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 چکیده

مطالب  بانیمحتوا و دروازهدر تولید  های اقناعیشناسایی میزان و نحوه استفاده از تکنیکهدف تحقیق 

ایران و سه روزنامه  جمهوری اسالمی شبکه یک تلویزیون در «دریافت یارانهانصراف از » طرح مرتبط با

های استفاده شده آیا تکنیککند  مطالعهتا  بود این پژوهش به دنبال آن. است «کیهان»و  «اعتماد»، «ایران»

به روز هستند یا  مطرح شده در منابع مبتنی بر اصول اقناعی مطالعهمورد در موضوع تحقیق در چهار رسانه 

 خیر؟

نتایج . استفاده شده است« تحلیل مضمون»و « تحلیل محتوا»این تحقیق از دو روش  دادن برای انجام

وجود  ی مورد مطالعهها همصدایی بین رسانه« انصراف از دریافت یارانه»موضوع  دردهد  تحقیق نشان می

های رسانهدر  نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که .است وجود داشتهبین آنها داری تفاوت معنیو  نداشته

 منتشر شده است که( دولت یازدهم) صوص این طرح و مجری آنخدر  شده مطالبی با مضامین منفی مطالعه

 .تبیین کننده دالیل شکست این طرح باشد تواند می

استفاده  ۀنحوند و اهنداشت ها و اصول اقناعیاز تکنیک استفاده هدفمندی ،خالقان پیامها،  بر اساس یافته

این رسد  به نظر میضمن آنکه بر اساس نتایج  بوده است اصلی ۀشیو ها برخالفبرخی از اصول در پیاماز 

های اقناعی برای انصراف از دریافت یارانه به  طرح بین اجبار و اقناع شناور بوده و مسئوالن در بین تالش

 .عنوان واکنش رسمی تکلیف مشخصی نداشتندعنوان فداکاری و حذف غیر نیازمندان به 

 

 .عناصر ارتباط و های اقناع تکنیکیارانه، دریافت ، انصراف از ایرسانه اقناع :کلید واژگان
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 و طرح مسئله مقدمه

بر . روددر ایران به شمار می های ناموفقیکی از کمپین 1313در سال  «انصراف از دریافت یارانه»طرح 

بر اساس درخواست دولت از  «دریافت کنندگان»نتایج حاصل از اجرای این طرح تنها سه درصد از مبنای 

بر اساس ارزیابی های علمی صورت گرفته، دالیل متعددی در مورد دالیل عدم  .دادندریافت یارانه انصراف د

هایی است که از طریق پیامها و محتوای استقبال مردم از این طرح مطرح شده که یکی از آنها مربوط به رسانه

 .های متخلف در ارتباط با این طرح به مردم منقل شدرسانه

بدون شک . باشدطرح می این ای همراهی نکردن مردم دردالیل رسانه مطالعههدف از این تحقیق، 

 های ارتباطی مربوط به این طرحهایی که در طراحی پیامای شکست این طرح، نقصشناسایی دالیل رسانه

گران در زمان اجرای این و نیز نقش ضعیفی که ارتباط ها و اصول اقناع، عدم استفاده از تکنیکوجود داشت

 .بهتری برخوردار شداز نتایج بتوان های مشابه ها و کمپینطرحدر تا  کندمیکمک طرح ایفا نمودند، 

 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

در حوزه رسانه و ارتباطات همواره مورد توجه بوده و سابقه پژوهش در این اقناع به عنوان یک مساله مهم 

 کند می تالش گر ارتباط آن در که است نمادین فرآیندی اقناع. گردد میالدی باز می 1192های  زمینه به دهه

 یک در پیام انتقال طریق از موضوع یک با ارتباط در را خود رفتارهای یا ها نگرش تا کند متقاعد را مردم

 (.8: 0223 ، پرلوف) دهند تغییر آزاد، انتخاب فضای

گیر،  ط گر، پیام، ارتبا ارتباط)تمامی عناصر ارتباط  دهدنشان می های معاصر مرتبط با اقناع پژوهشنتایج 

 دخیل هستند [و اقناع نگرشو متعاقب آن تغییر ] معنی در ایجاد و تغییر (کانال، پارازیت، بازخورد و زمینه

توجه و به تعریف فرستنده از پیام  توجهریزان ارتباطی برنامهیکی از اشکاالت  و (131: 1310محسنیان راد، )

 و سیگنایتزر ویندال،) دربارۀ پیام دارد[ متأثر از عناصر دیگر ارتباط]که گیرنده به برداشتی است  نکردن

 .(33: 1387 اولسون،

 اقناعو ارتباط  عناصر

ها و  گیران را از طریق این ویژگی که ارتباط دارندهایی  گران موفق در امر اقناع ویژگی ارتباط :گرارتباط

. هستند  ، اعتبار، جذابیت و شباهتبندی اقتدار ها در یک دسته این ویژگی. دهند فرآیندها تحت تأثیر قرار می

فقت کردن پاداش خاص به دست آورند و در اقتدار، افراد رفتار بخصوص را به این دلیل که انتظار دارند با موا

گر معتبر در مقابل در نگرش افراد از طریق درونی کردن،  ارتباط. پذیرند  از مجازات و مذمت دوری کنند، می

ها موافق  کنند که این توصیه گران معتبر را قبول می های ارتباط این دلیل توصیهافراد به . گذارد تأثیر می

تأثیرگذار  ،از طریق فرآیندهای عاطفی همانند تمایزنیز گران جذاب  ارتباط. ا هستندهای آنه ها و نگرش ارزش

رسان از جهاتی چون عقاید و دیدگاه شبیه به گیرندگان وقتی پیام همچنین (.100: 0223پرلوف، ) هستند
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 .(099 :1310کریمی، )یابد  رسانی و متقاعد کردن افزایش می پیام باشد، اثر بخشی او در پیام

پژوهش شده  یها برخی از تکنیک. های اصلی تالش اقناعی است از فعالیتیکی نیز تهیه پیام  :پیام

 ،«کلمات درخشان»، «مشخص کردن دشمن»، «پیام در قالب روایت»، «ترس» برای تأثیرگذاری پیام،

 .هستند« لنگراستفاده از » و «ثباتو  سازگاری» ،«احساس گناه»، «کمیابی و قانون کمبود» «زنی برچسب»

دسترسی  آنافراد ابتدا با خطر مواجه و سپس به ابزاری برای مواجهه با ترس  تکنیکبرای استفاده از 

بین  مثبتهمبستگی  دهندهنشان  تحقیقاتنتایج . (0 :0216، 1مکوسکی، دیالرد و شن) کنند پیدا می

هایی که در آنها  پیامهمچنین .  (026: 0227، 0لویس، واتسون و وایت) استبرانگیختگی ترس و اقناع 

هایی که در آنها  پیامو  (08: 0226، 3هوگان و اسپکمن) شود وجود داشته و سرزنش می «دشمن مشخص»

 دارند در اقبال از یک اندیشه یا کاال ای بر مخاطب تأثیر اثبات شده، هایی از کمیابی و کمبود وجود دارد نشانه

کلمات مثبت و درخشان  ،تحقیقات انجام شدهنتایج  بر اساس. (117: 1310چالدینی، گلدستاین و مارتین، )

تکنیک نیز از در نقطه مقابل و  (07: 1371پراتکانیس، ) تأثیر مثبتی در پذیرش یک فکر و کاال دارندنیز 

 شود میاستفاده  ،ای بدون بررسی شواهد تحریک برای رد فکر و عقیده درگذاری  یا اسم« زنی برچسب»

 . (100: 1388سورین، تانکارد و )

ریزی ارتباطی  یکی از مهمترین مسایل در هرگونه برنامه نیزانتخاب رسانه عالوه بر پیام،  :انتخاب رسانه      

که استفاده از آنها را در شرایط خاصی ممکن و در دیگر  دارندها مزایا و معایبی  هر کدام از رسانه .است

 (.12: 0213 ،9رایس و اتکین) سازد شرایط ناممکن می

. توان در تبلیغ اندیشه یا کاال استفاده کرد مینیز های مربوط به پارازیت  ز تکنیکهمچنین ا  :پارازیت

انسان در آن واحد که  شودگفته می. هستند« سردرگمی»و « سرگرم کردن»ها  دو مورد از این تکنیک

را با اطالعات مثبت  مخاطبذهن  تا بر این اساس توصیه شده .تواند حواسش را به چند چیز جلب کند نمی

 (.71-78 :1381هوگان، )پر کنید و اجازه ندهید فرصت اندیشیدن به چیزهای منفی را پیدا کند 

اند که در یک  در ارتباط با مخاطب و نقش آن در اقناع تعیین کنندهنیز لفه مؤچندین  :مخاطب

های  مولفه .شناختی و روانشناختی قابل تفکیک هستندارتباط شناختی، زیست : بندی آنها به سه مولفه دسته

  (.391: 1310محسنیان راد، ) دنتوجه، ادراک و تفسیر انتخابی اشاره دار بیشتر بهارتباط شناختی 

های اقناعی معموالً  پیام .هستند های زیست شناختی بین مولفهدر عامل تعیین کننده نیز هوش و سن 

  .(121 :1388تن، )دارند که هوش متوسطی دارند  بیشترین تأثیر را بر مخاطبانی

وقتی پیام . هستند «حاالت و احساسات» و «عزت نفس»نیز روانشناختی ها در زمینه  مهمترین ویژگی

حکیم )گیرند  ساده است، افرادی که دارای سطح متوسطی از عزت نفس هستند، بیشتر تحت تأثیر قرار می

 (.391: 1312آرا، 
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بیشتر تحت تأثیر تدابیر افراد  شود و احساسات نیز اثبات شده که خستگی باعث میدر زمینه حاالت 

 نیز  ، عواطف مثبتمشابهو به طریقی  (103 :1310چالدینی، گلدستاین و مارتین، ) ندبگیر فریبنده قرار

: 0212 گریسکویسوس، شیوتا و نئوفلد،) ندکن ارزیابیورودی را با دقت اطالعات کمتر شود افراد  باعث می

111.)  

تواند بر چگونگی ارزیابی افراد از یک موضوع خاص نقش داشته  مینیز زمینه یا شرایط موقعیتی  :زمینه

 (  107 :1312بونر و وانک، ) ریز ارتباطی بسیار ارزشمند است شناخت این امر برای برنامه .باشد

گوید که ما درست  این قانون می .است «تأثیر همقطاران» این زمینه،یکی از متغیرهای تأثیرگذار در 

 (.87: 0221، 0چالدینی)کنیم  اساس اقدام دیگران قضاوت می بودن یک رفتار در یک موقعیت خاص را بر

 (.71 :1310کریمی، )تأثیر دیگران بیشتر است  ،هنگامی که وضعیت نامشخص و مبهم است

 روش پژوهش

از تحلیل  7و روش مورد استفاده ترکیبی 6یا پراگماتیسمپارادایم مورد اتکا در تحقیق حاضر عملگرایی  

در قالب )های کمّی و کیفی را پارادایم پراگماتیسم استفاده از همه روش .است 1و تحلیل مضمون 8محتوای کمی

 (.008 :ب/ 1312محمدپور، )پذیرد های دیگر تحقیق میبرحسب موضوع، طرح، هدف و الزام( های ترکیبیروش

تحلیل محتوا را شامل هر نوع تکنیک پژوهشی برای ساخت استنباط از طریق شناسایی منظم هولستی، 

 (.120 :الف/ 1312محمدپور، )کند میمعرفی ها های خاص پیامو عینی ویژگی

ها و ها، مفهومشناسایی، تحلیل و گزارش مضمون به منظوره یا فن تحلیلی یک رویّنیز تحلیل مضمونی 

ها های آشکار یا ضمنی موجود در دادهکند عقیدهتحلیل مضمونی تالش می. هاستنده در دادهالگوهای تکرار شو

 (. 103 :1310میرزایی، )های الگویی دست یابد بندی آنها به مضمونرا شناسایی و از طریق کدگذاری و طبقه

ها با مطالب، داده آماده شد و پس از کدگذاریمحقق ساخته ای تحلیل محتوا، کدنامهبرای انجام دادن 

بر . استفاده شد MAXQDAبرای انجام دادن تحلیل مضمونی نیز از نرم افزار . ش شدپرداز SPSSافزار نرم

 .بندی محتوا، فراهم شدامکان کدگذاری باز مطالب تایپ شده و مقولهافزار اساس این نرم

، «ایران»های روزنامهمطالب شبکه یک تلویزیون ایران و  و اخبار ها برنامه ،جمعیت آماری تحقیق

این پخش شده در  محتوای مطالعهبا  .است 1313ماه فروردین 31تا  16در بازه زمانی « اعتماد»و « کیهان»

 . مطلب و برنامه شناسایی شدند 910مجموع ها، در  رسانه

با توجه به جدول و  بودگیری تصادفی منظم  نمونهطریق تحلیل محتوای کمی از  گیریشیوه نمونه

تحلیل مضمونی نیز بر دادن برای انجام  .انتخاب شد نزدیک به نیمی از جمعیت آماریگیری مورگان،  نمونه

ها به صورت هدفمند انتخاب گیری مشخص و نمونه ، چارچوب نمونه(تحلیل محتوا)بخش اول  مطالعهاساس 

 .نددش
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 12، محقق بر این اساس. شد انجامضریب اسکات  نیز با استفادهپایایی ابزار تحلیل محتوا  سنجش

ها بیش  مقولهدرصد از محتوا را در فاصله یک ماهه مجدد کدگذاری کرد و ضریب محاسبه شده اسکات برای 

چندتن از از اعتبارسنجی قضاوتی استفاده شد و  نیزاعتبار ابزار پژوهش  سنجشبرای  .بود 70/2از 

 . متخصصان کدنامه را تأیید کردند

 

 های پژوهش الئوس

« ها انصراف از یارانه»های اقناعی برای متقاعد کردن مردم برای  از چه تکنیک های مورد پژوهش رسانه -

 های طرح شده در منابع جدید منطبق و مرتبط است؟ ها تا چه حد با تکنیک اند و این تکنیکاستفاده کرده

هرا  گیری نسبت به موضوع انصرراف از دریافرت یارانره   در جهت مطالعههای مورد تفاوتی بین رسانهآیا  -

 شود؟دیده می

کرد اعالم هزینهو  (هابه عنوان مجری طرح هدفمندی یارانه)مضامین مورد استفاده در خصوص دولت  -

آیا ایرن مضرامین در خردمت اهرداف     کدامند؟  مطالعههای مورد در رسانهها  منابع حاصل از هدفمندی یارانه

 اقناعی هستند؟

 

 های پژوهش یافته

در ادامره مقالره   و برای پاسخگویی به سواالت تحقیرق  های این پژوهش در دو قالب کمی و کیفی  یافته

 .استارائه شده 

 های کمی یافته

 استفاده از منابع معتبر 

 مطالعه. ها استفاده شده است گران معتبر در موضوع هدفمندی یارانه درصد مطالب از ارتباط 8/10در 

شده در  مطالعههای  دهد که رسانه نشان می« شده مطالعههای  رسانه»و « استفاده از منابع معتبر»رابطه بین 

یزان استفاده از منابع معتبر که عمده بیشترین م. داری با یکدیگر داشتند استفاده از منابع معتبر تفاوت معنی

 .بوده است« روزنامه ایران»آنها نیز از شاخص تخصص برخوردار بودند، مربوط به 

 

 

 

 



091 

 ...ها در اقناع افکار عمومی نقش رسانه

 «نام رسانه»و « منابع معتبر»ارتباط بین استفاده از . 1 جدول

 منابع معتبر
 نام رسانه

 جمع
 اعتماد ایران کیهان شبکه یک

 دارد
 00 1 17 1 6 تعداد

 10/8 3/1 30/1 3 7/7 درصد

 ندارد
 171 31 36 30 70 تعداد
 87/0 16/1 67/1 17 10/3 درصد

 جمع
 116 30 03 33 78 تعداد
 122 122 122 122 122 درصد

222/2 Sig =              3 DF =              296/00 =0    X 

 ها گیری مطالب در موضوع یارانه جهت 

درصد از  1/08. بود« تردیدآمیز»درصد نیز  8/10و « تشویق کننده»از مطالب درصد  0/01گیری کلی  جهت

 .داشتند« خنثی»گیری  مطالب نیز جهت

دهد که از نظر آماری  نشان می« گیری مطالب جهت»و « های مطالعه شده رسانه»نتیجه سنجش رابطه بین 

بر این . های مورد مطالعه وجود دارد هها و رسان داری در نحوه انعکاس مطالب مربوط به یارانه تفاوت معنی

بیشتر « روزنامه اعتماد»بیشتر تأیید کننده و رویکرد « ایران  روزنامه»و « شبکه یک»اساس رویکرد 

 .بود« تردیدآمیز»بیشتر « روزنامه کیهان»و رویکرد « خنثی»

 «رسانه های مورد مطالعه»و « گیری مطلب جهت»ارتباط بین . 2جدول 

 گیری جهت
 هرسان

 جمع
 اعتماد ایران کیهان شبکه یک

 تشویق کننده
 116 7 92 6 63 تعداد

 01/0 01/1 70/0 18/0 82/8 درصد

 تردیدآمیز
 00 7 2 18 2 تعداد

 10/8 01/1 2/2 09/0 2/2 درصد

 خنثی
 00 18 13 1 10 تعداد

 08 06/3 09/0 07/3 11/0 درصد

 جمع
 116 30 03 33 78 تعداد

 122 122 122 122 122 درصد

222/2 Sig =              6 DF =                  868/122 =0    X 
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 تصدیق انصراف از دریافت یارانه و استفاده از منابع معتبر 

ها  اند، آنها طرح انصراف از دریافت یارانه گران معتبر حضور داشته درصد از مطالبی که در آنها ارتباط 82در 

تصدیق یعنی اینکه  .اند کرده و در این راستا مخاطبان را تشویق به انصراف از دریافت یارانه اند را تصدیق کرده

شخصی که مورد احترام یا منفور است بگوید فکر، برنامه یا محصول یا شخص معینی خوب یا بد است 

 (160: 1388تانکارد و سورین، )

منابع جذاب در موضوع تحقیق از جذابیت . استدرصد از مطالب استفاده شده  0/1از منابع جذاب نیز در 

 .اجتماعی برخوردار و شامل بازیگران و هنرمندان بودند

 «استفاده از منابع جذاب»از سوی منابع معتبر و « تصدیق انصراف از دریافت یارانه»توزیع فراوانی و درصد   .3جدول 

 درصد تعداد جذابیت  درصد تعداد تصدیق

 0/1 3 دارد 82 02 دارد

 0/18 113 ندارد 02 0 ندارد

 122 116 جمع 122 00 جمع

 گیری مطالب در خصوص دولت جهت 

از مطالب  درصد 9/01 .بود «خنثی»نسبت به دولت گیری  جهت ،درصد از مطالب 3/69در 

از نظر آماری تفاوت  .داشتند« منفی»گیری  جهتنیز درصد  3/19و « مثبت»گیری  جهت

گیری مثبت  بیشترین جهت. داشتگیری نسبت به دولت وجود  ها و جهت داری بین رسانه معنی

 .نسبت به دولت مربوط به روزنامه ایران و سپس شبکه یک بود

 « مطالعهمورد رسانه »و « گیری مطالب درباره دولت جهت»رابطه بین  .4جدول

 گیری جهت
 نام رسانه

 جمع
 اعتماد ایران کیهان شبکه یک

 منفی
 08 1 2 17 0 تعداد
 19/3 08/1 2/2 01/0 0/6 درصد

 مثبت
 90 0 00 0 13 تعداد
 01/9 6/3 91/0 10/0 16/7 درصد

 خنثی
 106 01 31 11 63 تعداد
 69/3 60/6 08/0 33/3 82/8 درصد

 جمع
 116 30 03 33 78 تعداد
 122 122 122 122 122 درصد

222/2 Sig =              6 DF =                707/79 =0    X 
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 های اقناعی استفاده از تکنیک 

میل به موفقیت و »و « درد و درمان»ها،  های استفاده شده برای انصراف از دریافت یارانه پرتکرارترین تکنیک

استفاده از تکنیک ». ها بود های مربوط به طرح هدفمندی یارانه درصد از کل پیام 18هر کدام در « کامیابی

های بعدی  درصد در رتبه 7/12نیز با « ز لنگراستفاده ا»ها و  ها و توسل به ارزش درصد از پیام 0/10در « ترس

 . های مطالعه شده موجود بود درصد از پیام 0/12کلمات درخشان نیز در . قرار داشتند

درد »، (درصد 1/03)« تأثیر همقطاران»های شبکه یک،  های استفاده شده در اخبار و برنامه پرتکرارترین تکنیک

، (درصد 0/02)« میل به موفقیت و کامیابی»، (درصد 1/03)« کلمات اثر بخش»، (درصد 1/03)« و درمان

 . بود( درصد 0/11)« استفاده از لنگر»و ( درصد8/10)« سازگاری، تعهد و ثبات»

، (درصد 0/32)« میل به موفقیت و کامیابی»های استفاده شده در روزنامه ایران  همچنین پرتکرارترین تکنیک

در . بودند( درصد 0/13)« استفاده از لنگر»و ( درصد 9/06)« ترس تکنیک»، (درصد 9/06)« درد و درمان»

 .بود( درصد 0/10با )« استفاده از لنگر»روزنامه اعتماد نیز بیشترین تکنیک استفاده شده 

 های مورد مطالعهرسانههای اقناعی در  توزیع فراوانی و درصد استفاده از تکنیک. 5جدول 

 های اقناعی تکنیک

 رسانه نام

 جمع اعتماد روزنامه ایران روزنامه کیهان روزنامه یک شبکه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 
 از استفاده

 ترس تکنیک

 10/0 09 6/3 0 06/9 19 6/1 0 7/7 6 بلی

 87/8 170 13/8 32 73/6 31 13/1 31 10/3 70 خیر

 122 116 122 30 122 03 122 33 122 78 جمع

 دشمن

 مشخص

 3/6 7 2 2 13/0 7 2 2 2 2 بلی

 16/9 181 122 30 86/8 96 122 33 122 78 خیر

 122 116 122 30 122 03 122 33 122 78 جمع

 کلمات

 یا اثربخش

 درخشان

 12/0 02 3/1 1 1/1 1 2 2 03/1 18 بلی

 81/8 176 16/1 31 18/1 00 122 33 76/1 62 خیر

 122 116 122 30 122 03 122 33 122 78 جمع

 درمان و درد

 17/1 30 6/3 0 06/9 19 3 1 03/1 18 بلی

 80/1 161 13/8 32 73/6 31 17 30 76/1 62 خیر

 122 116 122 30 122 03 122 33 122 78 جمع

 سازگاری،

 ثبات و تعهد

 7/7 10 3/1 1 7/0 9 2 2 10/8 12 بلی

 10/3 181 16/1 31 10/0 91 122 33 87/0 68 خیر

 122 116 122 30 122 03 122 33 122 78 جمع

 گناه احساس

 0/1 12 2 2 7/0 9 2 2 7/7 6 بلی

 19/1 186 122 30 10/0 91 122 33 10/3 70 خیر

 122 116 122 30 122 03 122 33 122 78 جمع
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 های اقناعی تکنیک

 رسانه نام

 جمع اعتماد روزنامه ایران روزنامه کیهان روزنامه یک شبکه

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 به میل 

 و موفقیت

 کامیابی

 17/1 30 3/1 1 32/0 16 6/1 0 02/0 16 بلی

 80/1 161 16/1 31 61/8 37 13/1 31 71/0 60 خیر

 122 116 122 30 122 03 122 33 122 78 جمع

 از استفاده

 لنگر

 12/7 01 10/0 9 13/0 7 3 1 11/0 1 بلی

 81/3 170 87/0 08 86/8 96 17 30 88/0 61 خیر

 122 116 122 30 122 03 122 33 122 78 جمع

 و سرگرمی

 کردن پرت

 حواس

 1/0 3 2 2 2 2 2 2 3/8 3 بلی

 18/0 113 122 30 122 03 122 33 16/0 70 خیر

 122 116 122 30 122 03 122 33 122 78 جمع

 و سردرگمی

 بمباران

 اطالعاتی

 2/0 1 2 2 2 2 2 2 1/3 1 بلی

 11/0 110 122 30 122 03 122 33 18/7 77 خیر

 122 116 122 30 122 03 122 33 122 78 جمع

 تأثیر

 همقطاران

یا همرنگی 

 با جماعت

 16/8 33 3/1 1 02/8 11 1/1 3 03/1 18 بلی

 83/0 163 16/1 31 71/0 90 12/1 32 76/1 62 خیر

 122 116 122 30 122 03 122 33 122 78 جمع

 کردن درگیر

 0 9 2 2 2 2 2 2 0/1 9 بلی

 18 110 122 30 122 03 122 33 19/1 79 خیر

 122 116 122 30 122 03 122 33 122 78 جمع

 معامله هنجار

 عمل و مثل به

 متقابل

 1 0 2 2 1/1 1 2 2 1/3 1 بلی

 11 119 122 30 18/1 00 122 33 18/7 77 خیر

 122 116 122 30 122 03 122 33 122 78 جمع

 اثر تکنیک

 یا ای همقابل

 ها زنک گول

 9/6 1 3/1 1 1/9 0 2 2 3/8 3 بلی

 10/9 187 16/1 31 12/6 98 122 33 16/0 70 خیر

 122 116 122 30 122 03 122 33 122 78 جمع

 عضویت متوهّ

 گروه یک در

 0 9 2 2 3/8 0 2 2 0/6 0 بلی

 18 110 122 30 16/0 01 122 33 17/9 76 خیر

 122 116 122 30 122 03 122 33 122 78 جمع

 گذاری یا نام

 زنی برچسب

 1 0 2 2 2 2 2 2 0/6 0 بلی

 11 119 122 30 122 03 122 33 17/9 76 خیر

 122 116 122 30 122 03 122 33 122 78 جمع
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 های کیفی یافته

در اخبار . به نحو موفقی عمل کردند «میل به موفقیت و کامیابی»شده در استفاده از  مطالعههای  رسانه

شد که این طرح سبب رشد و توسعه اقتصادی در کشور  و مطالب مربوط به انصراف از دریافت یارانه اعالم می

آن بیشترین فراوانی را در  «های ارتقای سالمت و بهبود شاخص» و «ها وعده برای تقویت بیمه». خواهد شد

 .داشت شده مطالعههای  پیام

های بدون عمل بسیاری که  توان تحلیل کرد که به واسطه وعده می ای،زمینه هایر اساس شاخصب

اند، انتظار اینکه مخاطب به آنها اعتماد کرده و آنها را به طور کامل  های مختلف تاریخی داده در دورهمسئوالن 

 . باور کند، انتظار درستی نخواهد بود

بر اساس تعاریف هر چیزی که . بود های پرکاربرد در این طرحنیز از تکنیک «درد و درمان»استفاده از 

از این تکنیک اقناعی در روزنامه ایران و . شود درد نامیده می ،باعث شود شخص احساس تنش و ناراحتی کند

های اعتماد و کیهان در این خصوص مطالب  های شبکه یک استفاده زیادی شده؛ اما در روزنامه اخبار و برنامه

 . بودقابل اعتنایی منتشر نشده 

، «مناسب نبودن وضع بهداشت و درمان»شود،  در بین تمامی شرایطی که به عنوان درد دیده می

 .شد با اجرای طرح هدفمندی و انصراف مردم، درمان خواهد شدترین دردی بود که عنوان می اصلی

 به عنوان درد و تأمین امنیت غذایی و بهتر« مناسب نبودن وضع اقتصادی نیازمندان»در رتبه دوم 

از جمله دردهای دیگر که در این زمینه احصاء  .شد شدن وضع اقتصادی آنها به عنوان درمان مطرح می

مناسب نبودن وضع اشتغال، افزایش   های عمرانی، کسری بودجه، ناقص ماندن طرح :توان به ند، میشد

تولید انرژی  نقدینگی، رشد منفی اقتصاد کشور، مناسب نبودن وضع محیط زیست و همچنین پایین بودن

 .اشاره کرد برق و احتمال قطعی آن در تابستان

باید تغییر را به چیزی که وی   گیر مخالف به انجام دادن کاری،گر به منظور متقاعد ساختن ارتباط اقناع

جاوت و ) نام برده شده است« لنگر»از این باورها و اعتقادها به عنوان . از قبل بدان اعتقاد دارد، مربوط کند

 (.06: 1312ادانل،

. های دینی اختصاص داشت ها و ارزش عمدۀ مضامین استفاده شده مرتبط با این بحث اقناعی به باور

های مسئوالن اجرایی این طرح آن بود که توانستند نظر مثبت مراجع تقلید را در خصوص  یکی از موفقیت

ید و با طرح کردن مباحثی در خصوص ها با نقل قول از مراجع تقلرسانه. اجرای این طرح دریافت کنند

مرتبط با این اصل اقناعی تولید  مناسبیهای  المال و آلوده نکردن اموال با درآمدهای مشکوک، پیام بیت

های دینی تالش داشتند تا مردم را متقاعد کنند که  با تمسک به کلید واژه همچنینمسئوالن اجرایی  .کردند

کمک به »، «خیرخواهی»های استخراج شده در این خصوص  لید واژهعمده ک. در این طرح ثبت نام نکنند
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« عمل به وظیفه شرعی»و « فداکاری»، «ایثار و از خودگذشتگی»، «رضایت خداوند»، «انفاق»، «نیازمندان

 .بودند

در  .زنی داشت، استفاده شده بود هایی که نشان از برچسب های تلویزیون، از عبارت در سه مورد از پیام

دیگر نیز   در دو پیام. شدزنی  برچسب« مسئولیتی بی»دارها با عنوان  گرفتن یارانه برای پول ،ها ز برنامهیکی ا

شخصیتی و  یارانه دریافت کند، نشان از بی ،دار مضامین پنهان داللت بر این داشتند که اگر فرد سرمایه

 .مسئولیتی او در قبال جامعه است بی

اما در  ؛استفاده نشده بود آن در معنای تخصصیدرگیر کردن از تکنیک  شده مطالعهی ها در روزنامه

رسد که این موضوع بر اساس آگاهی کامل  البته به نظر می. مورد توجه بود تکنیکاین  شبکه یک چند برنامه

در کلیپی که از شبکه یک پخش شد، به عنوان مثال  .شود میهایی در آن دیده  سازان نبوده و ضعف برنامه

وی ... . دهد که این قانون چه هدفی دارد، نحوۀ محاسبه درآمد اعضای خانوار چگونه است ومجری توضیح می

مام مواردی که گفته شدن آیا شما نیازمند یارانه هستید؟ خودتان تبا توجه به »: پرسد در پایان این کلیپ می

 .«قضاوت کنید

بر اساس . دودر نزد مخاطب دامن زده ش «اهاحساس گن»در چندین پیام تلویزیونی تالش شد تا به 

بدون توجه زدودن احساس گناه  یافکار و اعمال ما به سو م،یکن یکه احساس گناه م یزمانمطالعات نظری 

بیشترین  .(027: 1371پراتکانیس، ) شود یجهت داده م ی،شنهادیمحاسن عمل پ ایاستدالل  کیصحت  به

های پخش این موضوع در کلیپ. بود «نسبت به وضعیت نیازمنداناحساس گناه »در این خصوص  ها تالش

دخلمان به »: گوید ها پیرمردی با لباس کهنه و ریش سفید می در یکی از کلیپ. شدشده بیشتر دیده می

در ادامه نیز تصویر و . «کرد یارانه خیلی کمک می. مستأجر هم هستم. دو تا پسر دارم. درس خرجمان نمی

من هر روز . مثل ما نیستند. پولدارها احتیاج ندارند»: گوید وی می. شود شهرداری پخش میصدای یک کارگر 

نوع . «رسه کجا میبه هزار تومان حقوق  822. کارگر چی کار کنه. آم سرکار می ،شم بلند می 3ساعت 

دامه این کلیپ و در ا. داشتنمایی و باورپذیری پیام نقش به سزایی  موسیقی و ترکیب صدا با  تصویر، در واقع

   .شود طبقات باال نباید به این یارانه فکر کنند در مصاحبه با فرد دیگر گفته می

هنجار معامله به مثل و عمل »از به کارگیری  هایی حاکی ها و شبکه یک گزاره روزنامهچند مطلب از در 

گر برای عمل منطبق با این تکنیک  رسد هدفمندی و تعمدی در ارتباط اما به نظر می ؛شود دیده می «متقابل

در اغلب موارد تالش شده است نشان داده شود که دولت حسن نیت داشته و به مردم . ندارداقناعی وجود 

انصراف ها  انهنیز با نیت خیر از دریافت یاراز این رو انتظار دارد مطابق این حسن نیت، مردم   اعتماد دارد،

  .دهند



111 

 ...ها در اقناع افکار عمومی نقش رسانه

باید توجه داشت دولرت در  » :ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، (00/1/13مورخ )روزنامه ایران 

 .ثبت نام مجدد دریافت یارانه خود مردم را به قضاوت طلبیده و اجباری هم بررای انصرراف نگذاشرته اسرت    

وقتی با مردم صادق باشیم و مسائل را شفاف مطرح کنریم، طبیعری اسرت کره      ...کند فقط قانون را اجرا می

هنگامی که مردم بدانند دولت مجبور اسرت بررای ترأمین منرابع      .شود تر می رفتار مردم نیز صادقانه متقابالً

نره  استقراض کند به گو –از منابعی که متعلق به ملت است –مالی یارانه، عالوه بر درآمدش میلیاردها ریال 

 .«اندیشند دیگری می

 اما با اصول ؛شود دیده می «بندی گروه»ی استفاده از تکنیک های ضعیفی در راستا در چند پیام تالش

به عنوان مثال تالش شد تا با دامن زدن به بحث ایرانی بودن در برابر . داشتاین تکنیک اقناعی فاصله اصلی 

ها هم تالش شد  در برخی از پیام .شودغیر ایرانیان، عزم باالی ایرانیان به عنوان یک ویژگی برجسته 

ها  های محدود و مشخصی در پیام پررنگ شوند و انصراف از دریافت یارانه به عنوان ویژگی این گروه گروه

توان انتظار تأثیرگذاری پیام در  ها، نمی ه ها و اعضای گرو رجسته شود؛ اما با توجه به گسترده نبودن این پیامب

 .میان قشر زیادی از مردم را داشت

اکنول نخبگان و تحصیلکردگان از دریافرت یارانره انصرراف    »: دکتر زیباکالم ،(00/1/13مورخ )روزنامه ایران 

 .«اند اقشار فرهیخته جامعه از دریافت یارانه انصراف دادهبسیاری از . اند داده

ای،  در مضامین مرتبط با اثر مقابله. اند ، مجریان طرح موفق نبوده«ای اثر مقابله»در استفاده از رویکرد 

شوند و این  ها به چه نحوی به افراد جامعه داده می که در کشورهای پیشرفته یارانه شددر چند پیام عنوان 

این مقایسه، استفاده ضعیفی از این شیوه اقناعی است؛ چرا که بافت . وضعیت در کشور ما چگونه است

ز نظر هزینه و تواند ا این کشورها با ایران قابل مقایسه نیست و مخاطب نمی... اجتماعی و   اقتصادی، فرهنگی،

 .ای انجام دهد ها در ایران و دیگر کشورها مقایسه کاربردی بودن شیوه

همرین مسریر را بره     ،ای از زمران  تمام کشورهای صنعتی امرروز در برهره  »(: 03/1/13مورخ )روزنامه ایران 

ای  اند به همین دلیل ما هم بررای موفقیرت بایرد قرانون را درسرت و بره شریوه        های مختلف طی کرده روش

 .«اجرایی کنیم تا به نتیجه مطلوب دست یابیم

را در این موضوع  «مشخص کردن دشمن»شده تنها روزنامه ایران راهبرد  مطالعههای  در بین رسانه

را ( نژاد دولت آقای احمدی)اقناعی در پیش گرفته و متناسب با این هدف تالش داشته است که دولت قبلی 

های این دولت و اقدامات انجام  سرزنش کند و در چندین پیام تصمیم ،به عنوان مسئول مشکالت پیش آمده

 . شده را مورد انتقاد قرار دهد

پرداخرت یارانره کره در    : بهمن آرمان اقتصاددان و کارشناس امور اقتصادی گفت»(: 01/1/13)روزنامه ایران 

ای فراهم شود تا افراد برا   مند شده و زمینه های دولت گذشته مشمول تمام افراد شده باید نظام فضای اشتباه

ر ابعراد گسرترده   اخرت یارانره د  پرد.... درآمد باال خودشان به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند
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های عمرانی عمالً از توان کافی برای اجرا برخوردار نباشرند و اکنرون بسریاری از     سبب شده بسیاری از طرح

هرا هرزار ترن بره دلیرل       ده. های عمرانی بیکار بمانند آالت و تجهیزات طرح ای مانند ماشین کاالهای سرمایه

ی دولت کار خود را از دسرت داده کره در نهایرت    های جار های عمرانی و افزایش هزینه کاهش شدید بودجه

 .«رشد اقتصادی کشور متأثر از آن کاهش یافته است

 .ها سرزنش شد همچنین در چند پیام ثروتمندان و طمع آنها در دریافت یارانه

هرای گذشرته    افراد متمول جامعه در طول سال»(: نماینده الهیجان)ایرج ندیمی :  (11/1/13)روزنامه ایران 

انی کره دو یرا چنرد    سبرای مثال ک. اند اندازه کافی و بسیار بیشتر از قشرهای دیگر از یارانه استفاده کرده به

اتومبیل دارند در برابر کسی که یک دوچرخه هم نداشت در طول سالیان سرال از یارانره بیشرتری اسرتفاده     

انردازه بررق یرک روستاسرت،      یا کسی که میزان انرژی الزم برای گرم کردن استخر منرزلش بره  . برده است

 .«خیلی بیشتر از حد معمول از یارانه بهره برده است

بر این اساس انصراف از دریافت . استفاده مناسبی شدشده  مطالعه هایدر رسانه «کلمات اثربخش»تکنیک از 

فعالیتی حاکی از قهرمانی، عدالت محوری،  :نمایی همچونها و کلمات خوش یارانه اقدامی مثبت و با واژه

 . توصیف شد... خدمت به جامعه، ایثار، نوع دوستی، سعادتمندی و 

در . توجه شده بود «سازگاری، تعهد و ثبات»ها به موضوع  در چندین پیام تولید شده در موضوع یارانه

بر سازگاری افراد با افکار، گفتار و اعمال  شودتالش می« سازگاری و ثبات»ساخت پیام با استفاده از تکنیک 

 (.96: 1381هوگان، )شود گذشته تأکید 

مایه دینی  ها بن بخشی از پیام. های موجود در این زمینه بر چند شیوه برای سازگاری متمرکز بودند پیام

ور دینی را در این داشتند و تالش داشتند تا با انتظار رفتارهای سازگار با اعتقادات دینی، رفتار همسو با ام

 .بزنندتالش داشتند تا به سازگاری بر اساس رفتار قبلی مخاطبان دامن نیز برخی دیگر . برانگیزندزمینه 

گفرت مرردم مرا فهریم و     ( لطف اهلل فروزنده)سخنگوی جمعیت ایثارگران » :(03/1/13مورخ )روزنامه ایران 

گفت که اگر کسی از آنان نیاز بره ثبرت نرام در     توان دهند و می متشرع هستند و منافع ملی را تشخیص می

  .«ها ندارد، این کار را انجام دهد بحث دریافت یارانه

 مطالعههای  های شبکه یک و مطالب روزنامه در اخبار و برنامه «تأثیر همقطاران»تکنیک از هر چند 

در استفاده از این تکنیک . بودها کمتر مورد توجه  این پیام اما اصل شباهت در ؛بودشده استفاده زیادی شده 

کوشند ما را متقاعد کنند که همه افراد گروهی که ما به آن تعلق داریم، برنامه او را  مبلغان میاقناعی 

 (.171: 1388تانکارد و سورین، )پذیرند و ما هم باید از جماعت پیروی کنیم  می

آموزش و پرورش، مردیران سرازمان میررا       های علوم، معاونان و مدیران وزارتخانه»(: 11/1/13)شبکه یک 

 .«ای از دریافت یارانه در مرحله دوم هدفمندی انصراف دادند های جداگانه فرهنگی در نامه
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جریمه یارانه بگیران »پرتکرارترین پیام از نوع ترس . اند استفاده کرده «ترس»هر چهار رسانه از تکنیک 

های طرح شده به رابطه بین دولت و  توان گفت که بیشتر ترس میتر  در یک تحلیل کلی. بود« غیرنیازمند

بگیران  یارانه -شد که تهدید می-در یک طرف دولت به عنوان منبع تهدید و در طرف دیگر . گشت ملت بر می

 .بودند

ارائره هرر نروع اطالعرات اقتصرادی نادرسرت از سروی         نامه دولت، بر اساس آئین» (:16/1/13)روزنامه ایران 

دریافتی و جریمه نقدی سه برابر میزان دریافتی  یارانهضیان به تشخیص سازمان، موجب استرداد وجوه متقا

ول و اعتبرار  پر ها و موسسات اعتباری، مکلفند بر اساس دستورالعملی که از شرورای   کلیه بانک ...خواهد شد

سرنجی اقتصرادی    مرالی و رتبره   ثبت نام را در ارزیابی توان (فرم)شود، اطالعات مندرج در کاربرگ  ابالغ می

 .«افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیالت لحاظ کنند

هایی بر  های منفی نسبت به دولت منتشر و داللت در مطالب روزنامه کیهان و روزنامه اعتماد گزاره

، «صادق نبودن اعضای دولت»، «ها برخورد دوگانه با مسئله یارانه»، «تدبیری در اجرای قوانین بی»

و ضعیف  صساختارهای ناق»و « آمیز اعضای دولت برخورد و رفتار تناقض»، «کارشناسی در دولت کفایتی بی»

از طرح  نکردن اعتمادی به مجموعه دولت و اقبال تواند بر بی ها می ها و داللت این گزاره. شددیده « دولت

 .باشدانصراف از دریافت یارانه تأثیرگذار 

روشی که دولت برای انصراف مردم از گررفتن یارانره در پریش گرفتره ترداعی      »: (00/1/13)روزنامه اعتماد 

عدم آمادگی و آشفتگی در اردوگراه یراران دولرت کره بایرد بره صرورت        . های ناپسند دولت قبلی است روش

ای ماننرد چگرونگی    منسجم و یکصدا در این خصوص عمل کنند به حدی است که حتری در موضروع سراده   

به اطالعات مربوط به مردم نیز اتفاق ( سرکشی)اطالعات ثبت شده از سوی مردم و دسترسی آزمایی  راستی

اعتمادی بیشتر مردم بره دولتمرردان را در پری     گویند که بی ای سخن می نظر وجود ندارد و هر یک به گونه

 .«خواهد داشت

ها عنوان نشده است  لت و رسانهدر موضوع نیازمندان و غیرنیازمندان، معیار مشخص و قابل اتکایی از سوی دو

خواهد نیازمندان را تشخیص دهد یا اینکه این تشخیص باید از سوی خود مردم  ای از اینکه دولت می و دوگانه

تشخیص نیازمندی را با  ،ای از مردم بخش عمده باعث شودتواند می همین موضوع. انجام شود، به وجود آمد

توان گفت که این طرح بین اجبار و اقناع  بر این اساس می .لت بسپارنداعالم میزان درآمد ماهانه خود به دو

های اقناعی برای انصراف از دریافت یارانه به عنوان فداکاری و حذف غیر  شناور بوده و مسئوالن در بین تالش

 .نیازمندان به عنوان واکنش رسمی تکلیف مشخصی نداشتند

به سرپرستان خانوارهای متقاضی که  این بند یارانه نقدی صرفاًبر اساس »(: 18/1/13: مورخ)روزنامه ایران 

شود، یعنی مجموع درآمرد آنهرا کمترر از رقرم      به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می

 . «تعیین شده توسط دولت باشد
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قشر متوسط و  دهد، افراد انصراف دهنده نشان میدر ارتباط با شده مطالعه  های های رسانه گیری جهت

 .گیرند؛ اما در این زمینه هم مطالب متناقضی منتشر شده است کارمندان در گروه انصراف دهندگان قرار نمی

مرال تولیرد   . مال ما نیست[ یارانه]»(: 01/1/13)، ایرج ندیمی نماینده مجلس 01بخش خبری   شبکه یک،

 .«هاست مال زیرساخت. تره است مال طبقات متوسط و پایین

نیازی عنوان  شود، عمدتاً تمکن مالی به عنوان شرط بی طرح میهایی که برای غیرنیازمندان  مالکدر 

عنوان تمکن مالی، عنوانی کالن بوده و افراد در سطوح مختلف درآمدی و بر اساس نیازهای تعریف . شود می

 .کند ن میهای آنها را تأمی توانند اعالم کنند که این پول بخشی از هزینه شده روزمره می

 گیری بحث و نتیجه

. شد با اقبال مردم مواجه نشده و شکست خورد طرحمطرح انصراف از دریافت یارانه که از سوی دولت 

مجریان به های مشابه را باال برده و  موفقیت طرحدرجه تواند  ای شکست این طرح می دالیل رسانه ارزیابی

 . کنندبا علم و توانمندی بیشتری اقدام  کندکمک 

دهد در  نظری نشان می مطالعههای مربوط به آن موضوعی جدید در ایران است و  اقناع و پژوهش

 . ارتباط مورد نظر قرار گیردفرآیند اقناعی باید تمامی عناصر  کمپینطراحی یک 

 ها ایجاد نشده دهد در طرح انصراف از دریافت یارانه همصدایی در بین رسانه نشان میاین تحقیق  نتایج

درصد از مطالب منتشر شده  13در  .آن باشد ضعف عملکرد ستاد مرکزیتواند  یکی از دالیل این امر میکه 

ها که بیشتر در  این نوع از پیام. به نوعی از مضامین تردیدآمیز برای انصراف از دریافت یارانه استفاده شده بود

 و جرای این طرح، تدبیر دولت در اجرای طرحاند، در خصوص نحوه اهای کیهان و اعتماد منتشر شده روزنامه

ها تردیدهایی ایجاد کرده و از این قابلیت برخوردارند که  انصراف یارانهاز کرد منابع حاصل هزینه ۀنحو

 . مخاطب را از پذیرش این طرح منصرف کنند

نظری طبیعی است اگر های یافتهبر اساس . شد گر اصلی این طرح محسوب می دولت یازدهم ارتباط

توانست نقش تأثیرگذاری در امر اقناع  می  شد، ها به تصویر کشیده می گیری مثبت در رسانه دولت با جهت

اگر . ها تصویر منفی از دولت ارائه شده است درصد از پیام 19در  دهد میاین پژوهش نشان  نتایج. داشته باشد

تدبیری و تناقض در  شود و بی طرح با شکست مواجه می اطمینان مردم در این موضوع که دولت در اجرای

مخاطب در که  طبیعی است  کرد منابع حاصل از این طرح وجود دارد،مجموعه دولت در نحوه اجرا و هزینه

 .کند ایجاد تردید آننسبت به پذیرش 

اد کند و توان استنباط کرد که این طرح درگیری باالیی برای مخاطب ایج بر اساس مطالعات نظری می

های موجود  ها را با دقت مطالعه کرده و بر اساس استدالل به واسطه درگیری زیاد، مخاطب انگیزه دارد تا پیام

مخالف طرح اقناعی بودند در هایی که  های به کار رفته در پیام استدالل. در پیام، آن را پذیرفته یا رد کند
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در مخاطب پرانگیزه برای پیگیری این طرح، تردید ایجاد توانستند میو داشتند برخی از موارد قوت باالیی 

 .کنند

ها به گونه مناسبی  توان گفت که از ظرفیت این تکنیک های اقناعی نیز می استفاده از تکینک ۀدر نحو

های اقناعی، در برخی از موارد نیز  از برخی تکنیک عالوه بر استفاده نکردن. برداری نشده است استفاده و بهره

به عنوان مثال در بحث مربوط به جاذبه . هایی تولید و منتشر شده است های اقناعی پیامبر خالف تکنیک

کننده به تواند تشویق عنوان شد که کمیابی با عالیق بشری در تضاد است و می« کمیابی و قانون کمبود»

 . ط کمبود باشداقدام متناسب با شرای

ها زمان در نظر  روز برای ثبت نام در طرح یارانه 12ای بود که تنها  اقناعی به گونه کمپینطراحی این 

متأثر از این تصمیم، در تمامی اخبار و مطالب روزهای پایانی ثبت نام، از قیدهای زمانی که با . گرفته شد

شد تنها یک یا دو روز تا پایان ثبت نام باقی  گفته می به عنوان مثال. محدودیت همراه بود استفاده شده بود

نام در گر بوده و به نوعی تشویق به ثبت این موضوع براساس جاذبه کمبود بر خالف اهداف ارتباط. مانده است

 .شد این طرح تلقی می

بان و مخاط گانبه قاعده شباهت در بین انصراف دهند« تأثیر همقطاران»همچنین در تکنیک مربوط به 

های نمادین و یا  ها که انصراف توان انتظار داشت این نوع از پیام پیام توجه نشده بود و بر این اساس نمی

 .داد، بر روی آحاد مردم تأثیرگذار باشد انصراف مسئوالن مختلف کشوری را نشان می

اما در حین اجرای این طرح ادبیات  ؛هر چند تکنیک ترس تأثیر زیادی در ثبت نام نکردن افراد داشت

رسید که دوگانگی بین ترساندن افراد و نادیده گرفتن قانون در اعمال  مسئوالن دولتی عوض شد و به نظر می

 .جریمه وجود دارد

در موضوع نیازمندان و غیرنیازمندان، معیار مشخص و قابل اتکایی از سوی  پایان نیز باید گفت کهدر 

خواهد نیازمندان را تشخیص دهد یا اینکه  ای از اینکه دولت می نوان نشده است و دوگانهها ع دولت و رسانه

توان گفت که این طرح بین  بر این اساس می .این تشخیص باید از سوی خود مردم انجام شود، به وجود آمد

ارانه به عنوان یک های اقناعی برای انصراف از دریافت ی اجبار و اقناع شناور بوده و مسئوالن در بین تالش

 .فداکاری و حذف غیر نیازمندان به عنوان یک واکنش رسمی تکلیف مشخصی نداشتند
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