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  چکیده

هاي تبلیغاتی کاندیداهاي اجتماعی پیام ـ تحلیل شناختیهدف پژوهش حاضر با: مقدمه
ها با مدل بررسی میزان تطابق آنانتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوري ایران و 
جمهور هاي کاري رئیسترین اولویتحمکرانی خوب و همچنین میزان همخوانی بین مهم

 طرح پژوهش حاضر توصیفی است و :روش. هاي مردم انجام شدمنتخب با اولویت
هاي تبلیغاتی کاندیداهاي انتخابات پیام جامعه آماري آن از یک سو شامل محتواي کلیه

 هاي تلویزیونی وها، محتواي برنامهدوره یازدهم ریاست جمهوري ایران بود که از بین آن
واجدین  کلیه هاي هر کاندیدا مورد تحلیل قرار گرفت و از سوي دیگر از بینمناظره

طور تصادفی انتخاب نفر به 650، )هزار نفر 400حدود (دهنده استان سمنان  رأيشرایط 
هاي تبلیغاتی محتواي پیام. ق ساخته بر روي آنان اجرا شدشدند و پرسشنامه محق

بندي و ارزیابی شد و ضریب توافق بین طور مستقل مقولهکاندیداها توسط دو ارزیاب به
محتوا و مدل هاي گردآوري شده با استفاده از روش تحلیلداده. آنان محاسبه گردید

هاي تبلیغاتی محتواي بیشتر پیام :هایافته .حکمرانی خوب مورد تحلیل قرار گرفتند
عالوه بر طبق نتایج حاصل از هب. کاندیداها با مدل حکمرانی خوب همسویی داشت

کاري کاندیداها  و سابقه نظرسنجی، مردم در انتخاب کاندیداي مورد نظر بیشتر به برنامه
گرانی، جمهور منتخب حل مشکل همچنین در بین توقعات مردم از رئیس. توجه داشتند

هاي کاري رئیس اولویت اي باالترین درصد را داشت که تا حد زیادي با اشتغال و هسته
طبق چارچوبی هاي تبلیغاتی برتنظیم محتواي پیام :گیرينتیجه. جمهور منتخب همسو بود

و متناسب با شرایط حاکم بر جامعه در پیروزي ) همچون مدل حکمرانی خوب(کارآمد 
  .باشدیثر مؤدر انتخابات م

  .انتخابات، تبلیغات، حکمرانی خوب، ریاست جمهوري: يکلید واژگان

 

Abstract  

Introduction: This study aimed at analyzing the content 
of electoral messages of the candidates of the eleventh 
round of presidential elections and measuring the 
adaptation rate of those with the Good Governance Model. 
It also measured the degree of consistency between the 
working priorities of the elected president with those of 
people. Method: The research design was descriptive and 
its statistical population included all candidates of the 
eleventh round of presidential election as well as all 
eligible voters in Semnan province. All candidates’ TV 
promotional programs and their debates were analyzed. 
Besides, from among the approximately 400 thousands 
eligible voters in Semnan province, 650 were randomly 
selected to fill out the researcher-made questionnaire. The 
data were analyzed by content analysis. The electoral 
message contents of candidates were categorized and 
evaluated by two independent raters, and the contingency 
coefficient between them were calculated. Results: The 
results revealed that the contents of electoral messages of 
most candidates were consistent with Good Governance 
Model. Furthermore, according to the results of the 
survey, people had more attention to plan and working 
experiences of their desired candidate. Moreover, the 
people expectations from president-elect (such as inflation 
problem, employment and nuclear issue) were consistent 
with working priorities of the president–elect. 
Conclusion: Adjusting the content of electoral messages 
based on an efficient framework (such as the Good 
Governance Model) and in accordance with conditions 
dominating the society, is effective in success in elections. 

Key words: election, electoral message, good governance, 
Presidential 
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  مقدمه
و شرکت در آن نخستین مرحله از مراحل  انتخابات

که بیانگر شود، مشارکت سیاسی محسوب می
اکثریت مردم در موارد انتظارات و گرایشات 

الشکی بایی(باشد اجتماعی، اقتصادي و سیاسی می
معتقد است  1مارشال). 1388، فردو پیشگاهی

هاي هرگونه مشارکت فردي یا جمعی در جریان
هر فعالیتی که پیامدهاي سیاسی سیاسی یا 

گذاري دارد، رفتار خصوص حکومت و سیاستدر
به نقل  1998مارشال، ( شودمحسوب می 2سیاسی

ایمانی جاجرمی و سروستانی،  صدیق از
مشارکت سیاسی در هر . )1385فیروزآبادي، 

تواند و می اي داراي سطوح خاصی استجامعه
اضطراب و فشارهاي روانی را کاهش دهد 

 به ایران پس از پیروزي انقالب.)2001، 3ساندرز(
طور متوسط در کشورمان هر ساله یک انتخابات 
برگزار شده است و انتخابات ریاست جمهوري از 

 طبق قانون اساسی. باشدترین آنان میجمله مهم
اساس قاعده ات بر، انتخابجمهوري اسالمی ایران

و کسی که بتواند بیش از پنجاه  اکثریت بنا شده
خوذه را کسب کند، منتخب مردم أدرصد آراي م

از این رو کاندیداها تمام تالش خود را  باشدمی
- گان بکار میهدهندرأياکثریت براي جلب نظر 

  .گیرند
از جمله پرکاربردترین فنون مورد استفاده 

ها شیوه هاي تبلیغاتی بهکارگیري پیامه ب ،کاندیداها
 باشد که در تنظیم آن ازو محتواهاي مختلف می
اجتماعی استفاده شناسی علوم ارتباطات و روان

هاي کاندیداها تالش دارند که از طریق پیام .دکننمی

                                                             
1. Marshal  
2. political behavior  
3. Sanders  

مردم از  برداشتتبلیغاتی مختلف، بر روي 
 ت بگذارند و رفتار انتخاباتیمثب تأثیرخودشان 

مردم را طوري هدایت کنند که به پیروزي آنان 
 معتقدند که ) 2000( 4ترنت و فریدنبرگ. منجر شود

شرایط فرهنگی و  توجه بههاي تبلیغاتی با روش
 .باشندمی  سیاسی کشورهاي مختلف، بسیار متنوع 

اما چیزي که در تمامی انواع تبلیغات مشترك است 
 نفوذ .باشدمی 5استفاده از اصول نفوذ اجتماعی

 براي گروه یا شخص که است آن مستلزم اجتماعی
ن، قدرت دیگرا رفتار یا ها نگرش دادن تغییر

. )1385فرانزوي، ( اعمال کنداجتماعی خود را 
منظور از قدرت اجتماعی، نیرویی است که شخص 
نفوذکننده جهت ایجاد تغییر مورد نظر در اختیار 

این قدرت محصول دسترسی به برخی منابع . دارد
جایگاه اجتماعی افراد  که خود بهو امکانات است 

از جمله ). 1381کریمی، (گردد برمیدر جامعه 
هاي گذارترین این منابع رسانهیرتأثترین و مهم

 کلمن و ).1388امامی، سید( باشدعمومی می

هاي رسانه  نیز بر نقش گسترده ) 2006( 6بنینگ
  .دندار تأکیدعمومی در تبلیغات انتخاباتی 

هاي پیام محتوايدر کاندیداها سوي دیگر از 
ضمن استفاده براي اقناع آحاد مردم، تبلیغاتی خود 

، 7متقاعدسازيهاي نفوذ اجتماعی از قبیل مؤلفهاز 
، 10هاي قانونی، روش9بخشالهام هاي، جاذبه8تبادل
، مورد لطف قرار 13گاهی دادن، آ12، همکاري11فشار

                                                             
4. Trent & Friedenberg  
5. social influence  
6. Coleman & Banning 
7. rational persuasion  
8. exchange  
9. inspirational appeals  
10. legitimating tactics  
11. pressure  
12. collaboration  
13. apprising  
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 4و ائتالف 3، جاذبه شخصی2، مشورت1دادن
 که قبالً از یک چارچوب نظري ،)2000، 5یوکل(

مدل  .کنندکارآیی خود را نشان داده استفاده می
هاي چارچوب این  از جمله 6حکمرانی خوب

رشد و توسعه  که کارایی خود را در باشدنظري می
؛ 1386رضایی، ؛ 2006، 7رسنیک و رجینا( اقتصادي

وضعیت ، بهبود )1389؛ کمیجانی و سالطین، 1386
و  )1388صباغ کرمانی و باسخا، ( رفاهیخدماتی و 

به ، )1388جاسبی و نفري، ( نشان داده است.... 
، رئیس سابق سازمان )1998( 8نکه کوفی عناطوري

ترین عنوان مهمسازمان ملل، حکمرانی خوب را به
کنی فقر و ارتقاي رشد و توسعه و تنها عامل ریشه

  .کرده استمعرفی 
اي  سابقهحکمرانی بحث جدیدي نیست بلکه 

حکمرانی، فرآیندي  .طوالنی شاید به عمر بشر دارد
است که طی آن گروهی از مردم به نمایندگی از 

گیرند و گروهی دیگر به نمایندگی  ها تصمیم میآن
 ندکن می عملها ها و تحت نظارت آناز آن

براي  اصطالح حکمرانی خوب .)2001، 9سانتیسو(
در 10توسط ویلیام سون 1979بار در سال  اولین

عد به ب 1980کار رفته و از سال هادبیات اقتصادي ب
بعدها عالوه بر بعد  ،کاربرد این واژه بیشتر گردید

دباغ و ( اقتصادي، بعد سیاسی نیز به آن افزوده شد
حکمرانی  اي مدلهمؤلفهتعریف .)1388نفري، 

کنون تعاریف  تاو خوب، بسیار مشکل است
ها مختلفی از آن ارائه شده است که در تمامی آن

                                                             
1. ingratiation  
2. consolation  
3. personal appeals  
4. coalition  
5. Yukl  
6. good governance  
7. Resnick & Regina  
8. Kofi Annan  
9. Santiso  
10. Williamson  

پذیري، مشارکت، ولیتؤمس هایی همچونمؤلفه
حاکمیت قانون، شفافیت و ثبات سیاسی وجود دارد 

توجه  باید). 2000، 11؛ ویز2006 ،رسنیک و رجینا(
با یکدیگر تداخل دارند  غالباً هامؤلفهداشت که این 

 .و در بعضی مواقع، با یکدیگر در تضاد هستند
اساس شش نک جهانی نیز حکمرانی خوب را بربا

ثباتی سیاسی و خشونت، ویژگی پاسخگویی، بی
اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، استقالل قوه 

کافمن، ( تعریف کرده است قضائیه و کنترل فساد
 معموالً کاندیداها). 1999، 12لوباتون- کري و زیدو

کمینه  هاي این مدل با مضامینی همچونمؤلفهاز 
    ها و اقشار، احترام به نظر اقلیتشدن فساد

جهت ...... ها و گیريپذیر در انجام تصمیمآسیب
  .کنندگاناستفاده میهدهند رأيجلب اعتماد 

ولیت اداره ؤمسدر مدل حکمرانی خوب 
عمومی میان سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و 

از  نهادکه هر سه  شودمیبخش خصوصی تقسیم 
از این . روندتوسعه انسانی به شمار می ملزومات

امکان  نهاداین سه  بینایجاد ارتباط و تعادل رو 
بهتر زیستن را در یک جامعه مطلوب فراهم خواهد 

ایمانی جاجرمی و سروستانی، صدیق( کرد
در حکمرانی خوب صاحبان  ).1385، فیروزآبادي

و پاسخگویی دولت به  اصلی قدرت مردم هستند
شهروندان، نبودن فساد، اقدام به اصول 

ساالري، اعتماد عمومی، حق انتخاب و به  مردم
هاي  عمومی از ویژگی حداکثر رساندن بهزیستی

میدري ( رود اصلی حکمرانی خوب به شمار می
ول اص. )1385؛ میدري، 1383خیرخواهان،  و

مدل حکمرانی خوب قابل انطباق با هنجارها و 
باشد و به اي میهر جامعههاي فرهنگی ارزش

                                                             
11. Weiss 
12. Kaufmann, Kraay& Zoido-Lobaton 
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به  را یهاي خاص فرهنگ و ارزشوجه د هیچ
 ،رسنیک و رجینا( دکنیتحمیل نم جامعه هدف

  ها و مؤلفهاز این رو استفاده از .)2006
، هاي تبلیغاتیپیام در هاي این مدلویژگی
افزایش  مردم رااز اعتماد  رأي کسبامکان 

  .دهدمی
هدف از  ،توجه به موارد مطرح شدهبا

 اجتماعی ـ شناختی تحلیلاجراي این پژوهش 
تخابات دوره هاي تبلیغاتی کاندیداهاي انپیام

میزان  بررسی ،ایران یازدهم ریاست جمهوري
با مدل  کاندیداها هاي تبلیغاتیتطابق بین پیام

بین  مخوانیحمکرانی خوب و همچنین میزان ه
هاي کاري رئیس جمهور ترین اولویتمهم

  .باشدردم میم هاياولویت منتخب با
 

  روش 
یابی و نیز از نوع زمینه ،توصیفیحاضر پژوهش 

ي آماري جامعه .بودکیفی از نوع تحلیل محتوا 
 کلیهمحتواي این پژوهش از یک سو شامل 

کاندیداهاي انتخابات ریاست  هاي تبلیغاتیپیام
و از سویی دیگر  بودجمهوري دوره یازدهم 

استان  دهنده رأيواجدین شرایط  شامل کلیه
در انتخابات ) هزار نفر 400حدود (سمنان 

حجم  .بودي یازدهم ریاست جمهوري دوره
نفر از  650گروه نمونه در این پژوهش شامل 

استان سمنان در  دهنده رأيواجدین شرایط 
   که  بودانتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوري 

پس از  ،عالوههب. ندطور تصادفی انتخاب شدبه
هاي شیوهاز بین انواع انجام بررسی مقدماتی 

اي که از سوي شیوه دو، کاندیداها یتبلیغات
 ، بیشترین انتخاب رادادن رأيواجدین شرایط 

، )هامناظره و تلویزیونهاي برنامه(داشت 
  .دشانتخاب  جهت تحلیل محتوا

  

  پژوهشابزارهاي 
با توجه به : ساخته پژوهشگرپرسشنامه 

 هاي مدل حکمرانی خوب،معیارها و شاخص
این  یک ازمیزان اهمیت هر جهت ارزیابی

ها در از نظر مردم و اولیت وجود آن هاشاخص
 ، پرسشنامههاي تبلیغاتی کاندیداهابرنامه

پس از بررسی الی طراحی گردید که ؤس18
توسط دو روایی صوري و محتوایی آن 

 نفري 650تصادفی  بر روي نمونه متخصص،
نتایج حاصل از تحلیل عاملی . اجرا شد
ي مؤلفهها، بیانگر وجود سه الؤساکتشافی 

و اجتماعی  ـ اعتدال سیاسی، مداريقانون
. در پرسشنامه مذکور بودفساد مبارزه با

همچنین در این پژوهش میزان آلفاي کرونباخ 
بدست  86/0تا  67/0بین  در این سه مؤلفه

  .آمد
پس از انجام  :هاي تبلیغاتی کاندیداهاپیام

هاي از بین انواع شیوه ،بررسی مقدماتی
ی که بیشترین هایشیوه ،تبلیغاتی کاندیدا

دادن  رأيانتخاب را از سوي واجدین شرایط 
 1طور که در جدول همان .دش، انتخاب ندداشت

هاي تبلیغاتی، فیلم شود، سه شیوهمشاهده می
ها بیشتر برنامه رادیویی و تلویزیونی و مناظره

 که، از آنجاییها انتخاب شدنداز سایر شیوه
کاندیداها بیشتر ماهیت  یغاتیهاي تبلفیلم

آنان  هايهیجانی داشت و کمتر به ارائه برنامه
ها مناظره وف بود، تنها اطالعات مربوط بهمعط

تلویزیونی کاندیداها مورد تحلیل قرار  و برنامه
  .گرفت
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  انتخاباتیخصوص کاندیداهاي منابع کسب اطالعات در .1 جدول

  درصد فراوانی    درصد  فراوانی  

  7  66  هاي غیر رسمیوب سایت  30/26  248  هاي تبلیغاتی کاندیداهافیلم

  32/7  69  هاي رسمی هر کاندیداسایتوب  29/17  163  هامناظره

  30/5  50  هاي غربیرسانه  56/25  241  برنامه رادیویی و تلویزیونی هر کاندیدا

  59/1  15  سایر منابع  56/9  91  ها و بروشورهاتراکت
  

  .هر فرد امکان انتخاب بیش از یک مورد را داشت :توجه
  

در این  تحلیلهاي تبلیغاتی مورد یامپ
 سخنان زنده و ضبط شده پژوهش شامل کلیه

تا  4/3/92کاندیداها در تلویزیون از شنبه 
باشد که جزئیات آن در می 22/3/92چهارشنبه 

بر آن متن  عالوه .ارائه شده است 2 جدول
مناظره اقتصادي،  3کامل سخنان هر کاندیدا در 

فرهنگی و سیاسی نیز مورد تحلیل محتوا قرار 
  .گرفت

  
  براي کاندیداهاي ریاست جمهوري یتلویزیون تبلیغات نام و مدت برنامه .2 جدول

  مدت برنامه  نام برنامه

  دقیقه 30  شبکه یک سیما ـ)متکلم الوحده(با دوربین 

  دقیقه 45  شبکه دو سیما ـ گفتگوي ویژه خبري

  دقیقه 60  شبکه سه سیما ـ االت جوانانؤپاسخ به س

  دقیقه 60  شبکه چهار سیما ـ پاسخ به سه کارشناس

  دقیقه 30  شبکه خبر سیما ـ گفتگوي ضبط شده

  دقیقه 60  جم سیماشبکه جام ـ ایرانیان خارج از کشورپاسخ به 

  
بتدا با توجه به مدل  :فرایند پژوهش ا
اي هاي آن، پرسشنامهمؤلفهحکمرانی خوب و 

تا میزان اهمیت و اولویتی که مردم  طراحی شد
جمهور ها در برنامه رئیسوجود هریک از آنبه

آوري زمان جمع. دهند، مشخص گرددآینده می

روز بعد  3هاي مربوط به این نظر سنجی داده
وزارت کشور در خصوص زمان از اعالم رسمی 

در این مرحله . تبلیغات کاندیداها بودشروع 
هاي مذکور، در قسمت انتهایی الؤعالوه بر س
ظارات مردم خصوص انتهایی درالؤپرسشنامه س
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 الًمث( منابع اطالعاتی منتخب،از رئیس جمهور 
که براي و دالیلی  ...)فیلم تبلیغاتی، مناظره و 

 کنندانتخاب کاندیداي مورد نظر استفاده می
 طراحی ...)کاري، همکاران توانمند وسابقه(

 امکاننتایج حاصل از این نظرسنجی  .شد
 کاري هايبررسی میزان همسویی بین اولویت

 هاي مردمرا با اولویت منتخب رئیس جمهور
   در ادامه متن کامل تمامی  .فراهم آورد

اها و سه یدهاي تبلیغاتی تلویزیونی کاندبرنامه
ها و طبق ویژگیبر آوري شد ومناظره آنان جمع

توسط دو  هاي مدل حکمرانی خوبمؤلفه
در ابتدا دو ارزیاب . بندي شدندمقوله ارزیاب

ي سه مؤلفهطور جداگانه و با توجه به به
اجتماعی و  ـ مداري، اعتدال سیاسیقانون(

که از طریق تحلیل عاملی ) مبارزه با فساد
هاي پرسشنامه بدست آمده بود، الؤاکتشافی س

هایی متناسب با این اقدام به استخراج مقوله
ها، پس از توافق بر سر مقوله. ها کردندمؤلفه

کلمات و اصطالحات استخراج شده توسط هر 
یک ساعته، فراوانی  یاب، طی شش جلسهارز

طور هاي مورد توافق شده مجددا بهمقوله
جداگانه محاسبه شد و در انتها ضریب توافق 
   دو ارزیاب جهت اطمینان از دقت و صحت 

محاسبه گردید و نقطه برش براي  بنديمقوله
بندي شده حذف یک کلمه یا اصطالح مقوله

)7/0<X (هاي مورد مقوله. در نظر گرفته شد
 مداريقانون مؤلفهبراي توافق دو ارزیاب 

اسخگویی و پ/ حق اظهارنظر مقولهشامل دو 
ي مؤلفهعدم خشونت؛ براي / ثبات سیاسی

 شامل سه مقوله اجتماعی ـ اعتدال سیاسی
فیت مقررات تنظیمی، اثربخشی دولت، کی

مبارزه با فساد،  مؤلفهحاکمیت قانون؛ و براي 
الزم به ذکر  .مبارزه بافساد بود همقولشامل 

هاي مربوط به دو کاندیداي است که داده
هاي انتخاباتی، از تحلیل انصراف داده از رقابت

- داده  براي تحلیل در نهایت . نهایی حذف شد

 استفاده آمار توصیفی شیوهپژوهشی از  هاي
  .شد

  

  هایافته
هاي تبلیغاتی پیاماجتماعی  ـ شناختیدر تحلیل 

کاندیداها از دو ارزیاب مستقل استفاده شد که 
بندي و تعیین فراوانی طور جداگانه به مقولهبه

منظور به. هاي مورد توافق پرداختندمقوله
بندي انجام شده، اطمینان از صحت مقوله

ضریب توافق بین دو ارزیاب محاسبه گردید که 
الی  88/0ین بها ها و زیر مقولهدر تمامی مقوله

  .قرار داشت 91/0
هاي نتایج مربوط به تحلیل محتواي پیام

حق اظهارنظر و  مقوله 6تبلیغاتی کاندیداها در 
گویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، پاسخ

اثربخشی دولت، کیفیت مقررات تنظیمی، 
 3حاکمیت قانون و مبارزه بافساد در جدول 

نتایج مربوط به  همچنین .ارائه شده است
هاي مدل حکمرانی خوب اري شاخصذگارزش

ارائه شده  5توسط اعضاي نمونه در جدول 
هاي شاخص، 6در جدول عالوه هب. است

دالیل انتخاب کاندیداي توصیفی مربوط به 
ترین اصلی نیزمورد نظر توسط اعضاي نمونه و 

جمهور منتخب ارائه شده یساز رئ آنانتوقعات 
  .است
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  هاي جداگانهتوسط هر کاندیدا در قالب مقوله هاي به کار گرفته شدهمقولهزیرفراوانی  .3 جدول
مقوله
  ها

 قالیباف والیتی رضایی جلیلی غرضی روحانی  هامقوله زیر

حق اظهارنظر و پاسخگویی
 

 0 2 1 1 19 0 اظهار نظر، نظر مردم، نظر ملت

 10 4 4 10 4 0  پاسخگویی، پاسخگو

 1 2 7 22 2 11  مشارکت

 20 3 23 15 3 17  شفاف، شفافیت، روشن بودن

 4 3 5 2 4 8  سواالت، انتظارات، درخواست هاي مردم

 16 9 1 4 2 10  فرصت هاي برابر، عادالنه، مساوي، یکسان
 13 7 2 8 10 6  مسئولیت، مسئولیت پذیري

 1 1 7 3 9 1  دموکراسی، مردم ساالري

  جمع کل
53 

)01/6(  

53 
)13/6(  

65 
)74/6(  

50 
)41/3(  

31 
)28/2(  

65 
)08/4(  

ثبات سیاسی و عدم خشونت
 

 19 2 4 6 0 1 ثبات سیاسی

 22 18 20 33 0 14  عدم خشونت، عدالت، جانبداري سیاسی، جانبداري قومی

تنش، , زندانی سیاسی, آشوب، کودتا، ترور، اعدام سیاسی
  اعتصاب

6 0 15 44 4 12 

 28 4 1 6 23 18  ملی، اتحاد ملی، یکپارچگی، انسجام، اجماع، اجماع محوريوفاق 

 4 6 0 1 0 1  سالیق سیاسی

 4 6 0 3 3 1  هاها، حقوق اقلیتها، اقلیتمنافع گروه

 2 3 0 2 11 6  فضاهاي باز
 5 0 0 0 0 0  قطبی شدن

 14 17 41 14 10 29  پذیرينقد دولت، انتقاد، انتقاد

  جمع کل
76  

)62/8( 

47  
)44/5( 

80  
)3/8( 

110  
)49/7( 

60  
)41/4( 

110  
)91/6( 

اثربخشی دولت
 

 130 160 140 47 73 84 کسب و کار، کارگر، کارمند، شغل، اشتغال، بازار

ها، کیفیت کارکنان، توانایی کیفیت دستگاهکارایی، کارآمدي، 
  دولت

3 5 22 11 13 3 

 8 1 11 6 21 4  مفید، ثمر بخش، سود بخش
 44 4 2 5 11 16  رفاه، آسایش، خدمات عمومی، خدمت به مردم

آموزش، پرورش، تربیت، مدرسه، دانشگاه، درس، دانشجو، علم، 
  معلم، دانش

85 54 43 142 118 149 

 32 32 62 20 18 35  سهام عدالت، یارانه، مسکنتسهیالت، 

 55 73 35 76 34 62  پیشرفت، توسعه، رشد

 49 136 119 54 128 53  گرانی، بیکاري، تورم، نقدینگی

 119 191 83 164 85 57  تولید، منابع، محیط زیست، نیروي انسانی

 107 67 78 60 52 24  جوانان، جوان

  جمع کل
428  

)53/48( 

484  
)02/56( 

506  
)49/52( 

719  
)98/48( 

819  
)18/60( 

748  
)96/46( 

  
  

  .باشدمیاعداد داخل پرانتز بیانگر درصد فروانی هر مقوله در سخنان هر کاندیدا  :توجه
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   هاي جداگانهکار گرفته شده توسط هر کاندیدا در قالب مقولههاي بهمقولهفراوانی زیر .3جدول  ادامه
 قالیباف والیتی رضایی جلیلی غرضی روحانی  هامقوله زیر  هامقوله

کیفیت مقررات تنظیمی
  

 15 35 11 28 4 10  حمایت

 20 3 0 0 3 1  مداخله دولت

 31 39 9 6 8 7  کنترل قیمت

 46 13 32 30 19 40  سرمایه

 2 0 1 2 2 2  سیاست گزاري

 193 132 270 56 27 64  اقتصاد

هاي هاي مالی، بنگاههاي مالی، بنگاهنظام
  اقتصادي

12 93 19 63 80 65 

 93 20 31 22 10 23  تغییر، تغییرات، ثبات مقررات

 12 8 10 27 10 3  مدیریت

 15 35 11 28 4 10  واردات، صادرات

  162  جمع کل
)37/18( 

176  
)37/20( 

190  
)71/19( 

427  
)09/29( 

330  
)25/24( 

477  
)94/29( 

حاکمیت قانون
  

 106 76 91 84 63 75  گرایی، مقررات، ضوابط، قوانینونقانون، قان

 8 2 2 0 10 12  نظارت

 8 14 6 9 7 11  نیروهاي امنیتی، امنیت ملی

 45 16 45 14 2 40  اعتماد مردم

 2 0 1 0 0 0  حقوق بشر

 0 0 0 0 0 0  سیستم قضایی مستقل، استقالل قضایی

 1 0 0 0 0 0  پلیس سالم

  138  جمع کل
)65/15( 

82  
)49/9( 

107  
)1/11( 

145  
)88/9( 

108  
)94/7( 

170  
)67/10( 

مبارزه با فساد
  

 4 0 7 0 4 8  ها، اموال، مالکیتدارایی

فساد مقامات، فساد مدیران، فساد اداري، 
  فساد بانکی، بازار سیاه

13 2 14 6 3 10 

 9 10 4 2 16 4  احتکار، رانت، باج رشوه، ربا، نزول،

  25  جمع کل
)83/2( 

22  
)55/2( 

16  
)66/1( 

17  
)16/1( 

13  
)96/0( 

23  
)44/1( 

  1593  1361  1468  964  864  882  هاجمع کل مقوله  
  .باشدمیهر مقوله در سخنان هر کاندیدا اعداد داخل پرانتز بیانگر درصد فروانی  :توجه

 

، شودمشاهده می 3طور که در جدول همان
هاي طبق محتواي سخنان کاندیداها در برنامهبر

مقوله مبارزه با فساد در  آنان، مناظره 3تلویزیونی و 

روحانی باالترین فراوانی را حسن دکتر آقاي  سخنان
ترین فراوانی بیش. داشتنسبت به سایر کاندیداها 

 و کیفیت مقررات تنظیمی حاکمیت قانونهاي مقوله
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عالوه هب .بودقالیباف  محمدباقر دکترآقاي  سخنان در
آقاي  سخنان در ،حق اظهارنظر و پاسخگویی مقوله

و آقاي دکتر محمدباقر قالیباف و  دکتر سعید جلیلی
در ، عدم خشونت/ ثبات سیاسی همچنین مقوله

آقاي دکتر محسن رضایی و آقاي دکتر  سخنان
 مقوله .شتداالترین فراوانی را با محمدباقر قالیباف

اکبر آقاي دکتر علی سخناندر  اثربخشی دولت نیز
  .داشتوالیتی باالترین فراوانی را 

 بر تحلیل و ارزیابی محتواي عالوه همچنین
هاي تبلیغاتی کاندیداها، یک نظرسنجی بر روي پیام
از واجدین ) زن= 76/32%مرد، = 23/67(% نفر 650

 = 36/34(اجرا شد  سمنان دادن در استان رأيشرایط 
 که ) انحراف استاندارد= 15/12میانگین سنی، 

 4هاي جمعیت شناختی این افراد در جدول ویژگی
  .شده استارائه 

  

   کننده در نظرسنجیشناختی افراد شرکتویژگی جمعیت. 4جدول
  جنسیت        

  تحصیالت
  کل مجموع زن  مرد

  جنسیت    
 شغل

 کل مجموع زن  مرد

  19  8  11  سوادبی

  

  50  15  35  بیکار
  92  24  68  کارمند  29  11  18  سیکل
  176  23  153  آزاد  182  58  124  دیپلم

  31  0  31  بازنشسته  138  42  96 دیپلم فوق
  97  33  64  دانشجو  239  82  157  لیسانس

  84  84  0  دارخانه  35  8  27 لیسانس فوق
  24  2  22  کارگر  5  3  2  دکتري
  96  32  64  سایر  3  1  2  حوزوي

  650  213  437 کل مجموع  650  213  437 کل مجموع
  

نظرسنجی، مردم  این طبق نتایج حاصل از بر
به یک اندازه  تقریباًرا هاي حکمرانی خوب شاخص
یکسانی را به هر یک از این دانند و ارزشمهم می

قوي و داشتن برنامه ،عالوههب .اختصاص دادند هامقوله
 38/24%و  89/27%به ترتیب با کاري درخشان سابقه
دلیل انتخاب کاندیداي مورد نظر از سوي  ترینمهم

از  ترین توقعات مردماصلی همچنین در بین .مردم بود
، )19/20%(حل مشکل گرانی  منتخب، جمهوررئیس

 بیشترین) 18/12%(اي و هسته) 72/16%(اشتغال 
همسو با  تقریباً به خود اختصاص دادند که درصد را
تبلیغاتی هاي کاري مطرح شده در سخنان اولویت
 .بودجمهور منتخب رئیس

  

  توسط مردم هاي مدل حکمرانی خوبشاخص اريذگمربوط به ارزشنتایج  .5جدول

  
  اظهارنظر و حق

  گوییپاسخ
ثبات سیاسی و 
 عدم خشونت

 اثربخشی دولت
کیفیت مقررات 

 تنظیمی
 مبارزه با فساد حاکمیت قانون

جمع نمرات 
  هر شاخص

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

12815  78/16  12606  51/16  12685  61/16  12652 57/16 12648  57/16  12945 95/16 
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  نتایج مربوط به نظرسنجی مردمی .6جدول 
  ترین توقع از رئیس جمهور منتخباصلی

 کاندیداي مورد نظردلیل انتخاب 

  
  از نظر مردم

در گفتار رئیس 
  جمهور منتخب

 درصد  فراوانی    درصد  فراوانی درصد  فراوانی

  89/27  246  داشتن برنامه قوي  37/26  53  19/20  320  گرانیحل مشکل
  38/24  215  سابقه کاري درخشان  94/12  26  72/16  265  حل مشکل اشتغال

  67/16  147  همسویی بیشتر با منویات رهبري  42/15  31  18/12  193  ايهسته مسألهحل 
  53/15  137  استفاده از همکاران توانمند  94/11  24  35/10  164  جوانان
  93/12  114  انتقاد پذیري باال  98/4  10  84/9  156  مسکن

  61/2  23  سایر موارد  93/13  28  72/9  154  بهبود رابطه با آمریکا
    47/5  11  81/6  108  اروپاییبهبود رابطه با کشورهاي 
    96/8  18  73/4  75  هالغو قانون هدفمندي یارانه

بهبود رابطه با کشورهاي حاشیه 
  خلیج فارس

72  54/4  0  0  

  0  0  04/4  64  بهبود رابطه با کشورهاي آسیایی
 0 0 88/0  14  سایر موارد

  .هر فرد امکان انتخاب بیش از یک مورد را داشت: توجه
  

  گیرينتیجهو بحث 
 محتواي اجتماعی ـ تحلیل شناختیبه پژوهش حاضر 

 هاي تبلیغاتی کاندیداهاي یازدهمین دورهپیام
با توجه به مدل انتخابات ریاست جمهوري ایران 

میزان همسویی بین  نیز بررسی و حکمرانی خوب
منتخب با هاي رئیس جمهور ها و اولویتبرنامه

هاي یافتهتحلیل  .پرداختاقشار جامعه هاي اولویت
هاي مقوله  که کلمات و  نشان داد کیفی و توصیفی

همسو با مدل حکمرانی خوب در سخنان تبلیغاتی 
به طوریکه در سخنان  ،شودتمامی کاندیداها یافت می

 1593(بیشترین آقاي دکتر محمدباقر قالیباف  تبلیغاتی
و در سخنان تبلیغاتی آقاي مهندس محمد ) کلمه

این یافته  .داشت رافراوانی ) 864(غرضی کمترین 
ضرورت و تمامی کاندیداها بهمبین آن است که 

، براي استفاده از الگویی جامع و کارآمداهمیت 

از . پایدار واقف هستند یابی به رشد و توسعهدست
توان به مدل الگوها میجمله کارامدترین این 

الگوي  نوعی در واقع حکمرانی خوب اشاره کرد که
منابع یک .... مدیریت سیاسی، اقتصادي، اجرایی و 

از  .کشور براي رسیدن به اهداف تعیین شده است
هاي تشکیل ها و ویژگیمؤلفهچون سویی دیگر 

ازجمله حق اظهارنظر و (مدل حکمرانی خوب  دهنده
جز مفاهیمی است ...) پذیري وولیتؤپاسخگویی، مس

توسط قشر عوام  باشد ومی که مورد پذیرش همگان
تفاده از این اس ،بنابراین .جامعه قابل درك است

کاندیداها نه تنها در جذب در سخنان تبلیغاتی  مفاهیم
افراد آکادمیک و آشنا با الگوهاي (ي خواص جامعه أر

ثر ؤیز مبلکه در جلب نظر عوام جامعه ن) مدیریتی
  .باشدمی
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 فراوانی کلماتمشخص شد که عالوه، هب
-کاندیدااستفاده شده مربوط به هر مقوله در سخنان 

 مقولهدر  مثالً که نحويمختلف متفاوت بود به هاي
در سخنان ) کلمه 25(مبارزه با فساد، بیشترین فراوانی 

همچنین  .حسن روحانی قرار داشت آقاي دکتر
بیشترین فراوانی مقوله حاکمیت قانون و کیفیت 

در  مقرارت تنظیمی در سخنان دکتر قالیباف بود که
عالوه مقوله ه، برا کسب نمودند انتخابات رتبه دوم

 حق اظهار نظر و پاسخ گویی در سخنان دکتر جلیلی
عدم خشونت در / بات سیاسیو نیز مقوله ث و قالیباف

بیشترین فراوانی را  بافقالیسخنان دکتر رضایی و 
انتخابات  داشت که به همان نسبت دکتر رضایی در

 این یافته .بعدي قرار گرفت هايرتبه این دوره در
بندي تفاوت بین کاندیداها در اولویت نشان دهنده

با . باشدمی در برنامه کاري خود هاي مختلفمقوله
 محتواي سخنان رئیس نتایج بدست آمده، توجه به

از (بیشتر معطوف به مبازه با فساد  جمهور منتخب
و ....) و  جمله مقابله با رانت، رشوه، فساد بانکی

باشد، می) ...نظارت و  گرایی،قانون(حاکمیت قانون 
پس از  باشد کهمی تبییناین یافته از این جهت قابل 

اختالس  پرونده کشف ماجراي فساد بزرگ بانکی،
فضاي روانی حساسیت خاصی در ، ...و  شرکت بیمه

بود و به  شدهایجاد ها جامعه نسبت به این موضوع
که بتواند با  بودنددنبال فردي عموم جامعه نوعی 
هاي خود، اعتماد عمومی را نسبت ها و برنامهسیاست

و  هاي اجرایی جامعه بازگرداندبه نهادها و سازمان
هاي ضوابط اجرایی الزم را براي نظارت بر فعالیت

جمهور راین تمرکز بیشتر رئیسبناب. آنان فراهم سازد
در  هابر این مقولهدر سخنان تبلیغاتی خود منتخب 

و دغدغه  جامعهبه نیاز هوشمندانه واقع پاسخی 
  .بود حاضر جامعه

بر طبق نتایج نظرسنجی، مردم در انتخاب 
، کاندیداها کاندیداي مورد نظر خود بیشتر به برنامه

نویات عبا مآنان سابقه کاري و نیز میزان همسویی 
 برنامهاین یافته با توجه به . رهبري توجه داشتند

منظور توجه به موضوع (جامع و متناسب مدون، 
 رئیس ....)گرایی، اعتدال و مبارزه با فساد، قانون

کاري درخشان ایشان در  سابقه نیز وجمهور منتخب 
جمله دبیر شوراي عالی امنیت ملی  ازهاي قبلی پست

عظم رهبري مورد تحسین که بارها از سوي مقام م
سطح تحصیالت نمونه  قرار گرفت و نیز با توجه به

را دانشجویان و آنان  مورد بررسی که حجم زیادي از
  .باشدمی تبیین قابلشامل بودند، قشر تحصیل کرده 

 حل مشکل(ترین توقعات مردم عالوه بین مهمهب
ها و برنامهبا ) ...اییله هستهأمس، اشتغال و گرانی

جمهور منتخب همسویی هاي کاري رئیساولویت
که خود دلیل دیگري براي اقبال عمومی وجود داشت

با  معتقد بودندباشد، چراکه ایشان نسبت ایشان می
هسته ایی و بهبود رابطه با  مسألهحل مشکل گرانی، 

بهبود فضاي کسب و امریکا و حل مشکل اشتغال با 
 کشاورزي، تولید در بخش صنعت توانبه رونقمی کار،
در بازار کاال و کمک کرد وبا ایجاد تعادل  خدماتو 

ها و مهار گرانی دست ، به تعادل در قیمتخدمات
 رشد سرمایه وافزایش تولید ملی  با عالوه،هب. یافت

ست دل وري و اشتغا رشد بهره به توانمی گذاري 
سه راهبرد انبساط در تقاضا، انقباض در ، و یافت

را  انعطاف در محیط و پرداخت بیمه بیکاري ،عرضه
ي دولت تدبیر و امید مطرح کار هاياولویت جز
  .ندکرد

 که بیانگر آن استطور کلی نتایج این پژوهش به
مدل حکمرانی خوب یک الگوي پویاي مدیریتی 

پیروزي در  است و تکیه صرف بر آن تضمین کننده
طور که نتایج نشان داد باشد، زیرا همانانتخابات نمی

97 



  ...هاي تبلیغاتی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوري ایران پیامشناختی ـ اجتماعی تحلیل  :ایمان اهللا بیگدلی و همکاران
 

  

 

جمهور منتخب نسبت به دیگر هاي تبلیغاتی رئیسپیام
کاندیداها در همه ابعاد بیشترین همسویی را با مدل 
حکمرانی خوب نداشت اما به دلیل درك بهتر از 

وضعیت بد اقتصادي مردم و ( شرایط موجود جامعه
بر اعتدال،  تأکید(ه مناسب از این مدل و استفاد ...)

، در انتخابات پیروز )گرایی و مقابله با فسادقانون
انتخابات  در عرصه توان گفت کهاز این رو می. شدند

تري نسبت به و روشن عمیق دركهر چه کاندیداها 
و جریان حاکم بر آن داشته  وضعیت عموم جامعه

در چارچوب اتی خود را هاي تبلیغباشند و پیام
همچون مدل حکمرانی (ثر ؤمد و مالگویی کارآ

احتمال جلب آراي مردم  طراحی و بیان کنند،) خوب
 از. یابدو پیروزي در انتخابات براي آنان افزایش می

 موشکافانه و دقیق توجه که کرد بیان توانمی رو این
 نکات ازجمله جامعه اقشار وتوقعات هادغدغه به

 انتخابات درعرصه آراء اکثر کسب در که است مهمی
  .باشدمی برجسته

  

  تشکر و قدردانی
از همکاري آقاي حمید طلوع و خانم محبوبه خانپور 

هاي تبلیغاتی کاندیداها، بندي پیامدر فرایند مقوله
  .گرددتشکر و قدردانی می

 
  منابع
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