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و مباحث نظري در حوزه توسعه ،تبليغات و سياستهاي اجتماعي ميباشـد .در
تحليل كيفي محتواي حاضر از ضريب كاپاي كـوهن بـراي بـرآورد توافـق بـين
كدگزاران استفاده شده است .ضريب كاپا محاسبه شده در حدود  0/7بـهدسـت
آمد؛ كه حاكي از پايايي قابل قبول و توافق بين كدگزاران است .جامعـه آمـاري،
اقالم تبليغاتي (تراكت ،پوستر ،كارت ،بروشـور) تمـام  28شـركتكننـده نهمـين
دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي در شهر خرمآباد ميباشد .باتوجه به حجم
كم جامعه آماري اقالم تبليغاتي تمام كانديداهاي شـركتكننـده در انتخابـات بـه
صورت تمامشمار انتخا شدهاند .يافتههـا نشـان مـيدهـد كـه  85.7درصـد از
كانديداها اقدام به ارائه شعارهاي تبليغاتي نمودهانـد؛ از ميـان آنهـايي كـه شـعار
تبليغاتي داشتهاند؛ گفتمان «رفاهي– خدماتي» و «توليدي (صـنعت و معـدن)» در
شعارهاي تبليغاتيشان غالب ميباشـد و محتـواي اهـدا و شـعارهايشـان بـه
رويكردهاي توسعهاي «نيازهاي اساسي» و «رويكرد مهندسي و توليدي» نزديكي
بيشتري داشت .بهطوري كه فضاي كلي شعارها از رويكردهاي توسـعه انسـاني،
توسعه بومآورد و بويژه توسعه پايدار ،نيز فاصله دارد؛ در نهايت ميتـوان گفـت
كانديداها ،گروههاي محروم و طبقات پايينتر اجتمـاعي را مخاطـب خـود قـرار
دادهاند ،كه فراواني بيشـتر شـعارهاي رفـاهي -خـدماتي و توليـدي و همچنـين
كم توجهي به شعارهاي فرهنگي ،سياسي و زيست محيطي گوياي اين امر اسـت
و نشان دهنده اين واقعيت است كه محتواي شعارها منطبق بر توسعه همهجانبـه
و متوازن نبوده است.
واژههاي كليدي :انتخابات ،رويكردهاي توسعهمحور ،شعارهاي تبليغاتي،
مجلس شوراي اسالمي ،خرم آباد.

بيان مسئله
مهم ترين موقعيتي كه در جامعه دموكراتيك براي مشاركت سياسي شهروندان فراهم
ميآيد ،برگزاري «انتخابات» و «ر يگيري» از عموم شهروندان است .اين فرايند امكان
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دستيابي به تصميمي مورد اجماع درباره نحوه اداره سياسي جامعه را مهيا ميسازد.
عالوه بر اين ،ميتوان انتخابات را بنا به ماهيت جمعي و كميتپذير 1تصميمگيري در
آن ،محل تجلي اراده نهايي عموم شهروندان به حسا

آورد (علويپور .)36 :1391 ،به

بيان ديگر انتخابات يكي از عرصههايي است كه مردم نظرات و خواستههاي خود را
درآن بيان نموده و به گونه غير مستقيم در فرايند سياستگذاري عمومي مداخله مي-
كنند .در جريان انتخابات ،كانديداها ،گروهها و احزا

سياسي تالش ميكنند تا براي

كسب قدرت ،بر پايه اصول سياستي متفاوتي با هم به رقابت پردازند و در صورت
انتخا  ،سياست مورد نظر خود را به اجرا گذارند (طالب و همكاران.)168 :1389،
پيشروي و برتري جويي در انتخابات ،مستلزم مجهز بودن به كليدهاي گفتاري است كه
مخاطب را جلب نمايد و ناخودآگاه اين احساس را در او برانگيزد كه مخاطب آن گفتار
است .اين گفتارها بيش از هر چيز در پيامهاي (شعارهاي) انتخاباتي ارائه شده از سوي
نامزدها متجلي مي شود .بر اين اساس ،نخستين گام در راه تبليغات منسجم و قابل اتكا،
انتخا

پيام و نقطه تمركز مناسب براي بنا نهادن فعاليت تبليغاتي برپايه آن است .از

مهمترين مقوالتي كه در بحثهاي گوناگون دربارة افزايش صحت و كارايي انتخابات
مطرح مي گردد ،موضوع تبليغات از سوي نامزدهايي است كه قصد دارند با بيان ايدهها
و برنامههايشان توجه و اعتماد شهروندان را براي بهدست آوردن كرسيهاي سياسي به
خود جلب نمايند .اين تبليغات ،روشهاي گوناگوني را در بر ميگيرد كه نوع بهره-
گيري از آنها و همچنين ابتكار در به كارگيري روشهاي نوين ميتواند فرايند انتخا
شدن نامزدها را به ميزان زيادي تسهيل نمايد .سخنراني ،مناظره ،چاپ پوستر و تراكت،
تهيه فيلمهاي مستند و ايجاد اجتماعات حقيقي و مجازي براي ايجاد شبكههاي حمايتي
در ميان شهروندان را ميتوان از جمله شيوههاي مرسوم و رايج در زمينه تبليغات
انتخاباتي در جهان دموكراتيك قلمداد نمود .تبليغ سياسي و سياستها و رويكردهاي
 -1ميزان آراي شمارشپذير.
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آن ميتوانند به كليت نظام سياسي مربو

شوند و بهعبارتي بهتر روبنا هستند و نه

زيربنا( .علويپور.)39 :1391 ،
مرور برنامههاي توسعهاي در ايران نشان ميدهد كه مسائل اقتصادي بيش از
ابعاد اجتماعي ،فرهنگي و سياسي مورد توجه قرار گرفتهاند و اين امر بتدريج به فاصله
گرفتن هر چه بيشتر توسعه اقتصادي و توسعه در وجوه ديگر انجاميده و زمينهساز بروز
برخي بحرانها و تعارض هاي اجتماعي و سياسي در جامعه گرديده است؛ تا آنجا كه
گفته ميشود توسعه در ايران عمدتاً بحرانساز بوده تا تحولساز (آزاد ارمكي :1379،
 .) 36-37اين در حالي است كه امروزه پارادايم جديد توسعه بر پايه جامعنگري و
پايداري الگوها ،راهبردها و برنامههاي توسعهاي و ضرورتهاي زيست محيطي است
(براون807-831 :19911،؛ به نقل از طالب و همكاران .)169 :1389 ،حال سوالي كه
مطرح مي شود اين است كه با گذشت چند دهه از تجربه برنامهريزي توسعه در ايران و
مشاهده آثار و پيامدهاي توسعه نامتوازان در ايران ،نخبگان حكومتي ،سياستمداران و
كارگزاران اجرايي كه پا به عرصه انتخابات نهادهاند ،چه رويكرد و نگرشي به امر توسعه
در كشور دارند و بر كداميك از ابعاد و زمينههاي توسعهاي تاكيد ميورزند؟ در راستاي
اين سؤال ،هد

اين پژوهش شناخت رويكردها و ابعاد توسعهاي در شعارهاي

تبليغاتي رقباي سياسي در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي در شهر خرم-
آباد ميباشد.
ضرورت انجام پژوهش از آنرو است ،كه تاكنون مطالعهاي جدي در مورد
گفتمان هاي سياسي و شعارهاي انتخاباتي در ساير شهرها ،سواي تهران انجام نشده
است ،همچنين براساس نتايج پژوهش ميتوان اهدا

و برنامههاي ارائه شده از سوي

رقباي انتخاباتي و ادراك ترجيحات و اولويتهاي آنها براي توسعه شهر خرمآباد را
شناخت؛ چرا كه از اين طريق دادههاي مفيدي براي شناسايي رفتارهاي سياسي،

1
. Brown
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سياستگذاري عمومي ،برنامهريزي واقعبينانه و نقد ساختارها و روشهاي موجود
فراهم آمده است .بر همين اساس در اين پژوهش به دنبال پاسخ به سواالت زير هستيم:
-1

محتواي شعارهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي نهمين دوره مجلس شوراي

اسالمي در شهر خرمآباد با كداميك از رويكردهاي نظري توسعه نزديكتر است؟
-2

نامزدهاي انتخاباتي نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي در شهر خرمآباد،

كداميك از ابعاد توسعهاي را مورد توجه قرار دادهاند؟
-3

شعارهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي چه گروهي از شهروندان را مخاطب

خود قرار دادهاند؟
-4

شعارهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي به چه جنبههايي (اجتماعي،

اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و زيست محيطي) از توسعه بيشتر توجه نمودهاند؟

پيشينه پژوهش
در مورد انتخابات تحقيقات فراواني انجام شده است ،كه بيشتر ادبيات موجود در اين
زمينه بر محور رفتار انتخاباتي شهروندان توجه نمودهاند ،جز در چند پژوهش كه به
بررسي شعارهاي تبليغاتي نا مزدهاي انتخاباتي( ،آن هم فقط در سط

شهر تهران)

پرداخته شده است .از جمله اين پژوهشها ميتوان به پژوهشي كه پناهي ( )1380در
زمينه "بررسي شعارهاي تبليغاتي انتخابات مجلس ششم در حوزه تهران" به آن
پرداخته ،اشاره نمود :نتايج اين پژوهش نشان ميدهد ،كه توزيع كلي تبليغات انتخاباتي
ششمين دوره مجلس شوراي اسالمي بهصورتي است كه شعارهاي سياسي در صدر
شعارهاي تبليغاتي قرار داشته و مهمترين دغدغه نامزدهاي انتخاباتي بوده است؛ به
نحوي كه ( )74.7درصد تبليغات حاوي شعارهاي سياسي بوده است .پس از آن به
ترتيب شعارهاي اقتصادي با ( )45.4درصد ،اجتماعي با ( )33.5درصد و فرهنگي-
اسالمي با ( )26.7درصد قرار ميگيرند .همچنين با مقايسه محتواي تبليغاتي انتخابات
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مجلس ششم با شعارهاي انقال

اسالمي روشن ميشود كه ميزان توجه و حساسيت

عمومي نامزدهاي انتخاباتي مجلس ششم به شعارهاي فرهنگي -اسالمي به نحو قابل
توجهي كاهش يافته كه ميتواند حاكي از تغيير در اولويت ارزشي در اين زمينه باشد.
اين در حالي است كه برعكس شعارهاي فرهنگي ،شعارهاي اقتصادي و اجتماعي در
مقايسه با شعارهاي انقال

وزن به مراتب بيشتري يافتهاند .اين نتايج ميتواند گوياي

اين واقعيت باشد كه عدم تحقق آرمان ها و اهدا

انقال

و برآورده نشدن توقعات

مردم و نارضايتي آنها در زمينههاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي سبب تاكيد بيشتر
فعاالن سياسي به اين زمينهها شده است (پناهي.)168 :1380 ،
طالب و همكاران ( )1387در هشتمين انتخابات مجلس شوراي اسالمي شهر
تهران نشان دادند كه فقرا بيش از ساير گروهها (كودكان ،سالخوردگان ،معلوالن،
بازنشستگان ،اقليتهاي قومي و ديني) هد

مستقيم شعارهاي انتخاباتي قرار گرفتهاند.

همچنين در پژوهشي ديگر طالب و همكاران ( )1389در بررسي "رويكردهاي توسعه-
اي در شعارهاي تبليغاتي هشتمين انتخابات مجلس شوراي اسالمي در شهر تهران" بر
پايه توزيع كلي تبليغات انتخاباتي نشان دادند ،كه شعارهاي رفاهي و تا حدي اجتماعي
در صدر شعارهاي تبليغاتي قرار داشته و مهمترين دغدغه نامزدهاي انتخاباتي بوده
است؛ به نحوي كه شعارهاي رفاهي از سوي تشكلها ( )78.5درصد و از طر
كانديداهاي منفرد ( )83.5درصد و شعارهاي اجتماعي از سوي تشكلها ( )62.2درصد
و از سوي كانديداهاي منفرد ( )59.3درصد  -تبليغات حاوي شعار  -به شعارهاي
رفاهي و اجتماعي پرداختهاند .پس از آن به ترتيب شعارهايي كه از سوي تشكلها
مطرح شده :اداري «اجرايي» ( )50.0درصد ،سياست داخلي ( ،)46.4اقتصادي (،)42.8
فرهنگي ( )35.7درصد ،اداري « نظارتي» ( )32.1درصد ،سياست خارجي ()28.5
درصد و زيست محيطي ( )14.3درصد و شعارهاي كانديداهاي منفرد پس از شعارهاي
رفاهي و اجتماعي به ترتيب اقتصادي با ( )56.7درصد ،اداري «اجرايي» ( )42.6درصد،
سياست داخلي ( )37.2درصد ،اداري «نظارتي» ( )24.6درصد ،سياست خارجي
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( )24.3درصد ،فرهنگي ( )21.3درصد ،و در نهايت شعارهاي زيست محيطي ()7.1
درصد ميباشد .همچنين محتواي كلي شعارها منطبق بر توسعه همهجانبه و متوازن
نبوده و برخي از ابعاد فرامادي توسعهاي در حاشيه قرار گرفته بودند (طالب و
همكاران .)182 :1389 ،باتوجه به پژوهشهاي انجام شده در اين حوزه و توجهي كه به
بحث توسعه در شعارهاي تبليغاتي كانديداها شده است ،اين پژوهش نيز بر آن است كه
شعارهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را از منظررويكردهاي توسعهمحور مطالعه كند.

مباني مفهومي -نظري پژوهش
در اين پژوهش با توجه به اين كه به بحث درباره تحليل محتواي شعارهاي تبليغاتي
نامزدهاي انتخاباتي نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي شهر خرمآباد از منظر
رويكردهاي توسعه محور پرداخته شده است ،به همين دليل؛ در ابتدا تئوريهاي مرتبط
با موضوع تبليغات انتخاباتي و سپس رويكردهاي توسعهاي مورد بررسي قرار گرفتهاند.
تا از اين طريق ،شناختي نظري نسبت به موضوع مورد بحث بدست آيد.

تبليغا

انتخاباتي

تبليغات انتخاباتي را ميتوان به دو دسته اصلي رسانهاي و غير رسانهاي تقسيم كرد .از
سوي ديگر ،هر كدام از اين دو دسته نيز به تبليغات مستقيم و غير مستقيم قابل تقسيم-
اند .واض ترين تبليغات مستقيم رسانهاي ،انتشار آگهيهاي تبليغاتي است .مهمترين
تفاوت چنين تبليغاتي با گونههاي ديگر ،وجود جهتگيري هميشه مثبت ،نبود الزام در
اعتقاد راستين منتشر كننده به آگهيدهنده و محتواي آگهي او و در واقع ،وجود يك
رابطه مادي (پولي) ميان اين دو و مشخص بودن آگهيدهنده براي گيرنده است .در
تبليغات غيرمستقيم رسانهاي ،يا آن رابطه مادي وجود ندارد و يا اگر وجود داشته باشد،
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كامالّ پنهان است .همچنين اين باور در گيرنده پيام به وجود ميآيد كه فرستنده پيام
(رسانه) ،خود نيز نسبت به پيام و منبع آن جهتگيري دارد (عيوضي.)160 :1388 ،
با اين دستهبندي ميتوان شعارهاي انتخاباتي نامزدها را در مطبوبات ،پوسترها و
تابلوهاي خياباني ،از نمونههاي بارز تبليغات مستقيم رسانهاي دانست و از سوي ديگر،
مقاالت مطبوعاتي ،سخنراني هاي حاميان نامزدها در مجامع و از اين قبيل را ،از نمونه-
هاي تبليغات غيرمستقيم رسانهاي محسو

كرد .از نمونههاي تبليغات مستقيم و

غيرمستقيم غيررسانهاي ميتوان ارتباطات چهربهچهره گوناگون را مثال زد .هر چند
تفكيك مستقيم و غيرمستقيم ،در ارتبا

چهرهبهچهره بسيار دشوار است ،اين نظريه

مطرح ميشود كه ارتباطات چهرهبهچهره از نوع گفتگو ميتواند در برگيرنده تبليغات
غيرمستقيم باشد (عيوضي.)161 :1388 ،
تامپسون )1380( 1در كتا

رسانهها و مدرنيته ،پس از دستهبندي انواع قدرت به

اقتصادي ،نظامي ،سياسي ،قدرت رسانهها را با عنوان «قدرت نمادين» 2توضي ميدهد
(آذري .)89 :1391 ،اين مفهوم معادل مفهومي است كه جوز
سخت از آن با عنوان قدرت نرم و هوشمند نام ميبرد .جوز

ناي در كنار قدرت
ناي )94 :2008(3براي

تعريف قدرت نرم در ابتدا از خودِ مفهوم قدرت شروع ميكند و مفهوم قدرت را
«توانايي تاثيرگذاري بر توانايي ديگران به منظور كسب نتايج مدنظر» ميداند .ناي در
ادامه ميان سه نوع قدرت ،تمايز قائل ميشود .1 :قدرت سخت  .2قدرت نرم  .3قدرت
هوشمند.
ناي معتقد است افراد ميتوانند ديگران را با تهديد به زور وادار به كار كرده ،با
پول ،تشويق به انجام كاري كنند يا ميتوانند آنها را جذ

به همكاري بگيرند .ناي نوع

اول و دوم را قدرت سخت مي داند كه مبتني بر استفاده از قدرت نظامي يا قدرت

1
. Thompson. J B
2
. Symbolic Power
3
. Nye, Jr, Joseph
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اقتصادي يا دوگانه «چماق» و «هويچ» است .نوع سوم را ،كه قدرت نرم است توانايي
تاثيرگذاري بر ديگران براي دستيابي به هد

مورد نظر از طريق جذ

ديگران به

جاي تهديد يا پرداخت پول ميداند .ناي قدرت نرم را توانايي شكلدهي به ترجيحات
ديگران تلقي ميكند.)Nye, 2008: 94(.
نقش رسانهها در اين فضا عبارت است از :فراهم آوردن بستري براي پيشبرد
اهدا  .اين امر به شكل پيوستهاي با مفهوم «اقناع» 1گره خورده است و در تاريخ
انديشه ارتباطات از طريق فرايندي به دست ميآيد كه از آن با عنوان تبليغات سياسي يا
پروپاگاندا2ياد ميشود (آذري.)90 :1391 ،
پروپاگاندا در معناي كامالّ خنثي و بيطرفانه آن ،به معناي انتشار يا ترويج عقايد
خا

است .اما همانطور كه جووت و اودانل ( )2 :2006بيان ميكنند بعد از اقدام

كليساي كاتوليك روم براي «ترويج ايمان در جهان جديد» ،كلمه پروپاگاندا معناي بي-
طرفانه و خنثي بودن خود را از دست داد و معاني منفي و تنزيليافتهاي از آن مستفاد
شد .كلماتي كه معموالّ به عنوان متراد

پروپاگاندا به كار ميروند عبارتاند از :دروغ،

تحريف ،فريب ،دستكاري ،كنترل ذهن ،جنگ رواني ،شستوشوي مغزي و وراجي.

3

همانطوري كه پراتكانيس 4و اورونسون )18 :1380( 5متذكر ميشوند امروزه پروپاگاندا
به معناي «تلقين» يا نفوذ جمعي از طريق دستكاري نمادها و روانشناسي فرد به كار
مي رود و به معناي انتقال ديدگاهي است با هد

نهايي پذيرش داوطلبانه دريافت

كننده ،به طوري كه شخص آن نظر را از آن خويش تلقي كند .جووت و اودانل
( )7 :2006پروپاگاندا را بدين گونه تعريف ميكنند« :پروپاگاندا عبارت است از :تالش
سنجيده و نظاممند براي شكلدهي به تصورات ،دستكاري شناختها و هدايت رفتار

1
. Persuasion
2
. Propaganda
3
. Palaver
4
. Pratkanis
5
. Aronson
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{مخاطب هد } براي دستيابي به پاسخ و واكنشي كه هد

مورد نظر پروپاگانديست

را پيش برد».
بنابراين ،اگر پروپاگاندا را در معنايي ساده تاثيرگذاري بر ذهنيت ،نگرش و رفتار
فرد يا افراد مقابل بدان گونه كه خود ميخواهيم بدانيم ،ميتوان گفت از هنگاميكه
انسان براي اولين بار توانست با ديگري ارتبا برقرار كند پروپاگاندا ظهور كرد .تيلور
( )6 :2003در كتا

خود با عنوان” تداركات ذهن؛ پروپاگاندا از دوران باستان تا عصر

جديد” ضمن تاكيد بر اين امر مينويسد« :در اصل معناي واقعي پروپاگاندا چيزي بيش
از ارتبا عقايد طراحي شده براي اقناع افراد بدين منظور كه به شيوه دلخواه بيانديشند
و رفتار كنند ،نيست .ارتباطات ركن بنياي در پروپاگانداست».
انديشمندان گوناگون حوزه ارتباطات سياسي ،انواع گوناگوني از دستهبنديها را
درباره پروپاگاندا ارائه دادهاند .به عنوان مثال ،ژاك الول )1965( 1در كتابش با عنوان
پروپاگاندا :صورتبندي نگرشهاي انسان ،انواع متعددي از پروپاگاندا را توضي
مي دهد :پروپاگانداي سياسي و اجتماعي ،برانگيزاننده و يكپارچه ،عمودي و افقي،
بخردانه يا نابخردانه .در يك نگاه كلي ،اجماع بر اين است كه پروپاگاندا را براساس سه
مولفه اصلي ميتوان دستهبندي كرد :منبع ،اثر و محدوده زير پوشش .الول ()15 :1965
بين پروپاگانداي پوشيده و آشكار تمايز قائل ميشود .نوع نخست تمايل دارد اهدا ،
هويت ،مقصود ،و منبع خود را پنهان كند .در اين نوع پروپاگاندا مردم از اين كه كسي
سعي دارد بر آنها نفوذ كند اطالع ندارند و احساس نميكنند كه به سمت و سوي
خاصي كشانده ميشوند .اين نوع پروپاگاندا اغلب «پروپاگانداي سياه» ناميده ميشود.
نوع دوم يعني «پروپاگانداي سفيد» آشكار و صري است .مردم از وجود پروپاگاندا و
منبع آن اطالع دارند و اهدا

و مقاصد آن شناخته شده است و عموم ميدانند كه

تالشي براي تاثيرگذاري بر آنها وجود دارد .در همه انواع ياد شده سعي بر آن است كه

1
. .Jacquqes Ellul

تحليل محتواي كيفي شعارهاي تبليغاتي ...

53

عقيده ،تصور و ايدئولوژي خاصي در افراد يا تودههاي افراد رسوخ يابد و نوعي اقناع
در ذهن آنها نسبت به موضوع يا هد

خاصي فراهم آيد.

پروپاگاندا داراي تكنيكهاي گوناگون و متعددي است كه با كاربست آنها از
طريق رسانهها اهدا

جنگ نرم دنبال ميشود .از جمله آنها ميتوان موارد زير را نام

برد :القاي وضعيت بحراني ،بحرانسازي ،سياهنمايي ،نامگذاري 1،كليشهسازي و تمسك
به كليشههاي موجود ،تعميم 2،اهريمنسازي ،تسريهاي عاطفي ،بيطرفي دروغين،
پرهيز از ذكر چرايي رويداد ،قرينهسازي ،قياس نادرست 3،استفاده از نقل قول،
جابجايي ،پرستيژ و قدرتنمايي ،عرفيسازي ،شبهرويدادسازي ،تحريك احساسات
مردم ،برجستهسازي 4،عدم برچسب زدن 5،سانسور ،تكرار ،تظاهر به بيطرفي ،شايعه،
پاره حقيقتگويي 6،ادعا 7،اغراق ،كوچكنمايي و به حاشيهراندن ،چينش هدفمند اخبار،
مغالطه ،سادهسازي ،توسل به كودكان و نوجوانان ،تصديق ،انتقال ،همرنگي با عموم
مردم ،سكوت ،اضطرار كاذ

خبري ،انتشار خبري كاذ

و تكذيب آن ،استفاده از

گفت گوهاي صوري و مصنوعي ،آمارهاي غير واقعي يا مبهم ،تمسخر و تحقير هد ،
واژگان ،تحريك ،توسل به اجماع دروغين ،استفاده از افراد عضو جامعه هد  ،همراهي
با هد  ،دروغ ،مونتاژ ،شخصي يا گروهيسازي ،مغالطه نمونه مغرضانه 8،تقبي منشي،
تغيير ناصحي

9

گزاره  10،تعميم زرق و برقدار11،همزمان سازي 12،تعقيب 1،مغالطه سياه

و سفيد 2،تشبيه ،تاكتيك حذ

و( ...آذري.)92 :1391 ،
1
. Naming
2
. Generalization
3
. Faulty analogy
4
. Agenda setting
5
. Labeling
6
. To release a part of truth
7
. Assertion
8
. Fallacy of Biased Sampling
9
. Condemning the Origin
10
. False conversion of proposition
11
. Glittering Generalities
12
. Concurrency
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همانند تمايز پروپاگانداي سياه و سفيد ميتوان تكنيكهاي باال را نيز دستهبندي
كرد .بعضي از تكنيكهاي باال را ميتوان ابتدايي و آشكار قلمداد نمود؛ همانند تمسخر
و تحقير هد  ،تكرار يا استفاده از كارشناسان خا

و همنظر .اما دستهاي ديگر همانند

استفاده از افراد عضو جامعه هد  ،همراهي با هد  ،پاره حقيقتگويي و همانند آن از
تكنيكهاي نسبتاّ پوشيده و پيچيده به شمار ميروند (آذري.)93 :1391 ،
نامزدي كه در انتخابات شركت ميكند بيش از هر چيز بايد سه عامل را به عنوان
اهدا

انتخاباتي خويش در نظر داشته باشد :بالفعل و پويا نگاه داشتن طرفداران،

جلب حداكثري آراي سرگردان يعني جلب نظر كساني كه هنوز تصميم نگرفتهاند و
در نهايت تا اندازهاي جذب آرا اا اردوگاه حاميان رقيب ( Tedesco and Kaid,

 .)2003رسيدن به اين اهدا
امكان دست يابي به هر سه هد
ثبات اهدا

نيازمند نوعي برنامهريزي تبليغاتي است كه از يكسو،
را پوشش دهد و از سوي ديگر تداوم ،ماندگاري و

به دست آمده را تضمين كند .به عنوان نمونه با آغاز تبليغات انتخابات

رياست جمهوري سال  2008در اياالت متحده امريكا ،باراك اوباما مقوالتي چون
بهداشت و سالمت عمومي ،ماليا

و اشتغال را بهعنوان سه محور اصلي توسعهاي

برنامه هاي انتخاباتي خويش برگزيد ،در حالي كه هيالري كلينتون رقيب او از حز
دموكرات موضوعاتي چون بهداشت و سالمت عمومي ،اشتغال ،و مسكن را سرلوحه
برنامههاي توسعهاي خود قرار داده بود .همانگونه كه ديده ميشود ،تفاوتهاي بنيادين
در برنامه ارائه شده از جانب دو نامزد حز

دموكرات چندان چشمگير نبوده است ،در

حالي كه رقباي جمهوريخواه آنها (مانند مككين ،هوكابي و رامني) مقوالتي چون
جنگ ،وضعيت عراق ،اخالق حكومتي ،سقطجنين ،اراشهاي خانواده ،مهاجر
در نهايت ماليا

و

را شعار محوري خود قرار داده بودند (علويپور.)39 :1391 ،

1
. Post hoc
2
. The black and White Fallacy

تحليل محتواي كيفي شعارهاي تبليغاتي ...

55

با عنايت به آنچه كه گفته شد در اين پژوهش سعي بر آن است كه شعارهاي
تبليغاتي از منظر رويكردهاي توسعهمحور مورد مالحظه قرار گيرند ،از اينرو جهت
آشنايي با رويكردها و ابعاد مفهومي توسعه به مروري تاريخي بر تحوالت و دگرگوني-
هاي نظري– مفهومي نياز است .در اين بررسي توجه بيشتر معطو

به آن دسته از

رويكردهايي خواهد بود؛ كه مورد توجه اجتماع سياسي و بازيگران آن (از جمله
نامزدهاي نمايندگي مجلس نهم در شهر خرمآباد) باشند .براي همين منظور و درك بهتر
موضوع ،مهمترين رهيافت هاي توسعه پس از جنگ جهاني دوم در ادامه ذكر خواهند
1

شد.

از منظر تاريخي پس از جنگ جهاني دوم ،مباحث توسعه به سبب طرح مسائل
جديدي مانند اشتياق كشورهاي تازه استقالل يافته براي پيشرفت و رقابتهاي
ايدئولوژيك ميان دو ابر قدرت آن زمان يعني شوروي و آمريكا ،در كانون توجهات و
مباحث محافل آكادميك و سياست گذاري قرار گرفت .پس از گذر چند سال و
تجربههاي گوناگون ،رويكردها يا پارادايمهاي متفاوتي همچون رشد اقتصادي ،نيازهاي
اساسي ،توسعه انساني ،جنسيت و توسعه ،توسعه مردمي ،توسعه پايدار و پساتوسعه در
اين زمينه پديدار شدند (طالب و همكاران.)170 :1389 ،

جدول  -1رهيافتهاي اصلي توسعه (نظريهها)
دهه

رهيافتهاي اصلي توسعه

 1950نظريههاي نوسازي؛ تمام كشورها بايد مدل اروپايي را دنبال كنند.
نظريههاي ساختارگرا :كشورهاي جنوبي نيازمند به محدود كردن تعامل با اقتصاد
 -1جهت رعايت ساختار مقاله و شفافيت بحت درباره رهيافتهاي توسعه ،و همچنين تطبيق شعارها با
ادبيات نظري توسعه ،اين تئوريها در جدول  1مطرح شدهاند.
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جهاني براي اجازه دادن به رشد اقتصادي بومي هستند.
 1960نظريههاي نوسازي :تئوريپردازان اين حوزه غايت توسعه را افزايش درآمد سرانه
واقعي و به تبع آن قدرت خريد از طريق رشد توليد ناخالص ملي ميدانستند و يك
نگرش از باال به پايين داشتند.از اين رو؛ اين نسل كليد پيشرفت جوامع در حال
توسعه را در سرمايهگذاري فيزيكي و افزايش ظرفيت توليد و توسعه اقتصادي يافتند.
نظريههاي وابستگي :كشورهاي جنوبي به سبب استثمار كشورهاي جنوبي فقيرند.
 1970نظريههاي وابستگي :صاحبنظران اين حوزه مدعي هستند كه تئوريپردازان پارادايم
توسعه از مسئله سلطه خارجي بهعنوان مهمترين عامل توسعهنيافتگي در جهان سوم
غفلت كردهاند.
رهيافتهاي نيازهاي اساسي :تمركز حكومتها و سياستهاي كمك ميبايد بر فراهم
كردن نيازهاي اساسي فقيرترين مردمان جهان باشد.
رفع حداقل نيازهاي مصرفي مانند غذا ،مسكن و پوشاك ،برخورداري از خدمات
عمومي و ضروري مثل آ

آشاميدني سالم ،بهداشت ،آموزش ،سالمت ،حمل و نقل،

دسترسي به اشتغال دستمزدي با مزاياي مكفي ،تامين نيازهاي كيفي مانند برقراري
محيط سالم و ايمن و مشاركت در تصميمگيريها.
نيازهاي نومالتوسي :نياز به كنترل رشد اقتصادي ،استفاده از منابع و رشد جمعيت
براي اجتنا

از فاجعه اقتصادي و بومشناختي.

زنان و توسعه :شناسايي شيوههايي كه در آن توسعه اثرات گوناگوني بر زنان و مردان دارد.
1980

نوليبراليسم :تمركز بر بازار .حكومتها بايد از مشاركت مستقيم در فعاليتهاي
اقتصادي دست بكشند.
رهيافتهاي تودهاي :اهميت در نظر گرفتن محيط محلي و دانش بومي
توسعه پايدار :نياز به تعادل بخشيدن به نيازهاي نسل حاضر در برابر مالحظات محيط
زيستي و امور ديگر مردمان آينده.
جنسيت و توسعه :آگاهي بيشتر از شيوههايي كه جنسيت در توسعه مداخله ميكند.
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 1990ليبراليسمنو :تمركززدايي ،خصوصيسازي ،عدم دخالت دولت و . ...
پساتوسعه :ايدههايي در اين باره كه «توسعه» شكلي از استعمارگرايي و اروپامداري را
بازتا

ميدهد و بايد از تودهها با آن به ستيز برخاست.

توسعه پايدار :در واكنش به رهيافتهاي ناكارآمد توسعه در جهان سوم به ويژه در پي
بحرانها و مخاطرات زيست محيطي ،ظاهر گرديد كه بر پايه سه ايده بنيادين شكل
گرفته است":برابري بين نسلها"ايجاد تعادل بين نيازهاي اقتصادي و نيازهاي محيطي
براي حفظ منابع تجديدناپذير"و كاهش مضرات صنعتي شدن و آلودگيها".
فرهنگ و توسعه :آگاهي بيشتر از اين كه چگونه گروههاي اجتماعي و فرهنگي
گوناگون از جريانهاي توسعهاي تيثير ميپذيرند.
 2000نو ليبراليسم :توجه بيشتر به مفاهيم جهاني شدن
توسعهبومآورد :اساسا در راستاي پايداري و پيشرفت حركت ميكند و بر اساس
برقراري روابط متعادلتر بين انسانها بدست ميآيد .توسعه بوم شناختي ،نوعي گذار
از توسعه نابهنجار به توسعه بهنجار است كه نيازمند دسترسي متعادلتر به منابع و
زمينهسازي براي بروز ابتكارات ،خالقيت و نبوغ براي تبديل عناصر محيط طبيعي به
منابع مفيد است .توسعه بومآورد از اقتصادگرايي افراطي كه از تخريب طبيعت پرهيز
نميكند فاصله ميگيرد و در عين حال از زيستگرايي افراطي نيز كه حفظ طبيعت را
به اصلي تخطي ناپذير تبديل كرده و منافع بشريت را قرباني ميكند و دستاوردهاي
انسانيت را بدور ميريزد ،فاصله ميگيرد.
پساتوسعه :مفهوم توسعه در نگاه پساتوسعه ،بهسان يك اختراع ،سياست و اصطالح
ميماند و وابسته به گفتمان ميباشد يعني بيشتر مفهومي فرهنگي و سياسي به حسا
ميآيد تا طبيعي و اجتنا ناپذير ،در واقع نوعي خداحافظي با مفهوم رايج توسعه است.
رهيافتهاي مردمي :توسعه با مردم و براي مردم و نگرش توسعه از پايين به باال.

همانطوري كه مالحظه ميشود؛ باگذشت سالها و تجربههاي گوناگون،
پارادايمهاي متفاوتي همچون "نظريههاي اقتصاددانان كالسيك ،ماركسيسم ،كينزي
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گرايي ،نظريههاي نوسازي ،رهيافتهاي ساختاري ،نظريههاي وابستگي (نيازهاي
اساسي – نئومالتوسي – زنان و توسعه) ،نئوليبراليسم (رهيافتهاي مردمي – جنسيت و
توسعه – تمركززدايي) ،توسعه پايدار{ توسعه بومآورد} ،توسعه قومي و پساتوسعه"در
زمينه مباحث توسعه مطرح شدند ( .)Willis, 2005: 203اين تغيير نگرشها نشان مي-
دهد كه معنا و مفهوم توسعه در طي هر دوره زماني تغيير كرده است و با توجه به
شرايط وقت ،مفهومي از توسعه بيشتر مد نظر بوده است.

روششناسي پژوهش
از آنجايي كه هد

پژوهش ،مطالعه محتواي اقالم تبليغاتي كانديداها در انتخابات

نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي در شهر خرم آباد و تفسير آنها از منظر رويكردهاي
توسعهمحور بود؛ رويكرد كيفي براي تحليل دادهها انتخا

شد .واحد جمعآوري

اطالعات ،اقالم تبليغاتي ،نوشتاري و تصويري كانديداها بودند .با توجه به اين كه در
جامعه مورد مطالعه كانديداها بهطور مستقل در انتخابات شركت كرده بودند و شعار
عدم وابستگي به هر حزبي را مطرح كرده بودند ،به همين دليل در اين پژوهش فقط به
بررسي شعارهاي كانديداهاي منفردي كه اقدام به تبليغ نموده بودند پرداخته شد؛ و
اطالعات آنها براساس محتواي شعارهاي انتخاباتي در اقالم تبليغاتي ،مقولهبندي،
كدگذاري و تحليل شدند.
واحد تحليل ،اقالم تبليغات انتخاباتي (كه شامل انواع تراكت ،پوستر ،كارت،
بروشور) بود و سط تحليل نيز خرد (افراد كانديدا) ميباشد .همچنين تحليل محتواي
انجام شده از نوع تحليل محتواي مضموني و مبناي تعيين مضامين و مقولههاي پژوهش
نيز مطالعه اكتشافي متن تبليغاتي كانديداها و مباحث نظري در حوزه توسعه و سياست
اجتماعي است .با توجه به اين كه اين پژوهش ،مطالعهاي اكتشافي در شهر خرمآباد
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بوده است؛ به همين دليل ارائه فرضيه چندان كاربردي نداشته و براي هدايت بحث به
سواالت پژوهش اكتفا شده است.
تحليل محتوا معموالً به دو روش تحليل محتواي كمي و كيفي تقسيم ميشود و
پژوهشگ ر بايد براساس طرح موضوع و با توجه به نوع استفاده از تحليل محتوا و روال
به كارگيري آن در مطالعه از اين دو نوع روش سود ببرد تا بتواند از سردرگمي و ابهام
كاربرد ميان دو روش دوري گزيند .در اين پژوهش از تحليل محتواي كيفي كمك
گرفته شده است .بنابراين تحليل محتواي كيفي را ميتوان روش تحقيقي براي تفسير
ذهني محتوايي دادههاي متن از طريق فرايندهاي طبقهبندي نظاممند ،رمزبندي و
تمسازي يا طراحي الگوهاي شناخته شده دانست .با تحليل كيفي ميتوان يك رويكرد
تجربي ،روششناسانه و كنترل شده متون در درون زمينه ارتباطي را ،بر طبق قواعد
تحليل از محتوا و روش مرحله به مرحله با رعايت عناصر مورد مطالعه در نظر گرفت.
تحليل محتواي كيفي به فراسويي از كلمات يا محتواي عيني متون ميرود و تمها يا
الگوهايي كه آشكار يا پنهان هستند را به صورت محتواي آشكار ميآزمايد .براساس
نظريه شييه و شانون ميتوان رهيافتهاي موجود در زمينه تحليل محتوا را به سه دسته
تقسيم كرد .1 :تحليل محتواي عرفي 1و قراردادي  .2تحليل محتواي جهت دار 2يا
هدايت شده  . 3تحليل محتواي تلخيصي 3يا تجمعي .اختال

سه رويكرد تحليل

محتواي كيفي در چگونگي طرحريزي آنهاست (ايمان و نوشادي .)36 :1390 ،در اين
پژوهش از رويكرد تحليل محتواي عرفي و تلخيصي به صورت مشترك استفاده شده
است.

1.conventional
2.directed
3.summative
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تحليل محتواي عرفي
تحليل محتواي عرفي معموالً در طرحي مطالعاتي به كار ميرود كه هد

آن شرح يك

پديده است .اين نوع طرح ،اغلب هنگامي مناسب است كه نظريههاي موجود يا ادبيات
تحقيق دربارة پديدة مورد مطالعه محدود باشد .در اين حالت پژوهشگران از به كار
گرفتن مقولههاي پيشپنداشته ميپرهيزند و در عوض ترتيبي ميدهند كه مقولهها از
دادهها ناشي شوند .در اين حالت ،محققان خودشان را بر امواد دادهها شناور ميكنند تا
شناختي بديع برايشان حاصل شود .بنابراين از طريق استقرا ،مقولهها از دادهها ظهور
مييابند .اين حالت را مايرينگ مقولة استقرايي ناميده است(ايمان و نوشادي:1390 ،
.)22

تحليل محتواي تلخيصي
مطالعهاي كه از روش تحليل محتواي كيفي با رويكرد تلخيصي استفاده ميكند با
شناسايي و كمّي كردن كلمات يا مضامين ويژة موجود در متن ،با هد

فهم چگونگي

كاربرد اين كلمات يا محتواي آنها در متن آغاز ميشود .اين كميتسازي نه تنها تالشي
براي فهم معناي كلمات است ،بلكه بيشتر از آن ،براي كشف كاربرد اين كلمات در متن
است .تحليل كردن براي نمود يك كلمه يا مضمون ويژه در متن ،نشاني از تحليل
محتواي واض و مشخص است (ايمان و نوشادي.)27 :1390 ،

تحليل محتواي جهتدار
اين روش را معموالً براساس روش قياسي متكي بر نظريه طبقهبندي ميكنند كه
تمايزات آن با ديگر روشها براساس نقش نظريه در آنهاست .هد
جهتدار معتبر ساختن و گسترش دادن مفهومي چارچو
(ايمان و نوشادي.)24 :1390 ،

تحليل محتواي

نظريه و يا خود نظريه است
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در اين پژوهش در مرحله نخست جهت آشنايي ،تمام متون مربو به شعارهاي
تبليغاتي (تراكت ،پوستر ،كارت ،بروشور و )...به طور كامل خوانده شدند .نويسندگان
جهت آشنايي با محتوا در دادهها غوطهور 1شدند و با بازخواني مكرر دادهها ،ايدههاي
دريافتي خود را از شعارها به شكل كلي يادداشت نمودند .براي بار دوم متن خطبهخط
خوانده شد و زير عبارات يا كلمات مربو

به مفهوم مورد مطالعه خط كشيده شد

(توليد كدهاي ابتدايي .)2سپس كدهاي مشابه به لحاظ مفهومي در يك خوشه و خوشه-
هاي مرتبط به لحاظ معنايي در يك طبقه قرار گرفتند .طبقات مشابه در هم تلفيق شدند.
براي اطمينان از صحت كدها و يافته ها ،متن شعارها و كدهاي استخراد شده طي چند
مرحله توسط استادان همكار مورد بازبيني قرار گرفت .به صورتي كه محققان زمان
كافي جهت جمعآوري داده ها در نظر گرفتند و با رفت و برگشت مكرر در دادهها،
درگيري طوالني مدت 3خود را حفظ نمودند .درگيري مستمر با دادهها ،افزايش وسعت
و عمق اطالعات را امكان پذير نمود .درتحليل محتوا روشهاي گوناگوني براي برآورد
پايايي وجود دارد كه منطق عمومي آنها بر پايه ميزان توافق يا اختال

بين كدگزاران بنا

شده است .در تحليل محتواي حاضر از ضريب كاپاي كوهن 4براي برآورد توافق بين
كدگزاران استفاده شده است .ضريب كاپا بين  +1تا  -1تغيير ميكند كه مقدار  +1در آن
به معني توافق كامل بين كدگزاران و  -1به معناي عدم توافق و مقدار صفر نيز ناشي از
شانس و تصاد

بودن توافق ميباشد (& Malmberg & Marsh, 2008

.)Omara

در نهايت ضريب كاپاي محاسبه شده در اين پژوهش حدود  0/7بهدست آمد؛ كه حاكي
از پايايي قابل قبول و توافق بين كدگزاران ميباشد.

1.Immerse
2.Generating initial cods
3.Prolonged engagement
4.Cohen's Kappa Coefficient
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جمعيت آماري و روش نمونهگيري
جمعيت آماري پژوهش ،اقالم تبليغاتي تمام كانديداهاي نهمين دوره انتخابات مجلس
شوراي اسالمي حوزه انتخابيه خرمآباد است كه در انتخابات شركت و اقدام به تبليغ
كرده بودند .اين اقالم شامل انواع تراكت ،پوستر ،كارت ،بروشور بود كه در اختيار ر ي
دهندگان بالقوه قرار ميگرفت.
نمونههاي آماري بهصورت غيرتصادفي و براساس در دسترس بودن ابزار تبليغاتي
شدند .از آنجايي كه تمام نامزدهاي شركت

و ستادهاي انتخاباتي كانديداها انتخا

كننده در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي در شهر خرمآباد  28نفر بودند به
همين دليل در اين پژوهش همه كانديداهاي اين حوزه انتخابيه بهصورت تمامشمار
جهت بررسي اقالم تبليغاتي شان انتخا

شدند .براي انتخا

نمونه آماري با استفاده از

نقشه شهر خرم آباد مناطقي كه تجمع و تردد شهروندان بيشتر بود مانند ميادين و معابر
مهم شناسايي و دستهبندي شده و در آنها مسير حركت پرسشگر تعيين شد ،براين
اساس ،نمونهبرداري از اقالم تبليغاتي (تراكت ،پوستر ،كارت ،بروشور) در فاصله سه
روز پاياني انتخابات كه اود فعاليتهاي تبليغاتي است ،انجام شد .در پايان نمونه-
برداري مشخص شد كه از ميان تمام كانديداها ،اقالم تبليغاتي  24نفر از كانديداها
گردآوري شده است.

تعريف عملياتي مقولههاي پژوهش
در اين پژوهش سعي شده است محورهاي كلي كه تمام جوانب شعارها را در بر
ميگيرد ،اتخاذ شوند .باتوجه به بررسيهاي صورت گرفته دراين زمينه محورهاي
شعارهاي انتخاباتي نامزدها شامل دامنه متنوعي از اهدا

و مقولههاي توسعهاي بوده

است ،درمجموع هشت محور اصلي فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي ،رفاهي -خدماتي،
اجتماعي ،زيست محيطي ،مديريتي  -اداري ،و نهايتاً مقوله توليدي كه با دو زير مقوله

تحليل محتواي كيفي شعارهاي تبليغاتي ...

63

 -1صنعت و معدن و  -2كشاورزي درنظرگرفته شده است ،براي تحليل محتواي
1

شعارهاي تبليغاتي طي مراحل كدگذاري و مقولهبندي ،تعيين شدند.

مقولههاي درنظرگرفته شده براي هر يك از محورهاي باال عبارتند از:
* مقوله مديريتي -اداري كه شامل شعارهاي قانونگرايي ،اصالح و تصويب
قوانين به منظور كارآمدسازي نظام اداري ،مديريت علمي و تخصصي ،نظارت بر
رعايت عدالت در استخدام ،تشكيل و تقويت اتحاديههاي صنفي و نظارتي براي كنترل
قيمت تمام شده ،نظارت بر اجراي قوانين ،الزام دولت به اجراي برنامههاي توسعه و
نظارت بر عملكرد نهادها و مقابله با مفاسد اقتصادي و مالي ميشود.
* مقوله اجتماعي كه شامل شعارهايي مانند اجرايي نمودن قوانين حمايتي
ازگروهاي آسيبپذير (زنان ،معلولين ،سالمندان و ،)...شايسته ساالري ،امنيت و سالمت
اجتماعي و توانمندسازي ،برابري اجتماعي ،تقويت نهادهاي اجتماعي و ارتقاي سرمايه
اجتماعي ميشود.
* مقوله توليدي با دو زير مقوله «صنعت و معدن» و « كشاوراي»:
 مقوله صنعت و معدن كه شامل شعارهاي راه اندازي مجدد كارخانههاي غير
فعال و نيمه فعال ،ايجاد كارخانههاي صنايع تبديلي متناسب با محورهاي توسعه استان،
اعطاي سازوكارهاي تشويقي به سرمايه گذاران و توليدكنندگان ،تقويت امكانات و
صنايع بومي ،پيگيري طرحهاي زيربنايي و عمراني و تكميل و اجراي پروژههاي
سدهاي آبي ميشود.
 مقوله كشاوراي كه شامل شعارهايي همچون تجهيز باغات و اراضي با ايجاد
شبكههاي آبياري قطرهاي و باراني و پوشش بتوني كانالهاي آبرساني ،حفظ تعادل دام

 -1براي اطالع بيشتر از تعاريف نظري محورها و مقوالت ر.ك به گزارش طرح پژوهشي"بررسي مدلهاي
توسعه در تبليغات انتخاباتي كانديداهاي مجلس :مطالعه موردي هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي
در شهر تهران" ،كه توسط نويسنده اول و همكاران در سال  1387انجام شده است.
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و مراتع ،ايجاد پايانههاي خريد تضميني محصوالت كشاورزي به منظور حذ

واسطهها

و دالالن ،يكپارچه سازي اراضي با استفاده از تدوين قوانين جديد و حمايت از توسعه
شركتهاي تعاوني زراعي و مكانيزاسيون محلي و گسترش صندوقهاي بيمه جهت زير
پوشش قرار دادن كليه محصوالت كشاورزي ميشود .
* مقوله اقتصادي و مالي كه شامل شعارهايي همچون سياستهاي پولي و مالي،
پسانداز ،داشتن امنيت شغلي ،ايجاد فرصتهاي مناسب براي سرمايهگذاران خارجي و
بومي در جهت بكارگيري نيروي كار جوان و بيكار منطقه و حمايت از مصر كنندگان
و توليدكنندگان ميباشد.
* مقوله سياسي كه شامل شعارهاي صيانت از دستاوردهاي انقال

اسالمي ،باز

شدن دره اي بسته به روي نخبگان سياسي و علمي براي نفوذ به مراكز قدرت ،حقوق
مدني و اجتماعي شهروندان ،فعالسازي مجمع نمايندگان ،تقويت روزنامهها و
رسانه هاي عمومي ،حمايت از نهادهاي حاكميتي ،تقويت دموكراسي ،تامين آزاديهاي
مشروع و قانوني ،ديپلماسي فعال و تعامل سازنده با جامعه جهاني ،پاسخگويي دولت و
نظارت عمومي بر عملكرد مسئوالن ميشود.
* مقوله رفاهي -خدماتي كه شامل شعارهايي مانند تامين نيازهـاي اوليـه (غـذا،
خوراك ،پوشاك ،بهداشت و مسكن) و ارائه خدمات عمومي به شـهروندان ،افـزايش و
بهبود سط درآمدها ،توزيـع عادالنـه يارانـههـا ،فقرزدايـي ،اشـتغال و گسـترش تـامين
اجتماعي و خدمات درماني ،احداث ترمينال و پايانههـاي مسـافربري شـهري و تجهيـز
فرودگاه ،گندزدايي و ضد عفوني كردن مناطق آلوده و گاز رساني به روستاها ميشود.
* مقوله فرهنگي كه شامل شعارهاي تقويت ارزشهاي ديني و معنوي جامعه،
حفظ و احياي فرهنگ و سنن ايراني -اسالمي ،به رسميت شناختن تكثر فرهنگي،
احياي فرهنگ قومي ،صيانت از هويت و ميراث فرهنگي ،رفع نابسامانيهاي فرهنگي،
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ارتقاي فرهنگ عمومي ،گسترش مبادالت فرهنگي ،توسعه كتابخانهها و ترويج فرهنگ
كتا خواني ميشود.
* مقوله ايست محيطي كه شامل شعارهايي همچون ،ايجاد پاركهاي جنگلي و
حفظ محيط زيست سالم و حفظ جنگلها و محيط زيست طبيعي ميشود.

يافتههاي پژوهش
توصيف جامعه مورد مطالعه
برابر با تقسيمات كشوري ،استان لرستان  10شهرستان 27 ،بخش و  84دهستان دارد.
استان لرستان هماكنون داراي  23نقطه شهري و نزديك به  3000روستا ميباشد.
شهرستان خرم آباد در مركز استان لرستان واقع در جنو

غر

ايران داراي  6بخش

شامل :پاپي ،چغلوندي ،دوره چگني ،زاغه ،ويسيان و مركزي ميباشد .اين شهرستان
داراي  22دهستان 806 ،آبادي و  522246نفر جمعيت است .لرستان در ابتداي
تقسيمات كشوري د وره پهلوي بخشي از فرمانداري كل خوزستان و لرستان بود كه از
خوزستان جدا و با عنوان فرمانداري كل لرستان مستقل شد .در ابتداي تشكيل داراي دو
شهرستان خرم آباد در غر

و بروجرد در شرق بود و در فاصله كوتاهي شهرستانهاي

اين استان به  10شهرستان رسيد (.)http://www.lorestan.ir/web/guest/29
براساس شاخصهاي توسعه انساني ،استان لرستان به لحاظ توسعه يافتگي در بين
استان هاي كشور و در مجموع در اقتصاد ملي از موقعيت ضعيفي رنج ميبرد .با وجود
منابع غني طبيعي ،تنوع آ

و هوايي ،آ

فراوان ،دشتهاي وسيع ،معادن متنوع ،نيروي

كار جوان و فراوان و وجود قابليت هاي گردشگري و ،...اين استان نتوانسته است به
تناسب توانمنديها و فرصتهاي خود ،از اقتصاد ملي سهم مناسبي كسب كند.
نوسانات در نرخ رشد بخشهاي گوناگون استان ،وضعيت توسعهيافتگي اين منطقه را
بسيار نامناسبتر جلوهگر ميكند (عزتي .)10 :1380 ،بر اساس آمارهاي رسمي منتشر
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شده ،استان لرستان با وجود  2.37درصد از كل جمعيت كشور ،تنها  1.2درصد از توليد
ناخالص داخلي كشور را به خود اختصا

داده است و به تناسب جمعيت خود

نتوانسته است سهمي مناسب و عادالنه از اقتصاد ملي كسب كند .شاخص نسبت توليد
سرانه ملي به توليد سرانه استاني 1.8،برابر است كه نشانگر عمق عقب افتادگي اين
استان از حركت اقتصاد ملي است (اشيري.)3:1387 ،

تحليل يافتههاي پژوهش
يافتههاي پژوهش حاكي از آن است كه از ميان  28نامزد شركت كننده در انتخابات85.7
درصد (24نفر) به فعاليتهاي تبليغاتي پرداخته و داراي اهدا

و شعار تبليغاتي هستند

و 14.2درصد (4نفر) از كانديداها اقدام به ارائه شعار تبليغاتي نكردهاند.
نمودار  -1درصد ارائه شعار تبليغاتي اا سوي نامزدها

از ميان كانديداهايي كه اقدام به ارائه تبليغات نمودهاند؛ در حدود  60.7درصد
(17نفر) به اهدا

و شعارهاي رفاهي -خدماتي و شعارهاي صنعت و معدن (در
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زيرمقوله شعارهاي توليدي) توجه داشتهاند .بهطوري كه شعارهاي رفاهي– خدماتي و
و برنامههاي ارائه شده قرار ميگيرند .پس از آن

صنعت و معدن در صدر اهدا

شعارهاي اجتماعي با  46.4درصد (13نفر) و همچنين شعارهاي كشاورزي (در
زيرمقوله ديگر شعارهاي توليدي) با  42.29درصد (12نفر) به ترتيب در ردههاي دوم و
سوم شعارهاي تبليغاتي كانديداها قرار گرفتهاند .مسائل اقتصادي– مالي با  39.3درصد
(11نفر) و مديريتي – اداري با  35.7درصد (10نفر) ،شعارهاي ديگر كانديداها را به
دادهاند .شعارهاي مرتبط با بُعد سياسي و فرهنگي هركدام به ترتيب

خود اختصا

مورد توجه  32.1درصد (9نفر) و  28.6درصد ( 8نفر) از كانديداها ميباشند .ولي
مقوله زيستمحيطي تنها مورد توجه و دغدغه چيزي حدود 10.7درصد ( 3نفر) از
كانديداها بوده است كه كمترين شعارهاي تبليغاتي متعلق به اين حوزه ميباشد.
جدول  -2وضعيت شعارهاي تبليغاتي ارائه شده از سوي كانديداها
ارائه شعار  ، + :عدم ارائه شعار - :

فراواني

شعار تبليغاتي

اقتصادي -مالي

ملكشاهيراد

+

+

_

+

_

+

_

_

+

+

5

فرديبيرانوند

+

_

_

+

_

+

+

+

_

+

5

محمودوند

+

+

_

_

_

+

_

_

+

+

4

سياسي

اجتماعي

زيست محيطي

رفاهي -خدماتي

مديريتي -اداري

ابراهيم آقامحمدي

+

_

+

+

_

+

+

+

+

+

7

فرهنگي

كشاورزي

صنعت -معدن

ايرد عبدي

+

+

_

+

_

+

+

+

+

+

7

كانديداها

توليدي
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محمدنيا

+

+

_

+

_

+

_

_

+

_

4

درويشوند

+

_

_

+

_

+

_

+

_

+

4

رحيمينسب

+

+

+

_

_

_

_

+

_

+

4

ترابينژاد

+

_

_

+

_

_

+

_

+

+

4

ويسكرمي

+

_

_

_

_

+

+

+

_

_

3

ملكيراد

+

+

+

_

_

+

_

_

_

+

4

حسنوند

+

+

_

+

_

+

_

_

+

+

5

رضايي

+

_

+

+

_

+

_

_

+

_

4

بازگير

+

+

_

_

_

+

+

+

_

+

5

صفرياحمدوند

+

+

+

+

_

_

_

_

_

+

4

عبدالهي

+

_

+

+

_

_

+

_

_

_

3

عاليپور

+

_

_

_

+

+

_

_

+

_

3

ملكشاهي

+

_

+

+

+

+

_

+

+

+

7

عزيزي

+

+

_

_

_

+

_

_

+

+

4

عنايت

+

_

+

_

_

+

+

_

+

_

4

مهدوي

+

_

_

_

_

_

+

_

_

+

2

هنرمند

+

_

_

+

+

_

_

_

_

_

2

حافظي

+

_

_

_

_

_

_

_

+

+

2

حياتيپور

+

+

_

_

_

+

+

_

_

+

4

پاكراه

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

0

ناظر

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

0

دهقان

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

0

ميرزائيراد

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

0
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براساس اعالم نتايج انتخابات از ميان  28نامزد نمايندگي مجلس شوراي اسالمي
در شهر خرمآباد ،عبدي و آقامحمدي بهعنوان دو نماينده شهرستان انتخا

شدند.

براساس جدول فراواني  2منتخبين انتخابات نسبت به نامزدهاي انتخاباتي داراي
بيشترين شعارهاي تبليغاتي بودهاند و به بيان ديگر از ميان نامزدهاي حوزه انتخابيه شهر
خرمآباد بيشترين توجه را به شعارهاي تبليغاتي داشتهاند .به صورتي كه از نه محور
تبليغاتي؛ به هفت محور توجه داشتهاند .چنانچه جدول 2نشان ميدهد منتخبين در
حوزههاي رفاهي– خدماتي ،توليدي(صنعت و معدن ،كشاورزي) ،اجتماعي ،فرهنگي،
مديريتي– اداري؛ داراي شعار تبليغاتي بودهاند .همچنين هريك از نمايندهها (عبدي) بر
بُعد اقتصادي– مالي و (آقامحمدي) بر بُعد سياسي توجه داشتهاند .يافته نشان ميدهند
كه هيچكدام از منتخبين توجهي به بعد زيستمحيطي نداشتهاند.
جدول  -3رتبه شعارهاي تبليغاتي كانديداها
رتبه

شعارهاي تبليغاتي كانديداها

درصد

فراواني

-1

رفاهي– خدماتي

60.7

17

-2

توليدي(صنعت و معدن)

60.7

17

-3

اجتماعي

46.4

13

-4

توليدي(كشاورزي)

42.9

12

-5

اقتصادي– مالي

39.3

11

-6

مديريتي– اداري

35.7

10

-7

سياسي

32.1

9

-8

فرهنگي

28.6

8

-9

زيست محيطي

10.7

3
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نمودار  -2ميزان شعارهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي شهر خرمآباد

همان گونه كه يافتههاي جدول  3نشان ميدهند از ميان شعارهاي تبليغاتي اعالم
شده از سوي نامزدهاي انتخاباتي ،ابعاد رفاهي -خدماتي و صنعت و معدن (توليدي)
بيشترين درصد ( )60.7تبليغات انتخاباتي را به خود اختصا

دادهاند .شعارهاي

اجتماعي و كشاورزي با اهميت متوسطي مورد توجه كانديداها بوده بهطوري كه
شعارهاي اجتماعي  46.4درصد و كشاورزي  42.9درصد از توجه كانديداها را به خود
اختصا

دادهاند و به ترتيب در ردههاي دوم و سوم قرار دارند .بررسي تبليغات

كانديداها حاكي از آن است كه ساير ابعاد توسعه در مقايسه با ابعاد رفاهي– خدماتي،
توليدي (صنعت و معدن و كشاورزي) و اجتماعي از اهميت كمتري براي كانديداها
برخور بودهاند .يافتهها نشان ميدهند كه شعارهاي اقتصادي با  39.3درصد ،شعارهاي
مديريتي با  35.7درصد و شعارهاي سياسي 32.1درصد به ترتيب در ردههاي  5 ،4و 6
قرار دارند .شعارهاي فرهنگي با  28.6درصد در رتبه  7قرارگرفته و در نهايت شعار-

تحليل محتواي كيفي شعارهاي تبليغاتي ...

71

هاي زيست محيطي با  10.7درصد در پايينترين درجه اهميت (رتبه )8براي كانديداها
قرارگرفتهاند.

بحث و نتيجهگيري
در اين پژوهش سعي شده با بهره گرفتن از رويكردهاي تبليغاتي و نظري توسعهاي به
بررسي ابعاد مفهومي توسعه از نگاه كانديداهاي نمايندگي مجلس پرداخته شود.
شعارهاي انتخاباتي كانديداها شامل دامنه متنوعي از اهدا

و مقولههاي توسعهاي است

كه در مجموع هشت محور را در بر ميگيرد .يافتههاي پژوهش حاكي از آن است كه از
ميان  28نامزد شركتكننده در انتخابات 24 ،نفر به فعاليتهاي تبليغاتي پرداخته و 4
نفر ديگر از كانديداها اقدام به ارائه تبليغات نكردهاند .از ميان كانديداهايي كه اقدام به
ارائه تبليغات نمودهاند؛  17نفر به اهدا

و شعارهاي رفاهي -خدماتي و شعارهاي

صنعت و معدن (در زيرمقوله شعارهاي توليدي) توجه داشتهاند .بهطوري كه شعارهاي
رفاهي– خدماتي و صنعت و معدن در صدر اهدا

و برنامههاي ارائه شده قرار

گرفتهاند .پس از آن شعارهاي اجتماعي با  13نفر و همچنين شعارهاي كشاورزي (در
زيرمقوله ديگر شعارهاي توليدي) با 12نفر به ترتيب در ردههاي دوم و سوم اهدا

و

شعارهاي تبليغاتي كانديداها قرار گرفتهاند .شعارهاي مرتبط با بُعد سياسي و فرهنگي
هركدام به ترتيب مورد توجه  9و  8نفر از كانديداها بودهاند .ولي مقوله زيستمحيطي
تنها مورد توجه و دغدغه  3نفر از كانديداها بوده است كه كمترين شعارهاي تبليغاتي
متعلق به اين حوزه بوده است .براساس اعالم نتايج انتخابات ،از ميان نامزدهاي حوزه
انتخابيه شهر خرمآباد منتخبين انتخابات بيشترين توجه را به شعارهاي تبليغاتي داشته-
اند .به صورتي كه از نه محور تبليغاتي؛ به هفت محور (رفاهي– خدماتي ،توليدي
(صنعت و معدن ،كشاورزي) ،اجتماعي ،فرهنگي ،مديريتي– اداري)؛ توجه داشتهاند.
همچنين هريك از نمايندهها (عبدي) به بُعد اقتصادي– مالي و (آقامحمدي) بُعد سياسي
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توجه داشتهاند .يافته نشان ميدهند كه هيچكدام از منتخبين توجهي به بُعد زيست-
محيطي نداشتهاند.
تحليل محتواي شعارهاي انتخاباتي نشان ميدهد كه رويكرد توسعهاي غالب بر
شعارهاي تبليغاتي بر محور اهدا

و شعارهاي توليدي (صنعت و معدن) و رفاهي -

خدماتي است كه درآن تامين نيازهاي اوليه و ارائه خدمات عمومي به شهروندان و
همينطور احداث كارخانجات صنعتي و افزايش سيستمهاي توليدي ،به شهروندان
وعده داده شده است .ساير ابعاد توسعه در مقايسه با ابعاد توليدي (صنعت و معدن) و
رفاهي  -خدماتي از اهميت كمتري براي كانديداها برخوردار بودهاند .فضاي كلي
شعارهاي تبليغاتي از رويكردهاي" توسعه بومآورد ،توسعه انساني و بويژه توسعه
پايدار" ،نيز فاصله دارد؛ چرا كه منطبق بر توسعه همهجانبه و متوازن نبوده است .عالوه
بر گفتمان رفاه گرا ،گفتمان غالب ديگر بر شعارهاي انتخاباتي؛ رويكرد مهندسي و فني
ميباشد؛ كه با اين نوع فرض جنبههاي فرامادي ديگر از جمله (فرهنگي ،سياسي و
زيست محيطي) از توجه كانديداها مغفول ماندهاند .به عبارت ديگر نگاه به توسعه در
شعارهاي تبليغاتي يك نگاه امكاني بوده و نه سبكي.

1

ترديدي نيست كه استفاده از شعارهاي تبليغاتي در انتخابات ميتواند تصوير
مطلوبي از نامزدهاي انتخاباتي ترسيم نمايد ،به طوري كه حتي در ذهن هواداران رقيب
نيز اثر گذاشته ،امكان جذ
-1

آنها را نيز فراهم ميآورد .اهميت اين موضوع تا جايي

«تعريف امكاني از توسعه داشتن يعني اين كه توسعه را به مثابه افزايش توليد دانستن و به عبارتي ديگر غلبه

عقالنيت ابزاري برباورها  ،ارزشها و اعتقادات و يكسان سازي هويتها و به يك معنا تسلط تكنولوژي بر انسان،
كه اين تعريف غالبترين تعريف در ادبيات توسعهاي تا دهه 1990م بوده است».
«تعريف سبكي از توسعه دا شتن :به معني توسعه را به مثابه هويت دانستن يعني بايستي در تعريف توسعه هويت-
ها  ،ارزش ها  ،باورها و اعتقادات باز آفريني شوند و همين طور بر توانمندسازي و پايداري (فرهنگي) تاكيد
داشتن و بعبارتي توجه به توسعه بومي و فرهنگهاي محلي را مدنظر داشتن » .گفتگو با دكتر موسي عنبري
دانشيار گروه مطالعات توسعه دانشگاه تهران .1390
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ناي ( ،)2008تامپسون ( ،)1380جووت و

اودانل ( ،)2006پراتكانيس و اورونسون ( ،)1380تيلور ( )2003و ژاك الول ( )1965بر
اين موضوع اتفاق نظر دارند كه تبليغات عاملي مهم در شكل دادن به ترجيحات ديگران
است ،به صورتي كه عقيده ،تصور و ايدئولوژي خاصي در افراد يا تودههاي افراد رسوخ
مي يابد و نوعي اقناع در ذهن آنها نسبت به موضوع يا هد

خاصي فراهم ميآورد.

همان گونه كه مالحظه مي شود كانديداها جهت دست يافتن به اهدا

انتخاباتي

خويش ،هركدام سعي كردهاند با انگشت گذاشتن بر مسائل و مشكالت جامعه ،خود را
مورد توجه ر ي دهندگان قرار دهند ،و اين كار را از طريق ارائه شعارهاي تبليغاتي و
ايجاد محركها و تشويق ديگران انجام دادهاند ،تا از اين طريق تصوير مناسبي از خود
در ذهن مردم ايجاد نمايند .ناي از اين نوع تبليغات بهعنوان «قدرت نرم و هوشمند» ،و
تامپسون بهعنوان «قدرت نمادين» ياد ميكنند .اين نوع قدرت ،به معني «توانايي
تاثيرگذاري بر توانايي ديگران به منظور كسب نتايج مدنظر» است به بيان ديگر ،توانايي
تاثيرگذاري بر ديگران براي دستيابي به هد

مورد نظر از طريق جذ

ديگران ،به

جاي تهديد يا پرداخت پول ميباشد ،و در نهايت ،ميتوان آن را توانايي شكلدهي به
ترجيحات ديگران تلقي نمود.
باتوجه به مطالعات صورت گرفته در زمينه بررسي شعارهاي تبليغاتي نامزدهاي
انتخاباتي در سط كشور (بويژه شهر تهران) نشان داده شده است كه در هر دورهاي
يك گفتمان از رويكردهاي توسعهاي بر شعارهاي تبليغاتي غالب بوده است ،كه
انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابيه خرمآباد نيز از اين قضيه مستثني نبوده است.
پناهي ( )1380در پژوهشي در زمينه بررسي شعارهاي تبليغاتي انتخابات مجلس ششم
در حوزه تهران نشان ميدهد كه شعارهاي سياسي در صدر شعارهاي اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي– اسالمي قرار دارند .همچنين طالب و همكاران ( )1389در بررسي
رويكردهاي توسعهاي در شعارهاي تبليغاتي هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي
اسالمي در شهر تهران به اين نتيجه رسيدند كه گفتمان رفاهي -اجتماعي در شعارهاي
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تبليغاتيشان غالب بوده و محتواي اهدا

و برنامهها به رويكرد توسعهاي نيازهاي

اساسي ،نزديكي بيشتري داشت .همچنين محتواي كلي شعارها منطبق بر توسعه همه-
جانبه و متوازن نبوده و برخي از ابعاد توسعهاي مهم بويژه فرهنگي و مسائل زيست-
محيطي در حاشيه قرار گرفته بودند .همان گونه كه مالحظه ميشود نتايج پژوهش
حاضر به يك معنا تيييدي بر نتايج پژوهش طالب و همكاران ( )1389بوده است؛ به
طوري كه در هر دوي اين پژوهشها از يك سو شاهد غلبه گفتمان رفاهگرا يا به
تعبيري دقيق تر رويكرد نيازهاي اساسي بر شعارهاي انتخاباتي و از سوي ديگر،
كم توجهي به ابعاد فرامادي (سياسي ،فرهنگي و زيست محيطي) هستيم .اين موضوع به
گونهاي ضمني داللت بر اين دارد كه رقباي انتخاباتي به طور عمده گروههاي محرومتر
جامعه را مورد هد

قرار دادهاند ،اين تحقيق نشان ميدهد كه كانديداهاي نمايندگي

مجلس نهم در شهر خرمآباد ،براساس سياستهاي كلي حاكم بر دنياي اقتصاد و
سياست و از همه مهمتر فرهنگ سياسي در ايران ،وضعيت نامناسب اقتصادي،
محروميت ،فقر ،كم سوادي و ...بيشتر به دنبال برانگيختن احساسات و تحريك
راي دهندگان هستند ،تا با وعده بهبود معيشتي؛ ر ي آنها را كسب كنند .بهعبارتي
نيازهاي طبقه متوسط و باالتر جامعه  -بهعنوان طبقهاي تاثيرگذار در تحوالت سياسي
و اجتماعي جامعه ايران  -از ديد رقباي انتخاباتي تاحد زيادي مغفول مانده و سهم به
مراتب كمتري از شعارهاي تبليغاتي را از آن خود كرده است.
در همين مورد طالب و همكاران ( )1387نشان دادند كه در هشتمين انتخابات
مجلس شوراي اسالمي شهر تهران فقرا بيش از ساير گروهها (كودكان ،سالخوردگان،
معلوالن ،بازنشستگان ،اقليتهاي قومي و ديني) هد

مستقيم شعارهاي انتخاباتي قرار

گرفتهاند .در نهايت نكته قابل اعتناي ديگر از مقايسه يافتههاي پژوهش حاضر با
پژوهشهاي پيشين ،اين است كه در هر سه انتخابات مجلس ششم (پناهي )1380 ،و
هشتم (طالب و همكاران )1389 ،1387 ،در تهران و مجلس نهم در خرمآباد (پژوهش
حاضر) ،شعارهاي فرهنگي در قياس با ديگر شعارهاي رقباي انتخاباتي در حاشيه قرار
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 ،نشانهاي دال بر تغيير نگرش توسعهاي نامزدهاي انتخاباتي

ديده نميشود.

پيشنهادهاي پژوهش
با توجه به اينكه رويكرد غالب بر تبليغات نامزدهاي انتخاباتي ،مطابق با رويكرد رفع
نيازهاي اساسي بوده و توجهي اندك به ابعاد مفهومي توسعه پايدار شده ،به همين دليل
بايستي نسبت به اي ن مسئله حساس بود ،هر چند بر طر

كردن نيازهاي اساسي مردم

در اولويت قرار دارد ولي عدم توجه به ديگر ابعاد توسعه باعث بهوجود آمدن
آسيب هاي اجتماعي فراواني خواهد شد و نتيجه آن چيزي جز توسعه نامتوازان نخواهد
بود ،و اين مسئلهاي است كه سالهاست جوامع جهان سوم و بهطور ويژه ايران با آن
درگير هستند ،بنابراين پيشنهادهايي در ادامه مطرح شده است:
 نمايندگان مجلس شوراي اسالمي كه سكان توسعه يك كشور (در جوامعيمثل ايران) را در دست دارند بايستي از نگاه تقليلگرايانه و قطبي به توسعه پرهيز كرده
و توجهي همهجانبه نسبت به بحث پيشرفت و تعالي جامعه داشته؛ و همچنين سعي در
تدوين الگوي پيشرفتي داشته باشند كه در آن بتوان باورها ،ارزشها و اعتقادات و
همينطور هويت افراد را بازآفريني كرده و با توانمندسازي و به فعليت رساندن
تواناييهاي بالقوه مردم ،اقدامي همهجانبه در جهت بسترسازي فرهنگ توسعه و اهميت
قائل شدن به فرهنگهاي بومي در جهت توسعه در استان لرستان را مهيا نمايند؛ در
چنين شرايطي است كه ميتوان به چشمانداز جامعه مورد مطالعه اميدوار شد.
 يكي از مسائل مهمي كه بايستي مدنظر قرار گيرد ،پيگيري مستمر و جديدغدغهها و نيازهاي عموم مردم ميباشد؛ بهطوري كه بايستي انتظارات قشر محروم
(رفع نيازهاي اساسي) و همينطور خواستههاي فرامادي طبقات متوسط و رو به باال
(فرهنگي ،سياسي و زيستمحيطي) در تصميمگيريها مورد مالحظه قرار گيرند.
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 پيشنهاد ديگر اينكه ،ارتقاي آگاهي عمومي مردم مناطق گوناگون كشور نسبتبه مهم ترين مسائل اجتماعي منطقه خود و عيني شدن انتظاري كه بايد از نمايندهاي كه
براي رفتن به مجلس انتخا

ميكنند ،داشته باشند .اين امر ميتواند در راهيابي

نمايندگاني كه نسبت به مباني تئوريك توسعهاي شناخت داشته و براي آن راهكارهاي
عيني ،علمي و عملي دارند به مجلس موثر باشد .به اين معنا كه از هم اكنون انتظارات و
آگاهي مردم را به گونهاي ارتقا دهيم كه در دورههاي بعد كساني را انتخا

كنند كه

نسبت به اين مقوله ها شناخت علمي و واقعي داشته و براي آن راهكارهاي عملي ارائه
كنند.
 -همچنين با انجام تحقيقاتي در خصو

عملكرد نامزدهاي راهيافته به مجلس

شوراي اسالمي و مقايسه عملكرد نمايندگان در ادوار گوناگون ميتوان نظارت بيشتري
را بر دقت ،تخصص و تعهد نمايندگان ايجاد نمود.
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