
 883 -852  ، ص8311، تابستان 81رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 چکيده
با بررسی وضعیت کنونی ابزارها و شبکه های اجتماعی مجازی  و نیز آمار کاربران اینترنتی، 

، به جرات می توان گفت که امروزه فضای یک دهه گذشته  در تجربیات سیاسی و اجتماعی

مجازی به عنوان یک ابر رسانه، یکی از ابزارهای قدرتمند و تاثیر گذار در رویدادها و اتفاقات 

 .سیاسی و اجتماعی محسوب می شود

 داشت خواهدن چندانی تاثیر نباشد همراه آینده بینی پیش و نگاه با اگر گذشته تحلیل تردید بی

هدف   .گردد توام آینده برای عملیاتی راهبردی پیشنهاد با بینی پیش این که آن بهتر چه و

اصلی  این مقاله ، بررسی نقش شبکه های اجتماعی  در شکل گیری افکار عمومی با تاکید بر 

 دانههوشم کنترل برای علمی مدلی راهبردی پیشنهادی ،در این پژوهش انتخابات پیش روست. 

چهارچوب ارائه بر مبنای مطالعه ادبیات و بر اساس . است گردیده ارائه اجتماعی های شبکه

 بگاننخ با بررسی و بحث ماه چندین حاصل کهپیشنهادی   مدلروش کتابخانه ای تهیه شده و 

 بخش سه در باشد، می اجتماعی های شبکه و مجازی فضای ارتباطات، مصنوعی، هوش حوزه

 . است گردیده خالصه محتوا توزیع و تولید پایش،

 ،، فضای مجازی، انتخابات، مدیریت افکار عمومیشبکه های اجتماعی: واژگان کليدي

 .قدرت نرم
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 اميد محبی

 .ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطباییکارشناسی
 

  نام نویسنده مسئول:

 اميد محبی

 اجتماعی در جهت دهی افکار عمومی  هاي نقش شبکه

 و راهبردهاي پيش روآینده  انتخاباتپيش بينی  و انتخابات تحليل

http://www.rassjournal.ir/


 883 -852  ، ص8311، تابستان 81رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مقدمه
 ip امروزه اینترنت به عنوان یکی از مولفه های اصلی آزادی و دمکراسی معرفی می شود و بیش از یک سوم مردم جهان، با داشتن یک

این شبکه عظیم جهانی، نحت عنوان هویتی به نام کاربر اینترنتی یا شهروند اینترنتی، بخش اعظمی از امور و دغدغه های و متصل شدن به 

آن روزمره خود را ) خرید و فروش و معامالت اقتصادی، دریافت اطالعات، حضور اجتماعی و سیاسی، ارتباطات اجتماعی، انتخابات و... ( را در 

مطالعات  گسترده ایی توسط محققان داخلی و خارجی پیرامون موضوع نقش شبکه های اجتماعی بر انتخابات و سایر پدیده .دنبال می کنند

 سیاسی تحوالت در مجازی فضای و اجتماعی های شبکه نقش ( به بررسی2931التیامی و همکاران ) های سیاسی صورت گرفته از جمله: 

 وبالگها و اینترنت و عام طور به ارتباطی های رسانه که است اصلی پرسش این به پاسخ پی در ین پژوهشآفریقا پرداختند. ا شمال و خاورمیانه

 دلیاست.ع داشته افریقا شمال و خاورمیانه کشورهای در اسالمی بیداری و سیاسی تحوالت تداوم و گیری شکل در تاثیری چه خاص، طور به

رام جوانان در تبریز پرداختند. شه سیاسی مشارکت و اعتماد بر بوک فیس اجتماعی شبکة از استفاده ( به بررسی تأثیر2939همکاران ) و پور

پرداختند.  (اصفهان دانشگاه دانشجویان: موردی مطالعه) ملی هویت میزان بر اجتماعی های شبکه تأثیر ( به بررسی2939نیا و همکاران )

را به عنوان پدیده  88( به بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر افکار عمومی پرداختند. آنها انتخابات سال 2939ابراهیمی فر و یعقوب فر )

 طالعهم: شهری کاربران سیاسی پذیری جامعه بر اجتماعی های شبکه تاثیر ( به بررسی2931سیاسی مورد توجه قرار دادند. نوازنی و نوازنی )

 تأثیرات بررسی مقاله خود به ( در2931پرداختند. اشتریان و امیرزاده ) (2931-2988()ره)خمینی  امام المللی بین دانشگاه دانشجویان

( به بررسی شبکه های اجتماعی و نقش آن در 1009مک کالرگ ). پرداختند مشارکت سیاسی در تهران بر مجازی اجتماعی هایشبکه

پرداخته است. نتایج مطالعات وی که بر اساس روش مطالعه کتابخانه  South Bendرویکرد بررسی مشارکت در انتخابات  مشارکت سیاسی با

ای و اسنادی بوده است، نشان داد که عضویت در شبکه های اجتماعی به نوعی موجب تقویت مشارکت سیاسی و حضور فعالتر در انتخابات 

South Bend ( به بررسی نقش رسانه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی و ارزیابی نامزدهای ریاست 1029سترن )شده است. دیمیتروف و بی

( به بررسی تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی در مشارکت در انتخابات سال 1022در قفقاز پرداختند. دی هارت ) 1021جمهوری سال 

 توسط دانشجویان کالج در امریکا پرداخته است.  1021

 

 عمومیافکار 
ت بین اختالفا ها،ها، تشکلملت -افکار عمومی یعنی توجه همگانی حول یک موضوع حیاتی. افکار عمومی بیشتر در فضا و بستر دولت

افکار عمومی، عبارت است از خواهد افکار عمومی و مسیر آن را کنترل کند. یابد. چرا که در این فضا دولت میالملل شکل گرفته و رشد می

های بخش بزرگی از جامعه پیرامون یک موضوع در یک زمان معین. فرهنگ علوم اجتماعی، ذیل عبارت مجموع عقاید، نقطه نظرها و گرایش

عه در برابر افکار عمومی عبارت است از طرز تلقی و واکنش جمعی و مشهود که جزء بزرگی از جام"افکار عمومی این تعریف را آورده است: 

انجمن جهانی تحقیق افکار عمومی، مجموعه عقایدی که افراد  . از نظر دهندرویدادهای اجتماعی که اغلب مهم تلقی شوند میوند، نشان می

 باشند افکار عمومی نامیده میشود.درباره آن موضوع دارای منافع و عالیق می

می کند که افکار عمومی عصاره عقاید فردی نیست، اشاره  نکته به این  دیوسنفیلبز  ،ماهیت روند افکار عمومی پیراموندر مقاله ای 

بلکه آن چیزی است که از عالئق مشترک یک گروه درباره یک موضوع واحد و واکنش حاصله به عنوان ثمره آن عالئق ناشی می شود. 

، نوعی داوری از هستی اجتماعی انسان که میتوانافکار عمومی، پدیده ای است روانی ـ اجتماعی، با خصلتی جمعی و بازتابی (2981)متولی،

. ازاین رو حاصل جمع افکار فردی نیست، بلکه نتیجه کُنش متقابل فردی و تعریف کردمردم در یک مسأله همگانی مورد اختالف در زمانی 

اجتماعی و اقتصادی خاص است که در مجــموع میتوان آن را نوعی تولید اجتماعی نامیــد که در بسیاری از  گروهی در یک بافت فرهنگی،

 تواند خود را به گونه های مختلف بر مدیران و برگزیدگان تصمیم گیرنده تحمیل کند.موارد تعیین کننده است و می

 های اجتماعی گیری افکار عمومی در شبکهچگونگی شکل 

وجود گیرد، مشکل های اجتماعی و فضای مجازی چگونه شکل میرد اینکه افکار عمومی در جوامع سنتی و جوامع قبل از شبکهدر مو

هـا، المللی، زمــان، فرصـتمذهب، سنت، عادات ملی، تربیت، خانواده، محیط، همسایگان، طبقه حاکم، اوضاع بین "والتر لیپمن عوامل . دارد

های خانواده، گروه .داند را در تشکیل افکار عمومی مؤثر می " ...سانـســور، وسایل ارتباطی، نطق، تماس با دیگران و.کلمـات، شایعـــات، 

ی اجتماعی و فضای مجازی هستند. ها قبل از شبکههای رسمی یا غیررسمی و... اینهای اولیه یا ثانویه، گروههای اجتماعی، گروهسال، گروههم

نمی توان به دقت و قطعیت در مورد اثرپذیری فرد از  وتشخیص اینکه فرد از کدامیک از گروه های بیشتر تاثیر می پذیرد بسیار دشوار است 

تر از گذشته شده است. تأثیر پیچیده مشکلهای اجتماعی، فضای مجازی و شبکه حضور پررنگبا  امروزه. هر یک از گروه ها سخن گفت

دهد و گیری افکار عمومی را بیشتر نشان میگیری افکار عمومی یک امر محتوم است. همین روند، پیچیدگی شکلشکل رهبران فکری بر
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 بیشتردر گذشته در بحث افکار عمومی، که  شده است.های گذشته بر روی افراد مطالعه ندلیلش هم این است که در مورد تأثیر رسانه

نی شود. یعهای زیادی از آن توسط فرهنگ انجام میکردند، امروزه شاید قسمترا کنترل می موضوعی، های سیاسمداران و نیز از جنبهسیاست

ای تقریباً امتزاجی گیری افکار عمومی کنترل داشت. در هر جامعهروی شکل می توانسازی خاص و ورود به مسائل خاص فرهنگی، با فرهنگ

این دو حالت به ظاهر متضاد با  ها و مجراهای موجودبه دلیل ماهیت کانال ل تمرکز گریز.: تمرکز گرا و در عین حااز دو حالت وجود دارد

های سنتی که سردبیر دارند، پرسنل دارند، پخش خبر دارند، خواهان های رسمی و رسانههای دولتی، رسانه. رسانهیکدیگر به وقوع می پیوندند

دارند به صورت رسمی فرآیند تولید و توزیع اخبار انجام شود؛ ولی در این عصر،  آنها تمایل تمرکزگرا بودن هستند؛ یعنی حالت تمرکزگرا دارند.

تولید محتوا به . به عبارتی مخاطب وجود دارد «تولید محتوا توسط مخاطب»( یعنی User Generate Content) UGCمفهومی به نام 

 هایی که حالت تمرکزگریز دارند ممکن است نسبت. آنهستند تولید خبر مخالفشیوه از چنین هایی که تمرکزگرا هستند، با . رسانهمی پردازد

سمی ی رها خبر دیگری برجسته باشد که در رسانهی نگاه آنهای رسمی دیدگاه دیگری داشته باشند و از دریچههای خبری رسانهبه اولویت

 هاینگاری شهروندی نیز هست، اولویتوسط مخاطب، که مربوط به روزنامهیا تولید محتوا ت UGCمثالً اولویت چهارم و پنجم را دارد. در بحث 

های رسمی الزاماً یکی نیست. بنابراین تولید محتوا خودش بهترین مالک برای این است که های خبری سازمانها با اولویتخبری در آن

 UGCنویسی یکی از مظاهر اطی از تمرکز، گریزان باشند. وبالگارتب های فرای نو در عصر رسانهنگاری شهروندی به عنوان یک پدیدهروزنامه

گیری افکار عمومی خیلی مهم است. نگاری شهروندی در شکلنویسی و روزنامهاست؛ یعنی محتوای تولیدشده توسط مخاطب و کاربر. وبالگ

 تواند افکار، مظاهر رجوع به مسائلی است که میاست، یعنی محتوای تولیدشده توسط شهروندان UGCها و اقالم خبری که در مفاهیم، مقوله

ین ابزار ادرستی یا غلطی و  عمل می کند یک ابزاربه مثابه های اجتماعی شبکه غیرمستقیم است.  امروزهعمومی باشد. کنترل افکار عمومی 

م به نیازهای احساسی، عاطفی و عقلی با ه بستگی به این دارد که کاربران آن چه کسانی باشند؟ و آیا کاربرانش به صورت طبیعی و با توجه

ها یکی به صورت عمودی وارد شود، با یک استراتژی قبلی، ها عمودی است یا افقی؟ اگر در این شبکهکنند؟ سطح ارتباط آنتماس برقرار می

 کند.اهداف سیاسی و اهداف خاصی را دنبال می
 

 نقش شبکه هاي اجتماعی در انتخابات  (1

 نبی رایج هایمرزبندی  حذف راباید جهانی مناسبات بر حاکم جریان ترین اصلی عنوان به شدن جهانی فرآیند لیاص اهداف از یکی

 با توانندمی هاانسان مکان و زمان هایمحدودیت از نظر صرف آن در که بدانیم جدید مرزبندیهای با جهانی گیری شکل و هاوملت هادولت

 که رهاکشو بین حاکم مصنوعی هایمرزبندی  شدن جهانی عصر در ترتیب این به. بپردازند واطالعات داده ،پیام محتوای تبادل به یکدیگر

 هایویژگی با جدیدی مرزهای و ریزدمی فرو نامید هاملت-دولت حاکمیت محصول را آن باید و است نژادی و ملی مناسبات آن اصلی مبنای

 یاستس با مرتبط یکی از زمینه های چشمگیر حضور و تاثیر شبکه های اجتماعی، حوزه سیاست است. مباحث ..گیردمی را آنها جای طبیعی

 به توجه اب که دادند نشان اجتماعی هایشبکه اینکه و جالب است شدن جهانی فرآیند در و تحلیلگران کارشناسان نظر مورد مهم ابعاد از یکی

 :از عبارتند هاجنبه این مهمترین .قرارگیرند استفاده مورد بسیار سیاسی هایحوزه در توانندمی آنها کاربران و عالیق اهداف

 کاربران تحلیل قدرت وافزایش اطالعات و اخبار سریع و آزاد انتشار -2

 اطالعات انبوه در جمعی خرد گیریشکل -1

 دیگران افکار با آشنایی و آرا آزادانه بیان امکان -9

 واجتماعی سیاسی هایگروه آزادانه سازماندهی -1

 جامعه در اجتماعی هایمشارکت سطح توسعه -5

بر اساس مطالب و دسته بندی ذکر شده، می توان اذعان کرد که شبکه های اجتماعی در پدیده انتخابات نقش بسیار موثر و پررنگی را 

 قشن شیوه فعالیت آنها می تواند بسیار تعیین کننده باشد. اگرچهایفا می نماید. حضور کاندیداها در فضای مجازی شبکه های اجتماعی و 

 وجبم اجتماعی هایشبکه رد زیرا شوند فضا این وارد باید کاندیداها تمام اما نیست انکار قابل نادرست اخبار انتشار در اجتماعی هایشبکه

 که افرادی دارند، رسمی هایرسانه از تریمهم نقش عمومی ارافک دهیجهت در مجازی هایشبکه. شودمی رقابت قافله از افراد ماندن عقب

 بلیغاتت سانسور بدون فضای یک در زیرا دارند رسمی هایشبکه به نسبت بیشتری تأثیرگذاری قدرت هستند فعال اجتماعی هایشبکه در

 اخیر یهاسال در شود،می انجام ترسریع و است بیشتر رسمی هایشبکه به نسبت اجتماعی هایشبکه در اطالعات تبادل. رودمی پیش بهتر

 در مردم راهپیمایی و تظاهرات در توانمی را آن بارز نمونه و است گرفته شکل مجازی فضای در بیشتر جامعه در شده ایجاد سازی جریان

 الفع هاشبکه این در که هاییگروه و افراد .دید آزاری حیوان هایفیلم انتشار از پس زیستمحیط کل ادارات و سازمان مقابل در استان چند

 هم و ثبتم نقش هم توانندمی مجازی هایشبکه انتخابات خصوص در بگذارند، تأثیر عمومی افکار بر مثبت سازی جریان با توانندمی هستند،

 صوصخ در چندانی دقت نیز مردم و نیست مدیریت قابل و شودمی منتشر سرعت به فضاها این در جعلی اخبار زیرا کنند ایجاد منفی نقش
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 جوسازی در اجتماعی هایشبکه نقش .شودمی فراهم اذهان کردن منحرف و شایعه ایجاد اخاذی، برای شرایط نتیجه در ندارند اخبار صحت

 هایشبکه رد ازیر شوند فضا این وارد باید کاندیداها تمام اما نیست انکار قابل نادرست اخبار انتشار در هاشبکه این نقش اگرچه شایعه، انتشار و

 اساس بر را خود تصمیمات و دارند عضویت اجتماعی هایشبکه در مردم از بسیاری .شودمی رقابت قافله از افراد ماندن عقب موجب اجتماعی

 را خود الًعم نکند استفاده فناوری این از کاندیدا یک که صورتی در بنابراین گیرند،می فضاها این در شده منتشر محتواهای و هاسازی جریان

 .است  کرده خارج رقابت گردونه از

 

 انتخابات مجازي و شبکه اجتماعی بر فضاي تاثير (2

های اجتماعی یا های به اصطالح فضای مجازی و شبکهدر عرصه ارتباطات سیاسی که انتخابات جلوه بارزی از آن است، امروزه رسانه

دلیل ، بهنخست  . کنند. این موضوع به چند دلیل استهای سنتی کارکرد دارند و موثرتر عمل میرسانههای موبایلی خیلی بیشتر از شبکه

تنگ ها بسیار تنگادلیل اینکه پیام، بهدومهای رسمی را برای بیان حقایق و ارائه نظرات ندارند. های رسانهاینکه در بسیاری موارد محدودیت

شوند و افرادی که در گروه اجتماعی یا یک گروه موبایلی عضو هستند خیلی ستقیم به نوعی ارسال میشوند یعنی به مخاطبان ممبادله می

قی کنند بیشتر متعلق به خودشان تلهایی را که دریافت میهای سنتی به همدیگر اعتماد دارند. بنابراین پیامبیشتر از مخاطبان عام رسانه

 ئل باشند. کنند تا اینکه جنبه تبلیغاتی برایش قامی

ها جنبه تبلیغاتی دارند مشخص گیریهای انتخابات که بسیاری از اظهارات و موضعویژه در دورههای سنتی بهامروزه با نگاه به رسانه

های فضای مجازی را عمدتا اگر رسانه،شوند. در واقع ها خیلی از سوی مخاطبان جدی گرفته نمیشود که به همین دلیل این رسانهمی

یشتر گیرد و اعتماد به پیام بتر صورت میتر و دریافت پیام سریعتر، خودمانیها در آنجا صمیمانهپیام شوند،های شهری یا گروهی تلقی نهرسا

های سنتی را ندارد یا کمتر دارد. نه در حال حاضر بلکه شاید حداقل بتوان های رسانههای سنتی است در عین حالی که محدودیتاز رسانه

ود، شها مبادله میگیرد، پیاماز کشورهای دنیا از طریق فضای مجازی، ارتباطات سیاسی شکل میسال است که در بسیاری 20گفت بیش از 

تر تردهبرند که حضور گسشود و به همین دلیل هم معموال آن کسانی بیشتر انتخابات را میهای انتخاباتی عمال در این فضا برگزار میکمپین

خابات کنند.. این موضوع در جریان انتتر و موثرتر ارتباط برقرار میشان بهتر و سریعالقوه و بالفعلو موثرتری در این فضا دارند و با مخاطبان ب

هم در دو دوره  کشور ایرانجمهوری و در انتخابات ریاست مشاهده شدجمهور شد جمهوری آمریکا در دوره اول که باراک اوباما رئیسریاست

  مشخص بوده است. اخیر بسیار

 

 ۴۹هاي اجتماعی در انتخابات و شبکه نقش تلگرام (3
 است «نفوذ ضریب» معیارها این از یکی. است شده تعریف مختلفی معیارهای جامعه یک در اینترنت از استفاده میزان دادن نشان برای 

 ایرانی استفاده میزان 2939 تا 2988های فاصل سال حد .است جمعیت تعداد نسبت به اینترنت به متصل هایدستگاه تعداد دهندهنشان که

 متوسط سرعت افزایش در بلکه ٪59 به ٪12یب نفوذ اینترنت از ضر افزایش در تنها نه رشد این بود، شاهد را عجیبی رشد اینترنت از ها

 از یشب اینترنت متوسط سرعت در نفوذ ضریب ضرب حاصل یعنی «اینترنت کاربری شاخص» نهایت در که است بوده مشهود نیز اینترنت

 . (2931، خبرگزاری تسنیم)شد  برابر90

 

 

 

 

 

 

 
 

 رشد استفاده از اینترنت -1شکل 

فاده ای که در میزان استوجود رشد فزاینده گذارد و باوجود تاثیر فراوانی که اینترنت و فراگیری آن در دسترسی مردم به اطالعات می با

 اپراتورهای 39 سال دوم نیمه از .ی داستان نیستکه افزایش شاخص کاربری همه کرداز اینترنت در نمودار فوق مشخص شده است باید تاکید 

 باالی محبوبیت و سویک از موبایل بر روی پرسرعت اینترنت ارایه. نمودند پرسرعت اینترنت هایسرویس یارایه به اقدام همراه تلفن

 برابری ده رشد با بود نفر میلیون دو تنها 39 سال آغاز در که هوشمند هایتلفن کاربران تعداد شد باعث دیگر سوی از موبایل هایاپلیکیشن
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 دسترسی هولتس کاربران، شمار افزایش یعنی اینترنت، به ایرانیان دسترسی در موثر عوامل تجمیع برسد. نفر میلیون بیست به 31 سال بهار در

 و وشمنده هایتلفن فراگیری و کاربری شاخص افزایش و هااپلیکیشن سایر و تلگرام اینستاگرام، نظیر اجتماعیرسانه  هایبرنامه به آنان

 ریاست باتانتخا آخرین در حتی که ایپدیده می شود. انتخابات برفضای موبایل و اینترنت وزن ناگهانی افزایش باعث هم درکنار همراه اینترنت

 و پنجاه تا سه و پنجاه بین تعدادی میداد نشان که  کشور جمعیتی وضعیت به نگاهی، و با 31در سال  .مشاهده نشد نیز 31 سال جمهوری

 هوشمند تلفن دارنده میلیون 10 از ٪30 که شود فرض اگر. هستند دادن رای شرایط واجد و سال 28 باالی انتخابات این در نفر میلیون پنج

 با هک آن سال،  در انتخاباتی -موبایل یا خانگی- اینترنت به ایرانی میلیون پنجاه به نزدیک دسترسی وجود با و بوده  سال 28 باالی افراد

 شاخص. بودند هوشمند هایتلفن دارنده دهندگانرای از ٪25 حدود و اینترنت کاربر دهندگانشرای درصد از ۰5 تا ۰0 بینانهواقع تخمینی

 هایتلفن کاربران تعداد طی دوسال، در و است شده برابر 90 از بیش 2939 تا 2988 سال از اینترنت از ایرانیان استفاده میزان یا کاربری

 :انددر نمودار زیر اعداد برای نمایش بهتر گرد شده. (2931)خبرگزاری تسنیم،  رسید نفر میلیون 10 نزدیک به میلیون دو از هوشمند

 

 تفاوت از ساختارجمعيتی تا رفتار کاربري. 2شکل 

ه اکنون به اینترنت پرسرعت همرابسیاری از شهرهای کوچک ایران نیز هم .باالتر از روستاهاستنسبت دسترسی به اینترنت در شهرها 

دهمین مجلس شورای اسالمی انتخابات  طرفی از. هستند شهرنشین کشور جمعیت از ٪۰2بیش از  2930دسترسی دارند و طبق سرشماری 

 2939 کار ینیرو آمارگیری بنابر .بودند همیشه از ترکردهتحصیل ایرانیان که گردید برگزار در شرایطی پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبریو 

دهندگان و احتماال کاندیداهای ای از انبوه رایدارند که نشانهقرار بیکاران زمره در دکتری مدرک دارنده هزار 220 ایران آمار مرکز سوی از

کرده و دارای مطالبات هستند. وقتی بخش مهمی از جامعه شهرنشین، تحصیلکرده و دارای مطالبات مهم و جدی اجتماعی و اقتصادی تحصیل

 .(2931)خبرگزاری تسنیم،  ای رایگان و فراگیر مجرای اصلی طرح مطالبات و تالش برای تحول استاینترنت به عنوان رسانه .جدی است

 

 فضاي مجازي، انتخابات و اعتراضات روسيه (۹

 انتشار دروغ هاي اینترنتیشروع اعتراضات انتخاباتی با الف. 

ر د و ریاست جمهوری، تظاهرات گسترده ایی در این کشور بوقوع پیوست. پارلمانیبه نتایج انتخابات  اعتراض درو   1022سال در 

در "اینترنت"های رای گیری در مسکو خشم کاربرانانتشار ویدئویی از یکی از حوزه»آمده است که :  euronews سایتگزارش تحلیلی 

دهد. او در توضیح به ناظر انتخابات، تکمیل روسیه را برانگیخت. در این ویدئو، یکی از مسووالن حوزه رای گیری حرکات مشکوکی انجام می

روسیه را با  1022کند. انتشار این فیلم در اینترنت اعتبار و درستی انتخابات ها در صندوق را انکار میهای رای گیری و انداختن آنبرگه

معترض در مرکز مسکو در یک شبکه  5000یدهایی روبرو ساخت و نظام حاکم بر آن را به تقلب انتخاباتی متهم کرد. فردای آن روز، ترد

ترین تظاهرات روسیه طی دهه گذشته با سکوت برگزار شدو بسیاری از معترضان دستگیر شدند. گرچه اجتماعی گرد هم آمدند. بزرگ

ان الیا وارالموف، وبالگ نویس روسی در میدد. آن را به خوبی پوشش دادن "سایتهای اینترنتی"اعتنا بودند امابیهای رسمی نسبت به آن رسانه

در مسکو، صحنه اعتراضات را تصویربرداری کرده و در وبسایتش قرار داده است. بر اساس این گزارش : ظهور طبقه متوسط "موسوم به پیروزی

میلیون نفر، یعنی یک سوم روسها کاربر اینترنت هستند و برای دریافت اخبار  52ال آشکار است. نزدیک به تحصیل کرده و مرفه در روسیه کام

 کنند. و اطالعات به سایتهای اینترنتی از جمله سایب صدای مسکو رجوع می

 انتخابات، اعتراضات و وضعيت اینترنت در روسيهب. 

های استفاده کننده از شبکه شمار روس 1010 سالتا  شده بودبینی ه پیشی وزیر ارتباطات جمعی روسیبه گفته 1021در سال 

رسد رویکرد مسوالن سیاسی روسیه برای تحت نظارت قرار در کنار این امکانات به نظر می. میلیون نفر افزایش بیابد 30اینترنتی به حدود 

های سانهوزیر ارتباطات و ر"ایگور شگولف"های دیگر بوده است چرا کهتر از کشورمالیمگیری اعتراضات، کمیدادن اینترنت البته قبل از شکل
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کنترل در اینترنت، طوری که در چین وجود دارد، در روسیه نخواهد بود، این »های روسیه اعالم کرده است :جمعی به طور صریح در رسانه

های اجتماعی نیز به ابزاری تعیین وسیه ، اینترنت و شبکهدر ر. « موضع اصلی ماست و هیچ نوع سختگیری در این عرصه انجام نخواهیم داد

میلیون شهروند روس از اینترنت  ۰0اند. بیش از های اجتماعی بدل شدهدهی به افکار عمومی روسیه و سازماندهی اعتراضکننده در شکل

ترین از جمله محبوب"آدنا کالسنیک"و"هوکونتاکت"های روسیبوک، توئیتر و همچنین سایتهای اجتماعی فیسکنند. سایتاستفاده می

های اجتماعی به ابزاری برای بیان نظرات سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه، اینترنت و شبکه .های کاربران روس هستندسایت

تی واردی، محدودیت یا ممنوعیجز در م های روسیه تبدیل شدند. با این وجود، دولت روسیههای پوتین و دیگر مقاماپوزسیون، انتقاد به سیاست

 .های اجتماعی و اینترنت اعمال نکردعلیه شبکه

توانند توسط سامانه ای طراحی شده، شاهد برگزاری انتخابات وزارت ارتباطات روسیه اعالم کرد که کاربران اینرنتی می 1021سال 

توانند از این طریق روند ریاست جمهوری روسیه باشند و تمامی کاربران اینترنتی از امکان ورود و ثبت نام در سایت برخوردار بوده و می

بنابراین هیچ تحولی را در عصر حاضر نتوان سراغ گرفت که از حیث ایجاد تغییر در حیات  .حوزه را مشاهده کنند برگزاری انتخابات در هر

خ داده در های سیاسی ربینیم در اکثر دگرگونیکند. اگر نگاهی به گذشته بیندازیم میها برابری سیاسی و اجتماعی بتواند با این فناوری

آمیز و طی راهپیمایی خیابانی به پیروزی شود بدون استفاده از ابزارهای خشونت های رنگین یاد مینام انقالبها با آسیای میانه که از آن

نیزقابل توجه بوده است. دلیل اصلی وقوع این های جدید اطالعاتی در هدایت افکار عمومیهای نوین و فناوریرسیدند ونقش خاص رسانه

رگرایی، فقدان چرخش نخبگان، ناکارآمدی در حل مشکالت عمومی و عدم مقبولیت عمومی حکومت ها وجود خصوصیاتی چون اقتداانقالب

ی انقالب به دنبال بروز خطایی از سوی حکومت، نظیر تقلب در انتخابات روشن شده است دالیلی که در روسیه مخالفان در وقت بوده و جرقه

 (.2939)ابراهیمی فر و یعقوبی فر،  د نیز همین است؛انها مطرح کرده و مردم را با خود هماهنگ کردهرسانه
 

 انتخابات و مجازي فضاي آمریکا، (5

مدیریت اصلی و اولیه شبکه عظیم جهانی اینترنت سابقا و حدوثا برعهده آمریکایی ها و با مدیریت بنیاد ملی علوم آمریکا بوده است و 

ک نهاد عنوان یبرای انتقال کنترل شبکه جهانی اینترنت به سازمان ملل به تاکنون علیرغم درخواست کشورهای اروپایی و سازمان ملل متحد

المللی، آمریکا مقاومت کرده و تاکید کرده که این کنترل را نه به سازمان ملل و نه به هیچ نهاد و کشور دیگری واگذار نخواهد طرف بینبی

دیگر  و از سویی. یژه کشورهای آسیایی و منطقه خاورمیانه تاکید می کنندکرد. آمریکایی ها از سویی بر آزاد سازی آن در کشورهای دیگر بو

نه تنها خود دست به سانسور و فیلترینگ جهت دار شبکه های اینترنتی می زنند بلکه با سیاست مداری هوشمندانه، حتی نرم افزارهای 

 .ت اینترنتی، رویدادهای اجتماعی را مدیریت و سازماندهی می کنندفیلترینگ را در اختیار کابران خود قرار می دهند و با پروپاگاندا و تبلیغا

گ ناز سویی برای آزادی اینترنت کمیته ویژه ای را در سنای آمریکا تشکیل می دهد و در بوغ و کرنا می کند و از سویی دیگر اتاق فکر فیلتری

 (.2931)اشتریان و امیرزاده،  ی دهدو راهبردهای محدود سازی را مخفیانه در شورای امنیت ملی آمریکا تشکیل م

 انتخابات آمریکا و فضاي مجازيد. 

اوباما  کوشش های آنالین انتخاباتی  .آنالین ترین رییس جمهور جهان بوده استبه گفته کارشناسان و تحلیلگران سیاسی، باراک اوباما 

در بود.  My.BarackObama.com میلیون عضو  1میلیون اهدا کننده ی دیجیتال به همراه  1میلیون ایمیل و 29شامل  1008در سال 

خود به شهروندان معرفی  آمریکا، باراک اوباما از طریق فضای مجازی و شبکه توییتر، جو بایدن را به عنوان معاون اول 1008مبارزات انتخاباتی 

د شاید. شاید این اولین بار بود که یک سیاستمدار از طریق فضای مجازی با ملت خود مواجه شده و نظرات رسمی خود را اعالم می کر .کرد

وری خواهان از حزب جمه"میت رامنی"از حزب دموکرات ها و"باراک اوباما"آمریکا ) رقابت بین 1021همین الگوگیری بود که در انتخابات 

چند ماه قبل از انتخابات بود که رسانه های خبری اعالم کردند . ( از سوی ستادهای انتخاباتی کاندیداها پیگیری می شد1021نوامبر  2در 

ن اولین میلیون دالر رسیده است. ای 2935های تبلیغات انتخاباتی باراک اوباما برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اینترنت به هزینه»

ومبرگ، به گزارش بل .کندهای تبلیغات در فضای مجازی با تبلیغات در رادیو و تلویزیون برابری میانتخابات در تاریخ آمریکاست که هزینه

است. این در حالی است که برای مثال رقیب بیشترین سرمایه گذاری را برروی فضای سایبر کرده ،1021تا سال کمپین انتخاباتی اوباما 

های میلیون دالر در اینترنت تبلیغات انجام دارد. هزینه 139مهوری خواه رئیس جمهور وقت ایاالت متحده، میت رامنی یک ششم اوباما حدود ج

  godaddy.com سایت، ساخت ویدئوهای تبلیغاتی و ثبت دامنه است. برای مثال شرکت ثبت دامنهتبلیغاتی در اینترنت شامل نگهداری وب

 (.2930آبادی،  محمد دهقانی و مقدم )گوهری« است دالر برای ثبت دامنه دریافت کرده 122و  1929نی و اوباما به ترتیب از میت رام

 ، Spotifyتیم انتخاباتی اوباما استفاده از رسانه های اجتماعی کمتر شناخته شده »آمریکا آمده بود  1021در اخبار انتخاباتی 

Instagram  ،Pinterest ،Tumblr و Google+   آمریکا و انتخابات قبل از آن، به شدت تحت تاثیر  1021آغاز کرده است. انتخابات را

های متوالی در عراق و علیرغم دالیلی چون بحران اقتصادی آمریکا و غرب در دولت پیشین خود و نیز جنگ  .فضای مجازی و اینترنت بود

http://www.rassjournal.ir/


 883 -852  ، ص8311، تابستان 81رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
وتیوپ ی» و « توییتر "، «بوک فیس» های اجتماعی ی مجازی و تحرکات رسانه ای در شبکهافغانستان و.... بیشتر به خاطر بهره مندی از فضا

 توانست بر رقیب خود پیشی بگیرد « 

 

 در فضای سایبری  1021رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا 

 Facebook Twitter youtube instagram 
 31M 21M 257K 1.5M باراک اوباما
 12M 1.7M 28K 78K میت رامنی

 

 
 

   یافته هاي تحليلی تحقيق (6

  کاربران بر اساس حضور در شبکه هاي اجتماعی

در ایران به فروش رفته است؛ ذکر  31میلیون گوشی هوشمند تا اسفند  10برابر تحقیقات میدانی صورت گرفته و برآوردها، قریب به 

غالب کاربران فضای مجازی یا الاقل کنشگران شبکه های اجتماعی را جوانان تشکیل می  2931این نکته پر اهمیت است که در انتخابات 

فلذا غالب استفاده کنندگان است از شبکه های اجتماعی  این نسل و قشر جوان بر فرآیند انتخابات غیر قابل انکار است. دادند؛ لذا اثر گذاری

که محور های خبری را هدایت می کنند،  (که در اینجا منظورمان مشخصاً توئیتر است)های اجتماعی جهت ده بویژه تلگرام و همچنین شبکه

یش محتوای تولید شده در این شبکه ها، باید گفت که وزن محتوای موافق جریان پیروز و کاربران همسو با دولت جوانان هستند و بر اساس پا

 در این شبکه ها بسیار بیش تر از جبهه دیگر بود. 
 

 کاربران بر اساس حضور در انتخابات  (7
 دسته ذیل می توان تقسیم کرد:کاربران شبکه های اجتماعی را بر حسب رویکرد آنان به حضور در انتخابات به چهار 

 موافق یک جریان .2

 افراد مردد و متغیر الرای .1

 افراد مخالف یک جریان .9

 افراد ممتنعی که میلی به حضور در انتخابات را ندارند .1

مشخص است  دادندطلبان رای یعنی اصالح مقابلافرادی که از یک جریان خاص نظیر اصولگرایی دچار چرخش رای شده و به طیف 

بعبارتی نگاه صد درصد حذبی و سیاسی برایشان غالب نیست و پارامتر های متعددی میتواند بر روی  .نداشتندئولوژی استوار و ثابتی که اید

بخش قابل توجهی از رای دهندگان در حوزه سیاست  آنها اثر گذارد به گونه ای که حتی به رقیب سیاسی فرد مورد نظرشان گرایش پیدا کنند.

بر خالف آنچه نامند و نکته قابل تامل آن است که می "خاکستريآراء"اسی چندان مصمم نیستند. که در اصطالح آن را های سیو جناح

ستری این کثرت آراء خاک.زنندخاکستری بسیار زیاد است و نتیجه انتخابات را آنها رقم میآراءشود که آراء موافق و مخالف زیاد هستند، تصور می

نتیجه انتخابات در بازه زمانی یک هفته تا یک روز قبل از انتخابات و حتی کمتر از این زمان خواهند شد.این بدان  است که موجب تغییر

کنندگان در انتخابات در زمان گفته شده تحت تاثیر اَشکال مختلف تبلیغاتی، کاندیدای مورد نظر خود را معناست که بخش عظیمی از شرکت

های دهند و این گروه تاثیرگذاری عجیبی در نتیجه انتخابات دارند. در اینجا باید گفت یکی از موثرترین راهیتغییر داده و به دیگری رای م

گذاری بر روی آراء خاکستری است. طیف دیگر مخاطبان را جریانی تشکیل می دهند که به هر دلیلی اعم از پیروزی در انتخابات سرمایه

0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000
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اکیمت با خود یا نزدیکانشان و قصد شرکت در انتخابات را ندارند. این طیف نیز قابل توجه و ظرفیت سرخوردگی، ناامیدی و سابقه برخورد ح

یاسی های سکنند که انگار یکی از جناحها برای این گروه است که طوری القاء میریزیگذاری را در انتخابات دارند. یکی از برنامهویژه سرمایه

را نسبت به حاکمیت دارد تا رای آنها را جذب کنند. در کل باید گفت بخش قابل توجه از آراء مأخوذه در گیری در انتخابات، دورترین موضوع

 انتخابات برای شکست یک طیف است تا پیروزی طیفی دیگر.

 31در انتخابات اسفند  اصالح طلبانمولفه سرمایه گذاری لیست 

 تهدید معرفی شدن جریان اصول گرایی در تلگرام 

 قیقهکلیپی چند د. انتشار مولفه برای پیروزی یک جریان جدای از اثبات منجی بودن خود، تهدید معرفی کردن جریان رقیب استاولین 

 از جمله  بود تصاویری از رفتارهای ناصحیح نمایندگان مجلس نهمحاوی که   "مجلس اصولگرایان"تحت عنوان  ای توسط اصالح طلبان

وی جالب است که همین ویدئ .در شان ملت ایران نیست انمجلس اصولگرایکه مثال  افکار عمومی را اقناع کند  تالش کرد تا بود که اقداماتی 

فضای مجازی به ویژه تلگرام این  میلیون بار در تلگرام بازدید شد. 8کلیپ چند دقیقه ای طی چند روز پایانی منتهی به انتخابات بیش از 

به دست چرخیده و افکار عمومی را دست  ،امکان را فراهم کرد تا محتوای تولید شده در این راستا با سرعت زیاد و فراگیری قابل توجهی 

 .تحت تاثیر خود قرار دهد

 تاثیر گذاری فراسرزمینی تلگرام 

. بدین منظور که هم افرادی که از جریان اصالحات بودچهره های ملی  ،علت آنمی بینیم که  ، اصالح طلبحرکت جریان  این تحلیل در

دی که افرا .ملی بودند و می بایست از ظرفیت اثرگذاری و کاریزمای این افراد برای همه کشور استفاده می شد ، محبوب و لیدر جریان بودند 

کل  ،بهن هاآو ناتوانی  ادعای بی کفایتیپس افرادی ملی به شمار می رفتند  نیز از جریان اصولگرایی برای تخریب و ضد تبلیغ شاخص بودند

  جریان اصولگرایی تعمیم داده شد.

و همچنین عدم وجود در شبکه های استانی های حوزه انتخابیه استان دجهت  تبلیغ نامزصدا و سیما با توجه به ماموریت از دیگر سو 

تأثیرات    ،ح طلب اصال کلیپ های تبلیغاتی جریانانتشار ، برای تبلیغ از جمله استفاده از تلگرام  ،نی شبکه های تلویزیونی استا زیاد مخاطبان

، استانی و در تلگرام ملی بود. )صدا و سیما(ایجاد کرد، این بدان معناست که تبلیغات در رسانه ملی در اذهان عمومی مافوق سرزمینی را

افراد زیادی از استان های مختلف از رد صالحیت ها  ناراحت بودند و وقتی از آن ها  بود که برای مثال عمومی به حدی ی نفوذ بر افکار دامنه

. جالب است که دامنه این متوجه می شدندسوال می شد که ایشان چه تایید شوند و چه رد با حوزه انتخابیه آن ها ارتباطی ندارد تازه افراد 

ندر عباس نگران نامزدهای مردم تهران بود یا دانشجویی از بوشهر نگران بود که چرا برخی افراد در تهران تبلیغ چنان فراگیر بود که فردی از ب

به جای نقد  نماینده رد صالحیت شده اند. این حرکت در بعد منفی هم صادق بود، یعنی بسیاری افراد در شهرستان ها برای اقناع مردم 

و راگیرفاصالح طلبان با استفاده از ابزاری به عبارتی دیگر ،  .گرایان تهران را تهدید معرفی می کردندجریان اصول اصولگرای حوزه انتخابیه خود،

همچنین ظرفیت چهره های ملی خود به تبلیغات انتخاباتی در سراسر کشور وهمچنین برای تهدید معرفی کردن جریان رقیب، از چهره های 

در سطح کشور منجر به اصالح طلب  ، بطوری که محبوبیت برخی چهره ها   پرداختند در سطح ملی مطرح آن جناح سیاسی در ضد تبلیغ

 ر سطح یک شهر یا استان گردید.کسب رای برای کاندیدایی ناشناس، د

 گسترش دامنه مواجهه و درگیری مخاطبان در فضای مجازی با موضوعات انتخاباتی 

فضایی را به وجود آوردند که بی میل ترین افراد به انتخابات و مسایل سیاسی هم درگیر  ،شبکه های اجتماعی علی الخصوص تلگرام 

موضوع انتخابات شوند، و حتی در نیمه های شب و رختخواب هم با موبایل خود اخبار انتخاباتی را دنبال کرده و مطالب مهم و جذاب را با 

 :ی تواند متعدد و مفصل باشد که به چند مورد به طور خالصه اشاره می شودسایر دوستان شان به اشتراک بگذارند. دلیل این موضوع م

 نو بودن تکنولوژی شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام. 

  از جمله  تلگرام ایجاد امکانات ویژه و جذاب درsuper group  که به عقیده بسیاری از تحلیلگران برای انتخابات ایران طراحی

  .شده بود

  فضای مجازیسرعت زیاد در. 

 .تعاملی بودن و امکان نقد آنالین مطالب و اظهار عقیده کردن 

 .به اشتراک گذاری داده ها و کنش گر فعال بودن همه کاربران 

 بستر فوق العاده قدرتمند تبلیغی، اقناعی و ارتباطی تلگرام 

ارتباطی، اقناعی و تبلیغی را برای احزاب مختلف فضای مجازی و شبکه های اجتماعی علی الخصوص تلگرام، بستری مافوق قدرتمند 

اگر جناح اصالح طلب  از سوی دیگر،بیشترین بهره برداری را از آن داشت.  با برنامه ریزی مناسب تر، که جناح پیروز در انتخابات فراهم  کرد
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ت و نیز بود، و ابداً نباید از فعالیت های دول موضوعاین  گرتلگرام کمک کننده و تسهیل بلکهدلیلش تنها تلگرام نبود، ،در انتخابات پیروز شد

 اتفاقاتی که در مجلس نهم افتاد غافل شد. 

د شاید این حرف درست باشد، منتها بای ؛اصالح طلب ها به نه و ؛شود که اصولگرایان به تلگرام باختنددر عرصه عملیات روانی گفته می

اصولگرایان به عملکرد خود باختند و شکست خوردند. درواقع تلگرام بستری را فراهم کرد تا عملکرد گفت تلگرام تنها بستر الزم را محیا کرده و 

اصول گرایان مجلس به طور گزینشی در طیف ملی و با تیراژ میلیونی تکثیر شود و اینگونه به مخاطب القا شد که اگر این مجلس، مجلس 

ن نکته حائز اهمیت است که بیش از آنچه در شبکه های اجتماعی و بویژه تلگرام تبلیغ شود، اصالح طلبان بود این اتفاقات رخ نمی داد. ذکر ای

ضد تبلیغ اصولگرایان شد و مجلس نهم را ناکارآمد، متعصب و تندرو معرفی کرد و این گونه القا شد که مجلس نهم به دلیل عدم همراهی و 

این خطی بود که توسط جریان رقیب ت، توسعه، صلح و آرامش کشور می شود.همسویی با دولت مدام قصد کارشکنی داشته و مانع پیشرف

طراحی و دنبال شد و توانست در فاصله کوتاه تبلیغات انتخابات که فرصت صحت سنجی اطالعات منتشره وجود ندارد، مخاطب را تحت تاثیر 

 قرار دهد.

  گرایش به مهره های سفیدحمله نقادانه به صاحبان قدرت تاکتیکی برای ایجاد ذهنیت مثبت و 

 "دمهره سفی" اًهنگامی که فردی در مسند قدرت است باب انتقاد از آنها باز است در مقابل کاندیداهایی که مسندی نداشته و اصطالح

ر نه تنها د ،لبتواند ذهنیت متفاوتی در قاطبه مردم ایجاد کند. غالب نامزدهای اصالح طجایی برای انتقاد به آنها وجود ندارد و می ،هستند

که قابل نقد باشد نیز نداشتند و این موضوع هرچند می توانست بزرگترین  جدی قدرت نبودند که هیچ گونه سابقه شاخص سیاسی و اجرایی

اساس  نااصالح طلب .ا از آماج حمالت و نقد ها در امان بمانندمبدل شد تاما به نقطه قوتی  ،نقطه ضعف نامزدهای انتخاباتی اصالح طلب  باشد

باید گفت تلگرام در انتخابات دهم،  بیش از آنچه تبلیغ . لذا تا اثبات خود قرار داده بودندبر پایه تخریب رقیب خود را  تبلیغات انتخاباتی 

مطرح  انتخاباتی برای یک جریان انجام دهد، عملکرد مجلس نهم را مورد نقد قرار داده و جریان اصول گرایی حاکم بر مجلس نهم را تهدید

 آنچه که افراد و افکار از آن مطلع نبودند را در میلیون به پهنه ملی تکثیر کرد. عبارتیکرد. به 

 تاکتیک ضد تبلیغ به جای تبلیغات ایجابی 

تاکنیک جریان  اصالح طلبان بر مبنای آنچه گفته شد بسیار موثر عمل کرد و می بایست توجه کرد که اگر قرار بود برای کاندید های 

  سابقه یشان تبلیغ کرد نمی توانست در این حد مخاطبان را جذب کند به عنوان مثال برای فردی که تازه از دانشگاه خود  با آن شخصیت ها و

 فارغ التحصیل شده است و سابقه کار سیاسی و اجرایی و قانون گذاری و حتی علمی ندارد چه تبلیغی می توان کرد؟ 

 ودمردم دوست دارند قدرت نقد ش 

ته الاقل نقادانه داشتند. در اینجا یک نک اگر نگویم اصالح طلبانه،بیشترین مخاطبین فضای مجازی طیف جوانی بودند که گرایشات 

روان شناختی حائز اهمیت است و آن اینکه مردم اساساً دوست دارند که قدرت نقد شود. سطوح مختلف به گروهی که به طور منطقی یا غیر 

 شجاع می دانند. وغلط  قدرت حاکم را نقد می کنند گرایش پیدا می کنند، به آنها عالقه مند شده و آنها را فردی جسورمنطقی، درست یا 

 های اجتماعی به ویژه تلگرامرحمانه ماهیت ذاتی شبکهفضای نقد بی 

د انتقاد کاربران دیگر قرار می کسی بخواهد با مسامحه برخورد کند به سرعت مور اگرتملقی وجود ندارد و شبکه های اجتماعیدر  

گیرد، در این میان کسی رشد می کند که بیشترین انتقاد و حمله را به اینگونه نقطه نظرات با استفاده از ابزارهای مختلف که شبکه های 

ل دنبا، می شود و فرد "دیده  "و اصطالحاً"برجسته شده  "این نقطه نظرات نقادانه به صورت داشته باشد. اجتماعی در اختیار قرار می دهد

کنندگان خاص خود را می یابد که این امکان بسط فعالیت وی را ایجاد می کند. جدای از این که ادبیات مکتوب در شبکه های اجتماعی خود 

ت در موضوعات عاملی برای نقد بی رحمانه محسوب می شود، مجهول بودن هویت در شبکه های اجتماعی باعث می شود تا فرد با خیال راح

 نظر داده و مسایل را با نقد خود به چالش بکشد.

 نظریه مارپیچ سکوت الیزابت نوئل نیومن و مباحثات سیاسی در تلگرام 

بر غلبه نظر اکثریت تکیه دارد به معنای آنکه اکثریت یک گروه بر موضوعی اتفاق نظر دارند،  نیومنتئوری مارپیچ سکوت الیزابت نوئل 

اصل این حرف درست است اما باید این قاعده را وابسته به مولفه های متغیر کنند. انزوا و مطرود شدن نظر خود را اعالم نمیاقلیت از ترس 

دیگری نظیر شخصیت فرد، جنسیت وی، میزان تحصیالت، طبقه اجتماعی، جایگاه اطالعاتی و ارتباطی و ... دانست. شاید فردی مأموریت دارد 

ای صحبت کند که مولفه تک مختلف موافق و مخالف با علم به حضور مخالفین با نیت و هدف از پیش تعیین شدهدر جمعی از طیف های 

تفاوت بین افراد علی الخصوص شأن اجتماعی و کند و برخالف اکثریت موضع گیری می نمایدعاملی اکثریت و اقلیت را در این نظریه نقد می

اه برجسته دانشگیک استاد شاید نقش موثری دارد به عنوان مثال "عدم اعالم نظر و سکوت "یچ درگیرشدن در این مارپ ومیزان تحصیالت 

هرگز حاضر نیست در مقابل اجماع  کاذب سکوت کرده و نظر خود را از ترس طرد یا انزوا اعالم نکند.  ترس از انزوا که عالم به موضوعات است 
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برجسته می سازد جایی که فرد از ترس ادامه فعالیت خود از اعالم نقطه نظراتش امتناع نقش برجسته خود را در گروه های همسوی اجتماعی 

 کند.می

حمله به جریان اصولگرای  31 با توجه به موارد گفته شده کاربران رغبت زیادی به نقد قدرت حاکم دارند که در انتخابات اسفند  

می گیریم غالب جریانی که در فضای مجازی شکل گرفت نقد مجلس نهم بود   هصاحب قدرت از سوی کاربران مورد اقبال قرار گرفت و نتیج

کرد. لذا با توجه به این که موج شکل گرفته در ایام انتخابات و باید گفت اگر مجلس در اختیار اصالح طلبان بود در اصل موضوع تفاوتی نمی

 یل بود تا بر علیه این موج اظهار نظر نماید.نقد مجلس نهم بود، کمتر کسی به صورت فردی و نه سازماندهی شده ما

 رحمانهپنهانی هویت عاملی برای نقد بی 

فرد در جمعی رسمی که هویتش مشخص است و وسایل ارتباط نیز وجود دارد امکان اعالم انتقاد خود را ندارد، در مقابل در فضای  

د را رحمانه خومجازی براحتی می تواند از نامعلومی صد در صدی هویت  )یا اینگونه پنداشته شدن از طرف کاربران( استفاده کرده و نقد بی

شود.به شود و یا به انزوا کشیده مین وضعیت کاربری که بخواهد با موج سهمگین این جریانات مقابله کند یا در آن هضم میمنتشر کند. در ای

با پیام ها مقابله یا گروهی که در تلگرام دو سال سابقه فعالیت مستمر داشت از ترس کاهش مخاطبانش، الاقل  گیریموضع عنوان مثال

  .لف اتخاذ نکرد و سکوت اختیار کردموضوع گیری مخا ویانکرده،

 سهم بیش تر جریان همسو با لیست امید در محتوای تولید شده در تلگرام 

با توجه به دالیل پیشتر بیان شده، مشخص است  حجم محتوای تولید شده در شبکه های اجتماعی )علی الخصوص تلگرام(در مقایسه 

علیه کاندیدای جریان سیاسی مخالف بسیار بیش تر از محتوای تولید شده در حمایت از که حجم محتوای تولید شده حامیان اصالح طلبان بر

تولید  ،گروه سازی ها ،ماعی تلگرامجریان اصولگرایی و بر علیه اصالح طلبان بود.در واقع نقش آفرینی حامیان اصالح طلبان در شبکه اجت

ه از این رو مردم و افرادی که در مواجه قابل مقایسه با محتوای تولید شده توسط طرفداران لیست اصولگرایان نبود. ، محتوا و انتشار سریع آن

ی چراکه مردم دوست دارند در پیروز ،همراه شدند ایجاد شده  با این پیام ها قرار می گرفتند به سبب تکثر پیام ها به نوعی با این جریان و موج

 سهیم باشند و بر اسب برنده سوار شوند، پس سعی می کنند تا با جریان پیروز همراه شوند.

  استفاده تشکیالتی و سیاسی هدفمند و حرفه ای جناح اطالح طلب از شبکه اجتماعی تلگرام و سایر بسترهای فضای مجازی 

منسجم و مستمری را برای بهره گیری از بستر مناسب فضای مجازی محیا کرده بود. این برنامه در کنار جناح اصالح طلب برنامه 

داغ شدن تنور  در زمان گذاشته و تاثیر بسزاییفضای مجازی  بر کاربران همکاری چهره های محبوب همچون ستارگان هنر و ورزش،توانست

این شبکه سازی و ایجاد گروه های مختلف بهترین بهره برداری را در بهترین زمان رابر نمود. قدرت نفوذ و القاء نظریات را چندین ب، انتخابات

بسیاری از اصول گرایان به دلیلی )همچون غیر بومی بودن این محیط( از حضور در فضای سایبری امتناع ممکن از امکانات فراهم ساخت. 

، اندک و از نظر مدت زمان فعالیت ، مقدار مخاطبین و دنبال کنندگانکردند از حیث فناوری استفاده  نکردند . سایر اصول گرایانی که از ای

 لذا مخاطبین عمده ای برای اثرگذاری نداشتند.اخیرا به این حیطه وارد شده بودند و سابقه فعالیت چندانی در این خصوص نداشتند.

اخت کلیپ ، سمتعددحامیان اصالح طلبان بیشترین استفاده تشکیالتی و سیاسی را از ظرفیت های فضای مجازی برده و با گروه سازی  

هایی با کیفیت مطلوب، طراحی شبکه توزیع محتوا به منظور دیده شدن و چرخش مناسب در فضای مجازی، ایجاد کانال ها و گروه های 

 حامی اصالح طلبان ه جا از فضای مجازی حداکثر بهره را از این فضای ایجاد شده کسب کردند حضور افراد شاخصمتعدد و در کل استفاده ب

 عدم حضور ر()توئیتدر این شبکهتوجه به این نکته ضروری است که ، از آن نمونه است در شبکه اجتماعی توئیتر دنبال کننده زیاد  کاربران با

 ،جمع کثیری از کاربران این ابزار تعاملی در مقابل حضور در این شبکه اجتماعی  کوتاه مدتسابقه  ویا  از جریان اصولگرایی چهره شاخصی

تمامی موج هایی که در تلگرام شاهد آن بودیم، این موضوع را باید یادآور شد که  داشتند، قرار گرفت .گرایش قوی به جریان اصالحات  که

  .بودبکه اجتماعی توئیتر جریان ساز سیاسی تلگرام ش و جهت دهی شد.آغاز  ابتدا در توییتر

تیک های . یکی از تاکبسیار موثربودحامی این طیف نیز بر گسترش تفکر سیاسی جناح اصالح طلب  سلبریتی هایهنرمندان و حضور 

رسانه های  ،سلبریتی هاظرفیت باالی دنبال کنندگان افراد مشهور، هنرمندان، میزان استفاده از  ،استفاده تشکیالتی و سیاسی اصالح طلبان

 طیف های مختلف جامعه بود.  جذبهمسو حاضر در شبکه های اجتماعی به منظور کادر سازی و 

 القاء احساس مظلومیت به کاربران 

طلبان ، القاء احساس مظلومیت به کاربران بود.  یکی از موارد ترغیب کاربران فضای مجازی به حمایت و فعالیت برای پیروزی اصالح

. اوج استفاده از ظرفیت تلگرام در تحریک کاربران در راستای تبلیغ  شد 31این امر یکی از اسباب مهم توفیق این جریان  در انتخابات اسفند 

رسانه های ملی و سایر تریبون های رسمی را می توان در پیام ویدئویی سید محمد خاتمی مشاهده کرد.ممنوع التصویری محمد خاتمی در 

میلیون بازدید داشته باشد. در ریشه یابی  10الی  25موجب  شد تا هنگامی که وی پیام هرچند کوتاه ویدئویی خود را منشتر می کند  نظام

د، کار عمومی کمک می کناین که صرف تحریم یک شخص به تشنه شدن بیش تر اف اوال :علل این موضوع می توان به چند نکته اشاره کرد
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فراخوان های ملت علیه حاکمیت در این بستر ها به خوبی جواب  بودثانیا با توجه به اینکه تلگرام یک شبکه اجتماعی خارجی و غیر حاکمیتی 

یون ی چند ده میلتا یک پیام ویدئوی شدموج مظلومیت همراه با احساس موثر بودن باعث  .تا مردم به راحتی تحریک شوند شدو باعث  دادمی 

 بود.این جدای میزان بازنشر آن شودبار بازدید 

جذب طیف گسترده ای  باعث ،القاء احساس مظلومیت از طریق تلگرام و ایجاد ذهنیت عدم توازن در استفاده از ابزارهای رسانه ملی لذا

. دیده شدن کاندیداهای جریان مقابل و قدرتی پرداختندنیز به حمایت از اصالح طلبان  کم دغدغه سیاسی باافراد  در نتیجهاز مخاطبان شد. 

ت فقط با ایجاد یک حس مسئولی که ،، که نه با فریب و نه با اقناعهوشمندانه متدولوژیبیشتر دامن زد.این  تکه در اختیار دارند به احساسا

 به تبلیغ و ترغیب حمایت از جریان مذکور پرداخته شد.  ،در کاربران شبکه های اجتماعی

 ساخت ابزار های تسهیل گر در تلگرام برای کسب آراء لیستی 

ان جرینقش ویژه ای ایفا کرد،  پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبریدهمین مجلس شورای اسالمی و در انتخابات نیزبوت های تلگرام 

ا ب برای دسترسی سریع اعالم کرده بودبا طراحی یک ربات تلگرام لیست همه نمایندگان در استان ها و شهرستان ها  اصالح طلب و اعتدال

ست با وارد شدن به ربات تلگرام لی زار به افراد حامی اصالح طلبان کمک کرد تاب، این اتوجه به محدودیت تبلیغات فیزیکی در روز انتخابات 

 .کنندکامل نامزدهای مورد نظر خود را یافته و در برگه های رای یادداشت 

  تلگرام و احساس امنیت برای ره گیری نشدن کاربران توسط دستگاه های امنیتی در داخلخارجی بودن زیرساخت های 

با توجه به این که شبکه اجتماعی تلگرام، یک نرم افزار غیر ایرانی است و سرور های آن نیز در خارج از کشور می باشد، کاربران ایرانی 

ی انتخاباتی در این فضا اقداماتی را انجام م-ی کشور برای فعالیت آزادنه سیاسیبا اطمینان خاطر از ره گیری نشدن توسط دستگاه های امنیت

دادند. لذا این فضا برای جلوگیری از مورد رصد قرار گرفتن توسط دستگاه های امنیتی داخلی باعث می شود تا کاربران برای داشتن آزادی 

اسوسی قرار گرفتن توسط سرویس های اطالعاتی خارجی را بر نظارت عمل در تبلیغات انتخاباتی و بعضا تخلفاتی در این خصوص مورد ج

ی نقش آفرین پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبریداخلی ترجیح دهند. همین فضا باعث شد تا در انتخابات دهمین مجلس شورای اسالمی و 

 .بودخلی، حتی رسانه ملی بیش تر شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام در تعیین سرنوشت انتخابات از رسانه های قدیمی و دا

 

 جمع بندي
 است و با توجه شده واقع غفلت مورد کشور تا کنون در تقریبا که است موضوعی  بهره برداری  از فناوری های جدید در بعد سیاسی

اسالمی  و پنجمین دوره دهمین دوره مجلس شورای "در انتخابات   به طور خالصهکرد . پیشگیری ها آسیب از خاص به آن میتوان بسیاری

استفاده کامل از فضای مجازی وتولید محتوا بر علیه لیست موثر بود.  اصالح طلبانهم ساختار و هم محتوا در پیروزی "مجلس خبرگان رهبری

 شد.اصولگرایان و انتشار در سطح گسترده به لطف شبکه های اجتماعی همچون تلگرام موجب پیروزی اصالح طلبان و اعتدالگرایان 

ده با استفاده از چهره های محبوب صورت گرفت. حضور پر رنگ ستاره های سینما، هنر ، ورزش ، روحانیون و نجریان سازی جناح بر

 رسیاسیون حامی اصالح طلبان در فضای مجازی و تاثیرگذاری آنها بر توده مردم باعث شد، تبلیغات این جناح پر رنگ تر ، قوی تر و تاثیرگذا

ه بیان دیگر شبکه سازی و عضوگیری از طریق ستارگان محبوب ، توانست در زمان بسیار کوتاه، خیل کثیری از افراد جامعه را به تر باشد. ب

 صفحات مورد نظر لیست اصالح طلبان بکشاند. 

زمان کوتاهی، حجم عظیمی در حوزه محتوا جریان پیروز توانست با بهره برداری حداکثری از این شبکه و تولید محتوای انبوه در مدت 

ی بودن غیر ایران از محتوای طراحی شده را به مخاطبان انبوه خود منتقل نموده و بستری را ایجاد کند که هرگز در گذشته سابقه نداشته است.

خاباتی )به ای بی پروای انتاین نرم افزار و تبلیغ این نکته که دستگاه های امنیتی کشور اشرافی بر تلگرام ندارند، خود عاملی برای فعالیت ه

لذا تلگرام به بستری مردمی جهت تبلیغات جریان اصالح طلب مبدل شد که با القای  ویژه با رویکرد تخریبی( در این شبکه اجتماعی شد.

 ه نقاط ضعفحس مظلومیت توانست موجی را در افکار عمومی در راستای اهداف سیاسی انتخاباتی ایجاد و هدایت نماید. استراتژی حمله ب

 رقیب) با توجه به عدم سابقه سیاسی کاندید های اصالح طلب ( در تخریب چهره اصولگرایان بسیار موثر بود.

 

 يراهبرد يشنهاديپ

با بررسی سوابق و تاثیرات تکنولوژی بر فضای سیاسی جوامع، در انتخابات پیش رو ، جریان، جذب و یا افرادی میتوانند در معادالت 

، نخست برداری کامل نمایند.لذا گامهنگی و.. تاثیر گذار باشند که از تکنولوژی ارتباطی ) بویژه شبکه های اجتماعی فراگیر( بهره ، فرسیاسی

دست کم نگرفتن قدرت فضای مجازی در مدیریت افکار عمومی و شناخت رسانه های مجازی پرمخاطب و تاثیر گذار است.با توجه به فیلترینگ 

 به محبوب ترین و پر مخاطب ترین اپلیکیشن ها در کشور بدل شده اند. ، امروزه اینستاگرام و توئیترتلگرام در کشور
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، استفاده از افراد موثر همچوم چهره های محبوب و پر طرفدار است. حضور این افراد پر نفوذ در این فضا و به صورت خاص در گام دوم

 کیش شبکه سازی و همراه ساختن افراد جامعه با موج انتخاباتی بسیار راه گشا و موثر باشد.اپلیکیشن اینستاگرام همچون گذشته میتواند در 

 .نماید عمل تر هوشمندانه و تر قوی ها شبکه این در که بود خواهد کسی ازآن سیاسی پیروزی نیست

یش توییتر پ فضای مجازی یاد میشود. سومین شبکه اجتماعی پر طرفدار که آغاز گر جریان سازی و ایجاد موج دراز توئیتر به عنوان 

از سایر شبکه های اجتماعی آغازگر جریان سازی و ایجاد موج می شود و سایر شبکه های اجتماعی با تاسی از آن ادامه دهنده و تکثیرگر آن 

اگر چه اینستاگرام هت دهی شده بودنددرصد از موج هابی   که در تلگرام شاهد آن بودیم، ابتدا در توییتر آغاز و ج 30می شوند. تقریبا بیش از 

ندگان )فالوور( دنبال کنبا وجود پدیده های نوظهور سلبریتی های اینستاگرامی  با  در گام بعد از توئیتر در میزان محبوبیت جای گرفته اما 

  از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار داد. میلیونی، در کنار امکانات تبلیغی آن

در نهایت با توجه به گسترش روزبه روز تکنولوژی ، امکانات و توانمندی های آن و همچنین در دسترس بودن این امکانات  برای عموم، 

بازبینی قوانین انتخاباتی و تدوین قوانینی جامع تر متناسب با تغییرات فناوری توسط دستگاه های ذیصالح به شدت احساس میشود. استفاده 

تلگرامی در روز انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه های رای گیری  از بوت های 

 ازآن  جمله  موارد  است .
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 مراجعمنابع و 
انتخابات  یمورد ی)بررس یبر افکار عموم  یاجتماع یشبکه ها ریتأث (،2939) حامد،فر  یعقوبی و طاهره ، فر  یمیابراه [2]

 10ی اپیپ، سال هفتم تــختیپا سیپل یدانش انتظام یتخصص -یفصلنامه علــــــم .(2988سال   یجمهور استیر

 مطالعة) سیاسی مشارکت بر مجازی اجتماعی هایشبکه تأثیرات (. بررسی2931اشتریان، کیومرث و امیرزاده، محمدرضا ) [1]

  ،2931 زمستان ،1 شماره ،15 دوره ،1 سیاست، مقاله . فصلنامه(تهران شهر: موردی

 تحوالت در مجازی فضای و اجتماعی های شبکه نقش بررسی. (2931محمودرضا ) علیمی علی، حسینی رضا، نیا التیامی [9]

 ( 1) 1 ;2931. 2. آفریقا شمال و خاورمیانه سیاسی

 بر اجتماعی های شبکه تأثیر بررسی(. 2939رنجبر، مهدیه ) پور و کوشکی، راضیه مهرابی ؛ مسعود امیر نیا، سید شهرام [1]

 ،2939 تابستان ،3 شماره ،9 دوره ،5 . مقاله(اصفهان دانشگاه دانشجویان: موردی ی مطالعه) ملی هویت میزان

 بر بوک فیس اجتماعی شبکة از استفاده (، تأثیر2939قاسمی، وحید؛ قصابی، رضوان و طاهری، نقی ) پور، صمد؛ عدلی [5]

 .18 شماره ،2939 زمستان پانزدهم، سال ارتباطات، – فرهنگ جوانان. مطالعات سیاسی مشارکت و اعتماد

 استریت وال جنبش بر مجازی های رسانه تاثیر (.2930صادق ) محمد آبادی، محمد دهقانی و ابوذر مقدم، گوهری [2]

 .81 ش رسانه فصلنامه

 مطالعه: شهری کاربران سیاسی پذیری جامعه بر اجتماعی های شبکه تاثیر بررسی (.2931نوازنی علی ) و بهرام نوازنی، [۰]

 شیراز، توسعه، و انسانی پژوهی، علوم آینده ملی کنفرانس .(2931-2988()ره)خمینی امام المللی بین دانشگاه دانشجویان

 متانا(.) ایران نوین آموزشهای توسعه مرکز
[8] DeHart, J. L. (2016). Social Media Use and Online Political Participation Among College 

Students During the US Election 2012. Social Media+ Society, 2(1), 2056305115623802 

[9] Dimitrova, D. V., & Bystrom, D. (2013). The effects of social media on political 

participation and candidate image evaluations in the 2012 Iowa Caucuses. American 

Behavioral Scientist, 0002764213489011. 

[10] McClurg, S. D. (2003). Social networks and political participation: The role of social 

interaction in explaining political participation. Political research quarterly, 56(4), 449-

464. 

 31دی  –خبرگزاری تسنیم  -+ آمار 31های اجتماعی بر انتخابات سایه تلگرام و شبکه [22]

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/10/20/966950/ یاجتماع-یها-شبکه-و-تلگرام-هیسا-

 آمار-31-انتخابات-بر
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