دارد، به

شود، و اگر محبوبيت و جذابيت او بيش از اعتبار علمي اوست، در نقش  مطبوعاتي ظاهر مي
اي باشد و بايد از شهرت و  البته اين برنامه نبايد كليشه. او استفاده كرد توان از گر مي مصاحبه

هاي مطبوعاتي اسـتفادة جديـدي شـود و از     آوازة آنان همراه با كنترل و آگاهي، در گزارش
ماننـد اعـالم حمايـت كارگردانـان و     (كننده و يكنواخـت پرهيـز شـود     تكرار مطالب خسته

عدي آن، احساس خودجوش بودن حركت مردمـي و وجـود   تأثير ب). هنرپيشگان از نامزدها
شود و به عالوه تأثيرات  يك كنش ملي در مخاطب است كه باعث تحرك سياسي جامعه مي

  . فرامرزي مثبتي نيز از جامعه عرضه خواهد كرد
  
  فرايندهاي متقاعدسازي در رفتار انتخاباتي . 4-2

نشان داده است كه ايـن وسـيله نقـش مهـم و     تحقيقاتي كه در زمينة تأثير مطبوعات انجام شده، 
هـاي   البته شـرايط و ويژگـي  . گيري عقايد و متقاعد ساختن افكار داشته است فراگيري در شكل

اثرات ارائه شدة يك پيام «. گذارد ها  اثر مي متعددي بر نحوة متقاعد شدن مردم از سوي روزنامه
گيران  هاي اجتماعي مشابه در بين پيام بندي در يك كانال ارتباطي، به خصوصيات روحي و طبقه

گيرنـد و همچنـين    هاي اجتماعي كه اين افـراد در آن قـرار مـي    اين اثرات به گروه. بستگي دارد
  .(De Fleur, 1970: 152-153)» اشخاصي كه با آنان در تماس هستند، بستگي دارد



  نظرية تأثير  انتخابي . 4-2-1
يكايي در تبيين نظرية انتخابي خود، معتقـد اسـت كليـة    ملوين دفلور انديشمند و پژوهشگر آمر

متغيرهـاي بـالقوه    .سـازد  شناختي كه افراد را از يكديگر متمايز مي شناختي و جامعه عوامل روان
از يك سو و ) هاي جمعي محتواي ارائه شده از سوي رسانه(گري هستند كه بين محرك  مداخله

ش ايجاد شده ميـان مخاطبـاني كـه در معـرض آن     تغيير در احساس، يا كن(پاسخ از سوي ديگر 
هـاي فـردي،    تواننـد تفـاوت   اين متغيرهاي مداخله گـر مـي  . كنند عمل مي) گيرند محتوا قرار مي

اي كـه از   هر مجموعـه . هاي ناشي از آن روابط اجتماعي باشند طبقات اجتماعي و خرده فرهنگ
ها و سپس تفسـير   ن به محتواي رسانهتوانند به نحوي سبب توجه انتخابي مخاطبا اين عوامل مي
  . آن محتوا شوند

  
  اصول چهارگانة نظرية تأثير  انتخابي 

هاي فردي در ساختار شناختي، منجر به گزينش الگوهاي متفـاوتي   تفاوت .اصل توجه انتخابي. 1
مردم قادر نيستند به تمامي اطالعاتي كه در حـال  . شود ها از سوي افراد مي از محتواي رسانه

هـاي   صـافي “بنـابراين بـا اسـتفاده از    . اند، توجه كننـد  قابت با يكديگر به حد اشباع رسيدهر
هاسـت، مقـادير    هاي فردي، طبقات اجتماعي، پيوندها و عضويت آن كه همان ويژگي ”ذهني

   (De Fleur, 1986: 195).زيادي از اطالعات را حذف مي كنند
محتواي خاص با ارزش پاداش و يا مجازات ويلبر شرام معتقد است كه ميزان توجه به يك 
او معتقد اسـت در صـورتي كـه پيـام     . شود مشاهده شده و يا تالش مورد نياز، مشخص مي

داراي ارزش پاداش باال، مجازات اندك و حداقل كوشش رمزگشايي باشد، ميزان پذيرندگي 
تن احساسـات  مجازات منفي آن است كه باعث بـرانگيخ . كنندگان بيشتر خواهد بود دريافت

تحقيقـات آزمايشـگاهي    (Tan, 1980: 70). منفي نظيـر تـرس يـا احساسـات گنـاه گـردد       
ها در اختيـار مـا قـرار     تري از تأثيرات انگيزه اطالعات دقيق (Rosenberg, 1965)  روزنبرگ

نحوة استدالل او به اين شرح است كـه پـاداش كمتـر، تغييـر بيشـتري را موجـب       «. دهد مي
شـونده بخواهـد، موجـب     آنكه آزمـايش  ، بي)يا تبليغ زياد(پاداش بسيار زياد  فرايند. شود مي

ها  اين گرايش. گردد هاي محتاطانه نسبت به او مي كننده و بروز گرايش ترس از نيت آزمايش
دوچ، (» برنـد  شونده را نسبت به تغييـر گـرايش بـاال مـي     به نوبة خود مقاومت افراد آزمايش

1374 :105.(  
هـا    شود كه بـه وسـيلة آن   شناختي اطالق مي هايي روان اداراك به فعاليت .اك انتخابياصل ادر. 2

كننـد، سـازمان    هاي حسي را كه از محيط بيرون خود دريافت مـي  تفسيرهاي معنادار محرك
هاي عضويت اجتماعي، يـك محتـواي    به اين ترتيب افراد به دليل تفاوت در شبكه. دهند مي

  .  كنند تفاوتي تفسير و تعبير ميهاي م مشابه را به شيوه



برخي از افراد، فعاالنه، برخي از محتواها را براي مدت طوالني به يـاد   .اصل يادآوري انتخابي. 3
آورند و برخي ديگر با سـاختارهاي متفـاوت شـناختي، عضـويت طبقـاتي و پيونـدهاي        مي

  . كنند سياسي متفاوت، همان محتوا را به سرعت فراموش مي
 ,De Fleur) ها يكسان نيست كنش هيچ يك از افراد نسبت به پيام رسانه .كنش انتخابياصل . 4

1989:196).  
  

هـا،   هاي فرهنگـي و اجتمـاعي، خـرده فرهنـگ     بنابراين افراد بر اساس تجارب يادگيري، محيط
هـاي سياسـي و    ها، دوستان و خانواده و همكاران، روابـط اجتمـاعي، وابسـتگي    عقايد و نگرش

هـا  بـا    تمايز با يكديگر، در توجه، ادراك، يادآوري و كنش نسبت بـه محتـواي رسـانه   جناحي م
  . كنند يكديگر تفاوت دارند و انتخابي عمل مي

ها قبل از تغييـر   رسند و تغيير عقايد و ارزش افراد در زمينة ارتباطي از شناخت به ادراك مي«
ترين مرحلـة   ر است و باالخره سختت شود و نيز مرحلة شناخت از ادارك آسان رفتار حاصل مي

. الف :هاي ارتباطي سه زمينة كلي وجود دارد در پژوهش. ارتباط، تغييرات اساسي در رفتار است
و  اثرات وسـايل ارتبـاط جمعـي در تغييـر عقيـده      .ب اثرات وسايل ارتباط جمعي در شناخت؛

   .تأثير وسايل ارتباط جمعي در تغيير رفتار. ها؛  ج ارزش
هـا و تجـارب مسـتقيم     شناخت نتيجة تـأثير  متقابـل محتـواي رسـانه    . اخت و ادراكشن. الف

اگر فردي در موضوع مورد انتخاب رياست جمهوري داراي منافع معنوي يـا  . مخاطب است
مادي باشد، انتشار اخبار و مطالب مربوط به آن موضوع مورد نظر در مطبوعـات، آگـاهي او   

زيـرا تجربـة   . دهـد  ها تأثيري ندارد، افزايش مـي  زندگي آنرا بيش از كساني كه انتخابات بر 
توفيق يافتن در مرحلة ادراك نياز . كند شخصي او را براي داشتن چنين اطالعاتي تقويت مي

اي اخبـار   در ايـن بـين، اگـر روزنامـه    . منـدي مخاطـب دارد   به عرضة بيشتر مطلب و عالقه
و رساندن وي به مرحلـة ادراك شكسـت   نادرست ارائه كند، در برقراري ارتباط با مخاطب 

از طرفي نيز ممكن است عقايد شخصـي افـراد، موضـوع واقعـي ارائـه شـده در       . خورد مي
مانند هنگامي كه اعالم نتايج يك نظر سـنجي در مـورد حمايـت    . ها را تحريف كند روزنامه

ن خبر درصد بااليي از مردم نسبت به نامزدي خاص، سبب شود، برخي ديگر از مخاطبان اي
هاي  بنابراين ويژگي. كننده از سوي جناح مقابل تلقي كنند را يك توطئه پيچيده و خبر گمراه

شخصيت مخاطبان يا به بيان ديگر، پيش شرطي بودنشان، سـبب طـرح شـناختي جديـد در     
  . شود ها مي آن

  
و درك هاي مخاطبان، بـه آگـاهي    بديهي است كه تغيير كردن ارزش :ها تغيير عقيده و ارزش. ب

هاي مهم و قابل توجهي براي جوانان و نوجوانان  اگر نامزدي پيام. محتواي پيام بستگي دارد
تـر كمتـر در    دهد، عقيدة افراد مسـن  كند و مكرراً آنان را مورد خطاب خود قرار مي ارائه مي



هاي همگاني،  شواهد پژوهشي مبين اين نظريه است كه در رسانه. گيرد معرض تغيير قرار مي
 Weiss , 1968: 180)تر از تغيير دادن عقايد موجود است به وجود آوردن عقايد جديد آسان

تواند با مطـرح سـاختن مسـائل و     جمهوري مي به اين ترتيب يك نامزد پست رياست(190. 
گيران را در مقابل موضوع ارائه شدة جديد مصون كنـد و در آنـان    موضوعات تازه و نو پيام

شـود، مقاومـت بـه     د مخالف كه بعدها از سوي جناح مقابل پيشنهاد مـي براي پذيرفتن عقاي
اي را بـه مخاطبـان ارائـه دهنـد و      هاي سياسي گسترده توانند افق ها مي روزنامه«. وجود آورد

مگر آنكه در مطالـب  . (Schramm, 1964: 127)» سبب رشد اجتماعي و سياسي افراد شوند
باشـد، كـه در ايـن    .... ، خشونت و برخورد لفظي و آن رسانه، آثار منفي مانند تحريف خبر

. گيرند ولي تأثيري در آنان نخواهد داشت صورت مردم در معرض اخبار دست اول قرار مي
اي و بازدارنده ماننـد   ها، زماني است كه عوامل واسطه استثناي اين نوع تأثيرگذاري بر ارزش

ل در اجتمـاع و يـا رهبـران فكـري     هاي مقاب عدم تمايل قبلي براي همفكري يا وجود گروه
. كننـد  ها جلوگيري مـي  هاي جديد از طريق روزنامه وجود دارند كه از ايجاد عقايد و ارزش

ها تأثير  زيادي براي تغيير عقايد كساني كـه عقيـدة خاصـي دربـارة نـامزد       بنابراين روزنامه
اي كـه باعـث    دليـل عمـده  . انـد، نخواهنـد داشـت    جمهوري در طول زمان پيدا كرده رياست

كنندة عقايد به جاي تغيير آن باشد، ترس از دست دادن بخـش   شود يك روزنامه، تقويت مي
به همين دليـل آنـان از   . عظيمي از خوانندگان خود در يك جامعة مبتني بر رقابت آزاد است

احتمال ضعيفي وجود دارد . كنند كه از پيش همگاني شده باشد رفتار و عقايدي پشتيباني مي
هـايي اختصـاص    براي مدتي طوالني، قسمت اعظم مطالب يك روزنامه، به ارائه ديـدگاه  كه

مگر آنكـه  . اند عالقگي خود را به پذيرش آن نشان داده يابد كه اكثريت مردم از قبل، عدم بي
چـون يـك   . دهـد  ارگان جناح خاصي باشد، كه روزنامه را مـورد حمايـت خـود قـرار مـي     

اد مايل به بيان عقايد سياسي افراطي نيست، زيرا ترس از دسـت  نويس به احتمال زي سرمقاله
حتي نشريات زيرزميني كه كالمشان عمـدتاً بـرخالف پسـند    . دادن خوانندگان خود را دارد

هـا از   روزنامـه . كننـد  هاي موجود خوانندگان منظم خـود را تقويـت مـي    عامه است، گرايش
هاي دروني افراد را در هـم   يد عامه، گرايشسو با قرار دادن انحرافات جامعه در مقابل د يك
از نتـايج ايـن عمـل،    . كننـد  شكنند و از سوي ديگر با تكرار، عقايد خاصي را تقويت مي مي

مـردم  . يابـد  هـا كـاهش مـي    در نتيجه فردگرايي و وجود تفـاوت . يكرنگ شدن جامعه است
اند عقايد اكثـر مـردم چنـين     ها اعالم كرده كنند، به اين دليل كه روزنامه اي را قبول مي عقيده
هـا، كـه    هاي كوچـك و اقليـت   دهد كه با وجود گروه شناسي نشان مي تحقيقات روان. است

كنند و اين  هايي در مقابل اكثريت دارند، غالب مردم به سادگي با اكثريت سازش مي مقاومت
بـه   مطبوعات به اعطـاي حسـن شـهرت و اعتبـار    . هاست امر ناشي از متقاعدسازي روزنامه

هـا و   هـا و انجمـن   هاي اعالم حمايت گـروه  پردازند و فهرست نامزدهاي مورد نظر خود مي
مطبوعـات  . دهنـد  هاي سرشناس را با برخي امضاها در مقابل ديدگان خواننده قرار مي چهره



اعتنـايي   شود و اين امر بر بي گاهي سبب بروز نوعي شناخت سطحي از مسائل اجتماعي مي
  . گذارد معه سرپوش ميبرخي از افراد جا

  
كننـد، تمايـل مـردم بـه      اي كه مطبوعات ايجاد مي يكي از تغييرات رفتاري عمده. تغيير رفتار. ج

ها بـر رفتـار    اي كه در زمينه اثر رسانه با تحقيقات قابل مالحظه«. شركت در رأي دادن است
جـاد گـرايش از يـك    ها و اي رسد كه تأثير رسانه دهندگان انجام گرفته است، به نظر مي رأي

تـأثير تبليغـات    حزب به حزب ديگر ناچيز و قابل اغماض است و رأي دهندگاني كه تحت
اند، بسيار  اي نداشته اند كه در گذشته نسبت به وي عالقه سياسي، به فردي گرايش پيدا كرده

 هاي موجـود فـرد و تـداوم او در پشـتيباني     ها، تقويت گرايش نقش عمدة روزنامه. اَند اندك
اين عقيده كـه تعـداد كمـي از رهبـران فكـري از طريـق       . اش است نامزد جناح مورد عالقه

 , Aronson) گذارند، امروزه طرفداران زيـادي نـدارد   ارتباط در جامعه، بر ديگران تأثير مي

مـا را بـه    ”جريان دو مرحله اي“نگاهي دقيق به : گويد ويلبر شرام مي  (195 - 190 :1968.
هـاي   بنـاميم،  زيـرا گـروه   ”اي مرحلـه  n“ازد كـه بهتـر اسـت آن را جريـان      اند اين فكر مي

هاي  تأثيرگذار ديگري هستند كـه از ايشـان كسـب اطـالع      تأثير گروه تأثيرگذار، خود تحت
هاي  ـ ارتباطي شخص با كانال هاي اطالعاتي با اين حال بايد توجه داشت كه كانال. كنند مي

هـاي ارتبـاطي شخصـي،     عالوه اينكه، كانـال  كنند و به يهمگاني به موازات يكديگر عمل م
  .(Schramm, 1970: 51)مؤثرترين عامل در ايجاد تغيير رفتار در جامعه است 

  
  هاي رقيب  هاي ارتباطي مقابله با تبليغات رسانه روش

ـ  هـاي بيگانـه هرگـاه در آسـتانة يـك تحـول سياسـي        تجارب قبلي حاكي از آن است كه رسانه
اي بر محـور آن   گيرند، حجم تبليغات خود را به شكل فزاينده هم دركشور ما قرار مياجتماعي م

هـا   باشند و از روش گيري از آن در جهت اهداف خود مي كنند و به دنبال بهره تحول متمركز مي
شناسي براي رسـيدن بـه اهـداف تبليغـي خـود سـود        شناختي و جامعه هاي خاص روان و شيوه

آنـان  . هاي رايج، القاي يـأس و ايجـاد تزلـزل در روحيـه مـردم اسـت       شيكي از رو. جويند مي
كننـد و متقـابالً    تصاويري نامطلوب و نامتوازن از موقعيت و شرايط جامعه به مخاطبان القـا مـي  

نمـايي   دهند و از دو شيوه بـزرگ  هاي فرد و جامعه را دور از دسترس جلوه مي آرزوها و ايدئال
كنند كه منجـر بـه كـاهش عاطفـه، افـزايش       ط مثبت استفاده مينمايي نقا نقاط ضعف و كوچك

نمايي يك جريان سياسـي   در روش ديگر، دشمن با بزرگ. شود ظن در افراد مي خشونت و سوء
دهد و از اين طريق  اي دشوار جلوه مي مطرح در كشور، امكان توفيق آن را به شكل اغراق گونه

ن غافلگير كردن مخاطب به علت همسـويي بـا   شود و با اين روش، ضم نيز سبب افسردگي مي
تـأثير    شـوند و تحـت   برخي از شايعات و تبليغات داخلي، آنان با منبع پيام دشمن، همصـدا مـي  

آميز يك جريان سياسي در داخل  اما پس از به وقوع پيوستن موفقيت. گيرند القائات آنان قرار مي



هـا   ها و بزرگ نمايي مشكالت و ضعف كشور، بيگانگان به كوچك نمايي نقاط مثبت و موفقيت
  .پردازند مي

   
  راهكارهاي مقابله 

هـا را   بايد براي مقابله، با به كارگيري افراد با تجربه، تبليغات منفي خزنده و سياه را يافـت و آن 
هاي مناسب  افشا كرد و پس از بررسي، موارد كذب و شايعه را كشف كرد و با استفاده از روش

مي توان با افشاي مطالب نادرسـت، جعـل   . ها پرداخت دروغ و اهداف پنهان آنبه افشاي موارد 
ها  را بـه   اعتباري پيام آن ورزي و بي هاي خبري و كذب آنان در گذشته غرض اخبار و سوگيري

  . افكار عمومي اثبات كرد
  

  اي در مبارزات انتخاباتي هاي رسانه روش
  اسيهاي ارتباطي در مبارزات سي راهبرد روش. الف

يكي از نيازهاي اصلي در ارتباطات يك مبارزة سياسي، توجه كامـل بـه روش، سـبك و فنـوني     
راهبردهاي انتخاباتي در طول زمـان، بـه   . كنند است كه نامزدها در مبارزات انتخاباتي استفاده مي

يغات براي مثال در روزگاري نامزد انتخاباتي بدون ارائة اطالعيه و يا تبل. شدت تغيير كرده است
اما امروزه، نامزدها براي انجام تبليغـات  . داد ها، خود را در معرض انتخاب شدن قرار مي و آگهي
هاي معين و حساب شده، بـا اسـتفاده از قطـار،     جايي به صورت چرخشي و با برنامه به از جايي

پيـام  دهنـده، يـا رسـاندن     هواپيما و حتي قايق براي جلب توجه و ارتباط چهره به چهره با رأي
ايـم كـه ايـن     ديـده . خود به او تا آن جا كه الزم باشد و امكان داشته باشـد، در تحـرك هسـتند   

هاي انتخاباتي، زودتر از هر چيز، با وسايل ارتباط جمعي، تقويت و تبليغ شـده   تبليغات و روش
طور كلي يك روش يا مسير ثابتي براي جلب آراي مردم، چـه در سـطح محلّـي و     ولي به. است
اطالعاتي كه به صورت راهبرد ارتباطي است، . استاني و يا در سطح ملّي وجود نداشته استچه 

-Trent, 1991: 51) شود  اين اطالعات به سه اصل مهم تقسيم مي. اي دارد نياز به مقدمات اوليه

اصل دوم، تصور سياسي كه مردم از نامزد دارنـد و  . اصل اول، اصل سبك مبارزات است:.  (90
  .وم، كشف رابطة بين پيشرفت فناوري با مبارزات سياسي استاصل س

  
  سبك مبارزات سياسي 

هـاي   هاي متمادي، تنها روشي كه از سوي دانشـمندان در مـورد تبليغـات و نقـش     در طول سال
) شكل بيان(شد، زبان بود كه شامل انتخاب لغات  دولتي يا تبليغات براي فروش كاال استفاده مي

اگرچـه در طـول تـاريخ نيـز     . كردند ات در ارتباط شفاهي و نوشتاري ايفا ميو نقشي بود كه لغ
  .هايي بر سر معاني لغات روي داده است مباحثات و جدل



برخي عقيده داشتند كه سبك از محتوا جداست و تنها يك حاشيه يـا پيرايـة غيـر ضـروري     
الت خـود را كـه   مفهوم سبك، روش خاصي است كه مردم پس از آنكه تمـاي . آيد حساب مي به

شود، بر آورند، سبك خاصِ آن را نيز بر اساس شـرايط و   عموماً با استفاده از ابزار زبان بيان مي
اند  هاي ارتباطي در بارة اين مو ضوع بحث كرده گرچه اخيراً، نظريه. كنند عالئق خود انتخاب مي

به تمام عناصـر يـك ارتبـاط    كه سبك نبايد زبان را محدود كند، اما بايد به صورت كامالً فراگير 
هـاي ارتبـاط غيرشـفاهي     با توجه به اين مطلب، سبك بايد داراي همـة جنبـه  . فردي توجه شود

. باشد كه شامل رفتار مادي و فيزيكي، طرح و حركت بدن، ظاهر، لباس و انتخاب دكـور اسـت  
دارد، فـراهم   سبك نمادهايي را براي خلق معاني، كه هدف ما از ارائه آن داللت بـر انجـام كـار   

به عنـوان مثـال، كيفيـت،    . كنند هاي نوشتاري، برخي از نمادها، معاني را خلق مي در پيام. كند مي
نويس است و يا براي شخصي خاص با ماشـين   بافت، اندازه و رنگ كاغذ و اينكه آن پيام دست

ر معـاني  تحرير، نوشته شده و يا براي توزيع به ميـزان زيـاد آمـاده شـده اسـت، سـبب تغييـر د       
توانـد بـه عنـوان تركيبـي از آنكـه نامزدهـا در        بنابراين در مبارزات انتخاباتي، سبك مي. شود مي

گوينـد، نشـان داده    ها، بروشورها و نظاير آن مـي  ها، آگهي هاي خبري، مصاحبه بيانات، كنفرانس
ع پوشـيدن  همچنان كه اعمال و رفتار سياسي و انتخاباتي آنان، مانند بوسـيدن اطفـال، نـو   . شود

لباس، تكان دادن دست، پاسخ دادن به احساسات انبوه جمعيت از وسيلة نقلية در حال حركت، 
دهنـد، شـامل    همچنين طرز بيان و خصوصيات چهرة آنان در حالي كه به يك سئوال پاسخ مـي 

كنـد،   هايي كه آن را تعريف مـي  بنابراين سبك از طريق ويژگي. شود سبك مبارزات انتخاباتي مي
  . بناميم ”راهبرد ارتباطي“توانيم  ها را مي شود  كه اين ويژگي اخته ميشن

  
  شيوة سخنراني عمومي در مبارزات انتخاباتي. ب

هـاي ارتبـاطي در تبليغـات انتخابـاتي، سـخنراني نامزدهاسـت و از بـا          ترين روش يكي از مهم«
  . اهميت ترين عوامل در سخنراني استفاده از وقت است

دهـد، تجزيـه و    هايي را كه بـه آنـان مـي    اباتي، ابتدا بايد مخاطبين را بشناسد و پيامنامزد انتخ .1
اطالعـات  . شـود  صورت آماري تجزيه و تحليـل مـي   معموالً ماهيت مخاطبين به. تحليل كند

هايي را بـراي   كند كه تشخيص دهد چه دعوت مربوط به ماهيت مخاطبان به نامزد كمك مي
. گيـرد  ترتيب نامزد در قبول يا رد ِسخنراني، تصميم صحيحي مـي  و به اين. سخنراني بپذيرد

كند تا بر اساس زمينة فكري آنان، از قبـل بـراي    بندي مخاطبين، به نامزد كمك مي اين طبقه
  . ريزي كند سخنراني خود برنامه

دومين مسئلة، مهم در سخنراني نامزد انتخابـاتي، پيـام اسـت، كـه از طريـق سـنجش افكـار        . 2
ايـن قضـيه بـه نـامزد     . آيد بان دربارة اهميت موضوعات مختلف نزد آنان به دست ميمخاط

كند تا مطالب اصلي گفتار خويش را بر پاية همان موضـوعات قـرار دهـد و نظـر      كمك مي
معمـوالً ايـن   . حزب و جناح خود را نسبت به اين موضـوع قابـل اهميـت، مشـخص كنـد     



اسـتفاده از افكارسـنجي در ميـان    . اند يت مردمموضوعات مطالبي هستند كه مورد توجه اكثر
دهد، موضوعات مهم جامعه كدام است؟ البته استفادة محـض از افكارسـنجي    عامه نشان مي

به جاي تحقيق علمي و قضاوت، هنوز جاي سؤال دارد و اهميت نظرسنجي كامالً به اثبـات  
 (Trent , 1991: 147- 153). نرسيده است

  
  سي انتخاباتي هاي سيا تأثير بحث. ج
هاي سياسي ، افزايش مخاطبان است ، كه به علت به وجود آمدن برخورد آرا  اولين اثر بحث«. 1

  . اَند و عقايد است، و در مناظرة رو در رو بين نامزدها ، مخاطبان منتظر وقوع آن
هاي سياسي، تقويت اطمينان مخاطبان نسبت به يـك نـامزد خـاص     دومين اثر بحث و مناظره. 2

  .است
هاي سياسي، عدم تغيير آراي رأي دهندگان است، يعني تعـداد محـدودي از    سومين اثر بحث .3

دهند، بلكـه   دهند و غالباً به نامزد ديگر، تمايل نشان نمي رأي دهندگان رأي خود را تغيير مي
  . شود رأي قبلي آنان تقويت مي

ن با مسائل مطرح شده در انتخابات دهندگا هاي سياسي، آشنا شدن رأي چهارمين تأثير مناظره .4
  . است 

دهندگان است تا آنان بتوانند اطالعـات   هاي سياسي، كمك نمودن به رأي پنجمين تأثير بحث .5
  . بيشتري دربارة موضوعات مورد بحث در مبارزات انتخاباتي كسب كنند 

هنگامي كه هاي سياسي، ترسيم تصوير صحيحي از نامزد است، خصوصاً  ششمين تأثير بحث .6
  . نامزدي در اذهان عمومي كامالً شناخته شده نباشد

هفتمين تأثير آن است كه بحث و مناظره، خود به تنهايي سبب تقويت روحية آزادي در دورة  .7
  .(Trent, 1991: 229)» شود انتخابات مي

  
خـاطبين  ترين تأثير، به طور كلي جـذب م  هاي سياسي كه اشاره شد، مهم از ميان تأثيرات بحث«

  . (Trent, 1991: 245) »است
  
  )ارتباطات مردمي(نقش مصاحبه در مبارزات انتخاباتي . د

به كـار   ”نبايد“و  ”بايد“هايي كه مستقيماً سبب ترغيب مردم شود و همراه با  گيري از روش بهره
كند و نتيجه متفاوتي از آنچـه مطلـوب اسـت، حاصـل      رود، گاهي فرايند ارتباط را مخدوش مي

اما مصاحبه، خود مشوق و مروج حضـور مـردم و مشـاركت سياسـي آنـان محسـوب       . شود مي
البته تكـرار  . شود و چون پيام دهندگان از خود مردم هستند، نيل به هدف تسهيل خواهد شد مي

شرايط حاكم ، امروزه از مرحلة شعار . برد زياد مصاحبه با مردم، ارزش و منزلت آن را از بين مي
هـاي جديـد    بنـابراين روش . طلبـد  له گرفته است و پرداختن به واقعيت را ميو احساسات فاص



هـاي انتخابـاتي، مـوارد     علمي و جذاب بايد در مصاحبه اتخاذ شود و براي كيفيت بهتر مصاحبه
  : شود  ذيل توصيه مي

  
گزارشگر بايد فردي باشد كه در ميان بيشتر مخاطبان جذابيت . 1 هاي گزارشگر شرايط و ويژگي

گزارشگر بايد به موضوع مورد بحـث اشـراف نسـبي داشـته     . 2. جتماعي و رفتاري داشته باشدا
بايد هر گزارشگر در حوزة خاصي تخصص داشته باشد تـا  . 3. باشد و مصاحبه را مديريت كند

هـاي محبـوب و    تـوان از چهـره   مي. 4. اي در ارتباط با مخاطبان داشته باشد بتواند بازدهي بهينه
  . براي مصاحبه استفاده كرد) ا هدف القاي بيشتر پيامب(آور  نام

  
گيري نظـرات   شغل، موقعيت اجتماعي، احتياجات و مشكالت افراد در شكل .شناسايي مخاطبين
  . . ها نبايد سبب دلزدگي و ايجاد حالت تدافعي در مخاطب شود مصاحبه. آنان دخيل است

  
ي محيط و به دور از آرامش است، بـازده  وگوهايي كه در هياهو گفت .وگو شناسايي فضاي گفت

وگـو، طبيعـي، دوسـتانه و متناسـب بـا منزلـت اجتمـاعي         بهتر اسـت فضـاي گفـت   . منفي دارد
  . هاي تكراري نيز پرهيز شود شونده باشد و از صحنه مصاحبه

  
اي را كـه از آن خواهـد    مصاحبه گر بايد علت مطرح سـاختن سـؤال و نتيجـه    .محتواي مصاحبه
  . كند گرفت، مشخص

شـوندگان تمايـل    مصـاحبه . هاي فرهنگي متناسب با مصاحبه شونده استفاده شود بايد از واژه. 1
  . اند مند نيستند، بگويند سؤالي را نفهميده دارند به هر سؤالي پاسخ دهند ولي عالقه

پيچيدگي كالم، كه درك آن را نيازمند تمركز بيشتر . تركيب كلمات بايد صريح و روشن باشد. 2
  . زند كند، به مصاحبه لطمه مي مي

چون غالبـاً بـه اطالعـات و    . اي دارد، نامطلوب است سؤاالتي كه نياز به استدالل چند مرحله. 3
  . شود نتايج غلط منجر مي

كننـده احسـاس و    تـر تقسـيم شـود تـا سـؤال      سؤاالت مجادله برانگيز بايد به اجزايي كوچك. 4
  . ورد نظر تشخيص دهددهنده را دربارة مسائل م عواطف پاسخ

، ”چـرا “دهـد از كلمـات اسـتفهامي،     كه شدت احساس را نشان نمي ”آيا“بهتر است به جاي  .5
  . استفاده شود ”چه موقع“و  ”چگونه“، ”چه“

  
شناسـي بـه    روش مهم ديگر در مصاحبه، كشف مباني عقلي يك مسئله است كـه در علـم روان  

كنـد   گر، روند مصاحبه را از پيش طراحي نمـي  در اين روش مصاحبه. روش باليني مشهور است
شـونده شـكل    هاي پرسشگر، متناسـب بـا محتـواي پاسـخ مصـاحبه      بلكه با شروع بحث، سؤال

در ايـن حـال،   . شونده ممانعت شود روي انديشة مصاحبه البته در اين روش بايد از كج. گيرد مي



. راي سـرعت انتقـال باشـد   كننده بايد خود فردي آگاه و مسلط بـه موضـوع بحـث و دا    مصاحبه
سؤاالت مبارزات انتخاباتي نبايد حساسيتي  در مخاطب ايجاد كند تا سـبب واكـنش نمايشـي و    

  . ساختگي او شود
  

  كاركردهاي ارتباطي در مبارزات سياسي 
ضـروري اسـت كـه    . هاي بررسي مبارزات سياسي، تحليل كاركرد ارتباطي اسـت  يكي از روش

نوع ارتباطات را براي انتخابات و يا براي نامزدهـاي انتخابـاتي مـورد    هاي مت كاركردها يا فعاليت
  : بررسي قرار دهيم

  
  جمهوري ها در انتخابات رياست شواهد تجربي از نقش رسانه

هـاي خبـري در    پژوهشي در اين زمينه انجام شده است كه بـه بررسـي كيفيـت پوشـش رسـانه     
تحقيقات كميسيون ماركل حاكي از . ردازدپ مي 1992انتخابات رياست جمهوري آمريكا در سال 

درصد بر  4/4هاي تبليغاتي متمركز است و ميزان  ها بر فعاليت آن است كه دوسوم مطالب رسانه
رويدادهاي خبري تمركز دارد و بقيـه مطالـب نيـز بـه صـورت خنثـي كدگـذاري شـده اسـت          

(Johnson and Boudrea, 1997: 671).  
توان به انتخاب توني بلر در انگلسـتان اشـاره    عات سياسي ميها  بر موضو از تأثيرات رسانه

برخي محققان ارتباطات سياسـي عقيـده دارنـد در انتخابـات     . ,Mc Guire) (14-17 :1977كرد 
هـاي اميدواركننـده داده انتخـاب شـده اسـت، نـه        كشور انگلستان، كانديدايي كه به مردم وعده

كارشناسـان ارتباطـات سياسـي اعتـراف     . ني داردنامزدي كه كارنامه سياسي ـ اقتصادي درخشـا  
، روزنامـه   1997كنند عامل اصلي پيروزي حزب كارگر ــ توني بِلرــ  در انتخابـات آوريـل     مي
ايـن  . اسـت ) ان.ان.صهيونيسـت صـاحب سـي   (صاحب اين روزنامه رابـرت مـرداك   . بود سان

كه در دوره قبل، سبب  نانهمچ. روزنامه قادر است باعث پيروزي يا نابودي يك سياستمدار شود
كه  بِلر به رياسـت حـزب    1994از سال . كار شده بود پيروزي جناح مقابل يعني حزب محافظه

كارگر برگزيده شد، با جديت براي جلب نظر مرداك كوشيده بـود، بـه ايـن اميـد كـه حمايـت       
ــه   ــانروزنام ــد س ــاتي  . را جلــب كن ــارزات انتخاب ــل 1997طــي مب ــران ا انگلســتان، تحلي ز گ
استانلي (بيل كلينتون   گفتند و از همكاري گروه شدن شيوة برگزاري انتخابات سخن مي آمريكايي
هاي واكنش سـريع، عليـه    اين گروه با آماده باش گروه. با حزب كارگر خبر مي دادند) گوينبرگ

هم پردازي پرداختند و آنان را مـت  كار به ايجاد جنجال و شايعه مخالفين خود يعني حزب محافظه
البته در آخرين لحظات تبليغات انتخاباتي اين ضربه را . هاي دولتي كردند به لغو برخي مستمري

  . وارد كردند و سبب قلع و قمع حزب محافظه كار شدند
  
  
  



  جمهوري  چهار مرحلة انتخابات رياست
   ”نمايش“: گام سياسي اول

ون ايـن اصـطالح بـه صـورت     چـ . (Trent, 1992: 17-48). انـد  اولين مرحله را نمـايش ناميـده  
اي از  نمـايش، مجموعـه  . كشـد  افتد، به تصوير مي هاي ارتباطي را كه اتفاق مي تري فعاليت كامل
اي از  بندي شده است، كه نمود اوليه ها و به ويژه قراردادهاي نظري زمان ريزي ها، طرح بيني پيش

در ايـن دوره، تنظـيم يـك    . كنـد  و كامل از جريان مبارزه را ارائه مي) عملي(كاركردهاي ابزاري 
ها، از يك نامزد بـه نـامزد    بندي شدة كامالً محدود، مشكالتي در بردارد، چون برنامه برنامة زمان

هاي سياسي بايد بـه شـكلي    آرمان. تواند متفاوت باشد ديگر و از انتخاباتي تا انتخابات ديگر مي
الي و توانايي تشكالتي نيز بايد ارزيابي گونه كه از پشتوانة م همان. معبتر و نمايان مشخص شود

هـاي ارتبـاطي كالمـي و     فعاليـت (هـاي بـديع قابـل پـيش بينـي       فعاليـت . صحيحي به عمل آيد
  : در مرحلة اول، شامل اين موارد است) غيركالمي

بستگي به فضـاي  (تأسيس و ايجاد يك تشكيالت سياسي در هر شهر، ناحيه، استان يا منطقه . 1
  ).كه از سوي دولت محدودة آن مشخص شده است جغرافيايي دارد

اسـتفاده از  (هاي متفاوت براي جلـب توجـه آنـان     برپايي سخنراني براي بسياري از جمعيت. 2
  ).ها يا سطح كشور در مبارزات ملّي وسايل ارتباط جمعي در سطح استان

اي   ت بـالقوه رهبري افكار و آراي عمومي با ارزيابي، تعيين و مشخص نمودن دقيق موضـوعا . 3
  . كه بعدها آشكار و در آينده عملي خواهد شد

بر قراري يك ساختار تشكيالتي براي چاپ مطالب مبارزاتي و افزايش ميـزان سـرمايه بـراي    . 4
  . هاي مبارزاتي هزينه

  
   ”مقدمات“: گام سياسي دوم

چه كسي نـامزد  كنند كه  اند، تعيين مي دهندگان كه حزب سياسي تشكيل داده در اين مرحله، رأي
هاي متفاوتي وجود دارد، اما معمـوالً، فـراهم    گرچه براي اين انتخاب، روش. حزب خواهد بود

كردن مقدمات براي انجام يك انتخاب كامل درون حزبي، با هدف گزينش يك نـامزد واحـد از   
اران بسياري از سياسـتمد . هر جناح، و نهايتاً راه يافتن به انتخابات عمومي، امري ضروري است

ها ، از اين مرحله، به دليل مبارزه و برخوردي كه بين اعضاي  اي و رهبران احزاب و جناح حرفه
  . شود، ناخشنود هستند دروني يك گروه و حزب ايجاد مي

  
  ”معرفي نامزدها“: گام سياسي سوم

جمهـوري   اي انتخابـات رياسـت   معرفي نامزدها، يك دورة مهم و مجزا در فرايند چهـار مرحلـه  
ترين تحـول   مهم. ت و دليل آن استفاده از كاركردهاي سمبليك و نمادين در اين مرحله استاس

آوري ارتباطي  در واقع با پيشرفت فن. در اين مرحله، استفاده از تلويزيون در معرفي نامزدهاست



انتخابات، تلويزيون جايگزين رفتارهاي تعاملي افراد و ارتباط چهره به چهرة نامزدهـا بـا مـردم    
اين مرحله . شده است، يعني كاركردهاي ارتباطي عملي، به كاركردهاي نمادي تبديل شده است

  . داراي قوانين و قراردادهاي خاصي براي هر كشور و يا هر انتخاب است
  

   ”انتخابات عمومي“: گام سياسي چهارم
وير تبليغـاتي  اي، پوسترها، چسـباندن تصـا   هاي رسانه ها، آگهي ها، مناظره اين مرحله شامل بحث

هـاي راديـو و    ها، ارسـال اوراق تبليغـاتي از طريـق پسـت، ضـبط برنامـه       خودرو) سپر(به بدنه 
البته ايـن چهـار مرحلـة مبـارزات انتخابـاتي      . است.... تلويزيوني، پرسش و پاسخ و سخنراني و

اشت، امـا  به ويژه مرحلة چهارم كه در سه مرحلة قبل نيز وجود د. كامالً مجزا از يكديگر نيستند
در اين مرحله داراي گسترش و اهميت بيشتري دارد و تنها در اين دورة آخـر اسـت كـه نقـش     

هـاي   البته نامزدها ممكن است براي جذب آراي بيشـتر، از روش . يابد تري مي اساسي و حساس
به ويژه كه ارتبـاط  . متفاوتي كه به درك و خصوصيات گروه مخاطبان بستگي دارد، استفاده كنند

در واقـع  . تقيم نامزد انتخاباتي با مردم اهميت بيشتري از ارتبـاط غيـر مسـتقيم بـا آنـان دارد     مس
اين مرحلـه داراي  . شود مرحلة چهارم است كه سبب تغيير ناگهاني نظر مردم نسبت به نامزد مي

  : است ”سه كاركرد“
طبان است كـه  اولين نقش مرحلة چهارم ايجاد شناخت و آگاهي نسبت به نامزد در ذهن مخا. 1

هاي بسيار ساده مثل صـحبت بـا دوسـت خـود دربـارة       دهنده اين اطالعات را از روش رأي
كنـد و   نامزد انتخاباتي، تماشاي اخبار عصر تلويزيون يا خواندن روزنامه و مجله كسب مـي 

هـاي ارتبـاطي    به هر حال اين اطالعات، را از طريق محيط پيراموني كه زير بناي آن فعاليت
  . كند سب مياست، ك

هاي نـامزد اسـت    كاركرد دوم در اين مرحله، تشخيص حقانيت و صالحيت عقايد و ديدگاه.  2
هاي بعدي در فرايند مبارزة انتخاباتي، حـدنهايي صـحت و درسـتي آن     كه اتفاقات و جريان

 تأييد نامزد و اثبـات حقانيـت او در ايـن مرحلـه،    . رساند ها را به اثبات مي ها و ديدگاه وعده
  . اهميت به سزايي دارد

ها و شخصيت نامزدها از يكديگر در نظـر   آخرين نقش در مرحلة چهارم، مجزا شدن ويژگي. 3
هايي براي مشـكالت جامعـه از سـوي     حل اين مرحله از طريق ارائة راه. دهندگان است رأي

  . گيرد نامزدها صورت مي
  

ويزيـوني، ارائـه بروشـورها و ايـراد     هـاي متفـاوتي ماننـد منـاظرة تل     در اين مرحله نيز از روش
كه كـاركرد   در حالي. گيرد هايي همراه با ايجاد احساسات و هيجان در مردم صورت مي سخنراني
هاي قبلي، ارضاي نيازهاي مردم، متوجه ساختن آنان و ايجاد تمركز ذهني در مردم نسبت  مرحله

د  بر خوشايند واقع شدن نامزد مورد هاي نامزد مورد نظر بود، گام سياسي چهارم، تأكي به ديدگاه



اگر نامزد در اين مرحله در پرداختن به موضوعاتي كه براي رأي دهندگان بسيار حائز . نظر است
اهميت است، ناتوان باشد و شكست بخورد، يا حتي در ايجاد هيجان و احساسات عـاطفي كـه   

دهـد،   ش را از دسـت مـي  ا دهنـدگان انتظـار دارنـد بـه آن برسـند، توفـق       طـور معمـول، رأي   به
انـد و در ايـن    كنند كه از آن نامزد انتخاباتي، تا آن زمان، فريب خورده دهندگان احساس مي رأي

گيـري نهـايي در مبـارزات     دهنده، در فراينـد تصـميم   حالت است كه گام سياسي آخر براي رأي
سياسي قبلـي او   گيري گاه يا نقطة عزيمت و رجعت، از موضع انتخاباتي، به عنوان يك بازگشت

  . شود محسوب مي
  

هـاي   هاي اخير ايجاد شـده اسـت، طـرح    هاي انتخاباتي در سال با تغييراتي كه در پوشش :نتيجه
جمهـوري   شماري براي اصالح يا جانشين ساختن اين چهار مرحلة سياسي انتخابات رياست بي

ولي بعضي كاركردها  اگرچه ممكن است بسياري از اين نظريات سودمند باشد،. ارائه شده است
گر جريانات كلّـي پوشـش    اين مراحل تنها، توجيه. تر از بقيه خواهد بود در برخي انتخابات مهم
توان در مجموع از كاركردهاي وسـيع ارتباطـات    جمهوري هستند و مي سياسي انتخابات رياست

امزدهاي خاص بهـره  هاي انتخاباتي و نيز ن ها، با در نظر گرفتن حوزه هاي ابزار و روش در زمينه
  . جست

  
  كاربرد نظرسنجي در مبارزات انتخاباتي . و 

  : سنجش افكار، جايگاه خاصي را در غالب مبارزات انتخاباتي داراست
تواننـد بـا سـنجش افكـارعمومي از آرا و      ها مـي  ها و يا حكومت ها و جناح از يك سو، گروه. 1

از طريق مطالعه مطبوعات در جوامع . شونددهندگان و مواضع آنان مطلع  افكار هموطنان و رأي
ها نقـش و جايگـاه مهمـي بـراي      توان به افكار عمومي پي برد و در اين جوامع، روزنامه آزاد مي

. كننـد  اي افكـار عمـومي را مـنعكس مـي     شناخت مواضـع مـردم، دارا هسـتند و همچـون آينـه     
هـاي بسـياري را در    روههاي خود، به اشكال مختلف نظـرات گـ   نويسندگان و مؤلفين در صفحه

هاي مردم، خواهد  گيري سازند و اين آرا عالئمي حقيقي براي آگاهي از جهت جامعه منعكس مي
  . بود

: طرح آن شـامل . اي باشد بايد مبتني بر اصول صحيح و حساب شده ”شيوة نظرخواهي“البته 
مايش ساده قبل از معين نمودن اهداف بررسي، انتخاب نمونه، تعيين گروه شاهد، طرح سؤال، آز

وجود اشتباه در هـر يـك از   . هاست شروع، انجام مصاحبه، تحليل نتايج و آماده كردن و ارائه آن
مـثالً حجـم نمونـة انتخـابي و ميـزان      . اين مراحل، سبب نادرستي نتايج نظرخواهي خواهد شد

ـ   واع متفـاوتي  نمايندگي آن از جامعة مورد نظر، بايد بر اساس ماهيت جامعه تعيين شود و بـه ان
گيـري   مثالً در نمونه. شود تقسيم مي..... اي و  اي، اتفاقي، خوشه اي، سهميه گيري طبقه مثل نمونه

دهندة آن تقسيم كرد و سـپس از هـر    به اجزاي تشكيل) مثالً يك استان(اي بايد جامعه را  سهميه



انبداري از نتـايج  اي به نسبت حجمش، نماينده و نمونه انتخاب كرد و تعصب و ج دسته و طبقه
  . هاست، به حداقل رساند خاص را، كه مورد نظر جناح

هاي نادرسـت و بـا هـدف     گاهي هوادارن يك گروه و جناح سياسي با ارائه نتايج نظرسنجي .2
زنند تا توجه اذهان مردم را به سوي نامزد  طراحي تبليغات ناروا، به چنين اقداماتي دست مي

نـدادن   ن نگراني را در مردم ايجاد نمايند كه در صـورت رأي مورد نظر خود جلب كنند و اي
به نامزد مورد نظرشان و همراهي نكردن با آن جناح سياسـي از قافلـه و خيـل عظـيم تـودة      

كنند با اعـالم نتـايج نظرسـنجي، از     هواداران نامزد مورد نظر تالش مي. مانند مردم عقب مي
دادن بـه او را بـه عمـوم مـردم      نظر خود، رأيهاي گستردة تودة مردم از نامزد مورد  حمايت

تواند راه را بـه سـوي يـك برنامـه موفـق       نتيجه است و نمي چنين اقداماتي بي. تعميم دهند
برآورد ميانگين يك شاخص اجتماعي از روي ميـانگين نمونـه حتمـاً بايـد     . تبليغي، بگشايد

بايـد ايـن قواعـد در    براساس قواعد مشخص علم آمار و احتماالت صورت پـذيرد و قهـراً   
در واقـع نظرخـواهي يكـي از ابزارهـاي مهـم بـراي درك       . گيري در نظر گرفته شـود  نمونه

ها اين درس  هاي اجتماعي است، ولي تجارب عملي به سازمان دهندگان نظرخواهي واقعيت
 دهند، طور مخفي رأي مي توان رفتار افراد را، كه طبق مادة قانون اساسي به دهد كه نمي را مي

رأي مخفي در حـوزة مفـاهيم فـردي اسـت و هنگـامي كـه بـه حـوزه         . بيني كرد دقيقاً پيش
بينـي و   محاسبه احتماالت تأمين داده شود، موجب سوء تعبيرهايي دربارة رابطه ميـان پـيش  

  . شود نتايج واقعي انتخابات مي
بين رهبـران  هاي گروهي دارد، يك ارتباط اساسي  هايي كه ارتباط متقابل با رسانه نظرسنجي

ها، نظرات مـردم را، چـه نظـرات آگاهانـه و چـه بـدون        نظرسنجي. نمايد و عامة مردم ايجاد مي
دهند و اقدامات رهبران نيـز از   گيرندگان انتقال مي ها به تصميم اطالعات مربوط، از طريق رسانه

را از  هـاي عامـه   يـك نظرسـنجي صـحيح، ارزيـابي    . شـود  ها به عامة مردم ارائه مي طريق رسانه
هاي  دهند با حذف هزينه ها به مردم اجازه مي نظرسنجي. نمايند اقدامات رهبران بهتر منعكس مي

ها همچنين بـا مـنعكس كـردن نظـرات      نظرسنجي. نفع رقابت كنند هاي ذي دهي، با گروه سازمان
هـا   دهند تا در مشخص نمودن موضوعاتي كه دولت در نظر دارد بـه آن  مردم به آنان فرصت مي

). سازي موضوعات مهـم از سـوي مـردم    نقش برجسته(رسيدگي كند، نقش مؤثري داشته باشند 
ها  يك موضوع اساسي است  ها و چگونگي سازماندهي آن بنابراين چگونگي عملكرد نظرسنجي

(Nimmo, 1981: 368).  
  

  راهكارها
ايت هـا، فـراهم نمـودن صـحنة آرامـي بـراي ايجـاد تفـاهم، تبـادل نظـر، هـد            وظيفه رسانه •

  . هاي دولت و حل تضادهاي جامعه است سياست



منظـور اصـالح پيوسـته و     هدف واقعي نظام ارتباطي، بايد ايجاد مشاركت و تشكل مردم بـه  •
آرام باشد، كه اين هدف با تعقل، خردورزي، منطق و استدالل همـراه باشـد كـه پايـدارتر و     

  .مؤثر است نه با ايجاد هيجان
ي خبري، كاهش تضـادها و بـه حـداقل رسـاندن سرگشـتگي      ها ترين مسئوليت رسانه بزرگ •

رسانان بايد شهرونداني مسئول و متعهد پـرورش دهنـد و در آنـان تحـرك      پيام. مردم است
هاي نـوين سياسـي ايجـاد كننـد و قبـل از اعـالم و درج        سياسي مثبت براي پذيرش ارزش

ت خود در مقابل خـالق  هرگونه مطلبي به عواقب كوتاه مدت، بلند مدت، و وظيفه و مسئولي
  . و خلق و بينديشند

ها در جامعه ما، بايد بر محور تبلور وحدت ملي، ايجاد وفاق و يكپارچگي،  گري رسانه بسيج •
ارتقاي الگوهاي رفتاري و ايجاد تحول مثبت در جامعه همراه با ثبات نظـام سياسـي باشـد،    

حرمتي بـه   تهمت و افتراء، بي ميثاق اجتماعي را خدشه دار نسازد و با ترور شخصيت افراد،
هاي رقيب و برچسب زدن، سبب انزواي افراد و دگرگـون شـدن بيـنش افـراد      افراد و جناح

  . نشوند
هاي استداللي استوار باشد، كه  رساني بايد بر پايه اصول و روش ساز و كار تبليغات و اطالع •

رتقـاي سـطح فرهنـگ    اين شرط سـبب ا . نياز اين استدالل، منطق و حقانيت پيام است پيش
هاي ارتباطي كه صرفاً در پي نفي جناح مقابـل و اثبـات    ولي فرستندگان پيام. شود جامعه مي

جناح خود باشد و دشمنان اصلي جامعه را فراموش كنند، به جاي بيـان واقعيـت بـه ايجـاد     
  . شوند تصويري از آن متوسل مي

الح نظـام اجتمـاعي كـل باشـد و بـا      اي بايد در راستاي منافع و مصـ  هاي رسانه محتواي پيام •
اي براي تضادهاي داخلي و صـحنه كـارزاري    خودمحوري عرصه جامعه را به ميدان مسابقه

جامعه به شـور و نشـاط نيـاز    . المللي تبديل نكند براي دشمنان خارجي و كاهش اعتبار بين
  .دارد ولي نه به قيمت اختالف، كشمكش و رويارويي ميان هموطنان

هـاي مرجـع شـود،     يرهايي كه سبب دلسردي مردم از جامعه، نظام و كل گروهتحليل و تفس •
توانـد در مواقـع    آورد كـه كشـور نمـي    گيري سياسي منفي به وجود مي شهرونداني با موضع

بحراني از حمايت فعال و يا وفاداري آنان برخوردار شود و آنان در بلند مدت بـه دشـمنان   
 .شوند نظام تبديل مي
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