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پژوهش حاضر با هدف شناخت بازتاب رویکردها و مفاهیم توسعه به تحلیل محتوای شعارهای  :چکیده

جمعیت آماری، اقالم . پردازدبلیغاتی رقبای سیاسی در هشتمین انتخابات مجلس شورای اسالمی شهر تهران میت
های  تعداد کاندیداها و تشکل. تبلیغی تمامی کاندیداها و تشکل های شرکت کننده در انتخابات شهر تهران بود

های انتخاباتی با اهداف و برنامه. است تشکل 44نفر کاندیدا و  918برداری شده در این پژوهش شامل  نمونه
گیری از مفاهیم و رویکردهای نظری موجود در مباحث توسعه مورد استفاده از روش تحلیل محتوا و با بهره

ها شرکت  دهد که حدود نیمی از کاندیداها و یک پنجم تشکلهای پژوهش نشان مییافته. تحلیل قرار گرفتند
از میان آنهایی که هدف و برنامه داشتند گفتمان . ی فاقد هدف و برنامه بودندهای انتخابات کننده در رقابت

ای ها به رویکرد توسعهشان غالب بود و محتوای اهداف و برنامه در شعارهای تبلیغاتی« اجتماعی -رفاهی»
متوازن همچنین محتوای کلی شعارها منطبق بر توسعه همه جانبه و . نزدیکی بیشتری داشت« نیازهای اساسی»

ای مهم به ویژه سیاست خارجی، فرهنگی و مسائل زیست محیطی در حاشیه قرار  نبود و برخی از ابعاد توسعه
ها و  فراوانی بیشتر شعارهای رفاهی و کم توجهی به شعارهای فرامادی، گویای آن است که تشکل. بودند گرفته

صدد جلب حمایت اند و درعی را هدف قرار دادهتر اجتماهای محروم و طبقات پایین کاندیداهای منفرد، گروه
 .اندآنها برآمده

های سیاسی؛ انتخابات؛ مجلس شورای  شعارهای تبلیغاتی؛ رویکردهای توسعه؛ تشکل :گانکلیدواژ

 .اسالمی، تهران

                                                        
: های توسعه در تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای مجلسبررسی مدل»این مقاله برگرفته از  نتایج طرح پژوهشی   .1

معاونت پژوهشی دانشکده علوم ، در «لعه موردی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در شهر تهرانمطا

 .است اجتماعی دانشگاه تهران

 imanijajarmi@ut.ac.ir :نویسنده رابط پست الکترونیکی.  1
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 مقدمه.  

هتای ختود را درآن آشتکار    هایی است که مردم نظرات و خواستته یکی از عرصه« انتخابات»

در جریتان  . کننتد مداخلته متی   1مستقیم در فراینتد سیاستتگذاری عمتومی   ای غیرگونههنموده و ب

کنند برای کسب قدرت، بر پایته اصتول سیاستتی    ها و احزاب سیاسی تالش می انتخابات، گروه

متفاوتی با هم به رقابت پردازند و در صورت انتخاب، سیاست مورد نظر خود را به اجرا گذارند 

 (.88، 1984میشرا )

های ارائته شتده از ستوی رقبتای انتخابتاتی و ادرای ترجیحتات و       شناخت اهداف و برنامه

های مفیدی برای شتناخت رفتارهتای سیاستی،    تواند دادههای آنها برای توسعه کشور می اولویت

. های موجتود فتراهم آورد  ریزی واقع بینانه و نقد ساختارها و روش سیاستگذاری عمومی، برنامه

کتم و  « جریان اطالعاتی»سیاستگذاری عمومی، به ویژه تعیین دستور کار سیاستی، سه  در فرایند

بیش مستقل یعنی جریان مسائل و مشکالت، جریان خط مشی و جریان سیاسی با هم در تعامل 

ها به عنوان مسائل عمومی و نیز جریان مسائل، به ادرای وقایع و پدیده. نهندبوده و برهم اثر می

جریان خطی مشی یا سیاستگذاری، شامل پیش بینتی  . ها برای رفع آنها اشاره داردتمداخله دول

شود و جریان سیاسی، نیز با های متفاوت، شناسایی امکانات و گزینش آنها میها و برنامهراه حل

سیاست تاثیرگذار بر حل یک مساله سروکار دارد و مواردی نظیر روحیه ملتی، عقایتد عمتومی،    

 در. آر.پی لستر و استوارت جی)گیرد های ذی نفوذ را دربر می اتی و فعالیت گروهسیاست انتخاب

 (. 122-188، 1981بنیانیان 

 طرح مساله.  

هتای رقیتب و مقایسته آن بتا نتتایج       های انتخاباتی گروه ها و سیاستبررسی محتوای برنامه

گذاران و ترجیحات سیاستی  ای نخبگان سیاسی و سیاستتوسعه تواند به فهم دیدگاهانتخابات می

غالب  را با  نظام اجتماعی و سیاسی، وقایع اجتماعی و گفتمانشهروندان کمک کند و ارتباط آن 

های میدانی از عرصه انتخابتات  ضمن آن که، با فراهم آوردن داده. و رایج در جامعه روشن سازد

                                                        
1 - Public Policy 
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هتای توستعه در    چتالش پتردازی در متورد مستائل و     های نظریهسیاسی، تاحدودی از محدودیت

 .کاهدکشور می

دهد که مسائل اقتصادی بیش از ابعاد اجتمتاعی،  ای در ایران نشان میهای توسعهمرور برنامه

فرهنگی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و این امر به تدریج به فاصله گرفتن هرچه بیشتر 

-هتا و تعتار    ز بروز برخی بحرانسا توسعه اقتصادی و توسعه در وجوه دیگر انجامیده و زمینه

شود توسعه در ایران عمدتاً های اجتماعی و سیاسی در جامعه گردیده است؛ تا آنجا که گفته می

 این در حالی است که امروزه پارادایم(. 98-91، 1988آزاد ارمکی )ساز بوده تا تحول ساز  بحران

ورزد و ای تأکید میهای توسعهبرنامه نگری و پایداری الگوها، راهبردها وجدید توسعه بر جامع

به دنبال برقراری تعادل میتان    ، فرهنگی و سیاسی،اجتماعیضمن دربرگیری تمامی ابعاد طبیعی، 

 (. 891-828، 1881براون )های زیست محیطی است ای و ضرورتنیازهای توسعه

ستعه در ایتران و   ریزی تودهه از تجربه برنامه 1اکنون این سئوال مطرح است که با گذشت 

مشاهده آثار و پیامدهای توسعه نامتوازن در ایران، نخبگان حکومتی، سیاستمداران و کتارگزاران  

اند، چه رویکرد و نگرشی به امر توسعه در کشور دارنتد و  اجرایی که پا به عرصه انتخابات نهاده

 ورزند؟ ای تأکید میهای توسعهبر کدام یک از ابعاد و زمینه

ساس، هدف از پژوهش حاضتر شتناخت رویکردهتا و ابعتاد توستعه در شتعارها و       بر این ا

های تبلیغاتی رقبای سیاسی در هشتمین دوره انتخابات مجلس شتورای استالمی در شتهر    برنامه

 :  برای همین منظور، سه پرسش اصلی مطرح شد. تهران است

ام یتک از ابعتاد   های سیاسی در شعارهای تبلیغتاتی ختود، کتد    کاندیداها و تشکل( الف

های سیاسی و  اند؟ این توجه در بین کاندیداهای منفرد، تشکلتوسعه را مورد توجه قرار داده

 همچنین منتخبین مردم به تفکیک ابعاد توسعه به چه صورت بوده است؟  

 محتوای شعارهای تبلیغاتی به کدام یک از رویکردهای عمده توسعه نزدیکتر است؟ ( ب

های اجتماعی را  ها و کاندیداها، کدامیک از طبقات و گروه اتی تشکلشعارهای تبلیغ( ج

 اند؟ مورد هدف قرار داده و به دنبال جلب مشارکت و جذب آرای آنها برآمده
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 مبانی نظری. 3
پتردازان و هتم کتارگزاران آن  بته کتار       مفهوم توسعه از معدود مفاهیمی است که هم نظریه

از منظر تاریخی . این مفهوم همواره در حال تغییر و تحول باشد گیرند، امری که موجب شده می

پس از جنگ جهانی دوم، مباحث توسعه به سبب طرح مسائل جدیدی مانند اشتیاق کشتورهای  

های ایدئولوژیک میان دو ابتر قتدرت آن زمتان یعنتی      تازه استقالل یافته برای پیشرفت و رقابت

. احث محافل آکادمیک و سیاستتگذاری قترار گرفتت   شوروی و آمریکا، در کانون توجهات و مب

هتای متفتاوتی همچتون رشتد     های مختلف، رویکردها یا یارادایم پس از گذر چند سال و تجربه

اقتصادی، نیازهای اساسی، توسعه انسانی، جنسیت و توسعه، توسعه مردمی، توسعه پایدار و پسا 

از این رو جهت آشنایی با رویکردها . (1228مگیس و شاین )توسعه در این زمینه پدیدار شدند 

مفهتومی نیتاز    -هتای نظتری   و ابعاد مهفومی توسعه به مروری تاریخی بر تحوالت و دگرگتونی 

در این بررسی توجه بیشتر معطوف به آن دسته از رویکردهایی خواهتد بتود کته قابلیتت     . است

از جملتته )ان آن اجرایتی بیشتتری داشتتته و در نتیجته متتورد توجته اجتمتا  سیاستتی و بتازیگر      

 . باشند( کاندیداهای نمایندگی مجلس که مورد نظر این مقاله است

در چارچوب ایتن نگترش   . شدبا رشد اقتصادی تلقی می توسعه مترادف 1882تا اوایل دهه 

ابعاد دیگر توسعه مانند فرهنگ و اجتما ، جزئی، پس مانتده، فاقتد اولویتت و تتابعی از هتدف      

فر  اساسی این بود که در صورت رستیدن بته رشتد    . قتصادی بودندنهایی توسعه یعنی رشد ا

اقتصادی باال و در نهایت کسب درآمد سرانه باالتر، منافع حاصل از رشد، بدون هرگونه دخالتت  

دستت چکهته   های دیگر جامعه به ویژه اقشار محروم و فترو و به نحوی خود به خودی به بخش

امتا در عمتل   (. 1988؛ مؤمنی 11، 1988هال و میجلی )کرده و آنها را نیز منتفع خواهد ساخت 

های مختلف اجتمتاعی، بتی    حاصل این نگرش نادیده گرفتن مساله مهم توزیع درآمد میان گروه

هتا بته منتاطق     توجهی به وضعیت فقرا به ویژه فقرای روستایی و محدود ماندن سرمایه گتذاری 

تاها به شهرها، بیکاری، تشدید فقتر و  ها موجب مهاجرت گسترده از روس این غفلت. شهری بود

 (.1988مؤمنی )ها و مخاطرات زیست محیطی شد نشینی شهری، آلودگی نابرابری، حاشیه

به دنبال آشکار شدن مشکالت نگرش اقتصادی به توسعه به تدریج زمینه طرح رویکردهتای  

هایی کته در آن   یدگاهد. آمد فراهم جدیدتری که انسان را در کانون مباحث خود قرار داده بودند،

اتفاق دیگتر  (. 1989؛ به نقل از موثقی 1881استوا )هدف نه توسعه اشیاء بلکه توسعه انسان بود 
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های کیفی یعنی ابعاد اجتمتاعی، فرهنگتی، سیاستی و زیستت محیطتی توستعه و       توجه به جنبه

در همتان هنگتام   برای نمونه برنامه توستعه ستازمان ملتل    . برقراری توازن و تعادل میان آنها بود

(. 1989؛ بته نقتل از متوثقی    1881استتوا  )مساله اصلی توسعه را کیفیت زندگی متردم دانستت   

رشتد  »ای را بدنبال ناکامی رویکترد تتک بعتدی     های توسعه توان تحول مهم رهیافت بنابراین می

 (.89، 1981تودارو )دانست « جریانی چند بعدی»، پذیرش توسعه به عنوان «اقتصادی

هتای چنتد    از سوی سازمان 1882در دهه  1«نیازهای اساسی»جه این تحوالت رویکرد در نتی

بر استاس ایتن   . طرح و اتخاذ گردید سازمان ملل متحدو  سازمان بین المللی کارملیتی به ویژه 

هتا و  رویکرد، تامین نیازهای اساسی و در نتیجته از میتان برداشتتن فقتر مطلتق بایتد در برنامته       

هتای توستعه بته جتای      سیاستت (. 1981،922هانت )، اولویت نخست باشد های توسعه سیاست

ترین بایست مستقیما بر نیازهای فقیرنماید، میهای کالن که غیر مستقیم به فقرا کمک می سیاست

 (. 89، 1221ویلیس)مردم در جامعه تمرکز یابد 

 -1و پوشتای  حداقل نیازهای مصترفی ماننتد غتذا، مستکن      -1:نیازهای اساسی عبارتند از 

برخورداری از خدمات عمومی و ضروری نظیر آب آشامیدنی سالم، بهداشت، آموزش، ستالمت  

تامین نیازهای کیفی مانند  -4دسترسی به اشتغال دستمزدی با مزایای مکفی و  -9و حمل و نقل 

متادی و  اگرچه نیازهتای غیتر  . هابرقراری محیط سالم و ایمن و مشارکت مردم در تصمیم گیری

یفی نیز در این رویکرد مهم تلقی شدند اما این رویکرد در عمل محتدود بته نیازهتای اولیته و     ک

این رویکرد نیز به دالیلی مورد (. 81، 1981؛ لفت ویچ  12، 1228مگیس و شاین )فیزیکی شد 

برای مثال هزینه منابع بخش عمومی در تامین نیازهای اساسی به دلیل محدود . انتقاد قرار گرفت

همچنین تحقق ایتن رویکترد، بتا    . رفت ن و ناپایداری این منابع عاملی بازدارنده به شمار میبود

، 1981هانتت  )انجامید حداکثرسازی رشد در تعار  بود و به تداوم عقب ماندگی اقتصادی می

های فقر درافتتاد و  برخی منتقدین نیز بر این نظر بودند که این راهبرد بیشتر با نشانه( 921-921

ای فقر مانند ساختارهای اقتصادی و اجتماعی مولد نابرابری را مورد توجه و رسیدگی ل ریشهعل

 (.   92، 1989ازکیا و غفاری در؛  18، 1881میسرا و بوشان)قرار نداد 

                                                        
1 - Basic Needs 
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های توسعه صتورت گرفتت و بتا گستترش مباحتث       به این سبب تحول دیگری در رهیافت

. متدار پدیتد آمتد   گیتری رویکردهتای انستان   شتکل و پیوند آن بتا توستعه، زمینته    « حقوق بشر»

داننتد و عمومتا آنهتا را بتا عنتوان      رویکردهایی که توسعه را یکی از حقوق اساسی انستان متی  

فرایندی است که دامنه حق انتختاب متردم را    رویکرد این. می شناسند« رویکرد توسعه انسانی»

ز است کته متردم بتواننتد در آن از    سازد و هدف آن برقراری یک محیط قابلیت ساتر میگسترده

در این محیط باید بته طتور متداوم شتانس و     . مند شوند یک زندگی سالم، طوالنی و خالق بهره

. های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگتی افتزایش یابتد   فرصت انتخاب افراد در تمام عرصه

د ستالمتی، دانتش و   هتای انستانی ماننت   گیری قابلیتت شکل: توسعه انسانی دارای دو جنبه است

ها برای دنبال کردن اهداف سازنده، و  توانند از این قابلیتای که مردم  میمهارت بهتر و استفاده

این رویکرد، چهار مولفته  (. 19، 1984ازکیا )فعالیت در امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ببرند 

برابری داللت بتر دسترستی   . ردگیرا در برمی« توانمندسازی»و « وری بهره»، «پایداری»، «برابری»

دهتی بته حفت      پایداری به معنای اولویتت . های اقتصادی و سیاسی دارد عادالنه مردم به فرصت

های حاضتر و همچنتین   ها برای نسلهای ارزشمند زندگی و تضمین دسترسی به فرصتفرصت

گریستتن بته   وری اشاره به سهم و نقش مردم در توسعه اقتصادی و ن بهره. های بعدی استنسل

. داد در فرایند تولید، بلکه غایت توسعه و ستودبرنده اصتلی آن دارد   انسان نه به عنوان یک درون

های عملی دارد کته بتر   ها و شیوهتوانمندسازی نیز تاکید بر حق مشارکت مردم در سیاستگذاری

 (.11- 19، 1228مگیس و شاین )زندگی آنها تاثیر گذار است 

نیتز مطترح   « مثابته آزادی رویکرد توسعه به»در چارچوب این رویکرد ترین تحوالت  در تازه

. دانتد  تر توسعه را آزادی گزینش و افزایش حیطه انتخاب افراد میشده است که  به نحوی جامع

هتای انستان گستترش    را با دربرگرفتن آزادی« بهزیستی»آمارتیا سن با طرح این رویکرد، مفهوم 

هدف غایی توسعه بلکه از ابزارهای اساسی و معیارهتای ارزیتابی آن   هایی که نه تنها آزادی. داد

های موجود نظیتر فقتر، استتبداد، فقتدان     نیل به توسعه در گرو رفع ناآزادی. آیندنیز به شمار می

هتای ابتزاری شتامل    آزادی. باشتد مند اجتمتاعی و غیتره متی   تسهیالت عمومی، محرومیت نظام

 امنیتتضمین شفافیت و  ،های سیاسی اجتماعی، آزادیهای تترتیبات و فرصاقتصادی،  امکانات

کنند و در های افراد را در جهت زندگی آزادتر تقویت می ها و قابلیتاست که توانمندی حمایتی

با وجود این، ستن بتا تاکیتد بتر نقتش      (. 1981سن )عین حال همبسته و مکمل هم نیز هستند 
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ها، انتخاب شتیوه زنتدگی،   نیازها و تعیین سیاست بندیسازنده دموکراسی در شناخت و اولویت

-ها، اهمیت خاصی بته آزادی  ها و پیشگیری از وقو  مصائب و بحران گیری آگاهانه ارزش  شکل

 (. 189- 188همان، )دهد های سیاسی و مدنی می

بته   توسعه درجهان ستوم ناکارامد های  رهیافتم و در واکنش به قرن بیستپایانی  هایدههدر 

ظتاهر   «توسعه پایتدار »ها و مخاطرات زیست محیطی، پارادیم نوینی با عنوان  در پی بحران ویژه

شود گردید که بر مبنای توجه محوری به انسان، حف  محیط زیست و پایداری منابع تعریف می

توان تاثیر همزمان سه دستته از  را می زمینه پیدایش این پارادایم نوین(. 1228روگرز و دیگران )

های  نتایج بدکارکردی اجرای سیاست  -1: مل همبسته در فرایند نظم اقتصادی جهانی دانستعوا

 -1تدوین شده بتود   1882تعدیل ساختاری که خود برای مقابله با بحران اقتصاد جهانی در دهه 

تخریب نگران کننده محیط  -9افزایش بی امان و بی وقفه فقر، نابرابری و گرسنگی در جهان و 

در کانون این رهیافت (. 111، 1981زاهدی )ها  منابع طبیعی در نتیجه کاربرد تکنولوژیزیست و 

ای است که نیازهتای نستل   ترین تعریف یعنی توسعه قرار دارد که در ساده« توسعه پایدار»مفهوم 

برنل )شان برآورده کند  های آینده در تامین نیازهای کنونی را بدون به خطر انداختن توانایی نسل

توسعه پایدار به طور همزمان توسعه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سترمایه  (. 111، 1988رندال  و

ای استت کته   ریتزی شتده  دهد و فرایند برنامه محیطی و سرمایه فرهنگی را مورد توجه قرار  می

ختاتون آبتادی   )رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری منابع طبیعی در آن تاکید شده است 

توسعه پایدار، فرایندی است که اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطتی را از  (. 98، 1984

ها، انجام اقدامات الزم و عملیات حمایتی با هم تلفیق و یا به ایجتاد رابطته    طریق وضع سیاست

بنابراین سه دسته هدف اقتصادی، اجتمتاعی و زیستت محیطتی و بتر     . پردازد مبادله بین آنها می

بعتد اقتصتادی، بته رشتد اقتصتادی و ستایر       . ه محیط و سه بعد اصلی وجتود دارد مبنای آنها س

پارامترهای اقتصادی مرتبط است و در آن رفاه فرد و جامعه باید از طریق استفاده بهینه و کارایی 

بعد اجتماعی، به رابطه انسان و انستان، ارتقتاء   . منابع طبیعی و توزیع عادالنه منافع حداکثر شود

های مختلف و برابتری و رفتع    سالمت، و بهداشت و خدمات آموزشی، توسعه فرهنگ رفاه فرد،

بعد زیست محیطی، با حفاظت و تقویت پایته منتابع فیزیکتی، بیولتوژیکی و     . فقر مربوط است

 (.1981زاهدی و نجفی )پردازد اکوسیستم مرتبط است و به رابطه طبیعت و انسان می
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تتر، بررستی و تعیتین     گانه مستلزم چشم انداز بلند مدت اما ایجاد تعادل بین این اهداف سه

های ضروری محلتی، ملتی و    های آتی، وضع قوانین، همکاری های فعلی بر نسل تاثیرات تصمیم

کند که همان محیط است که این خود محیط و بعد اصلی دیگری را مشخص می... بین المللی و

بندی، نهادستازی،   ریزی و بودجهری، برنامهبعد سیاسی به قانون، سیاستگذا. و بعد سیاسی است

گیری توجته دارد و  تنو  و تکثرگرایی، احترام به حقوق انسانی و مشارکت موثر مردم در تصمیم

گانته بترای رستیدن بته      به تنظیم وضعیت الزم برای تلفیق یا ایجاد رابطه مبادله بین اهتداف سته  

به عنوان یتک مقولته    1«حکمرانی خوب»روزه به همین دلیل است که ام. پردازدتوسعه پایدار می

شود و مستلزم همکاری دولت، بخش خصوصی و پذیرفته شده در بحث توسعه پایدار مطرح می

حکمرانتی   ،بانک جهانی(. 1981زاهدی و نجفی )نهادهای مدنی و مردم در جهت توسعه است 

در کته   کنتد می عریفرا شیوه اعمال قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی یک کشور ت

نظتام اداری ملهتم از   ؛ بینی سیاستگذاری شفاف، علنی و قابل پیش :یابدمیهای زیر تجسم مولفه

جامعه مدنی قدرتمند که در امتور   پاسخگویی حکومت در قبال اقدامات و؛ ای های حرفه ویژگی

این رویکرد  در .کنند ها تحت حاکمیت قانون عمل میجملگی این مولفه. دارد عمومی مشارکت

ر حکمرانی خوب نیاز بته مشتاوره، اجمتا  و    د. ها معطوف می شودجدید توجه به اصالح نهاد

 ها، قابل تحمیل کردن از باال نیستند و باید همته نیروهتای   سازی ضروری بوده و سیاست ائتالف

ه سیاسی و اجتماعی را به همکاری فرا بخواند به طوری که جامعیتت و فراگیتری بتاالیی داشتت    

هتای مستتقل و تقویتت     حکمرانی خوب به شفافیت، آزادی بیان، رستانه ، طور خالصهه ب. باشد

حکمرانتی   .صدای مردم نیاز دارد تا از بی عدالتی، تخصیص غیر بهینه و فساد جلتوگیری شتود  

بینی  ای علنی، غیر خودسرانه، قابل پیش خوب فقط قوانین خوب نیست بلکه اجرای آنها به شیوه

در درون چشم انتداز   .(1984رهنورد ) آیدعیض از اجزای با اهمیت آن به حساب میو بدون تب

محدودتر اداری و مدیریتی، حکمرانی خوب مترادف با مدیریت معقول توسعه تلقی شده استت  

و به طور کلی واجد معنای یک عامل کارآمد، مستقل، پاسخگو و ارائه کننتده ختدمات عمتومی    

 (. 181، 1981لفت ویچ )تعهد به تامین کاالهای عمومی است همگانی، عاری از فساد و م

 
 (  ، 119 )ویلیس )به بعد  591 های اصلی توسعه، دهه  رهیافت.  جدول 

                                                        
1 Good Governance 
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 رهیافت های توسعه اصلی دهه

 .های نوسازی؛ تمامی کشورها باید مدل اروپایی را دنبال کنند نظریه 1812

ند به محدود کردن تعامل با اقتصتاد جهتانی بترای    کشورهای جنوبی نیازم: های ساختارگرا نظریه

 .اجازه دادن به رشد اقتصادی بومی هستد

 های نوسازی نظریه 1812

 . کشورهای جنوبی به سبب استثمار کشورهای جنوبی فقیرند: های وابستگی نظریه

 های وابستگی نظریه 1882

می باید بر فراهم کتردن  تمرکز حکومت ها و سیاست های کمک : رهیافت های نیازهای اساسی

 .نیازهای اساسی فقیرترین مردمان جهان باشد

نیاز به کنترل رشد اقتصادی، استفاده از منابع و رشد جمعیت برای اجتناب : های نو مالتوسی نظریه

 از فاجعه اقتصادی و بوم شناختی

 . ان داردهایی که در آن توسعه اثرات مختلفی بر زنان و مرد شناسایی شیوه: زنان و توسعه

ها باید از مشارکت مستقیم در فعالیت های اقتصادی دست  حکومت. تمرکز بر بازار: نو لیبرالیسم 1882

 .بکشند

 اهمیت درنظر گرفتن محیط محلی و دانش بومی: ای های توده رهیافت

نیاز به تعادل بخشیدن به نیازهای نسل حاضر در برابر مالحظات محیط زیستتی و  : توسعه پایدار

 مور دیگر مردمان آینده ا

 . کند هایی که جنسیت در توسعه مداخله می آگاهی بیشتر از شیوه: جنسیت و توسعه

 لیبرالیسم نو 1882

شکلی از استتعمارگرایی و اروپامتداری را بازتتاب    « توسعه»هایی در این باره که  ایده: پساتوسعه

 ها با آن به ستیز برخاست و باید از توده. دهد می

 پایدارتوسعه 

های اجتماعی و فرهنگی مختلف تحت تاثیر  آگاهی بیشتر از این که چگونه گروه: فرهنگ و توسعه

 .گیرند ای قرار می جریان های توسعه

 شدن توجه بیشتر به مفاهیم جهانی: نو لیبرالیسم 1222

 توسعه پایدار

 پسا توسعه

 های مردمی  رهیافت

 

استت کته اوالً از نظتر اقتصتادی مانتدگار، از نظتر        ای پایدارطبق این رویکرد نوین، توسعه

اجتماعی مقبول و پذیرفته شده، از نظر اکولوژیکی درست و از لحاظ سیاستی مستئول و متورد    
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هتا   ها و توانایی سیستتم ای با شرایط محلی و نیز با ظرفیتهای توسعهثانیاً، برنامه. حمایت باشد

 (. 1981زاهدی و نجفی )ها صورت پذیرد  مطابقت داشته باشد و با مشارکت کلیه ذینفع

های توسعه پس از جنگ جهتانی دوم در جتدول    برای دری بهتر موضو ، مهمترین رهیافت

 .فوق نشان داده شده است

 روش شناسی. 4
با توجه به هدف پژوهش که مطالعه محتوای اقالم تبلیغاتی کاندیداها در انتخابات هشتتمین  

اقتالم تبلیغتاتی   »هر تهران بود، واحد جمتع آوری اطالعتات،   دوره مجلس شورای اسالمی در ش

اقالم بر اساس نحتوه تبلیتب بته دو بختش فتردی و      . کاندیداها تعیین شد« نوشتاری و تصویری

بر این استاس، در ایتن پتژوهش منظتور از کاندیتداهای      . تقسیم شدند( در قالب تشکل)جمعی 

نظتر از ایتن کته بته      باشتند کته صترف   نتخاباتی میمنفرد یا افراد کاندیدا، آن دسته از نامزدهای ا

اند و یا وابسته به یک تشتکل سیاستی هستتند، بته     صورت مستقل پا به عرصه انتخابات گذاشته

 . اندصورت انفرادی اقدام به تبلیب نموده

-می( هاتشکل)و میانی ( افراد کاندیدا)واحد تحلیل، تبلیغات انتخاباتی و سطح تحلیل، خرد 

نین تحلیل محتوای انجام شده از نو  تحلیتل مضتمونی و مبنتای تعیتین مضتامین و      همچ. باشد

های پژوهش نیز مطالعه اکتشافی متن تبلیغاتی کاندیداها و مباحث نظری در حوزه توستعه  مقوله

ها وارد نترم افزارهتای اکستل و    پس از مقوله بندی و کدگذاری، داده. و سیاست اجتماعی است

spss اده از فنون آماری توصیفی تحلیل و با یکدیگر مقایسه شدندشدند و با استف . 

 گیری جمعیت آماری و روش نمونه 

جمعیت آماری پژوهش، اقالم تبلیغاتی تمامی کاندیداهای هشتمین دوره انتخابتات مجلتس   

شورای اسالمی در حوزه انتخابیه تهران است که در انتخابات شرکت و اقدام به تبلیغتات کترده   

ن اقالم شامل انوا  تراکت، پوستر، کارت، بروشتور بتود کته در اختیتار رهی دهنتدگان      ای. بودند

 . گرفتبالقوه قرار می

نمونة آماری به صورت غیر تصادفی و بر اساس در دسترس بودن ابزار تبلیغاتی و ستادهای 

ر تهتران  برای انتخاب نمونه آماری، بتا استتفاده از نقشته شته    . انتخاباتی کاندیداها انتخاب شدند

های عمده، میادین و معابر مهتم شتهر   مناطقی که تجمع و تردد شهروندان بیشتر است مانند گره

طالتب و دیگتران   )تهران که در مطالعات مشابه پیشین نیز شناسایی شده بودند، استفاده گردیتد  
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اهمیت این مناطق برای پژوهش حاضر در آن است (. 1981؛ صدیق سروستانی و دیگران  1988

-ه به دلیل ازدحام جمعیت و فزونی رفت و آمد، گره های تبلیغات انتخاباتی در آنجا شکل میک

این مناطق انتخاب . شودهای تبلیغی در آنجا متمرکز میای از فعالیت و تالشگیرد و حجم عمده

بر ایتن استاس،    . و دسته بندی شده و در آنها مسیر حرکت همکاران گردآورنده اقالم تعیین شد

ونه برداری از اقالم تبلیغی در فاصله یک هفته به انتخابات بتویژه دو روز پایتانی آن کته اوج    نم

در پایان نمونه برداری مشخص شد کته از میتان تمتامی    . فعالیت های تبلیغاتی است، انجام شد

تشکل  یتا تشتکل گتردآوری شتده      44نفر کاندیدا و  918ها، اقالم تبلیغاتی کاندیداها و تشکل

 . است

 های پژوهشتعریف عملیاتی مقوله 

با هدف جلب توجته رهی  است که یی ها در این پژوهش، همه نوشته تبلیغاتیمنظور از شعار 

هتا و  اهداف، برنامهعنوان ه ب ها و کاندیداها تشکل اتیدر متن تبلیغدهندگان و جذب آرای آنان، 

، سترانجام  ه به ابعاد مفهومی توسعهمطالعه اکتشافی و با توجپس از . ها اعالم شده بود یا دیدگاه

اصلی رفاهی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی با دو زیرمقولته داخلتی و بتین     محور هفت

بترای تحلیتل   المللی، اداری یا بوروکراتیک با دو زیر مقوله اجرایی و نظارتی، و زیست محیطی 

یت در حجتم مقالته، از ذکتر    در اینجا به دلیتل محتدود  . تعیین شدند محتوای شعارهای تبلیغاتی

هتای مترتبط بتا هریتک از     نظر کرده و تنها به بیان مقوله تعاریف نظری هریک از محورها صرف

 1.محورهای فوق اکتفا می کنیم

 اولیه و ارائه خدمات عمومی به تامین نیازهای هایی نظیر شعارهای رفاهی دربرگیرنده مقوله

، اشتتغال و  فقتر زدایتی   ،هتا توزیع عادالنه یارانه شهروندان، افزایش و بهبود سطح درآمدها،

 .است گسترش تامین اجتماعی

                                                        
بررستی متدلهای   "ی به گزارش طترح پژوهشتی   . ف نظری محورها و مقوالت  ربرای اطال  بیشتر از تعاری - 1

مطالعه موردی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در : توسعه در تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای مجلس

 .، معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران"شهر تهران
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 های نظیر حقوق متدنی و اجتمتاعی شتهروندان، امنیتت و     شعارهای اجتماعی شامل  مقوله

ها و مسائل اجتماعی، توانمندسازی، برابری اجتماعی، تقویت سالمت اجتماعی، رفع آسیب

 . شودتقای سرمایه اجتماعی میجامعه مدنی و نهادهای اجتماعی، ار

 انتداز، سترمایه    های پولی و مالی، پس هایی همچون سیاستشعارهای اقتصادی شامل مقوله

 . باشد های تجارت و اصالحات بازار میهای اقتصادی، استراتژیگذاری خارجی در بخش

 ز استالمی، صتیانت ا   -های حف  و احیای فرهنگ و ستنن ایرانتی  شعارهای فرهنگی مقوله

هتای  های معنوی و باورهای دینتی، رفتع نابستامانی    هویت و میراث فرهنگی، تعمیق ارزش

فرهنگی، ارتقای فرهنگ عمومی، گسترش مبادالت فرهنگتی، بته رستمیت شتناختن تکثتر      

 .گیردگذاری در حوزه فرهنگ را دربر میفرهنگی و سرمایه

     دستتاوردهای انقتالب   شعارهای سیاسی در زیرمقوله داخلی شتامل شتعارهای صتیانت از

دموکراستی و ارکتان آن، حمایتت از تکثتر     تقویت نهادهای حاکمیتی، حمایت از  ،اسالمی

، پاسخگویی دولتت و نظتارت   های مشرو  و قانونیآزادیتامین  سیاسی و رقابت احزاب،

تعامتل  و  پلماسی فعالیددر زیر مقوله بین المللی نیز . شودعمومی بر عملکرد مسئوالن می

، احترام به نهادها و سازمانهای بتین  بهبود جایگاه بین المللی ایران ،با جامعه جهانی سازنده

ای، تامین و دفا  از منافع کشور در عرصه جهانی و رفع تهدیدات امنیتی در المللی و منطقه

 . شودای را شامل میسطح ملی و منطقه

     و تصتویب قتوانین    الحاصت شعارهای اداری و برورکراتیک؛ در زیر مقولته اجرایتی شتامل

بمنظور کارامدسازی نظام اداری، کوچک سازی دولت و کاهش تصدی گری آن، تحول در 

های اداره کشور، مدیریت علمی و تخصصی و خدمات الکترونیک و در زیتر مقولته    روش

و نظارت بر  های توسعهالزام دولت به اجرای برنامه نظارتی شامل نظارت بر اجرای قوانین،

 .شودهادها و مقابله با مفاسد اقتصادی و مالی میعملکرد ن

 ستالم هایی همچون ایجاد، توسعه و حف  محیط زیست محیطی نیز مقوله شعارهای زیست ،

 .گیردها و محیط زیست طبیعی را دربرمی حف  جنگل

 هتایی  الزم به ذکر است با وجود این که سعی گردید تا با بررسی شعارهای تبلیغاتی، مقوله

عریف و در ذیل آنها شعارها گنجانده شوند اما تعتدادی از شتعارها در هتیچ یتک از     دقیق ت

-در هریک از محورهای هفت« سایر شعارها»مقوالت مذکور قرار نگرفت؛ لذا تحت عنوان 



 
 
 
 
 
 

 819... رویکردهای توسعه در شعارهای تبلیغاتی. 8891. طالب و همکارن

 

 

دهتد  از آنجا که مقایسه این قبیل شعارها اطالعات قابل فهمی ارائه نمتی . گانه جای گرفت

 .نظر شد لذا از ذکر آن در مقاله صرف

 

 های پژوهشیافته. 9

 کاندیداهای منفرد 

درصتد   1/11 تنها اند،پرداخته تبلیغاتی فعالیت به فردی صورتبه کاندیدایی که نفر 918 کل از

 حتدود   در کاندیتداهای دارای برنامته،   میتان  از. اندکرده اعالم آن را و بوده برنامه و اهداف دارای

 صتدر  در رفاهی هایشعار طوری کهبه اند؛داشته توجه رفاهی هایبرنامه و اهداف به درصد 1/89

 و درصتد  9/18بتا   اجتمتاعی  شتعارهای  آن از بعتد . گیترد می قرار شده ارائه هایبرنامه و اهداف

 اختصتا   بته ختود   را هابرنامه و اهداف سوم و دوم هایرده  ترتیب به درصد 8/11 با اقتصادی

 و درصتد، اهتداف   37/2بتا   داخلتی  سیاستت  و درصد 1/41 با مدیریتی اجرایی و مسائل. اندداده

 و سیاستت  بعد نظتارتی مجلتس   با مرتبط هایبرنامه. گیرندمیبر در را کاندیداها دیگر هایبرنامه

فرهنگ  حوزه. باشدمی  کاندیداها از درصد24/3 درصد و  24/6 توجه  مورد نیز به ترتیب خارجی

 متعلق تبلیغاتی شعارهای کمترین. بوده است کاندیداها از درصد21/3 دغدغه و توجه مورد تنها نیز

 کاندیداها ارائته  درصد 1/8 سوی از فقط طوری کهبه است؛ محیطیزیست هایو برنامه اهداف به

 . است شده

 

 های سیاسیتشکل 

دارای هدف و برنامه تبلیغاتی بوده ( تشکل 18)درصد 1/19تشکل مورد بررسی،  44از میان 

هتا نیتز صترفا بته      درصد تشکل 4/18. اندای را مورد توجه قرار دادها چند محور توسعهو یک ی

ای پتا بته عرصته    اند و بدون هرگونته هتدف و برنامته   معرفی اسامی نامزدهای خود بسنده کرده

تشتکل  4های دارای برنامه،   از میان تشکل 1دهدنیز نشان می 1چنانچه جدول . اندانتخابات نهاده

طلب تمامی ابعتاد   لبان، اعتماد ملی، متخصصان متعهد، و دانشگاهیان و فرهنگیان اصالحط اصالح

                                                        
ارائه شعار و عالمت منفی نشانه عدم ارائه شعار درباره محورهای مورد نظر عالمت مثبت در جدول به معنای  - 1

 .است
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مقایسه شعارهای سه تشتکل اصتلی   . های خود گنجانده بودندمورد نظر در پژوهش را در برنامه

طلبتان و   کند کته دو تشتکل اصتالح   گرایان مشخص میطلبان، اعتماد ملی و اصول یعنی اصالح

ورد تمام ابعاد، دارای هدف و برنامه بودند و تشکل اصتولگرایان بته جتزء بعتد     اعتماد ملی در م

ای ارائه نکرده، در سایر موارد همانند دو تشتکل رقیتب بتوده    محیطی که درباره آن برنامه زیست

 . است

هتا   های رفاهی در صدر شعارهای تشتکل دهد که اهداف و برنامههای پژوهش نشان مییافته

های ختود در زمینته تتامین نیازهتای     ها به طرح برنامه درصد تشکل 78/5نحوی که قرار دارد؛  به

های پس از شعارهای رفاهی، اهداف و برنامه. انداولیه و ارائه خدمات اساسی شهروندان پرداخته

ها در این  درصد تشکل1/14ها را به خود جلب کرده به نحوی که اجتماعی بیشترین توجه تشکل

ها مشاهده شتد،   درصد تشکل 12به جزء شعارهای اجرایی که در تبلیغات . اندهزمینه شعار داشت

هتا بتوده و چنانچته پیداستت در      درصتد تشتکل   12سایر ابعاد هریک در کانون توجه کمتتر از  

های بسیار کمتتری از ستوی   محیطی اهداف و برنامه خصو  دو بعد سیاست خارجی و زیست

 .ها ارائه شده است تشکل

 
 ها عیت شعارهای تبلیغاتی ارائه شده از سوی تشکلوض.  جدول

 نام تشکل

ف و برنامه
اهدا

 

اجتماعی
 

رفاهی
 

ی
صاد

اقت
 سیاسی 

فرهنگی
 

ت
زیس

 
محیطی

 
 اداری

داخلی
 

بین
 

المللی
 

اجرایی
 

نظارتی
 

 + + + + + + + + + + طلبان ائتالف اصالح

 + + - + + + + + + + گرایان جبهه متحد اصول

 + + + + + + + + + + اعتماد ملی

 - - - - - + - + + + ایران سرافراز

 - - - - - - - - - - موج سوم

 - + - - - - + + + + عملگرایان

 - + - - + - - + + + طرح نو ایران نو

 - + - - - - - + + + نامزدهای ازاد تهران

 - - - - - - - - - - گرایان فراگیر اصول

 + + + + + + + + + + متعهدمتخصصان  

 + + + + + + + + + + طلب دانشگاهیان و فرهنگیان اصالح
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 - - - - - + - - - + طلب ایران اسالمی اصول گرایان اصالح

 - - - - - - - - - + طلبان ائتالف مردمی اصالح

 - - - - - + - + - + جبهه متحد فرهنگیان ایران

 - - - - - - - - - - می ائتالف نو اندیشان ایران اسال

 - - - - - - - - - - انتالف مردم جنوب شهر

 - - - - - - - - - - گرا جبهه متخصصان متعهد اصول

 - - - - - - - + + + فعاالن صنفی مدنی

 - - - - - - - - - - ائتالف بزرگ کارگران، فرهنگیان، کارمندان و دانشگاهیان

 - - - - - - - + - + ائتالف سالمت 

 - - - - - - - - - - جمعی از مدرسان مراکز تربیت علم و آموزش عالی فرهنگیان استان تهران

 + + - - - - + + + + خانه کارگر

 + + - - - - + + + + جبهه متحد زنان اصولگرایان

 - - - + - + - - - + حامیان والیت

 - - - + - + - + + + جمعیت وفاداران انقالب اسالمی

 - - - - - - - - - - ائتالف بزرگ قانون

 - - - - - - - - - - گرایان مستقل تهران  جبهه مردمی اصول

 - + - - - + + + + + خادمین ملت

 - - - - - - - - - - جبهه آزادی

 - - - - - - - - - + ( نگرش اعتدال )جبهه نسل سوم 

 - - - - - - - + - + فرهنگیان تهران

 - - - - - - - - - - ن معتدلگرایا اصول

 + + - + - - + + + + های کشور دانشگاهیان دانشگاه

 - - - - - - - - - - ائتالف فراگیر جمعی از وکال حقوقدانان

 - - - - + - - + + + مجمع اسالمی بانوان

 - - - - - - - - - - طلبان جوان اصالح

 - - - + + - + + + + های سبز اندیشه

 - - - - - + - - - + مردمی مدافعان عدالت ائتالف

 - - - - - - - - - - حامیان انقالب اسالمی 

 - + - - - + + + + + ائتالف ملی نخبگان و متخصصین ایران

 - - - - - - - - - - گرایان ایران اسالمی جبهه اعتدال

 + + - - - - - + - + اهل قلم

 - - - - - - - - - - گان و فرهیختگانائتالف بزرگ پیروان قرآن و عترت نخب

 - - - + - - - - - + جمعیت زنان جمهوری اسالمی ایران
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هتا   ها و کاندیداهای منفرد مبین آن است که تشتکل  نتایج حاصل از مقایسه شعارهای تشکل

و اهداف ها،  تشکلدرصد  1/19. اندهای خود پرداختهبیش از کاندیداها به تعیین اهداف و برنامه

. استدرصد  1/11 های منفردکه این رقم برای کاندیدا اندرا اعالم کردههای تبلیغاتی خود برنامه

رفاهی  ابعادشده،  اعالمهای از میان اهداف و برنامهدهد، نیز نشان می 1های جدول چنانچه یافته

 انتد و بته  تته ها و کاندیتداهای منفترد قترار گرف    بیش از سایر ابعاد مورد توجه تشکل یو اجتماع

 1/88.قرار دارند های منفردو کاندیداها  تشکلانتخاباتی شعارهای های اول و دوم ترتیب در رتبه

ها و  درصد تشکل 1/14حوزه رفاه و  زمینهدر  کاندیداهای منفرددرصد  1/89و  ها تشکلدرصد 

 . بودندمسائل اجتماعی اهداف و برنامه ارائه کرده  خصو در  کاندیدا درصد افراد 9/18

هتا و   سایر ابعاد توسعه در مقایسه با ابعاد رفاهی و اجتماعی از اهمیت کمتری بترای تشتکل  

در تبلیغات . یکسانی ندارند افراد کاندیدا برخوردارند؛ ضمن آن که نزد این دو گروه نیز اولویت

ادی ، اقتصت (درصتد  4/41)، سیاست داخلتی  (درصد 12)های اجرایی ها، اهداف و  برنامه تشکل

و ( درصد 1/18)، سیاست خارجی(درصد 1/91)، نظارتی (درصد 8/91)، فرهنگی (درصد 8/41)

در حتالی کته، بررستی    . هتای بعتدی قترار دارنتد    به ترتیب در رده( درصد 9/14)محیطی زیست

های رفاهی و اجتماعی، اهتداف و  تبلیغات کاندیداهای منفرد حاکی از آن است که بعد از برنامه

، بیش از سایر ابعاد توسعه مورد توجه بوده استت کته در بتا    (درصد 8/11)اقتصادی های برنامه

توان گفت رو می از این. دهددرصد را نشان می 8/19ها، برتری  مقایسه شعارهای اقتصادی تشکل

طرح شعارهای اقتصادی برای افراد کاندیدا اولویت باالتری داشته و در فاصله نزدیکتری به ابعاد 

 1/98)، سیاست داخلی (درصد 1/41)پس از آن، شعارهای اجرایی . اجتماعی قرار داردرفاهی و 

و زیست ( درصد9/11)، فرهنگی(درصد9/14)، سیاست خارجی (درصد 1/14)، نظارتی (درصد

 . های بعدی قرار دارندبه ترتیب در رده( درصد 1/8)محیطی
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 ای منفردها و کاندیداه مقایسه شعارهای تبلیغاتی تشکل.  جدول

 درصد شعارهای کاندیداهای منفرد درصد ها  شعارهای تشکل رتبه

 1/89 رفاهی  1/88 رفاهی 1

 9/18 اجتماعی 1/14 اجتماعی 1

 8/11 اقتصادی 2/12 (اجرایی)اداری  9

 1/41 (اجرایی)اداری  4/41 سیاست داخلی 4

 1/98 سیاست داخلی 8/41 اقتصادی 1

 1/14 (رتینظا)اداری  8/91 فرهنگی 1

 9/14 سیاست خارجی  1/91 (نظارتی)اداری  8

 9/11 فرهنگی 1/18 سیاست خارجی 8

 1/8 محیطی زیست 9/14 محیطی زیست 8

ها و هم کاندیداهای منفرد  عالوه بر نتایج فوق، مقایسه شعارها گویای آن است که هم تشکل

رتی، سیاست ختارجی، فرهنگتی و بته    های تبلیغاتی خود اولویت چندانی به ابعاد نظا  در  برنامه

ها و افتراد   های تشکلذیل ضمن مقایسه اهداف و برنامه 1نمودار . اندمحیطی نداده ویژه  زیست

 .دهدخوبی نشان میهای آنها را به کاندیدا، ترجیحات و اولویت
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 مقایسه شعارهای تبلیغاتی تشکل ها و افراد کاندیدا.   نمودار
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 منتخبین 

آقاتهرانی، الهیان، توکلی، ستروری، صتدر،   ) نفر  12نفر کاندیدای منتخب، صرفا  92از میان 

در تبلیغات فردی خود شعار داشته و به نتوعی بته   ( صفایی، فدایی، کاتوزیان، مطهری و نجابت

. انتد  ای بودهبقیه منتخبین فاقد هرگونه هدف و برنامه. اندهای خود پرداختهطرح اهداف و برنامه

دهد همه منتخبین دارای هدف و برنامه، در حتوزه رفتاه هتدف و    نیز نشان می 9ول چنانچه جد

( الهیتان و مطهتری  )نفر  1نفر از منتخبین نیز دارای هدف و برنامه اقتصادی و  8. اندبرنامه داشته

سروری، صدر،   توکلی،)نفر از نمایندگان مردم  8همچنین . اندفاقد هدف و برنامه اقتصادی بوده

اند کته   در زمینه مسائل اداری و مدیریتی هدف و برنامه داشته ( فدایی، مطهری و نجابت  ،صفایی

نیتز  ( سروری، صدر، صفایی و نجابت  توکلی،)نفر  1اند و  نفر آنها به بعد نظارتی پرداخته 8هر 

ایی، الهیتان، صتدر، صتف   )نفر از منتخبین  4عالوه براین، . اندبعد اجرایی را مورد توجه قرار داده

سیاسی داشتته و   های برنامه( صدر، صفایی و مطهری)نفر  9هدف و برنامه اجتماعی و ( مطهری

اند؛ که از این میان، صدر و صفایی در خصو  سیاستت داخلتی و صتفایی و     آن را اعالم کرده

کاندیدای منتخب یعنی  9در تبلیغات . اند مطهری در زمینه سیاست خارجی هدف و برنامه داشته

سازد ها معلوم مییافته. های فرهنگی مشاهده گردیدصفایی و مطهری نیز اهداف و برنامه  صدر،

 . اند ای ارائه نکردهمحیطی هدف و برنامه که هیچ کدام از منتخبین، در خصو  مسائل زیست
 شعارهای تبلیغاتی منتخبین هشتمین دوره مجلس شورای اسالمی شهر تهران. 3جدول

 کاندیداهای منتخب

 (عدم ارائه شعار=  -ارائه شعار                  + = )

ف و برنامه
اهدا

 

ی
اجتماع

 

ی
رفاه

ی 
 اد

اقت
 

 سیاسی

ی
فرهن 

 

ت
زیس

 
ی
م ی 

 

 اداری

دا لی
 

بین
 

ی
الملل

 

ی
اجرای

ی 
نظارت

 

- - - - - -  + +-  + آقاتهرانی

- - - - - - - - - -  آلیا

- - - - - - - - - -  افتخاری

- - - - - - - - - -  اکرمی

- - - - - - -  + + + الهیان

- - - - - - - - - -  بادامچیان

- - - - - - - - - -  باهنر
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 + +- - - -  + +-  + توکلی
- - - - - - - - - -  حدادعادل

- - - - - - - - - -  حسینیان

- - - - - - - - - -  رسایی

- - - - - - - - - -  رهبر

- - - - - - - - - -  زارعی

- - - - - - - - - -  زاکانی

 + +- - - -  + +-  + سروری

 + +-  +-  + + + + + صدر

 + +-  + + + + + + + صفایی

- - - - - - - - - -  عباسپور

- - - - - - - - - -  غفوری فرد

 +- - - - -  + +-  + فدایی
- - - - - -  + +-  + کاتوزیان

- - - - - - - - - -  کوثری

- - - - - - - - - -  کوچک زاده

- - - - - - - - - -  محجوب

- - - - - - - - - -  مرندی

- - - - - - - - - -  مصباحی مقدم

 +- -  + +- -  + + + مطهری
- - - - - - - - - -  نادران

 + +- - - -  + +-  + نجابت

- - - - - - - - - -  نوباوه وطن

 گیریب ث و نتیجه. 6

های ها و کاندیداهای منفرد شامل دامنه متنوعی از اهداف و برنامه شعارهای انتخاباتی تشکل

تحلیتل محتتوای   . گیترد ای است که در مجمو  هفت محتور یتا بعتد اصتلی را در برمتی     توسعه

دهد که گفتمان غالب در متن شعارهای تبلیغاتی بر محور اهداف و شعارهای انتخاباتی نشان می

توجه به مشکالت رفاهی و معیشتتی شتهروندان و   . های رفاهی و تا حدی اجتماعی استهبرنام

 1/88هتای تبلیغتاتی   اولیه و ارائه خدمات عمومی به شتهروندان در برنامته  تامین نیازهای وعده 

و همچنین تمامی نامزدهای منتخبی که دارای  کاندیداهای منفرددرصد  1/89درصد تشکل ها و 
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کاندیتدا   درصد افتراد  9/18 و ها درصد تشکل 1/14همچنین . ودند، مشاهده شدهدف و برنامه ب

سایر ابعتاد توستعه در مقایسته بتا ابعتاد      . اندرا مدنظر قرار داده و بدان پرداختهمسائل اجتماعی 

 . اند ها و افراد کاندیدا برخوردار بوده رفاهی و اجتماعی از اهمیت کمتری برای تشکل

تتوان بته ایتن    در ارتباط با رویکردهای غالب توسعه نگریسته شوند متی  هاچنانچه این یافته

 8/11نتیجه رسید که رویکرد مسلط بر شعارهای تبلیغاتی، رویکرد اقتصتادی نیستت زیترا تنهتا     

اند که به ترتیتب در اولویتت ستوم    ها به بُعد اقتصادی پرداخته درصد تشکل 8/41درصد افراد و 

عالوه براین، فضای کلی شعارها از رویکردهای توسعه . ها قرار دارد افراد کاندیدا و پنجم تشکل

به مثابه آزادی، توسعه انسانی و به ویژه توسعه پایدار، نیز فاصله دارد؛ چراکه منطبق بتر توستعه   

همه جانبه و متوازن نبوده و برخی از وجوه توسعه باالخص ابعاد سیاستی، فرهنگتی و زیستت    

-در نهایت متی . اندق از اهمیت برخوردارند، در حاشیه قرار گرفتهمحیطی که در سه رویکرد فو

توان گفت که محتوای رفاهی و تاحدی اجتماعیِ غالب بر شعارها، به رویکرد نیازهتای اساستی   

کنی فقر مطلق را در کانون اهتداف و   نزدیکتر است؛ رویکردی که تامین نیازهای اساسی و ریشه

هانتت  )ورزد های وسیع دولت در فرایند توسعه تاکید متی لتداند و بر دخاهای خود می سیاست

1981 ،921-922 .) 

نفر از تشکل  18نفر نماینده منتخب شهر تهران،  92بر اساس اعالم نتایج انتخابات، از میان 

-یافتته . ها استت از میان اعضاء سایر تشکل( علیرضا محجوب)باشد و تنها یک نفر  گرا می اصول

نفر از منتخبین مردم در تبلیغات فردی خود شتعار داشتته و    12د که صرفا های پژوهش نشان دا

بررسی تبلیغتات انفترادی ایتن تعتداد از     . اندهای خود پرداخته  به نوعی به طرح اهداف و برنامه

. ستازد ها را با محتتوای کلتی شتعارها مشتخص متی     ها و تفاوتمنتخبین، وجود برخی شباهت

هتا و در صتدر   های رفاهی بیش از سایر برنامه  د که اهداف و برنامهدهتبیلغات منتخبین نشان می

نفر منتخبی که دارای برنامته بودنتد    12ای که از  شعارهای انتخاباتی منتخبین قرار دارد؛ به گونه

اما برخالف محتوای کلی شعارها، منتخبین بتیش  . اندهمگی به مسائل رفاهی و معیشتی پرداخته

نفر دارای  8اند، به نحوی که  عی به طرح شعارهای اقتصادی مبادرت ورزیدهاز برنامه های اجتما

با وجود این، تاکید نامتوازن بر ابعاد توسعه . نفر دارای برنامه اجتماعی بودند 4برنامه اقتصادی و 

نفر نامزدی که در زمینته ابعتاد اداری    8نظر از  صرف. شودهای منتخبین نیز مشاهده میدر برنامه

نفر به موضوعات  9اند، تنها دو نفر به سیاست خارجی، دو نفر به سیاست داخلی و ه داشتهبرنام



 
 
 
 
 
 

 811... رویکردهای توسعه در شعارهای تبلیغاتی. 8891. طالب و همکارن

 

 

محیطی هتدف   اند، ضمن این که هیچ کدام از منتخبین در رابطه با مسائل زیستفرهنگی پرداخته

 .ای ارائه نکرده استو برنامه

ی بر شتعارهای انتخابتاتی از   تر رویکرد نیازهای اساسگرا یا به تعبیری دقیقغلبه گفتمان رفاه

از سوی دیگتر، بته   ( سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی)یک سو و کم توجهی به ابعاد فرامادی 

تر جامعته را  های محرومطور عمده گروهای ضمنی داللت بر این دارد که رقبای انتخاباتی بهگونه

ان دادند کته در هشتتمین   نش( 1988)در همین مورد، طالب و همکاران . اند مورد هدف قرار داده

کودکتان،  )هتا   انتخابات مجلتس شتورای استالمی در شتهر تهتران، فقترا بتیش از ستایر گتروه         

هدف مستقیم شعارهای انتخاباتی ( های قومی و دینی سالخوردگان، معلوالن، بازنشستگان، اقلیت

ولوژی و رفتتار  هتا بتر ایتدئ    رسد نظریه اینگلهارت دربتاره تتأثیر ارزش  به نظر می. اندقرار گرفته

به نظر اینگلهارت، طبقات فقیرتتر  . ها و کاندیداها را تفسیر نماید سیاسی بتواند این رفتار تشکل

هتای   به دلیل عدم امنیت اقتصادی و محرومیت مادی و طبیعی در زندگی توجه بیشتری به ارزش

نستبتا امنتی   تر که به لحتاظ متادی تحتت شترایط     دهند و در مقابل، طبقات مرفهمادی نشان می

مرتبته نظیتر حتق    های فرامادی و عتالی ها و خواسته اند، اولویت بیشتر را به ارزش پرورش یافته

آزادی بیان و احترام به اندیشه، دخالت بیشتر در حکومت، رشد فرهنگی و حف  محیط زیستت  

محتروم   های کم درآمتد و  رود عموماً گروهبه این ترتیب انتظار می(. 1981اینگلهارت )دهند می

تعبیتر اینگلهتارت   تتر یتا بته   هتای مرفته   ها و کاندیداهای دارای اهداف رفاهی و گتروه  به تشکل

بر استاس ایتن   . دهندها و کاندیداهای دارای اهداف فرهنگی و سیاسی رهی  فرامادیون به تشکل

صتدد جلتب   استدالل، نامزدهای انتخاباتی خواسته یا  ناخواسته بتا طترح شتعارهای رفتاهی در    

عبتارتی  بته .  انتد اند و این هدف استراتژیک را دنبال کترده تر جامعه برآمدهایت طبقات پایینحم

ای تأثیرگذار در تحوالت سیاستی و  به عنوان طبقه -نیازهای طبقات باالتر به ویژه طبقه متوسط 

دی، که بعد از انقالب اسالمی نیز بنابر عواملی نظیر افزایش نتر  باستوا   -اجتماعی جامعه ایران

شتکل  ... های ارتباطاتی وگسترش شهرنشینی، ارتقاء کمی و کیفی آموزش عالی، توسعه فناوری

است، از دید رقبای انتخاباتی تاحد زیادی مغفول مانده و سهم به مراتب تری به خود گرفتهوسیع

 .  کمتری از شعارهای تبلیغاتی را از آن خود کرده است

بررسی تبلیغات انتخاباتی مجلس »نتایج حاصل از پژوهش های این پژوهش، با مقایسه یافته

توزیتع کلتی تبلیغتات    . نیز بیانگر نکات قابل توجهی است( 1982پناهی)« ششم در حوزه تهران
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دهتد شتعارهای سیاستی در صتدر     انتخاباتی ششمین دوره مجلس شتورای استالمی نشتان متی    

انتخاباتی بوده است؛ بته نحتوی کته    شعارهای تبلیغاتی قرار داشته و مهمترین دغدغه نامزدهای 

پتس از آن بته ترتیتب شتعارهای     . انتد تبلیغاتِ حاوی شعار، به شعارهای سیاسی پرداخته 8/84

(. 1982پنتاهی  )گیرند قرار می( 8/11)اسالمی  -و فرهنگی( 1/99)، اجتماعی (4/41)اقتصادی 

انقالب استالمی روشتن    همچنین با مقایسه محتوای تبلیغاتی انتخابات مجلس ششم با شعارهای

شود که میزان توجه و حساسیت عمومی نامزدهای انتخابتاتی مجلتس ششتم بته شتعارهای      می

توانتد حتاکی از تغییتر در اولویتت     اسالمی به نحو قابل توجهی  کاهش یافته که متی  -فرهنگی

دی این در حالی است که برعکسِ شعارهای فرهنگی، شعارهای اقتصا. ارزشی در این زمینه باشد

تواند این نتایج می. و اجتماعی در مقایسه با شعارهای انقالب وزن به مراتب بیشتری یافته است

ها و اهداف انقالب و برآورده نشدن توقعات مردم  گویای این واقعیت باشد که عدم تحقق آرمان

سی بته  های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سبب تأکید بیشتر فعاالن سیاو نارضایتی آنها در زمینه

سال  8پس از گذشت  شود این مسألهچنانچه مشاهده می(. 1982پناهی، )ها شده است این زمینه

همچنان باقی استت و در انتخابتات مجلتس هشتتم بتا      ( ششم و هفتم)و اتمام دو دوره مجلس 

البته اولویتت یتافتن   . شودشدت بیشتری در نسبت باالی شعارهای رفاهی و اجتماعی نمایان می

ارتباط با فضای سیاسی آن دوره به ویژه حضتور  های سیاسی در انتخابات مجلس ششم بیشعار

نیست؛ امری کته در انتخابتات مجلتس هشتتم چنتدان      ( هادوم خردادی)طلبان  چشمگیر اصالح

نکته قابل اعتنای دیگر این که در هتر دو انتخابتات مجلتس ششتم و هشتتم،      . شودمشاهده نمی

با دیگر شعارهای رقبای انتخابتاتی در حاشتیه قترار دارد و در ایتن      شعارهای فرهنگی در قیاس

 .شودای نامزدهای انتخاباتی مشاهده نمیای دال بر تغییر نگرش توسعهخصو  نشانه

بندی محتوای تبلیغات انتخاباتی مجلس هشتم، باید گفت که ترجیح ابعاد رفتاهی و  در جمع

ها اگرچه ارتباط آن را با نظتام اجتمتاعی و   ایر جنبهاجتماعی بر سایر ابعاد توسعه و غفلت از س

تتاثیر از  امتا بتی  . ستازد ای از شهروندان معلوم متی های بخش عمدهاقتصادی و نیازها و خواسته

در جامعه به ویژه بعد از انتخابات نهم ریاست « عدالت اجتماعی و خدمت رسانی»گفتمان غالب 

رهایی همچون عدالت، مبارزه با فقتر و تبعتیض،   این گفتمان که عناصر و محو. جمهوری نیست

را در ... گرایتی متدیران و   توجه به قشرهای محتروم و مستضتعف، مبتارزه بتا فستاد و تجمتل      

، سهم مهمی در پیروزی کاندیدای اصولگرا ایفا نمود (948، 918، 118، 1988دارابی)گیرد  برمی
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هتا و   مجلتس هشتتم نیتز تشتکل     از همتین روی، در انتخابتات  (. 1981؛ رضوی  1988دارابی )

سازی جدید شوند، سعی نمودند شعارهای انتخاباتی خود را آن که موفق به گفتمانکاندیداها بی

هتای ختود را بترای هماننتد کتردن بتا       ، ایدئولوژی1به گفتمان غالب پیوند زنند و به تعبیر داونز

بته عنتوان نمونته    (. 922، 1881داونتز  )است تغییتر دهنتد    تشکلی که پیشتر آنها را شکست داده

، مقابله با تورم و گرانتی  (شعارهای سیاسی)طلب، عالوه بر شعارهای سنتی خود  تشکل  اصالح

گرایان بخشی  را یکی از سه شعار اصلی و محوری تشکل  خود قرار داد و همانند تشکل  اصول

 .های خود را معطوف به مسائل رفاهی و اجتماعی نموداز برنامه

ای مسلط بر شعارهای تبلیغاتی پرسش مطرح است که آیا محتوا و رویکرد توسعهاکنون این 

ای کشتور را  هتای توستعه  ها و کاندیداها، مسائل و نیازهای واقعی شتهروندان و اولویتت   تشکل

آن که در اینجا قصد پاسخ دادن به این سئوال را داشته باشند، به کنند؟ نگارندگان بیبازنمایی می

کنند که مسائل و معضالت اجتماعی تنها به این علت که واقعاً وجتود    ب بسنده میبیان این مطل

شوند و یا تنها بر مبنای وجه دهند، جدی تلقی نمیدارند و بهزیستی مردم را تحت فشار قرار می

بلکته بته   . گیرنتد ها قرار نمی در ساختار اقتصادی و مادی جامعه، در دستور کار دولت عینی آنها

گیرند و توجه و حساستیت  ح و بقای آنها در جریان گفتمان عمومی است که شکل میعلت طر

. کننتد های اجتماعی و سیاسی به ویژه در سطوح بتاالتر قتدرت را بته ختود معطتوف متی       گروه

ها و نیازهای واقعی جامعه، مستقل از مشارکت و گفتگوی عمومی قابل مشخص کردن ارجحیت

یاب یک جامعه مدنی قوی و فعال که در آن امکان رقابت سیاستی  از این رو، در غ. انجام نیست

ای نهادینته و مستتمر میستر    های متکثر و گفتگوی عمومی میان منافع متضاد به گونهبین گفتمان

است، این خطر وجود دارد که نیازها و منافع جامعه از زبان یک تشکل و در چارچوب گفتمتان  

به عنوان نمونه . ها حذف یا در حاشیه قرار گیرندر گفتمانمسلط بیان و تعیین شود و عناصر سای

محیطتی از جانتب برختی     هتای زیستت  های پژوهش نیز نشان داد که طرح اهداف و برنامهیافته

گرایان وجتود نداشتت،    طلبان و اعتماد ملی که در شعارهای تشکل  اصول ها نظیر اصالح تشکل

گذاران و  است موضوعاتی در دستور کار قانون در چنین شرایطی ممکن. اساسا جدی گرفته نشد

نخبگان سیاسی قرار گیرد که وفاق و پذیرش عمومی را به همراه نداشته باشد یا آن که از کنتار  

تکرار آلودگی هوای تهران . موضوعاتی مهم مانند مسائل زیست محیطی با بی تفاوتی عبور شود

                                                        
1 -Downs 
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های مقطعی شهر و همچنین مرگ تعداد قابل  لیدر اواخر پاییز و اوایل زمستان که منجر به تعطی

شود، نمونه ای از بی توجهی نخبگان سیاستی بته مستائل مهتم و      توجی از ساکنان این شهر می

ای های توسعهگیری راهبردها و سیاستاین در حالی است که شکل. محیطی است حیاتی زیست

 همه نیروهتای آن، نیازمند مشارکت های پیش روی  گرایانه، متوازن و فراگیر و غلبه بر چالش کل

های ذینفتع و ایجتاد وفتاق سیاستی      های عمومی، مذاکره بین گروهدر بحث سیاسی و اجتماعی

 .است
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