
 

 761 -721 / 7011زمستان ، 56شماره  ،71دوره /  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
های  کنندگان با رقبا در مناظره مدل مفهومی نحوۀ مواجهه مناظره

جمهوری  های انتخابات ریاست )مطالعۀ موردی مناظره تلویزیونی

 در ایران(
 2، مجتبی امیری1مهدی صدقی

 77/7/79، تاریخ تایید:71/77/71تاریخ دریافت:

DOI: 10.22034/JCSC.2021.521616.2310 

 چکیده 
ها  حاکی از آن است که این مناظره 7871و  7871، 7899های  های انتخاباتی در سال رهتجربه برگزاری مناظ

جای آنکه فضایی برای دیالوگ و گفتگو نسبت به موضوعات مهم برای جامعه باشد، فضایی بوده که نامزدها به  به

ای توصیف نحوۀ تعامل و تخریب و تهاجم نسبت به رقبا بپردازند. هدف اصلی این مقاله، شناسایی مدل مفهومی بر

های اثرگذار بر نحوۀ انتخاب راهبرد تعامل با رقبا را تبیین نمود. در  کنندگان است تا بتوان مؤلفه مواجهۀ مناظره

ساختار یافته با  مصاحبه نیمه ها از طریق این پژوهش، از روش نظریۀ مبنایی یا گراندد تئوری استفاده شده و داده

اند.  ها نقش داشته آمده که صاحبنظر بوده و یا در فرآیند طراحی، تهیه و تولید مناظره دست نفر از کسانی به 71

کنندگان در انتخاب رویکرد  های شخصی و شخصیت مناظره های پژوهش، حاکی است که هرچند ویژگی یافته

اسی در دوران استدالل و اقناع یا کنش حمله و دفاع تأثیرگذار است، اما تغییر و بازشدن ناگهانی فضای سی

های رسانه در طراحی مناظره، عدم وجود سازوکارهای  انتخابات، کوتاه بودن زمان تبلیغات انتخاباتی، سیاست

کنندگان، از   راستی آزمایی ادعاها، چینش نامناسب ساختار و قواعد مناظره؛ از عواملی است که باعث شده مناظره

 تنش در برنامه استفاده نمایند.  این فرصت برای حمله به رقبا و باال بردن سطح

 مناظرۀ تلویزیونی، مناظرۀ انتخاباتی، نامزدهای انتخابات، تنش و درگیری، گفتگو.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ای هستند. از  های رسانه های رادیو و تلویزیونی یکی از چالش برانگیزترین انواع برنامه مناظره

گردد،  و مهم بین نخبگان جامعه، برگزار میها در خصوص مسائل حساس  آنجا که مناظره

های مفید برای معرفی  ها ضروری است. مناظره یکی از شیوه مدیریت صحیح اجرای مناظره

 باشد.  های مختلف به جامعه و فهم بهتر افکار عمومی از مسائل اجتماعی می دیدگاه

و  7871، 7899، 7811های  های انتخاباتی در سال در کشور ما تاکنون چهار دوره مناظره

ها همراه باال گرفتن تنش و  ، سایر مناظره7811برگزار شده است که به استثنای سال  7871

های  استفاده از رویکردهای حمله و دفاع توسط نامزدهای انتخابات بوده است. با توجه به تفاوت

این پژوهش،  ساختاری و شیوه طراحی و اجرای مناظرها در سه دورۀ اشاره شده، سؤالی که در

شود تا نامزدهای انتخاباتی در  مطرح شده این است که، چه عواملی منجر به این امر می

 ها راهبردهای حمله و نقد و تخریب رقبا را ترجیح دهند؟  مناظره

کنندگان با  هدف اصلی این پژوهش، دستیابی به مدلی برای توصیف نحوۀ مواجه مناظره

 رقبای خودشان است.

دست آمده است تا بتوان  ن پژوهش نیز ارائه راهکارهایی بر اساس مدل بههدف فرعی ای

 های انتخاباتی را کاهش داد.  میزان تنش و برخوردهای منفی در مناظره

 پیشینۀ پژوهش

ها و مطالعات  اند، اما پژوهش های انتخاباتی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده اگرچه مناظره

های انتخاباتی ایاالت متحده، تمرکز داشته و در سایر کشورها،  گرفته، عمدتاً بر مناظره صورت

های تلویزیونی رویداد مهمی در  مناظره 7711چنین مطالعاتی کمتر بوده است. از سال 

دهندگان را بیش از هر رویداد  طوری که رأی جمهوری آمریکا شده است؛ به انتخابات ریاست

های دانشگاهی بر روی نقشی که  کند. پژوهش میدیگری در کارزارهای انتخاباتی، مجذوب خود 

ها  گیری کلی از این پژوهش اند و نتیجه ها در فرآیند کارزار انتخاباتی دارند، تمرکز داشته مناظره

ها هم بر روی دانش و آگاهی بینندگان نسبت به  به این ترتیب بوده که تماشای مناظره

دارد و هم بر روی ارزیابی بینندگان نسبت به  موضوعات مورد توجه در کارزار انتخاباتی تأثیر

های شخصی نامزدها، اثر  موضع نامزدهای انتخاباتی در خصوص موضوعات مختلف و ویژگی

دهد؛ اجرای عملی مناظره توسط نامزدهاست  های بینندگان را تغییر می گذارد. آنچه دیدگاه می
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ها فقط یک کانال انتقال برای  نهشود. از این دیدگاه نقش رسا و آنچه در مناظرات گفته می

ها، امکان تماشای آنها را از  ها به بینندگانی است که در صورت نبود رسانه  پخش و ارسال مناظره

 (.Cho, 1117دست خواهند داد )

درباره  1176تا  1111های  هایی که بین سال یک جستجو در ادبیات موضوعی برای مقاله 

مقاله درباره  91اند، آشکار کرده است که  انگلیسی منتشر شدههای تلویزیونی به زبان  مناظره

 71ایاالت متحده بوده است، کشور بعدی که بیشترین مطالعات در آن انجام شده، فرانسه با 

 71مقاله بود. بقیۀ مقاالت، فقط در مورد دو کشور دیگر که آلمان و بریتانیا باشند، بیش از 

ای  آنچه بیشتر قابل توجه بود؛ اینکه تقریباً هیچ کار مقایسه(. Anstead, 2016مورد بوده است )

ای وجود داشت که  بین مناظره در کشورهای مختلف انجام نشده است. فقط پنج مقالۀ مقایسه

اند. در چهار مقاله، ایاالت متحده با کشور دیگری مقایسه  آنها هم فقط دو کشور را مقایسه کرده

اند  ( دو کشور استرالیا و کانادا مقایسه شده1111) 7ا و هانسونشده و فقط در یک مقاله از بنو

(Anstead, 2016.) 

نامۀ کارشناسی ارشد  ، پایان«ایرانداک»های  شده در پایگاه داده های ثبت نامه در بررسی پایان

تعیین سهم سه رکن مجری، موضوع و مهمان در »( نیز به 7899محمدحسین سلیمانیان )

پرداخته است. در این پژوهش، سهم هر یک « محور سیاسی شبکه اوّل سیماهای گفتگو  برنامه

 از سه رکن فوق، در جذابیت مناظره از دید مخاطبان بررسی شده است. 

« کارها و ساختار گفتمانی مناظره )یک تحقیق کاربردی( و ای بررسی ساز گفتمان مناظره»

آمده تا با  ( است که درصدد بر7897نامۀ کارشناسی ارشد سیدرضا حجتی ) نیز عنوان پایان

های تلویزیونیِ دهمین  کارهای گفتمانی مناظره توصیف، تفسیر و تبیین ساختار زبانی و سازو

های زبانی و  ، روابط متقابل میان ساختار7899جمهوری ایران در خرداد  انتخابات ریاست

سه نامزد رقیب در انتقاد به ها رانشان دهد و گفتمان مشترک  کارهای گفتمانی این مناظره سازو

 نژاد را تحلیل نموده است.  دولت احمدی

تحلیل کاربردی »( با عنوان 7871نامۀ کارشناسی ارشد خود ) نیا در پایان سیده مریم علوی

« جمهوری ایران و آمریکا های تلویزیونی ریاست آمیز و تشدیدکننده در مناظره عبارات احتیاط

های نامزدهای انتخاباتی، به این نتیجه  های زبانی در مناظره عبارتپس از بررسی نحوۀ استفادۀ 

دست یافته است که اقتدار و جایگاه سیاسی هر نامزد نسبت به نامزد دیگر، در کنار سایر 

                                                            
1 Benoit & Henson 
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های احتیاطآمیز و یا  ای در نحوۀ استفاده آنها از عبارت کننده های بافتاری، نقش تعیین شاخص

 کننده حمالت، دارد.  تشدید

تدوین الگوی برگزاری »نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان  محمد میرزایی قصبه در پایان

های تحقیق خود نشان  ( در یافته7871« )جمهوری اسالمی ایران های انتخابات ریاست مناظره

دهد که الگوی مناسب برگزاری مناظره انتخاباتی، یک الگوی استمراری و اقتضایی، با هدف  می

رسانی به مردم است. در این پژوهش، تمرکز بر روند برگزاری  ت عمومی و آگاهیجلب مشارک

گیری مناظره و نحوه اجرای  جمهوری است و بر فرآیند شکل های انتخابات ریاست مناظره

 های مختلف، پرداخته است.  سازی در حوزه عنوان یک شیوۀ برنامه مناظره به

کار  شده بر روی نحوه کاربرد زبان و گفتمان به های انجام با بررسی تحقیقات قبلی، پژوهش

عنوان یک  گرفته شده در سخنان نامزدهای انتخاباتی بوده یا اینکه روند برگزاری مناظره به

سازی یا نقش عوامل مختلف در جلب مخاطبان مطالعه شده است. در این پژوهش،  شیوه برنامه

دگان در مواجه با رقبا استفاده از رویکرد کنن شود مناظره هدف بررسی عواملی است که منجر می

ای بر روی چرایی اتخاذ  تهاجمی و حمله و تخریب رقبا را ترجیح دهند. تاکنون مطالعه

جمهوری در ایران صورت  های ریاست کنندگان در مناظره راهبردهای تهاجمی توسط مناظره

 نگرفته است. 

 مرور ادبیات

های تلویزیونی بوده  های جذاب در برنامه ؛ یکی از قالبهای اخیر، قالب و ژانر مناظره طی دهه

است. در رویدادهای مهم و اثرگذاری همچون انتخاباتی که جنبۀ ملی داشته و فراتر از انتخابات 

محلی هستند، توجه به برگزاری مناظره در اکثر کشورها رو به افزایش است. اکنون در بسیاری 

رغم این  باتی بخش ثابت کارزارهای انتخاباتی است. علیهای انتخا از کشورهای جهان، مناظره

های انجام شده در ایاالت متحده،  ها تا حد زیادی از پژوهش مسئله، فهم ما از این نوع برنامه

 شکل گرفته است. 

طور بسیار  انتخابات یک برهه از زمان است که نظام سیاسی و طبقه سیاسی، خود را به

های  (. بنابراین مناظرهAnstead, 2016کند ) خودبازنمایی می گذارد و روشنی به نمایش می

انداز نظری که بسیار  های خاص خود را دارد. یک چشم انتخاباتی در هر نظام سیاسی ویژگی

شدن است با این فرضیه که کارزارهای انتخاباتی در  رسد؛ آمریکایی بدیهی به نظر می
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طوری که نامزدهای انتخاباتی، احزاب  شوند، به های دنیا هر چه بیشتر آمریکایی می دموکراسی

برداری  ها را از مشابه آمریکایی خود گرته ها و راهنمایی های نوین، نشانه سیاسی و رسانه

های تلویزیونی در زمینۀ غیر  شویم که توسعه مناظره کنند. در این پارادایم نظری، متوجه می می

ها تمرکز دارد  است که بر رهبران و رسانهآمریکایی، در واقع، صدور ژانر سیاسی آمریک

(Anstead, 1171.) 

های تلویزیونی تا این حد توجه عمومی را به خود جلب  شاید دلیل اصلی که مناظره

ها، میدان مبارزه هستند. هیچ برنامۀ سیاسی تلویزیونی  کنند، ماهیت ذاتی آنها باشد: مناظره می

ها برای بینندگان،  اشا را در خود ندارد. مناظرهدیگری ساختار چنین تحریک آمیزی برای تم

کنند تا نمایشی از رویارویی و مقابله را تماشا کنند. آمادگی نهانی  این فرصت را فراهم می

کند که در مقابل  شرایط رویارویی، فشار بیش از حدی را در مناظره بر نامزدها تحمیل می

 (.An & Pfau, 2004شود ) موجب جذب بیننده می

های نامزدهای مختلف در  کند تا بحث دهندگان این فرصت را فراهم می ها برای رأی اظرهمن

ها طوالنی هستند، یک  های یکسان را با هم مقایسه کنند. از آنجا که مناظره موررد موضوع

گذارند تا درباره نامزدها بیشتر بیاموزند. رویارویی  فرصت گسترده در اختیار بینندگان می

کند تا به اظهار  دها در قالب مناظره تلویزیونی، فرصتی را برای آنها فراهم میمستقیم نامز

 (.Benoit & Sheafer, 2006نظرهای نادرست از سوی رقبا پاسخ دهند )

های مدنی، در نظر گرفته  ترین فضا برای انجام بحثعنوان مناسب در این میان، تلویزیون به

دهد بیشتر شهروندان، اطالعات سیاسی  که نشان میهای فراوانی وجود دارد  شود. پژوهش می

کنند   خود را در دوران انتخابات و یا خارج از این دوران، از طریق تلویزیون دریافت می

(Coleman, 2013.) 

ها و  ویژه پخش تلویزیونی آن، همواره با چالش های انتخاباتی و به ای مناظره پخش رسانه

ها در پیوند دادن سیاستمداران و عموم  اگرچه نقش رسانهرو بوده است.  سؤاالت مهمی روبه

ها در فرآیند ارتباطات سیاسی نقشی فراتر از فقط ایجاد ارتباط  مردم قطعاً مهم است، اما رسانه

هایی هستند که  ها به سادگی، آیین کنند. با نقض این مفهوم که رسانه و پیوند دادن، بازی می

ها بر مبنای هنجارها و  کنند که رسانه های دیگر بیان می ظریهکنند، ن ها را منعکس می واقعیت

ها در مورد  طور فعال در ساخت واقعیت، تأثیر دارند. اگر این نظریه های سازمانی، به رویه

های  کند که با استفاده از شیوه بینی می های تلویزیونی اعمال گردد، چنین نگاهی، پیش مناظره
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گران است،  کنندگان و تدوین های تدوین که در اختیار تهیه و روشمتنوع و مختلف ارائه برنامه 

 (. Cho, 2009 های متفاوتی برساخته شوند ) توانند به روش ها می مناظره

های  عنوان نامناسب بودن تلویزیون برای مناظره که اغلب به های تلویزیون ـ یکی از ویژگی

کردن هرگونه رویدادی )حتی  شیشودـ، تمایل تلویزیون به نمای دموکراتیک مطرح می

ای  عنوان رسانه عنوان نمایش، به های سیاسی( است. برای چنین منتقدانی، تلویزیون به مناظره

عقالنی از نوعی که هابرماس و سایر ـ  های انتقادی گری بحث ماهیتاً ناسازگار با میانجی

شود.  گیرند، دیده می ظر میکننده سپهر عمومی در ن های تعیین عنوان ویژگی پردازان به نظریه

شده، داللت دارند که راهبردهای دراماتیزه کردن، لزوماً  های تلویزیونی این نقد به نمایش

دهند و از سمبولیسم و  شدن روایت، کاهش می خاطر ساده گرایانه هستند و پیچیدگی را به تقلیل

 (.Coleman, 2013)کنند  عنوان جایگزین استدالل منطقی استفاده می شناخت پیشینی به

برای سیاستمداران و نیز مدیران کارزار انتخاباتی، آخرین مرحله کارزار برای بسیج  

اند، بسیار حیاتی است. از آنجا که  دهندگانی که هنوز تصمیم نگرفته طرفداران خود و جذب رأی

زیونی های تلوی گیرند، با آخرین مناظره دهندگانی که در آخرین لحظات تصمیم می سهم رأی

گیری و میزان حمالت در مناظره، ارتباط  یابد، بین فاصله برگزاری مناظره با روز رأی افزایش می

 (.Maier & Jansen, 2015وجود دارد )

ها از رویکرد فهم متقابل و شناخت  شود گفتگو در مناظره یکی از عواملی که باعث می 

کنندگان در یک  و غایت شرکت سمت الگوی درگیری و مبارزه تغییر کند، هدف حقیقت به

طور طبیعی  های تلویزیونی به های سیاسی است. چون مناظره خصوص مناظره مناظره و به

فهمند که فرصت  کنند. آنها می رقابتی هستند، نامزدهای انتخاباتی خطر بالقوه را ادراک می

مار بزرگی است. جای اینکه یک مزیت باشد، به یک تهدید تبدیل شود و ق تواند به مناظره می

اساساً ریشه در این واقعیت دارد که نامزدهای انتخاباتی، نظرهای همدیگر را   ها جذابیت مناظره

 ,An & Pfauشوند   ) های مورد رقابت، درگیر می دهند و در مورد موضوع مقابل هم قرار می

The Efficacy of Inoculation, 2004  .) 

تی، پیروزی یک نامزد، مستلزم باخت دیگری است، های انتخابا از آنجا که در مناظره

در « باخت برد ـ »نامند. این ذات  ها را بازی با مجموع صفر می این مناظره 7پاستور -گارسیا

کند تا یک رویکرد تهاجمی پیدا کنند که  کنندگان را وادار می های تلویزیونی، مناظره مناظره

                                                            
1 Gartia-Pastor 
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عنوان شاهدی  کند تا به ای تبدیل می مونۀ اعالء از زمینههای انتخاباتی را به ن نوبۀ خود مناظره به

 (.Alavi-Nia & Jallifar,2013نزاکتی شناخته شود ) بر رابطه متقابل قدرت و بی

دهد که تلویزیون سبکی از بحث سیاسی را  ( نشان می1116) 1و ریوز 7های موتز یافته

یش سیاسی مؤدبانه بوده و باعث صورت یک نما دهد که درک مخاطبان از مناظره، به ترویج می

اند که حمله به مخالفان مؤثرتر از ارائه  شود. احزاب نیز دریافته اعتمادی سیاسی می ایجاد بی

 (.Jenssen, 2009های خودشان، است ) سیاست

باشند، نامزدها  تنها یک فرصت هستند؛ بلکه توأم با ریسک نیز می ها نه از آنجا که مناظره

نوعی شامل تعریف  کنند. مالحظات نامزدها؛ به ای این مباحثۀ زنده آماده میدقت بر خود را به

دستور کار آنها )چیزهایی که باید بگویند( و نیز انتخاب یک راهبرد )چگونه باید بگویند( است. 

های  در رابطه با راهبرد، یک رویکرد، حمله به رقیب است. اگرچه انتقاد از رقیب در مناظره

شود تا نامزدها راهبرد حمله را  رایج است، اما در مورد عواملی که منجر می تلویزیونی خیلی

 (. Maier & Jansen, 2015دانیم   ) انتخاب کنند، کمتر می

در این میان، باید بین نقد و تخریب و هرگونه مخالفت، تفاوت گذاشت و کسی را که بدون 

طبق قانون مجازات کرد. هرکسی باید پردازد،  ورزد یا به تخریب می دلیل و مدرک، مخالفت می

های سیاسی و روحانی در  اش رفتار کند، مثالً شخصیت متناسب با جایگاه و شخصیت اجتماعی

فر و  گفتار و کردار خود باید منافع و مصالح دنیوی و اخروی مردم را در نظر بگیرند   )حسنی

 (.7871ابوالحسنی، 

کنند؛  ترل دستور کار مناظره استفاده مینامزدهای انتخاباتی از سه ابزار برای کن

سازی نیز  عنوان سطح دوم برجسته سازی که به سازی و لحن. چارچوب سازی، چارچوب برجسته

های متفاوت یک موضوع  شود؛ به معنی فرآیند تأکید بر یک جنبه خاص از جنبه شناخته می

تا حدی کنترل دستور کار را  هایشان، توانند با انتخاب لحن صحبت است. در نهایت، نامزدها می

توانند با این سازوکار بحث را مطابق میل خود شکل دهند    در دست بگیرند. نامزدها می

(Boydstun, Glazier, & Phillips, 2013.) 

کننده در مناظره و فاصلۀ زمانی برگزاری مناظره تا روز انتخابات نیز  تعداد نامزدهای شرکت

های سیاسی چندحزبی  در رابطه با تعداد نامزدها، مطالعات در نظامبر میزان حمالت اثر دارد. 

                                                            
1 Mutz 

2 Reeves 
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ها مزایای بالقوه از حمله به هر یک از نامزدها، بین سایر نامزدها  دهد که در این نظام نشان می

های دوحزبی  دهندگان، از یک نامزد، مانند نظام شود و افزایش یا کاهش حمایت رأی تقسیم می

های حمله بیشتر  های چند نفره، هزینه نخواهد بود. به عالوه در مناظرهیک بازی با مجموع صفر 

های دونفره کمتر است.  خواهد شد؛ زیرا سهم زمان اختصاص یافته به هر نامزد نسبت به مناظره

های چندحزبی، حمله کردن، استراتژی غالب  های چند نفره و سیستم بنابراین در مناظره

 (.Maier & Jansen, 2015نخواهد بود   )

ها، یک تبیین را نظریه کارکردی گفتمان کارزار  برای استفاده از راهبرد منفی در مناظره

کند. بنابراین نظریه، انتخابات، ستیز بین حداقل دو نامزد است که  انتخاباتی ارائه می

کنند. در نتیجه،  ترین نامزد را انتخاب می ها را مقایسه کرده و مرجح دهندگان گزینه رأی

ها باید به اندازۀ کافی قوی باشند تا یک  های نامزد باید دو ویژگی را داشته باشد؛ استدالل پیام

مندی خالص به نامزد را  نامزد را از رقیب یا رقبایش، متمایز کند و هر پیام باید قادر باشد عالقه

مورد کردن به رقیب و ارسال یک پیام منفی در افزایش دهد. این الزامات از طریق حمله

شود. از این رو حمله کردن با  های نامطلوب رقیب یا اشتباهات سیاسی او برآورده می ویژگی

های رقیب؛ از طریق برجسته کردن نقاط ضعف او، موقعیت راهبردی نامزدها را  باالبردن هزینه

 کند.  تقویت می

دهد که  ن میها نشا کند. آزمایش فراهم می« ها نظریۀ بازی»تبیین دیگر جذابیت حمله را 

کند. حالت تعادل در این بازی  راهبرد نامزدها در بازی دونفره، از بازی دوراهی زندانی تبعیت می

وقتی است که هردو نامزد به یکدیگر حمله کنند، بنابراین راهبرد غالب هر دو نامزد، راهبرد 

 اوّلین گزینه آنها باشد. طور عقالنی عمل کنند، کارزار منفی باید  حمله خواهد بود. اگر نامزدها به

شناسی آمده است. نخست آنکه نشان داده شده که در  های روان سومین تبیین؛ از پژوهش

مقابل اطالعات مثبت یا خنثی، اطالعات منفی جذابیت بیشتری دارد؛ زیرا اطالعات منفی، 

ین کنندگان ا هشداردهندۀ خطرها هستند. احتمال اجتناب از خطرهای )فردی( به دریافت

های منفی،  های منفی را بیشتر پردازش کنند. دوم اینکه پیام دهد تا پیام ها انگیزه می پیام

شوند و نسبت به اطالعات مثبت احتمال  های دارای ارزش اطالعاتی باال ادراک می عنوان پیام به

تر  ، آسانهای منفی از حافظه بیشتری دارند تا به خاطر سپرده شوند. عالوه بر آن، فراخوانی پیام

است. سوم اینکه مردم اطالعات مربوط به باخت احتمالی را با جدیت بیشتری نسبت به 
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کنند. هنگامی که انسان در وضعیت ارزیابی یا  دهی می اطالعات مربوط به برد احتمالی، وزن

 (.Maier & Jansen, 2015تری دارند   ) های منفی نقش مهم گیری است، پیام تصمیم

ای و  های رسانه ها تحت تأثیر شرایط سازمانی و اجتماعی قرار دارند. متن ازیس تمام برنامه

های تلویزیونی باید در ارتباط با زمینۀ اجتماعی که در آن تولید  در مورد این پژوهش مناظره

توان در سه سطح  های تلویزیونی می شوند، بررسی شوند. زمینۀ اجتماعی را برای مناظره می

 (.Ornebring, 2003ای و زمینه سازمانی ) جمعی، زمینه ساختار رسانه تحلیل کرد: زمینه

فهمیدن عوامل مربوط به انتخاب راهبرد حمله توسط نامزدها و تحریک شدن آنها به حمله  

های تلویزیونی اهمیت دارد. مایر و جانسن در پژوهش خود، تعدادی عامل  به رقبا در مناظره

های  اند: ویژگی بندی کرده ا این عوامل را به سه گروه اصلی دستهاند. آنه محرک را پیشنهاد کرده

 Maierنامزدها )فردی و سیاسی(، قالب و فرم اجرای مناظره و زمینه راهبردی در یک مناظره )

& Jansen, 2015  .) 

 شناسی روش

 و پیروی 7این پژوهش، از روش نظریه مبنایی یا گراندد تئوری نسخه جی تی ام سیستماتیک در

بر دقت تکنیکی  1از الگوی پارادایمی استفاده شده است. در مدل پارادایمی، اشتراوس و کوربین

ای مشخص تأکید  های مقوله ها به خوشه مند کدگذاری و توزیع داده کار، شفافیت فرآیند مرحله

ها  دادهطور طبیعی و خالقانه از دل  نیز تأکید دارد، نظریه باید به 8دارند، اما همچنان که گلیسر

ها  ای بر داده شده بربیاید و پدیدار شود، نه اینکه چارچوب یکسان و پارادایمی از پیش تعیین

ها و شواهد را به تکلف هم که شده در قالب مقوالت ثابت مرتب کنیم و الگوی  تحمیل شود و داده

 (. 7876ها سوار کنیم )فراستخواه،  پارادایمی یکسان را با تحکم بر داده

ا که در این پژوهش، دغدغه دقت در حصول نتایج وجود داشت و همچنین نیاز بر این از آنج

طور شفاف و دقیق تشریح گردد، استفاده از روش  احساس شد که مراحل ظهور نظریه، به

 ام سیستماتیک در اولویت قرار گرفت.  تی  جی

ابعاد آنها از  ها و بر اساس روش نظریه مبنایی، ابتدا برای شناسایی مفاهیم و ویژگی

های فرعی،  ها به مقوله شود. سپس برای مرتبط کردن مقوله استفاده می« کدگذاری باز»

                                                            
1  Systematic GTM 
2  Strauss & Corbin 

3  Glaser 
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ها و پاالیش نظریه،  سازی داده شود و در نهایت برای یکپارچه انجام می« کدگذاری محوری»

 (.7871گیرد )استراوس و کربین،  صورت می« کدگذاری گزینشی»

صورت مشخص به نامگذاری و  و تحلیل است که بهکدگذاری باز بخشی از تجزیه 

های  ها به بخش پردازد. در این مرحله، داده ها می ها از راه بررسی دقیق داده بندی پدیده مقوله

شوند  ها با دقت بررسی می ها و تفاوت دست آوردن مشابهت شوند و برای به مجزا خُرد می

 (.7891)استراس و کوربین، 

کیه بر روی مشخص کردن یک مقوله )پدیده( با در نظر گرفتن کدگذاری محوری؛ ت در

ای که مقوله در  انجامد، قرار دارد؛ و آن شرایط عبارت است از زمینه شرایطی که به ایجاد آن می

شود  آن واقع شده است، راهبردهای کنش/کنش متقابل که بدان وسیله مقوله اداره و کنترل می

 (.7891شود )استراس و کوربین،  ن راهبردها مشخص میرسد و پیامدهای آ و به انجام می

های موجود در مدل کدگذاری  پرداز از روابط بین مقوله در مرحله کدگذاری انتخابی، نظریه

سازی و بهبودبخشی نظریه در کدگذاری انتخابی،  آورد. فرآیند یکپارچه محوری به نگارش در می

کند و فرآیند  ها را به هم متصل می لهاز طریق فنونی نظیر نگارش خط داستان که مقو

فرد و  های نظری است )دانایی های شخصی در خصوص ایده بندی از طریق یادنوشت دسته

 (.7891امامی، 

گیری از جامعۀ نخبگان و  ساختاریافته است. نمونه ها، مصاحبۀ نیمه ابزار گردآوری داده

اند، استادها و  اسالمی شرکت داشته ای سیمای جمهوری های مناظره صاحبنظرانی که در برنامه

های  ای شبکه های مناظره اندرکاران تهیه برنامه خبرگان حوزۀ ارتباطات و رسانه، مدیران و دست

اند.  صورت نمونۀ قضاوتی و به روش گلوله برفی انتخاب شده سیمای جمهوری اسالمی ایران، به

 انجام شده است.  Atlas.tiافزار ها با استفاده از نرم  کدگذاری و تجزیه و تحلیل داده

رود، نه بر اساس  گیری توسط ظهور مفهومی به پیش می در روش نظریۀ مبنایی، نمونه

تعیین و محاسبه قبلی در طرح پژوهش. بنابراین بر اساس ظهور مفهومی در هر مصاحبه، افراد 

یت نظری اند. همچنین خاتمه و محدود شدن نمونه نیز بر اساس کفا بعدی انتخاب شده

شدت کاهش یافت، کفایت  ها به شود و پس از آنکه ظهور مفاهیم جدید در مصاحبه مشخص می

 ها، مشخص شد.  تعداد مصاحبه

کنندگان با  نفر از مشارکت 71های گردآوری شده حاصل از  این مقاله بر اساس داده

اولویت با کسانی کننده در پژوهش،  های زیر تهیه شده است. در انتخاب افراد مشارکت ویژگی
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های مختلف، حضور و  جمهوری در دوره بود که در ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست

 مشارکت داشته اند. 

 کنندگان در پژوهش مشارکت . 1جدول 

 سابقه و صالحیت کد مشارکت کننده

PD1 
های   اندرکار مناظره مدیریت ارشد در سازمان صدا و سیما، استاد دانشگاه و دست

 انتخاباتی

PD2 های مناظره  نظر ارتباطات و رسانه، دست اندرکار برنامه صاحب 

PD3 ای، استاد دانشگاه و صاحبنظر در ارتباطات و رسانه،  مدیر رسانه 

PD4 های مناظره ساز تلویزیونی، دست اندرکار برنامه برنامه 

PD5 اه و صاحبنظر در ارتباطات و رسانه، ای، استاد دانشگ سابقه مدیریت رسانه 

PD6 های مناظره مدیریت در رسانه، دست اندرکار برنامه 

PD7 های مناظره ساز تلویزیونی، دست اندرکار برنامه برنامه 

PD8 های مناظره استاد دانشگاه و صاحبنظر در ارتباطات و رسانه، دست اندرکار برنامه 

PD9 ه و صاحبنظر ارتباطات و رسانهای، استاد دانشگا مدیر رسانه 

PD10 
ای، استاد دانشگاه و صاحبنظر ارتباطات و رسانه، دست اندرکار  مدیر رسانه

 های مناظره برنامه

PD11 استاد دانشگاه و صاحبنظر در ارتباطات و رسانه 

PD12 ای های مناظره استاد دانشگاه و دست اندرکار برنامه 

PD13 ارتباطات و رسانه استاد دانشگاه و صاحبنظر 

PD14 استاد دانشگاه و صاحبنظر ارتباطات و رسانه 

 های پژوهش یافته

ها استخراج شد.  پس از انجام هر مصاحبه، کدگذاری باز بر روی مصاحبه انجام و مفاهیم از گویه

کد اوّلیه،  971ها، بیش از  گویه استخراج شد که در این گویه 7111ها،  در پایان مصاحبه

ها و ابعاد آنها بود. در  های اصلی، ویژگی گذاری و کدگذاری باز شد که شامل مقوله برچسب

های کدهای اوّلیه، این کدها با  ها و تفاوت مرحله بعدی کدگذاری باز، بر اساس مقایسه شباهت

 کد کاهش یافت.  791یکدیگر ادغام شد به 

های اصلی و  یم، مقولهای از کدگذاری باز و استخراج مفاه نمونه 1در جدول شمارۀ 

 ها نشان داده شده است.  های مصاحبه های فرعی از گویه مقوله
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 ها ها از داده ای از کدگذاری باز و استخراج مفاهیم و مقوله نمونه .2جدول 

 نشانگر گویه مفهوم مقوله فرعی مقوله اصلی

ویژگی مناظره 

 کننده

مهارت مناظره 

 کننده
 PD1_1 بعد یکی جدل بلده یکی جدل بلد نیست یی با جدلآشنا

ویژگی مناظره 

 کننده

مهارت مناظره 

 کننده
 آشنایی با جدل

اون که جدل بلده زمین بازی رو خودش 

کنه، اون. . اگه اونم بلد  عقب و جلو می

باشه اونم زمین بازی خودش رو ایجادمی 

 کنه

PD1_2 
پیشفرض 

 کنندگان مناظره
 هماوردی

ا کردن جابج

 زمین بازی

 مدیریت مناظره
تعیین زمین 

 بازی
 

 انواع مناظره

مناظره 

 انتخاباتی
 PD1-3 اگه سیاسی باشه مناظره سیاسی

مناظره غیر 

 انتخاباتی

مناظره غیر 

های غیر سیاسیه این راحتتر  مناظره سیاسی

 شه مدیریت می
PD1_4 

 مدیریت مناظره
پیچیده بودن 

 مناظره
 پیچیدگی

 منازعه و دعوا پرخاشگری نش و درگیریت
اما همونم گاهی چیز داشت، یعنی صدا 

 شه تنش داره جنس ذاتشه، بلند می
PD1-5 

ویژگی 

 کنندگان مناظره
 منازعه و دعوا 

برای مناظره هرکسی نمیاد چون مثل 

رفتن به. . مثالً دعواست یا رفتن برای 

باختن یا بردن خیلیا حاضر نیستن ببازن 

 نمیان

PD1-6 
پیش فرض 

 مناظره کننده

رفتن برای 

 دعوا

 ترجیح شخصی

 برد و باخت

ساختار و قالب 

 مناظره

مناظره 

 تلویزیونی

 قالب مناظره

اوال قالب مناظره بسیار جذاب و مرسوم 

 های دنیا در رسانه
PD2_1 

رایج و مرسوم 

 بودن

 رویداد رسانه ای
جذابیت 

 مناظره
 جذاب بودن

 ناظرهموضوع م

وفور 

موضوعهای 

 مورد بحث

 تنوع موضوعها

و در موضوعات مختلف هست. فقط هم 

 مختص دوره انتخابات نیست
PD2_2 

 برهه زمانی زمان برگزاری

 دوره انتخابات
 انواع مناظره

مناظره غیر 

 سیاسی
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 ها ها از داده و مقوله ای از کدگذاری باز و استخراج مفاهیم نمونه .3دول ادامه ج

 نشانگر گویه مفهوم مقوله فرعی مقوله اصلی

 ویژگی مناظره
تضاد 

 ها دیدگاه
 شکاف فکری

ای که شکاف فکری،  و در هر مسئله

ای وجود داره، قالب  نظری، اندیشه

 شه. مناظره برای رسانه توصیه می

PD2_3 
ساختار و قالب 

 مناظره

 
 شکاف اندیشه

 شکاف نظری

مناظره 

 تلویزیونی
 قالب مناظره

 ویژگی مناظره
تضاد دیدگاه 

 ها

رویارویی افکار و 

 اندیشه ها
های  که با رویارویی افکار و اندیشه

مختلف، مخاطب، مردم و 

گیرندگان بتونند از این تعاطی  تصمیم

افکار به یک حقایق و واقعیتهایی 

 دسترسی پیدا بکنند.

PD2_4 

 تعاطی افکار

ر مخاطبان انتظا

 از مناظره

قضاوت 

 مخاطبان

گیری  تصمیم

 مخاطبان

 روشنگری
دسترسی به 

 حقایق و واقعیتها
دستیابی به 

 حقیقت

 جذابیت ویژگی مناظره
جذابیتهای 

گرده  ها برمی یکی از جذابیتهای مناظره مناظره

 به ذات دیالوگ و گفتگو
PD2_5 

 پیشفرض مناظره
دیالوگ و 

 گفتگو

لوگ و ذات دیا

 گفتگو

 ویژگی مناظره
تضاد 

 ها دیدگاه

های  بیان دیدگاه

 جدید
که منجر به درواقع بیان یکسری 

شه که در فضایی  دیدگاههای جدید می

 غیر از دیالوگ، اون امکان فراهم نیست.

PD2_6 

 پیشفرض مناظره
دیالوگ و 

 گفتگو
 فضای دیالوگ

 ویژگی مناظره

پیچیده بودن 

 مناظره
ینید بنظر من مناظره مثل یک کوه یخ بب کوه یخی

بزرگیه که فقط نوکش توی اتاق 

 ای قرار داره، شیشه

 
PD12_1  مناظره

 تلویزیونی
 اتاق شیشه ای

کننده  برگزار

 مناظره
 قواعد مناظره

قسمتهای نانوشته 

 و پنهان
بقیه اش به اصطالح قسمت نانوشته و 

اون پنهان قضیه است که بعضیها به اراده 

 کنندگان مناظره است اربرگز

PD12_2 

 مدیریت مناظره
پیچیده بودن 

 مناظره

اراده 

 کنندگان برگزار
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 ها ها از داده ای از کدگذاری باز و استخراج مفاهیم و مقوله نمونه .4دول ادامه ج

 نشانگر گویه مفهوم مقوله فرعی مقوله اصلی

 فرامتن مناظره
شرایط زمانی 

 مکانی و

ساخت و سیستم 

ها برمیگرده به ساخت و سیستم  و بعضی اجتماعی

اجتماعی و شرایط به اصطالح اجتماعی 

 و شرایط به اصطالح حاکم بر جامعه

PD12_3 شرایط اجتماعی 

شرایط حاکم بر 

 جامعه

 پیشفرض مناظره

های  استعاره

 مناظره

و اون و اون ایماژها اون تفکرات  ایماژها و تفکرات

دیدگاههایی که خود مثالً اون دوتا کسی 

کنند یا به تعبیری مناظره  که گفتگو می

 کنند، می

PD12_4 
 کنندگان مناظره

های  دیدگاه

 کنندگان مناظره

های اصلی شناسایی شد و از بین مفاهیم  در مرحله بعد؛ برای کدگذاری محوری، مقوله

ها مرتبط شد و با مرتبط  های اصلی به آن مقوله مقولهها و ابعاد هریک از  استخراج شده، ویژگی

مقوله  71ها به  های اصلی، تعداد نهایی مقوله ها و ابعاد( به مقوله های فرعی )ویژگی کردن مقوله

ای از کدگذاری محوری حول  ، نمونه7اصلی در ارتباط با مقوله محوری حاصل شد. در نمودار 

 اده شده است. مقوله اصلی وضعیت استثنایی، نشان د

های بیشتر  ها و شایستگی دادن توانایی های نامزدهای انتخاباتی، نشان ترین هدف یکی از مهم

آورد تا  جهت که فرصتی را فراهم می باشد و مناظره تلویزیونی از آن خود نسبت به سایر رقبا می

های  دربارۀ موضوع های خود را نامزدها در یک زمان واحد در کنار همدیگر قرار گرفته و دیدگاه

های آنها باشند،  های نامزدها و توانایی مشخص، بیان نمایند و بینندگان قادر به مقایسه پاسخ

 نقش مهمی در روند مبارزات انتخاباتی دارد. 

با توجه به کلیه شرایطی که در فضای جامعه و محیط مناظره تلویزیونی برقرار است، مقوله 

نامگذاری شده که ناشی از وجود یک « ه از فرصت استثناییاستفاد»محوری در این پژوهش؛ 

دهندۀ شرایط علی، زمینه،  ها که نشان وضعیت استثنایی در دوران انتخابات است. سایر مقوله

 اند.         باشند، به این مقوله مرتبط شده راهبردها و پیامدها می
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 ها گیری وضعیت استثنایی در مناظره ار بر شکلهای تأثیر گذ مؤلفه .1نمودار 

ها مورد تأکید  های تلویزیونی در خالل مصاحبه بودن مدیریت مناظره پیچیدگی و سخت

های گذشته انتخابات را  ها در دوره کنندگان بود و تغییر در شیوۀ برگزاری مناظره مشارکت

اند، اما همچنان  ارزیابی نمودهنوعی یک روند سعی و خطا برای دستیابی به الگوی مناسب  به

 گیری( افزایش یافت.  ویژه با نزدیک شدن به روز رأی ها )به های مناظره ها و تنش چالش

 های زیر بیانگری این مطلب است: نقل قول

صورت حساب شده در صدا و سیما  ، اوّلین باری بود که به71های انتخاباتی سال  مناظره» 

کننده با هم شرکت داشتن، نباید  به اوّل که تعداد زیادی مناظرهاجرا شد و البته از این تجر

تدریج در آخرین مناظره  طور که دیدیم به انتظار داشت که بدون نقص و ایراد باشه و همون

 از متن مصاحبه ها(« ) بودیم 99های  های چالشی مشابه مناظره شاهد بحث

ف حرفامون رو حتی علیه ما چون خیلی فرصت پیدا نکردیم که توی جاهای مختل» 

های گذشته مون رو در  ها رو نداریم، دق و دلی همدیگه بزنیم، ابزار مناسب نداریم، رسانه

 از متن مصاحبه ها(« ) کنیم آییم و تخلیه می یک مناظره، می

 «فرصت استثنایی»مقولۀ محوری: استفاده از 

های  ایی در فضای مناظره؛ ناشی از بروز یک وضعیت استثن«فرصت استثنایی»استفاده از 

ها توسط  شدن فرصتی برای طرح و بیان دیدگاه ها، فراهم انتخاباتی است. پربیننده بودن مناظره
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کند تا ضمن  ها توسط بیندگان، فرصتی را برای نامزدها فراهم می نامزدها و مقایسه پاسخ

خریب رقبا بپردازند. پخش دادن شایستگی و توانایی در مقایسه با سایر نامزدها، به نقد و ت نشان

زنده و عدم امکان قطع پخش برنامه، امکان طرح هر نوع ادعای درست و نادرست، امکان ارائه 

اطالعات و آمار گزینشی و دلخواه، عدم مداخله جدی و اثرگذار مجری در روند مناظره، مناظره 

تمام توانایی و مهارت خود، انتخاباتی را برای نامزدها تبدیل به یک فرصت استثنایی نموده تا با 

ترین عوامل پیچیدگی  تالش کنند زمین بازی مناظره را به سود خود تغییر دهند. یکی از مهم

 کنندگان برای هدایت و کنترل روند مناظره به سود خودشان است.  ها، تمایل مناظره مناظره

قول زیر بیان شده  تواند این فرصت استثنایی را محدود کند در نقل برخی از عواملی که می

 است:

داریم، یک  99داریم، یک تجربه  11در واقع اینجوری بگم شاید بهتره. ما یک تجربه » 

اینجور بود که هر دو نامزد با یک  11های  داریم. مناظره 71داریم، یک تجربه  71تجربه 

یعنی کارشناس مواجه میشدن. این الگو، الگوی خیلی مهمیه، به اضافه اینکه ضبطی بود. 

دونفر. این چه ارزشی داشت؟ ارزشش این بود که اوّالً بخاطر  -ضبطی، کارشناس و دونفر

شد. دوم چون در  ضبطی بودن از سوءاستفاده کاندیداها از موقعیت پخش زنده جلوگیری می

تونستن بپیچونند و کلیات ابوالبقا بگند و سوم اینکه  گرفتن، نمی مقابل کارشناس قرار می

از متن « ) دونفر در مقابل هم قرار میگرفتند، کامالً فضای چالشی فراهم بود-چون دونفر

 مصاحبه ها(

 شرایط علّی

وجود آوردندۀ این فرصت استثنایی،  عنوان شرایط علّی به ها به عوامل زیر در خالل مصاحبه

ان که دهندگ اند، سیاستگذاری رسانه ملی برای ایجاد شور انتخاباتی و ترغیب رأی برشمرده شده

کند، آزاد شدن ناگهانی  نقش رسانه تلویزیون در هیجانی کردن فضای انتخابات را برجسته می

فضای سیاسی جامعه در دوران تبلیغات انتخاباتی و امکان عبور از بسیاری از خطوط قرمز، باز 

شدن فضای سیاسی در رسانه و امکان عبور از خطوط قرمز در مسائل مختلف طی دوران 

های متفاوت و خواست و انتظار  انتخابات، و انتظار بینندگان برای شنیدن صحبتتبلیغات 

ها، فرصتی  های صریح و جنجالی در مناظره گیری مخاطبان از نامزدها برای افشاگری و موضع

های نامزدها   کند. عدم پیگیری اظهارات نادرست و یا افشاگری مناسب را برای نامزدها فراهم می

انتخاباتی، عدم وجود سازوکارهایی که مانع از بیان ادعاهای نادرست از سوی های  در مناظره
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آزمایی را  کنندگان شود و یا در قبال ادعاهای مطرح شده از سوی نامزدها، امکان راستی مناظره

گردد. همچنین عدم پیگرد در قبال  های تخریب رقبا می ساز کاهش هزینه فراهم نماید، زمینه

ای ناروا که نامزدها در دوران انتخابات نسبت به دیگران ایراد نموده و ه ها و نسبت تهمت

های رخ داده در دوران تبلیغات انتخابات یا  گونه تخلف پوشی و عدم پیگیری جدی این چشم

کند. از سوی دیگر قوانین  پس از پایان دوران انتخابات، حاشیۀ امنی را برای نامزدها فراهم می

ی با اعمال محدودیت زمان یک ماه برای تبلیغات انتخاباتی باعث جمهور انتخابات ریاست

شود و با نزدیک شدن به روز  مدت می گیری هیجان و التهاب انتخاباتی در یک دوره کوتاه اوج

خوبی ویژگی شرایط دوران  های زیر به گیرد. نقل قول ها نیز شدت می گیری، این هیجان رأی

 کند: ه و نامزدها از این فرصت را بیان میتبلیغات انتخابات و استفاده جامع

باالخره یک تهمت مطرح بشه اونجا بشه یا یک توان کسی رو زیر سؤال ببرن که شما مثالً » 

تخصص ندارید یا مثالً مدرکت جعلیه، مثالً میگم. این جذابه برای اون.. که.. االن.. حاال این 

هایی  ه... نمیدونم چه یعنی با یک تکنیکرو چطوری میخواد.. باید بره... اون دانشگاه.. بر

بعضی چیزا رو میشه، ولی بنظر من خیلی خیلی سخته؛ یعنی اینا باید فیدبکهای پسا 

 از متن مصاحبه ها(«) مصاحبه است. یعنی پسامناظره است

باید رسانه برای جبران این مشکل، فضای باز زمان انتخابات رو یکدفعه نبنده و فضای » 

 از متن مصاحبه ها(« ) د نکنهبسته رو ایجا

ای رو توی یک مناظره مورد خطاب و عتاب و  وقتی که طرف، یک کسی، یک کس دیگه» 

وسوی اون رجوع  سمت بینه که افکار عمومی بشدت به  نمیدونم... . برخورد قرار میده، می

کرده و همین عامل کمک میکنه یا تسری میده، این برخوردهای افشاگرایانه یا 

 از متن مصاحبه ها(« ) شگرایانه یا پریدن به همدیگهپرخا

 شرایط زمینه

های انتخاباتی در ایران تاکنون توسط صداوسیما برگزار شده و این سازمان در نحوه اجرا  مناظره

ای که منجر به ظهور یک فرصت استثنایی  ها نقشی مهم دارد. شرایط زمینه و طراحی مناظره

زیادی ناشی از نقش سازمان صداوسیماست. در هر دوره انتخابات، شود تا حد  برای نامزدها می

از دیدگاه بخشی از نامزدهای انتخاباتی و جامعه، عملکرد سازمان صداوسیما دارای سوگیری 

های تلویزیونی،  ویژه در اجرای مناظره جناحی و سیاسی است. در دوران مبارزات انتخاباتی و به

گیری سیاسی را از خود دور کند، در طراحی  گیری و جهتاین رسانه برای اینکه شائبۀ سو
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ها، مجری  های مستخرج از مصاحبه طرفی را مدّ نظر دارد. بر اساس نقل قول ها، القای بی مناظره

شده برای  های انتخاب شده و موضوع های مطرح عبارت دیگر، میاندار مناظره، پرسش مناظره یا به

های گذشته، نشان  ترل روند مناظره دارند. تجربه مناظرهمناظره، نقشی مهم در مدیریت و کن

طرفی رسانه، نقشی که برای میاندار مناظره تعریف شده است، بیشتر  دهد برای نمایش بی می

شده را از  های از پیش تعیین طرف بودن. میاندار مناظره عمدتاً سؤال بودن است؛ نه بی خنثی

دهی را برعهده دارد.  تفاده شده و باقیمانده و نوبتپرسد و اعالم زمان و وقت اس نامزدها می

شوند که ناظر به اعالم  ها نیز عمدتاً کلی و باز و دارای بار ایدئولوژیک طراحی می سؤال

های خود در  ها و برنامه های کلی نظام و اعالم دیدگاه گیری نامزدها در راستای سیاست جهت

شود که  بی برای نامزدهای انتخاباتی فراهم میاین چارچوب باشند. به این ترتیب فضای مناس

های خود، به طفره رفتن از موضوع مناظره و پاسخ دادن به  جای اعالم مواضع و دیدگاه به

سؤاالت بپردازند و چون مجری مناظره نیز اجازۀ مداخلۀ زیادی ندارد، تعیین زمین بازی و 

گیرد. همچنین چون  زدها قرار میکنترل روند مناظره تا حد زیادی در اختیار ابتکار نام

ها و مواضع خود را در خالل پاسخ به  توانند تمایز دیدگاه ها کلی و باز است، نامزدها نمی پرسش

ها به بینندگان نشان دهند. بنابراین بهترین گزینه برای اینکه بتوانند رقیب را در زمان  پرسش

ریب رقبا خواهد بود. از سوی دیگر، درنظر گرفته شده برای پاسخگویی شکست دهند، نقد و تخ

ها، ایجاد شور و هیجان برای مشارکت بیشتر  ای از هدف رسانه از برگزاری مناظره بخش عمده

بخشی و شناخت نامزدها در مرتبه بعدی اهمیت قرار دارد. این  در انتخابات است و هدف آگاهی

می و نقد و تخریب رقبا را های تهاج گیری نوعی از مناظره عوامل؛ زمینۀ مناسب برای شکل

 کند.  فراهم می

 ها به ترتیب زیر هستند.  ای از نقل قول نمونه

کار رفت که به بقیه فرصت میداد و  یک راه اشتباه هم هستش که در انتخابات اخیر به» 

اخالقی که ما داریم  تشویق میکرد که بقیه رو نقد کنن. بقیه رو نقد کنن، با این آدمای بی

 از متن مصاحبه ها(« ) ح میشه که شد دیگهاین افتضا

ها از نامزدها پرسیده میشه، اما در مدت زمان  هاو چالش ترین پرسش ها مهم در مناظره» 

ها اختصاص داده میشه، نمیشه انتظار داشت که  محدودی که به هر کدوم از شرکت کننده

گویی و  به کلی پاسخ خیلی دقیقی در مورد تورم، مسکن و... بدن و ناچار هستن که

شده، بدن و بیشتر نظرها خودشون رو  های مطرح های خیلی بدیهی در مورد موضوع جواب
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ها و مجری برنامه  بیان کنن تا اینکه برنامه عینی و مدوّن و ملموس ارائه بکنن. نوع پرسش

 از متن مصاحبه ها(« ) کشونه هم بیشتر روند مناظره رو به این سمت می

ها روی موضوع مناظره  کننده ی که مجری داره اینه که به تمرکز مناظرهوظیفه مهم دیگر» 

ای از موضوع خارج شد، مجری  کننده ها، توجه داشته باشه و در صورتی که مناظره و پرسش

باید به صراحت اخطار بده و از اون بخواد که مطالبش رو در ارتباط با موضوع مطرح بکنه. 

کننده مناظره رو داره و عنوان مدیر جلسه برای اون  در واقع مجری نقش مدیر و تعدیل

 از متن مصاحبه ها(« ) بهترین عنوانه

 راهبردها

کنندگان، مناظرۀ تلویزیونی یک فرصت استثنایی است که شرایط علّی و شرایط  از دید مناظره

المی دهد تا از تمامی شگردهای کالمی و غیر ک زمینه برشمرده شده، این اجازه را به آنها می

های رقابتی خود را  برای هماوردی با رقبا استفاده کنند. هر نامزدی در تالش است تا مزیت

نسبت به رقبا نشان دهد. در فضای دوقطبی که نتیجه فضای انتخاباتی است، نامزدهای اصلی 

ترین گزینه، از راهبردهای  عنوان مناسب که شانس پیروزی بیشتری برای خود قائل هستند، به

کنند. این راهبردها عبارتند از افشاگری، ارائه آمار و اطالعات نادرست، بیان  استفاده می حمله

مسائل نادرست و ترکیب راست و دروغ، عصبانی کردن رقبا با استفاده از زبان بدن و عملیات 

 روانی، خشونت کالمی شامل تهمت زدن، کنایه زدن، تمسخر کردن رقبا، توهین کردن و... .

 های زیر را شاهد آورد: توان نقل قول صوص میدر این خ

به این معنا سخت خواهد شد که شما در درون مناظره چندتا اتفاق ممکنه بیفته، یکی » 

های پشت پرده و مگو، ممکنه شفاف بشه. ترنسپرنسی  اینکه یک سلسله از رازها و چهره

 از متن مصاحبه ها(« ) بشه، و این موجب عصبانیت و از کوره در رفتن طرفهای مقابل میشه

ها شخصیتشون اینه که مسخره کنن، تهمت بزنن، دروغ بگن، از اینجور کارها بکنن.  بعضی»

ها هم شخصیتشون نیست. به نظرم به  یعنی شانتاژ کنن و از اینجور کارها و بعضی

 از متن مصاحبه ها(« ) شخصیتشون بستگی داره

ای اتفاق نیفتاد. به  مناظره 71، 71اینه که در  اصالً مناظره اتفاق نیفتاد؛ یعنی من حرفم»

 از متن مصاحبه ها(« ) هم کنایه زدند
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 پیامدها

های تلویزیونی، انتخاب راهبرد منفی و تخریبی نسبت به رقبا منجر به افشاگری و  در مناظره

در  شود. همچنین های مختلف نسبت به رقبا و افزایش التهاب و تنش در جامعه می ایراد اتهام

ها و  جای اینکه اولویت اوّل نامزدها افزایش آگاهی جامعه نسبت به دیدگاه ها به این مناظره

های نامزدها را با یکدیگر  ها و دیدگاه دهندگان کمک کند که برنامه مواضع آنها باشد؛ تا به رأی

یجاد دهند با حمله یه شخصیت افراد موقعیت برنده را برای خود ا مقایسه کنند، ترجیح می

 های زیر مشاهده کرد: توان در نقل قول کنند. این پیامدها را می

خاطر اینکه این دوتا حل نشده.  چنانچه در جامعۀ ایرانی مناظره یک امر هضم ناشدنی است. به» 

های خاص با  خواهیم برگزار کنیم، مثالً توی یک دوره فرض وجود نداره. مناظره هم که می اون دوتا پیش

از متن «) خاص، با یک محدوده خاص... و چه و چه و... در حالی که اینجوری نیست یک موضوعات

 مصاحبه ها(

هایی دارم، شما هم  معنای مناظره عقالنی نیستیم. که من یک جواب اصال ما توی فضای دیالوگ به»

یم به جواب توان ها، باید بنشینیم با هم گفتگو کنیم، ببینیم آیا می هایی دارید، برای سؤال یک جواب

توانم شما را قانع بکنم که جواب من درست است؟ یا جواب من حداقل  بهتری برسیم؟ یا آیا من می

کنه، خیلی  تر هست. نه که جواب من درست قطعی و نهایی است. این خیلی فضاش فرق می درست

 از متن مصاحبه ها(« ) کنه، دوتا فضای فکری کامالً متفاوت است فضاش فرق می

اعتمادی نسبت به  تونه اثر منفی روی اذهان مخاطبان بذاره و بی ها می نوع افشاگریاین » 

 از متن مصاحبه ها(« ) وجود بیاره ساختارهای مملکت رو به

 گیری بندی و نتیجه جمع

های بیشتر  های و شایستگی های نامزدهای انتخاباتی، نشان دادن توانایی ترین هدف یکی از مهم

آورد تا  جهت که فرصتی را فراهم می باشد و مناظرۀ تلویزیونی از آن رقبا میخود نسبت به سایر 

های  های خود را در برابر موضوع نامزدها در یک زمان واحد در کنار همدیگر قرار گرفته و دیدگاه

های آنها باشند،  های نامزدها و توانایی مشخص، بیان نمایند و بینندگان قادر به مقایسه پاسخ

در روند مبارزات انتخاباتی دارد. با توجه به کلیه شرایطی که در فضای جامعه و نقش مهمی 

فرصت »محیط مناظره تلویزیونی برقرار است، مقولۀ محوری در این پژوهش، استفاده از 

کننده شرایط علّی، زمینه، راهبردها و  ها که تعیین نامگذاری شده و سایر مقوله« استثنایی

 اند.  این مقوله مرتبط شدهباشند، به  پیامدها می
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اتخاذ رویکرد حمله و دفاع را بر اساس الگوی پارادایمی در جی تی ام سیستماتیک را با در 

ای مرتبط با مقولۀ محوری که استفاده از فرصت استثنایی  نظر گرفتن شرایط علّی و زمینه

توان مطابق با  مناظره برای کسب رأی بیشتر و برد مناظره و کسب یا حفظ مقام سیاسی می

 ترسیم نمود.  1نمودار 

 
 الگوی پارادایمی پژوهش -2نمودار 

نظریه کارکردی گفتمان کارزار انتخاباتی تبیینی از انتخاب راهبرد منفی نسبت به رقبا را  

جسته های رقیب از طریق بر کند. طبق این نظریه و حمله کردن با باالبردن هزینه ارائه می

کند. نظریه بازیها نیز تبیین  کردن نقاط ضعف رقیب، موقعیت راهبردی نامزدها را تقویت می

دهد که راهبرد نامزدها  کند. آزمایشها نشان می دیگری از ترجیح کنش حمله و دفاع را ارائه می

ست که کند. حالت تعادل در این بازی وقتی ا در بازی دونفره، از بازی دوراهی زندانی تبعیت می

هردو نامزد به یکدیگر حمله کنند بنابراین راهبرد غالب هردو نامزد، راهبرد حمله خواهد بود. 

طور عقالنی عمل کنند، کارزار منفی باید اوّلین گزینه آنها باشد. سومین تبیین از  اگر نامزدها به

عات مثبت شناسی آمده است. نخست آنکه نشان داده شده که در مقابل اطال های روان پژوهش

یا خنثی، اطالعات منفی جذابیت بیشتری دارد زیرا اطالعات منفی، هشدار دهنده خطرها 

دهد تا  ها انگیزه می کنندگان این پیام هستند. احتمال اجتناب از خطرهای )فردی( به دریافت

ارزش  های دارای عنوان پیام های منفی، به های منفی را بیشتر پردازش کنند. دوم اینکه پیام پیام

شوند و نسبت به اطالعات مثبت احتمال بیشتری دارند تا بخاطر سپرده  اطالعاتی باال ادراک می
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تر است. سوم اینکه مردم به  های منفی از حافظه، آسان شوند. عالوه بر آن، فراخوانی پیام

اطالعات مربوط به باخت احتمالی را با جدیت بیشتری نسبت به اطالعات مربوط به برد 

گیری است،  که انسان در وضعیت ارزیابی یا تصمیم  کنند. هنگامی الی، وزندهی میاحتم

 (.Maier & Jansen, 2015تری دارند ) های منفی نقش مهم پیام

کنندگان در  دهد که شرکت های انتخاباتی فنالند نشان می نتایج مطالعات در مورد مناظره

یک راهبرد برای اینکه موقعیت طرفین،  مناظره، گرایش دارند صحنۀ مناظره را جدلی کنند.

موقعیت جنگندگی را بخود بگیرند، این است که در مورد نامزد مقابل، از کنایه استفاده کنند. 

باشد. قدرت این راهبرد در این است که « اعمال فشار»تواند یک راهبرد  استفاده از کنایه می

های برخی از مطالعات حاکی از آن  یافتهنحوی از در پاسخگویی درآید.  ممکن است طرف مقابل به

کارگیری کنایه، مواقعی است که موقعیت یکی از طرفین تهدید  است که یک محیط نوعی برای به

تواند یک سؤال تهدیدآمیز، یا نوعی رجزخوانی از طرف حریف در دور قبلی  شود، این تهدید می

 (.Nuolijarvi & Tiittula, 2011نوعی نقض حق صحبت کردن فرد، باشد ) های او یا به صحبت

توان ارزیابی نامزدها از موقعیت خود در کارزار انتخاباتی را نام برد،  از جمله عوامل دیگر، می

پذیری بیشتر و  میر و جانسون اشاره دارند که باال رفتن احتمال باخت یک نامزد، موجب ریسک

 (.Maier & Jansen, 2015شدت بخشیدن به حمالت در مناظره خواهد شد ) تمایل به

ها، یک نقطه  های انتخاباتی از جمله مناظره نظریه کارکردی، برای بررسی تأثیرات پیام

کند. نامزدها فقط دو گزینه برای تمایزگذاری بین خود و رقبا دارند؛ یا  شروع را پیشنهاد می

خود را متفاوت توانند شخصیت خود را در مقابل رقبا متمایز نشان دهند و یا مواضع سیاسی  می

ها را بر  کند تا تأثیرات مناظره نشان دهند. بنابراین مالحظات نظری ما را راهنمایی می

تواننند  ها( و شخصیت نامزدها متمرکز کنیم. دو عاملی که نامزدها می ها )موضوع سیاست

 Benoit & Hansen, Presidential Debateخودشان را نسبت به رقبا متمایز نشان دهند )

Watching, 2004های  کنند شواهد زیادی وجود دارد که ویژگی (. میر و جانسون نیز بیان می

فردی، نامزدها در میزان حمالت آنها در جریان مناظره تأثیر دارد. همچنین شواهد زیادی وجود 

های سیاسی ریاستی، نامزدهایی که خارج از قدرت هستند  دهد که در نظام دارد که نشان می

دهند. در  های تلویزیونی، حمالت بیشتری را انجام می امزدهای مستقر، در مناظرهنسبت به ن

تر نسبت به احزاب بزرگ، بیشتر رویکرد  دهد که احزاب کوچک ها نشان می آلمان نیز تحلیل
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انتقادی دارند و نامزدهای احزاب کوچک نسبت به دو حزب بزرگ، بیشتر از رویکرد منفی 

 (.Maier & Jansen, 2015کنند ) استفاده می

های مناظره نیز در ارزیابی مخاطبان از مناظره و انتخاب راهبرد  انتخاب موضوع و سؤال

کنندگان اهمیت دارد. از نظر رابطه بین قالب برگزاری مناظره و موضوعات مطرح شده،  مناظره

طۀ مستقیمی ( نشان داده که قالب و فرم برگزاری مناظره، راب1111) 7های کید و همکاران یافته

ای که فقط یک مجری داشت، بین  دهندگان دارد. در مناظره با دستورکار مورد عالقه رأی

معنا و رابطه  های مطرح شده در مناظره و دستورکار موردنظر عموم مردم، همبستگی بی موضوع

بسیارکمی مشاهده شد. در قالب و فرمتی که به شهروندان اجازه پرسیدن سؤاالت در مناظره 

 ,McKinneyتر شد ) های مورد عالقه مردم، نزدیک شد، دستورکار مناظره به موضوع ده میدا

صورت اگر نامزدها با خروج از موضوع بحث، موضوعی را مطرح کنند که از سوی  (. در این2005

مخاطبان دارای اهمیت بیشتری شناخته شود، با واکنش منفی کمتری از سوی مخاطبان مواجه 

 (.Boydstun, Glazier, & Phillips, 2013خواهند شد )

دهد، همواره با این ریسک توأم است  طرح موضوعاتی که امکان خروج نامزدها از بحث را می

آزمایی  که موجب طرح اتهام و ارائه اطالعات نادرست و غیرمستند از سوی نامزدها شود. راستی

ست و از زمان شروع آن در سال ا 17های نامزدها، یکی از عناصر مهم در انتخابات قرن  گفته

اند که  با سرعت زیادی رو به گسترش است. برخی از پژوهشگران استدالل کرده 1118

دنبال اطالعات هستند، مفید نیست.  دهندگانی که به طرفانه نیست و برای رأی آزمایی؛ بی راستی

آزمایی، دارای  ستیهای را سایت اند که بازدیدکنندگان از وب گیری کرده برخی دیگر هم نتیجه

 (.Wintersieck, 2017سطح باالتری از دانش هستند   )

شود  برشمرده شده، موجب می 1ای که در الگوی نمودار  وجود شرایط علّی و زمینه

کنندگان استفاده از کنش حمله و دفاع را نسبت به اتخاذ کنش استدالل و اقناع ترجیح  مناظره

های انتخاباتی تاکنون بیشتر شاهد اتخاذ کنش حمله و دفاع از  دهند. در نتیجه، در روند مناظره

ایم و اتخاذ رویکرد ادعا و اقناع، کمتر مورد توجه نامزدهای  سوی نامزدهای انتخاباتی بوده

شود، اتخاذ رویکرد  تر می گیری نزدیک انتخاباتی بوده است و هرچه تقویم انتخابات به روز رأی

 . گیرد حمله و دفاع نیز اوج می

                                                            
1 Kaid, McKinney &Tedesco 
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کنندگان از مناظره و فضایی که در مناظره پیش روی آنهاست، تأثیر زیادی  ادراک مناظره

جمهوری،  در انتخاب راهبرد برای نوع تعامل با رقبا دارد. در دوران تبلیغات انتخابات ریاست

ناگاه فضای سیاسی کشور دچار تغییرات شده و  طور معمول در یک بازۀ زمانی چندماهه، به به

به ناگهان با گشودگی بسیار زیاد در فضای سیاسی کشور مواجه هستیم. به تبع این  نسبت

خصوص تلویزیون نیز از بسیاری از خطوط قرمز خود عدول کرده و  ها و به تغییر فضا، رسانه

کند. در  شد، امکان طرح پیدا می ها کمتر از این رسانه شنیده می صداهایی که در سایر زمان

شوندگان به این موضوع اشاره شد که  موارد متعددی توسط مصاحبه ها، خالل مصاحبه

های ویژه دچار تغییرات زیادی شده و با تسامح و تساهل  های رسانه در مناسبت سیاستگذاری

های مختلف اقدام  بیشتری نسبت به خطوط قرمز خود در خصوص نمایش یا طرح دیدگاه

 تکثرگرایی موسمی نامید.  کند. شاید بتوان این سیاست رسانه را نوعی می

از سوی دیگر، تجربه گذشته نامزدهای انتخاباتی و عموم جامعه نیز حاکی از آن است که 

ها و ادعاها نسبت به رقبا در دوران پس از انتخابات به فراموشی سپرده خواهد  طرح انواع اتهام

خواهد بود و در قدرت مستقر  ها یا نامزد پیروز انتخابات کننده این ادعاها و اتهام شد. زیرا طرح

صورت پیگیری و برخورد قضایی با وی به مصلحت نخواهد بود و یا نامزد  خواهد شد که در این

بازنده انتخابات خواهد بود که با این توجیه که هرچه در دوران انتخابات بوده، باید به فراموشی 

زی برساند و در نتیجه پیگرد آنها نیز ها نتوانسته فرد را به پیرو سپرده شود و این ادعاها و تخلف

 تأثیری در نتیجه انتخابات نخواهد داشت. 

دهندگان انتظار دارند که نامزدهای  همچنین با توجه به بازشدن فضای سیاسی جامعه، رأی

های هرچه بیشتر، از این فضا استفاده کنند.  انتخاباتی در دوران تبلیغات انتخاباتی با افشاگری

ها، حاوی نکات تازه و بدیعی نیست و برای تنها اهمیت آن  موارد نیز این افشاگری در بسیاری از

ها از زبان افراد شناخته شده و صاحب  دهندگان از این حیث است که این افشاگری برای رأی

کند.  منصب و مورد تأیید نظام، در یک رسانه رسمی و مورد تأیید امکان طرح و انتشار پیدا می

کنندگان و  دهد که مناظره را در این بستر برای مناظره وامل؛ فضایی را شکل میمجموعه این ع

 بینندگان تبدیل به یک فرصت استثنایی خواهد کرد. 

شدن فرصت استثنایی، ویژه بودن و کم تکرار بودن آن است.  های مهم ساخته یکی از ویژگی

گردد،  ها به فرصت استثنایی می هساز تبدیل مناظر های دوران انتخابات که زمینه یکی از ویژگی

ای برگزاری  کوتاه بودن دوران تبلیغات انتخاباتی و دوره کوتاه معموالً حداکثر چند هفته
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کند. از طرف دیگر بستر سیاسی و  هاست که آن را تبدیل به یک فرصت استثنایی می مناظره

شخصی شدن سیاست  جمهوری در کشور ما مبتنی بر نامزد شدن فرد و نظام انتخابات ریاست

های حزبی که سیاست حزبی است و نامزدها  جمهوری است، بر خالف نظام در انتخابات ریاست

ها نمایندگی احزاب را دارند، در چارچوب قوانین انتخاباتی ایران، نامزدها بر اساس  در رقابت

حمایت از های سیاسی با  کنند و احزاب و جریان های فردی خود در انتخابات شرکت می ویژگی

گیرند. از آنجا که هر فرد، در طول زندگی خود به تعداد  ها، در پشت سر آنها قرار می شخصیت

دفعات بسیار محدودی امکان حضور در جایگاه نامزد انتخاباتی را دارد، در نتیجه فرصت شرکت 

شد که های انتخاباتی برای هر نامزد در طول زندگی فردی، تبدیل به فرصتی خواهد  در مناظره

صورت حزبی  ندرت ممکن است در اختیار وی قرار گیرد. در حالی که اگر نظام انتخاباتی به به

ها حضور خواهند  طور رسمی هر چهار سال در این مناظره های سیاسی، به باشد، احزاب و جریان

 ها کاسته خواهد شد.  داشت و تا حد زیادی از ویژگی منحصربفرد بودن مناظره

جمهوری اسالمی ایران، این پیامد را  ست در عرصۀ نظام انتخابات ریاستشدن سیا شخصی

نیز خواهد داشت که نامزدها برای غلبه بر رقبا باید شخصیت آنها را در مقایسه با خود فاقد 

صالحیت و کارایی نشان دهند. از این رو، مجموع این عوامل و شرایط علّی، منجر به این خواهد 

های انتخاباتی، انتخاب  خریب شخصیت و حمله به رقبا، در فضای مناظرهشد که انتخاب گزینه ت

 شدن باشد.  بهتری برای برنده

ای در  عنوان شرایط زمینه ها دریک بستر ایدئولوژیک به در این میان، برگزاری مناظره

ها و  انتخاب کنش حمله و دفاع اثر دارد. بستر ایدئولوژیک به این معناست که موضوع

ها و مسائل زندگی روزمره و موارد مشخص و  جای اینکه ناظر به موضوع مناظره به های پرسش

های ایدئولوژیک نامزدها در خصوص مسائل کالن  معیّن باشد، در راستای بیان مواضع و دیدگاه

ها از آنجاکه اختالف اساسی و تمایز بسیار بارز  گردد. با طرح این موضوع و کلی نظام طرح می

های  شده وجود ندارد، در نتیجه، نامزدها برای بیان تمایزها و تفاوت تأییدصالحیت بین نامزدهای

خود با رقبا، گزینه حمله به رقیب و تخریب وجه او در این بستر ایدئولوژیک را انتخاب خواهند 

سمت حمله به رقیب و نقد و تخریب شخصی او  نمود و سعی خواهند کرد مسیر مناظره را به

طرفی  ر این میان، رسانه نیز که در بین بخشی از مخاطبان همواره به عدم بیهدایت کنند. د

طرفی خود را در زمان انتخابات نشان دهد و اعتماد مخاطبان را جلب  متهم است، برای اینکه بی

کند به این معنا که اجازه چندانی  نماید، نقشی خنثی و منفعل برای میاندار مناظره تعریف می
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شود تا در صورت انحراف مسیر بحث، قادر به مداخله و مدیریت  ظره داده نمیبه میاندار منا

کنندگان مناظره وجود دارد که مداخله میاندار از سوی  بحث باشد؛ زیرا این بیم در برگزار

 طرفی رسانه تعبیر شود.  گیری و عدم بی عنوان جهت مخاطبان به

ا مناظره جدلی و استفاده از ها در خصوص مناظره که تنها نوع مناظره ر فرض پیش

داند، استفاده از رویکردهای منفی را در  های جدلی و منکوب کردن رقیب می روش

عنوان یک عرصه  هایی که تصویری از مناظره به فرض کند. پیش کنندگان تقویت می مناظره

ه کنندگان ترسیم کرده است. ب برای از میدان خارج کردن رقیب به هر روشی، برای مناظره

ای، فضا را برای انتخاب رویکرد حمله و تخریب رقبا  این ترتیب، مجموع این عوامل زمینه

 کند.  آماده می

طراحی ساختار مناظره؛ شامل نحوۀ چیدمان و آرایش صحنه، زمان در نظر گرفته شده برای 

توانند  گری هستند که می دهی، عوامل مداخله هر نامزد، نحوه تخصیص زمان و نوبت

های  کننده رویکردهای منفی باشند. امکان مشاهده زبان بدن و واکنش کننده یا تضعیف تقویت

غیرکالمی رقبا نسبت به همدیگر، زمان کوتاه برای پاسخگویی و طرح سؤاالت باز که امکان 

ها نسبت به یک  طفره رفتن از پاسخگویی را برای نامزدها فراهم سازد و امکان مقایسه پاسخ

اطبان سلب نماید، قوانین و قواعد مبهم برای شیوۀ برگزاری مناظره، نیز در موضوع را از مخ

 ها اثر دارد.  تشدید یا کاهش تنش در مناظره

کنندگان  تر باشد، امکان پاسخگویی در زمان کوتاه را برای مناظره ها صریح هرچه پرسش

امزدها با یکدیگر خواهد های ن دهندۀ تفاوت دیدگاه و برنامه هایی که نشان کند. پاسخ فراهم می

راحتی از  توانند به کنندگان می های باز و غیر صریح مطرح شود، مناظره شد، اما اگر پرسش

هایی که از دید آنها نامطلوب است، طفره بروند و از این زمان برای  پاسخگویی به پرسش

 پردازی و حمله به رقبا استفاده کنند.  حاشیه

ها بایستی  بیت انتخاب راهبرد حمله و دفاع در مناظرهبه این ترتیب، برای کاهش جذا

شود، کنترل نمود و  مجموعه عواملی را که منجر به تبدیل مناظره به یک فرصت استثنایی می

 ای تبدیل نمود.  منا ظره را از یک وضعیت استثنایی به یک رویداد رسانه

ای باشند، الزم است چیزی  عنوان یک رویداد رسانه های تلویزیونی برای اینکه به مناظره

ها نیاز دارند که هم از نظر ساختاری و هم  بیش از فقط سیاست معمولی را عرضه کنند، مناظره

ای این است  عنوان یک رویداد دراماتیک، موفق باشند. ماهیت یک رویداد رسانه از نظرپویایی، به
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به یک رویداد موقتی مشخص با که یک وضعیت منفرد یا یک بافتار و زمینه )مانند انتخابات( را 

 یک شروع، میانه و پایان، تکمیل کند. 

دهند، مردم را در یک فضای مشارکتی برای  رویدادها یک کارکرد اکتشافی را انجام می

کنند. برخی پژوهشگران نظریۀ سیاسی و ارتباطات  مشاهده و تبیین، به دور هم جمع می

خصوص هنگامی که دربردارنده  به دمساالرانه ـهای مر کنند که مناظره سیاسی، استدالل می

خوانند.  استانداردهای هابرماسی یا راولزی هستندـ گردهمایی را به آرامش و خونسردی فرا می

شود. در  های نمایشی و دراماتیک و بیان احساسی موجب دورشدن از بازتاب عقالنی می صحنه

مشورت و همفکری، قربانی لفاظی و  ای هستند، صورت رویدادهای رسانه هایی که به مناظره

 (.Coleman, 2013شوند ) های راهبردی می های واقعی، قربانی ارزیابی تحلیل

ای بر روی چگونگی  در این پژوهش، نشان داده شد که فرامتن مناظره و شرایط زمینه

ادی کنندگان و انتخاب راهبردهای کنش و واکنش آنها در روند مناظره تأثیر زی تعامل مناظره

سازی و محیط مناظره نیز در این خصوص تأثیر گذار است،  دارد. اگرچه ساختار و قالب برنامه

با سه  7871و  7871، 7899های  اما نقش کمتری دارد. چنانچه تجربه سه دوره مناظره

ها مدیریت  تدریج بر شرایط حاکم بر مناظره ساختار و قالب متفاوت نشان داد که اگرچه به

ت گرفته، اما خروجی نهایی همچنان، اتخاذ رویکرد حمله و دفاع و باال رفتن بیشتری صور

ها بوده است. با توجه به نتایج این  های فردی و شخصی در مناظره سطح تنش و درگیری

 شود: پژوهش، پیشنهادهای زیر ارائه می

 ای: ـ تبدیل مناظره از یک فرصت استثنایی برای نامزدها به یک رویداد رسانه

ها به تعداد  های سیاسی به دوران انتخابات و انجام این مناظره از طریق محدود نکردن مناظرهـ 

 زیاد در فاصله بین دو انتخابات،

عبارت  ها مشابه با دوران انتخابات به ـ از طریق بازکردن فضای سیاسی رسانه در سایر زمان

 دیگر، از طریق تبدیل تکثرگرایی موسمی به تکثرگرایی دائمی،

 ها، ـ از طریق کاهش بار مسئولیت صداوسیما در برگزاری مناظره

ـ از طریق تدوین قوانین و قواعد شفاف و مشخص، ساختار و چارچوب تعریف شده از مناظره 

 برای عموم مردم،

های مداخله میاندار  ها و شفاف ساختن قواعد و رویه ـ از طریق افزایش اختیارات مجری مناظره

 مناظره،
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کنندگان را وادار  ها و موضوعات مورد نظر جامع بصورت صریح و بسته که مناظره رسشـ طرح پ

 به پاسخگویی مشخص و صریح نماید و امکان قضاوت را برای بیننده ساده سازد. 

های مناظره و استفاده از خرد جمعی در این  ها و موضوع کردن مکانیسم طرح پرسش ـ شفاف

 رسانه و انتقال آن به نهادهای خارج از رسانه. امر و کاهش بار مسئولیت از روی

های مطرح شده  پذیر نمودن نامزدها در مقابل ادعاها و افشاگری ـ پاسخگو نمودن و مسئولیت

 در مناظره.

  



  761 های تلویزیونی...  کندگان با رقبا در مناظره مدل مفهومی نحوۀ مواجهه مناظره

 

 منابع

 ( .مبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریه زمینه7871استراس، آ. و کوربین، ج )  ،ای

 ن: نشر نی. ترجمۀ ابراهیم افشار، تهرا

 ( .اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه7891استراس، آ. و کوربین، ج ) ها،  ها و شیوه

 ترجمۀ بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی. 

 ( تحلیل گفتمان مناظره7899بالش آبادی. علی ) جمهوری  های تلویزیونی انتخابات دهم ریاست

 شناسی ارشد، دانشکده صدا و سیما.نامه کار اسالمی ایران، پایان

 ( گفتمان مناظره7897حجتی. سیدرضا ) کارها و ساختار گفتمانی مناظره )یک  و ای بررسی ساز

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور. تحقیق کاربردی(، پایان

 ( بررسی نقش تلویزیون در حوزه نقد و شیوه 7871فر، عبدالرحمن و الهه ابوالحسنی ) حسنی

 . 17 - 11، 1، پیاپی 7ای در حوزه رسانه و فرهنگ، شمارۀ  مناظره. مطالعات میان رشته

 ( استراتژی7891دانایی فرد، حسن و سید مجتبی امامی )  های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه

 . 17-71، 1پیاپی  7پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت، شمارۀ 

 ( تعیین سهم7899سلیمانیان، محمدحسین ) های  سه رکن مجری، موضوع و مهمان در برنامه

 نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صدا و سیما. گفتگو محور سیاسی شبکه اوّل سیما، پایان

 های  ( تحلیل کاربردی عبارات احتیاط آمیز و تشدیدکننده در مناظره7871نیا، سیده مریم ) علوی

 ه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران.نام جمهوری ایران و امریکا، پایان تلویزیونی ریاست

 ( ( روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریه برپایه )گراندد 7876فراستخواه، مقصود

 ( تهران: آگاه.GTMتئوری 

 جمهوری اسالمی  های انتخابات ریاست ( تدوین الگوی برگزاری مناظره7871قصبه، محمد ) میرزایی

 شناسی ارشد، دانشگاه صدا و سیما.نامه کارایران، پایان
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