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 بررسی تأثیر مناظرات تلویزیونی 
 در میزان موفقیت در انتخابات 

ریاست جمهوری ایران

چکیده
که پس از پیروزی انقالب به طور متوسط  انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران است. به طوری 
ح ریزی نظامات مرتبط با آن از جمله نظام  کرده است. بر این اساس طر کشور هر سال یک انتخابات را تجربه 
که در دوره های اولیه به واسطه شناخته شده بودن  تبلیغاتی بسیار حائز اهمیت است. نکته قابل توجه این است 
کاندیداها تبلیغات به معنای امروز خود جایگاه و اهمیتی نداشت. لیکن تقریبًا از سال 1376 و با ورود نسل بعدی 
این  اثر  گرفت. هرچه پیشتر رفت  تبلیغات مانند مناظره شکل  از  کم کم شیوه هایی  رقابت  کاندیداها به عرصه 
شیوه ها بر تعیین کنندگی نتیجه انتخابات بیشتر شد. در این مقاله ضمن مرور مبانی نظری تبلیغات سیاسی، به 
کز رسمی  سابقه تبلیغات در انتخابات مختلف ریاست جمهوری پرداخته و با بررسی آمارها و نظرسنجی های مرا
که از دوره مذکور  گرفته است  که از سال 76 به بعد شروع شد، این گونه نتیجه  ضمن بررسی مناظرات تلویزیونی 
که ممکن است  به بعد مناظره ها نقش تعیین کننده ای در تعیین سرنوشت انتخابات داشته است و از این جهت 
گردد، به  با رقبا، صرفًا در حوزه محاجه حذف  کاندیدایی اصلح به واسطه عدم توانایی در خطابه و هماوردی 

گیرد. کار تحقیقات آتی قرار  نظر می رسد ضروری است به تدوین نظام تبلیغات انتخاباتی رسانه ملی در دستور 
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مقدمه
انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران است و به نوعی بخش مهمی از جمهوریت نظام از طریق آن در 

مجاری قدرت ساری و جاری می گردد.
کنار  گفت انتخابات در  گرفته است، می توان  که چرا انتخابات مورد توجه پژوهشگران قرار  در پاسخ به این پرسش 
قابل  و  بارزترین  مهم ترین،  هم چنان  صنفی،  یا  گروهی  یا  جمعی  انفرادی،  به صورت  مردم  مشارکت  سازوکارهای  دیگر 
سیاسی  قدرت  اجتماعی  پایه های  یک سو  از  انتخابات  است.  سیاسی  عرصه  در  افراد  مشارکت  ع  نو اندازه گیری ترین 
ارزیابی توزیع قدرت در جامعه است.  ک خوبی برای  از سوی دیگر، مال را نشان می دهد و  و اخالق اجتماعی شهروندی 
)عیوضی،  می گذارد  نمایش  به  را  دولت  و  جامعه  متقابل  ارتباط  چگونگی  انتخاباتی  مشارکت  و  انتخابات  مطالعه 
کاندیداها و تأثیرپذیری آن ها  محمدرحیم،1388(. بر این اساس بررسی رفتار انتخاباتی مردم، نیز نحوه مواجهه آن ها با 
کمک شایانی  که نظام ما مبتنی بر آن است  از ابزارهای تبلیغاتی مختلف می تواند در شکل دهی یک مردم ساالری دینی 
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باشد.
بیان  به  از حوزه های به نسبت جدید پژوهشی به شمار می رود.  انتخاباتی  رفتار  بررسی  ایران،  در جمهوری اسالمی 
که حکومت خود را طبق قانون اساسی و بر مبنای جمهوریت و مردم ساالری دینی بنا  کشور ما  دیگر در مقایسه با غرب در 
کرده است و سه دهه از حیات سیاسی آن می گذرد، این حوزه مطالعاتی عمق چندانی پیدا نکرده و عمومی نشده است. از 
کز دانشگاهی بیش از پیش احساس می شود. تحلیل درست  این رو ضرورت پرداختن به چنین پژوهش هایی به ویژه در مرا
و  رویکردها  به شناخت  بستگی  انتخابات  در  گروه های سیاسی  و  افراد  موفقیت  میزان  و هم چنین  انتخاباتی  رفتارهای 
نگرش های علمی و نیز بهره گیری از ابزارهای فنی و رسانه ای در این زمینه دارد. زیرا در دنیای امروز نمی توان با شیوه های 
کار نباشد و هر  سنتی سابق به تحلیل جامعه شناختی سیاسی از رقابت انتخاباتی پرداخت. مگر این که اساسًا رقابتی در 
آن چه به صحنه می آید صورت سازی از این فضای دموکراتیک باشد. از این رو این پژوهش می تواند راهی به سوی تحلیل 

بهتر رفتار اتخاباتی شهروندان باشد. )دارابی، علی،1388(
کاندیداهای انتخاباتی عمومًا بسته ها و کمپین های تبلیغاتی متعددی طراحی می کنند. از تبلیغات سنتی پوستری گرفته 
کلیپ های تبلیغاتی و.... اما از این میان، مناظره ها به صورت عام و  تا سخنرانی های عمومی، بروشورهای عملکرد گذشته، 
که عده  ای بار اصلی انتخاب رئیس جمهور در  مناظرات تلویزیونی به صورت خاص از جایگاه ویژه ای برخوردارند. به گونه ای 
ایران را بر دوش مناظره تلویزیونی می  گذارند و آن را عامل اصلی در انتخاب مردم می دانند. این مقاله بر آن است تا با بررسی 

موردی انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به بررسی صحت و سقم این مدعا بپردازد.

پیشینه موضوع
که از نام یک سوفیست نام گذاری شده است، درباره سخنوری برای دستیابی  گورجیاس  کتاب معروف  افالطون در 
گفته است. پس از او ارسطو در اثر دیگری به نام ریطوقیا پژوهشی درباره فن بیان داشته است )دادگران،  به قدرت سخن 
محمد،1374(. این  دو را شاید بتوان از اولین نظریه پردازان حوزه ارتباطات سیاسی دانست. پس از آن ها و به خصوص در 

کارهای بیشتری انجام شد. گسترش وسایط ارتباط جمعی، در این حوزه ها  قرن بیستم با 
پژوهش درباره تأثیر رسانه های جمعی بر آرا، نگرش ها و رفتار سیاسی شهروندان از دهه های نخستین سده بیستم در 
آمریکا مرسوم شد )سیدامامی، کاووس،1388(. در سال 1930 هارولد السول از روش تحلیل محتوا، سخنرانی های عمومی 
کلی تمام پیام های سیاسی را مورد توجه قرار داد. بعدها پل الزالسفلد در جریان یک  و سیاسی، نامه های شخصی و به طور 
کوشید تا عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مردم در انتخابات را مشخص سازد. این تحقیق تأثیری بسیار بزرگ در  پژوهش 

گذاشت. )دادگران، محمد،1374( مطالعات سیاسی برجای 
کشور سال ها  این  که  ایران یک حوزه نسبتًا جدید محسوب می شود. چرا  رفتارشناسی سیاسی در جامعه  خود علم 
که مفهومی به  نام انتخابات را تجربه  کرده و نزدیک به تقریبًا یک قرن است  حکومت مستبدانه شاهنشاهی را تجربه 
کثر چیزی همین حدود قدمت خواهد داشت. در واقع بعد از انقالب اسالمی سال 1357  می کند و این علم نیز به تبع آن حدا
گرفت و برای مجالس خبرگان، مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری و نیز  که انتخابات مفهومی دیگر به  خود  بود 
بعدتر برای شورای اسالمی شهر و روستا، مردم به طور متوسط ساالنه یک بار به پای صندوق های رأی فراخوانده شدند و 

به منتخبان خود رأی دادند.
باپیروزی انقالب اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسالمی در ایران، مشارکت سیاسی در شکل شرکت در انتخابات 
گسترده و همه جانبه مردم در انتخابات به نقطه قوت نظام جمهوری  که حضور  بسیار مهم و حساس تلقی شد. از آن جا 
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کاهش مشارکت و سیاست نظام  بین المللی بدل شده است، سیاست مخالفان به سوی  و  ایران در عرصه ملی  اسالمی 
جمهوری اسالمی بر تشویق آحاد ملت برای مشارکت در انتخابات بوده است. در سه دهه پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
انتخابات مجلس شورای اسالمی، چهار دوره  ُنه دوره  ریاست جمهوری،  انتخابات  ع دو همه پرسی، ده دوره  در مجمو
انتخابات مجلس خبرگان رهبری و سه دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شده است. ویژگی مهم این انتخابات 
مشارکت باالی پنجاه درصدی رأی دهندگان است. هر چند این میزان در انتخابات مختلف دارای فراز و نشیب بوده است 

کاووس، عبداهلل، عبدالمطلب،1388(. )سید امامی، 
تحلیل رفتار سیاسی مردم امروزه به صورت یک علم در آمده و خیلی جدی دنبال می شود. چرا که بر پارامترهای مهمی 
کلی و نیز میزان رأی آوری احزاب و جناح ها بسیار مؤثر است )دارابی، علی(. در این  اعم از میزان مشارکت مردم به صورت 
که هم پژوهشگران حوزه  میان نقش رسانه در شکل  دهی رفتار انتخاباتی مردم همواره محل مداقه بوده است. بدین معنا 
کاراتر و مؤثرتر بوده  کدام مسیر برقراری ارتباط با مردم  که  رسانه و هم سیاستمداران به دنبال پاسخ به این سؤال بوده اند 

است و این یعنی نقش رسانه در شکل  دهی به رفتار سیاسی مردم.

انواع تبلیغات سیاسی
رفتار انتخاباتی متأثر از تبلیغات را می توان به دو دسته اصلی رسانه ای و غیررسانه ای تقسیم کرد. از سوی دیگر، هر کدام 
گهی های  از دو دسته نیز به تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم قابل تقسیم اند. واضح ترین تبلیغات مستقیم رسانه ای انتشار آ
گونه های دیگر، وجود جهت گیری همیشه مثبت، نبود الزام در یکسانی  تبلیغاتی است. مهم ترین تفاوت چنین تبلیغی با 
گهی او و در  گهی دهنده و محتوای آ گهی و در نتیجه نبود الزام در اعتقاد راستین منتشرکننده به آ گهی دهنده و منتشرکننده آ آ

گهی دهنده برای گیرنده پیام است. واقع، وجود یک رابطه مادی )پولی( میان این دو و مشخص بودن آ
گر وجود داشته باشد کاماًل پنهان است. هم چنین  در تبلیغات غیرمستقیم رسانه ای، یا آن رابطه مادی وجود ندارد و یا ا

که فرستنده پیام )رسانه( خود نیز نسبت به پیام و منبع آن جهت گیری دارد. گیرنده پیام به وجود می آید  این باور در 
گهی های انتخاباتی نامزدها را در مطبوعات، پوسترها و تابلوهای خیابانی از نمونه های  با این دسته بندی می توان آ
مجامع  در  نامزدها  حامیان  سخنرانی های  مطبوعاتی،  مقاالت  دیگر  سوی  از  و  دانست  رسانه ای  مستقیم  تبلیغات  بارز 
غیرمستقیم  و  مستقیم  تبلیغ  نمونه های  از  کرد.  محسوب  رسانه ای  غیرمستقیم  تبلیغات  نمونه های  را  قبیل  این  از  و 

غیررسانه ای می توان ارتباطات چهره  به  چهره مختلف را مثال زد.
که در گفت وگو، کوششی برای تحت تأثیر قرار دادن طرف مقابل صورت نمی گیرد  اندیشمندان ارتباطات بر این باورند 
کردن ذهن یکدیگر پرداخته می شود، در حالی که هدف از مناظره و مباحثه، تحت تأثیر قرار دادن افکار و  و تنها به روشن 

عقاید شرکت کنندگان در ارتباط است. )عوضی، محمد رحیم،1388(

چگونگی تأثیر رسانه های جمعی بر انتخابات
که  داد  نشان  بیش  و  کم  گرفت،  صورت  ابتدا  همان  از  انتخابات  در  جمعی  رسانه های  نقش  درباره  که  مطالعاتی 

رسانه های جمعی )در ابتدا مطبوعات و سپس رادیو( به سه شیوه بر فرایند انتخابات اثر می گذارند:
ع انتخابات و در نتیجه افزایش مشارکت رأی دهی 1. ایجاد فضای انتخاباتی و جلب توجه مردم به موضو

کسب اطالع درباره نامزدهای رقیب کمک به رأی دهندگان برای   .2
3.اقناع مخاطبان به ترجیح یک حزب یا فرد به حزب یا فرد دیگر بر حسب جهت گیری پیام های رسانه ای و تالش 
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کاووس، 1388( گاهانه مسئوالن تبلیغات انتخاباتی احزاب با نامزدهای انتخابات. )سید امامی،  آ
بررسی رفتار انتخاباتی مردم صرفَا به حوزه جامعه شناسی مربوط نمی شود. بلکه در نقطه تالقی بین علوم مختلف 
حوزه  از  بهره گیری  میزان  گرچه  می گیرد.  قرار  آمار  و  ارتباطات  تاریخ،  جامعه شناسی،  روان شناسی،  سیاست،  جمله  از 

گردد. )دارابی، علی، 1388( ح  جامعه شناسی می تواند بسیار جدی تر و پررنگ تر مطر
گرفت: ع نتایج مربوط به تأثیر رسانه ها طی بیست سال نتیجه  کالپر در اوائل 1960 با بررسی مجمو ژوزف 

1. تأثیر رسانه ها محدود است.
که تأثیرگذار هستند این اثر به سبب عوامل دیگر امکان پذیر می شود. در واقع، رسانه ها بیشتر عامل  2. در مواردی هم 
تقویت و پشتیبانی هستند تا عامل تغییر و به این ترتیب، دکترین پشتیبانی شکل می گیرد. نظریه پشتیبانی در حقیقت 

قدرت تبلیغات غیرمستقیم را تأیید می کند و معتقد است:
که در  کشاندن مردم به پای صندوق های رأی تاثیر دارد یعنی افرادی  پوشش رسانه ای رقابت های انتخاباتی، در 
کمی از مردم  معرض پیام های رقابتی انتخاباتی قرار می گیرند بیشتر به انتخابات عالقه نشان می دهند. دوم این که تعداد 
تحت تأثیر دریافت های خود از رسانه ها تغییر رأی می دهند و در نهایت، مخاطبان رسانه ها خود را در معرض پیام هایی 

که با نگرش های سیاسی پیشین آن ها موافقت و سازگاری داشته باشد. )عیوضی، محمدرحیم، 1388( قرار می دهند 
کند. این پژوهش بر آن است تا این نظریه را در خصوص مناظرات تلویزیونی ریاست جمهوری در ایران راستی آزمایی 

جایگاه تلویزیون در ایران
که زمینه ساز نگرش های اجتماعی است. به اعتقاد وی نفوذ تلویزیون  گیدز از تلویزیون به عنوان ابزاری یاد می کند 
کرد. تلویزیون به  که باید بر حسب محتوای برنامه های ارائه شده ارزیابی  به عنوان یک ابزار فرهنگی را نمی توان چندان 
که در درون آن، افراد در جوامع امروزی اطالعات را تفسیر  کلی فرهنگی  فراهم ساختن چارچوب های تجربه و نگرش های 
گسترش شکل های غیرمستقیم ارتباط در عصر حاضر به همان  کمک می کند. تلویزیون در  می کنند و سازمان می دهند 
افراد، زندگی  که  را  تلویزیون شیوه هایی  تلقی می شوند.  یا روزنامه ها مهم  کتاب، مجالت  که  یافته است  اندازه اهمیت 
کنش نشان می دهند، از طریق نظم دادن به تجربه ما از زندگی اجتماعی  اجتماعی را با آن تفسیر می کنند و نسبت به آن وا
کلی تولید و پخش تلویزیونی قرار دارند شاید از هرگونه برنامه خاصی  که در پس خصلت  برنامه ریزی می کند. فرض هایی 
تلویزیون هم وسیله ای در جهت معرفی  واقع  کاووس، 1388(. در  امامی،  باشند )سید  که نشان داده می شود، مهم تر 
کودک و نوجوان با عالم  دگرگونی های اجتماعی است و هم خود موجب تسریع و ترویج آن ها است. معمواًل اولین تماس 

سیاست از طریق تلویزیون رقم می خورد. )شرف الدین، سید حسین(
که با عنایت به تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی )اصل 175( این  تلویزیون در ایران نقش بی بدیلی دارد، چرا 
کمیت است و این یعنی یک میدان بدون رقیب برای صدا و  کردن تلویزیون و رادیو منحصرًا در اختیار حا امتیاز یعنی دایر 

کشور شده است. سیما. همین امر باعث تأثیرگذاری فراوان این رسانه در 
گر  کشورمان به نحوی تماشا نظرسنجی از پیام گیران صدا و سیما در بهار سال 1387 نشان می دهد، 83 درصد مردم 
برنامه های تلویزیون بوده اند. هم چنین آخرین نظرسنجی صورت  گرفته از مردم سطح کشور نشان می دهد اخبار صدا و سیما 
با 79 درصد بیننده با اختالف زیادی نسبت به سایر منابع خبری مورد استفاده مردم قرار می گیرد )اسماعیلی، محمدمهدی، 
گذاشت و طبق برخی آمارها، مخاطبان  کاهش  کشور، این روند رو به  1388(. با شیوع استفاده از شبکه های ماهواره ای در 

ماهواره به 60% رسید )بیچرانلو، عبداله،Isna.ir ،1390(، اما هنوز تلویزیون پرمخاطب ترین شبکه ها را در اختیار دارد.
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مناظرات انتخاباتی در تلویزیون ایران
کلی رسانه های جمعی به سه شیوه بر فرایند انتخابات اثر می گذارند: که پیش تر آمد، به طور  همان طور 

1. ایجاد فضای انتخاباتی 

کسب اطالع درباره نامزدهای رقیب کمک به رأی دهندگان برای   .2

3. اقناع مخاطبان به ترجیح یک حزب یا فرد

کاربرد به رعایت اصول و انجام وظایفی ملزم هستند و پایبندی به  رسانه ها و به ویژه رسانه های رسمی در همه موارد 
کثری  آن ها به ویژه در دوران مبارزات انتخاباتی و برگزاری انتخابات اهمیت دارد. لزوم رعایت و تالش برای مشارکت حدا

که می توان در این زمینه برشمرد. )گرانمایه پور، علی، 1390( مردم در انتخابات، مهم ترین مواردی است 
ع  کاندیدا یا جناح خاص در آن ممنو با عنایت به دولتی بودن تلویزیون جمهوری اسالمی ایران، جانبداری از یک 

کار تلویزیون قرار داشته باشد. گزینه سوم موارد فوق نباید در دستور  است یعنی عماًل 
که در مظان  در ایران و در ادوار اولیه انتخابات ریاست جمهوری، به واسطه بیشتر شناخته شده بودن شخصیت هایی 
انتخاباتی و حضور  ایجاد شور  در نقش   بیشتر  تلویزیون  بودند،  انقالب  برجستگان  از  که عمدتًا  قرار می گرفتند  انتخاب 

کثری مردم در انتخابات عمل می کرد. حدا
کاندیدای احراز صالحیت شده از سوی  که در آن چهار  اولین مناظره انتخاباتی در تلویزیون در سال 1376 برگزار شد 
شورای نگهبان در مقابل دوربین های تلویزیونی ظاهر شدند و به یک سری سؤاالت ثابت پاسخ می گفتند. در واقع این 
کمک به رأی دهندگان برای شناخت و انتخاب بهتر  که تلویزیون در قامت  اولین دور از انتخابات ریاست جمهوری بود 
که ده نفر بودند امکان برگزاری مناظرات تلویزیونی میسر  کاندیداها  ظاهر شد. پس از آن در سال 1380 به واسطه تعدد 
کردند  کاندیدا به دور دوم راه پیدا  نشد. لیکن در انتخابات سال 1384 و به واسطه دو مرحله ای شدن انتخابات، عماًل دو 
که تأثیر شگرفی در شکل دهی به افکار عمومی داشت.  که میان نمایندگان فرهنگی و اقتصادی ایشان مناظراتی برگزار شد 
اما شاید بتوان نقطه عطف مناظرات انتخاباتی تلویزیون را انتخابات سال 1388 دانست. در این انتخابات، تلویزیون 
فضای مناظره های دو به  دو میان چهار کاندیدای موجود را مهیا کرد که عده ای معتقدند همین مناظرات سرمنشأ تحوالت 
آتی بوده است. در نظرسنجی منتشر شده از سازمان صدا و سیما می خوانیم: بر اساس اظهارات رئیس مرکز تحقیقات، در 
اولین نظرسنجی در سال 88 در سطح تهران انجام شده است، آرای آقای احمدی نژاد حدود 5 درصد از آرای آقای موسوی 
کاهش نسبی آرا و آقای موسوی با افزایش نسبی آرا مواجه می شود و تا  بیشتر بوده است. اما به تدریج آقای احمدی نژاد با 
کاندیداها در اول خرداد، به تدریج  تاریخ 88/2/29 آرای دو نامزد به یکدیگر نزدیک می شود. اما با آغاز تبلیغات رسمی 

آرای آقای موسوی از آقای احمدی نژاد پیشی می گیرد.
این روند تا روز اولین مناظره آقایان احمدی نژاد و موسوی هم چنان وجود داشته است. پس از اولین مناظره تلویزیونی 
آقای احمدی نژاد جهش 13  آرای  که  آقای موسوی پیدا می کند، به طوری  از  آقای احمدی نژاد فاصله چشم گیری  آرای 
کاهش 10 درصدی پیدا می کند. یعنی مجموعا 23% اختالف پس از مناظره ایجاد  درصدی می یابد و آرای آقای موسوی 

می شود و در نهایت همین فاصله منجر به پیروزی آقای احمدی نژاد می گردد. )نشریه پیام پژوهش، 1388(
کاندیدای پیشتاز همان تأثیر شگرف تلویزیون در شکل دهی رفتار  در واقع ایجاد فاصله 23 درصدی پس از مناظره دو 

کت و.... کاندیداها از قبیل پوستر و ترا سیاسی مردم است. یعنی اثرگذاری بسیار فراتر از سایر بسته ها و اجزای تبلیغاتی 
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نتبجه گیری
که  انتخابات هایی  از  صرف نظر  گذشته،  انتخابات  در  تلویزیونی  مناظرات  شکل گیری  روند  بررسی  به  عنایت  با 
که ذکرش رفت فاقد مناظرات تلویزیونی بوده اند، اثر قاطع و تعیین کننده مناظره تلویزیونی در نتیجه انتخابات  به دالیلی 

گفت تقریبًا تا حدود زیادی تعیین کننده رئیس جمهور است.  که می توان  کاماًل مشخص است. به گونه ای 
که  گردد. چرا  بر این اساس پیشنهاد می شود با بازبینی ساختار تبلیغات انتخاباتی رسانه ملی این خلل به نوعی ترمیم 
بدیهی است ممکن است در ادوار آتی فردی حائز همه صالحیت های الزم باشد، لیکن سخنوری قابل در حد هماوردی با 

سایر رقبای انتخاباتی به شمار نیاید و این مکانیزم فعلی رسانه ملی قطعًا منجر به حذف این فرد خواهد شد.
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