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 چکیده
های اجتماعی، مسائل و مشکالت جدیدی را در مورد ها و شبکههای اخیر برخی از رسانهدر سال

های اند. در این میان نقش شبکهوضعیت مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات پدید آورده
ها با در دست گرفتن افکار عمومی و دارد. این شبکهای اجتماعی آنالین و مجازی، برجستگی ویژه

 ریتأثاند. این تهییج کنترل و هدایت آن، نقشی جدی در عرصه قدرت سیاسی و اجتماعی بازی کرده
که حتی انتخابات بوده است، تا جایی  مؤثرتا حدی است که حتی بر روند انتخابات مختلف نیز 

نیز مصون از آنها نبوده است. بر  6161و  6102های سالآمریکا در  متحده االتیاریاست جمهوری 
های اجتماعی در مدیریت رفتار انتخاباتی الگوی شبکه این اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت

نظران نگارش شده و برای رسیدن به این هدف از روش آمریکا از دیدگاه صاحب 6161و  6102
 گراندد تئوری استفاده شده است.

ترین ها، مهمکد مستخرج از مصاحبه 444آمده حاکی از آن است که از مجموع  نتایج به دست
کد  26ی با رگذاریتأثکد، مکانیسم  24های اجتماعی با شبکه از: ویژگی اند عبارتمقوالت به ترتیب 

کد. ماحصل نظریه مبنایی، رویکردی جدید است که از  44های اجتماعی با و منابع قدرت شبکه
های عدم عقالنیت شبکه»های باال تشکیل شده است. این رویکرد مبتنی بر رویکرد قولههای مویژگی

ها و مردم، تر شدن سیاستدموکراتیک لیقبهایی از است. این رویکرد دارای ویژگی« اجتماعی
دهی به افکار عمومی، بودن نقش بخش تولید محتوا توسط کاربران، پرهیز از جهت پررنگ
های بخش نخبگان و خبرگان، جریان از پایین به باال، پرهیز از ، استفاده از سرمایهرسانی سریع اطالع

 ی شناسایی رفتار، پاسخگو بودن و مشارکت فعاالنه مردمی است.ها تمیالگوری ریکارگ به
 های اجتماعی، فضای مجازی.: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شبکهواژگان کلیدی
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 مقدمه

های اجتماعی ها و شبکهو اعتماد به رسانه دهنده یرأیاسی جمعیت کاهش میزان مشارکت س

تفاوتی و ریزان اجتماعی و... از افزایش میزان بیمجازی، باعث شده است تا پژوهشگران، برنامه

تفاوتی سیاسی و نیز رسد که میزان بیمی به نظریاد کنند.  دهندگان یرأسوگیری سیاسی 

گیر شدن است. بر این اساس ماعی مجازی، در حال همههای اجتسوگیری حاصل از شبکه

های قبلی، احتمال کمتری برای مشارکت در فرایند سیاسی انتخابات شهروندان نسبت به نسل

های اجتماعی، مسائل و مشکالت ها و شبکههای اخیر برخی از رسانهدارند. عالوه بر آن، در سال

اند. در این وندان در انتخابات پدید آوردهجدیدی را در مورد وضعیت مشارکت سیاسی شهر

های اجتماعی ای دارد. شبکههای اجتماعی آنالین و مجازی، برجستگی ویژهمیان نقش شبکه

مجازی با در دست گرفتن افکار عمومی و تهییج کنترل و هدایت آن، نقشی جدی در عرصه 

( تمام 2442و  2442کاستلز ) بهتر و به اعتقاد مانوئل به عبارتکنند. قدرت سیاسی بازی می

تنیدگی کنند. این درهمهای اجتماعی مجازی گذران میهای جدید در چارچوب شبکهسیاست

های مهمی از زندگی را ی برجسته شده است که بخشقدر بههای نوین فضای زندگی و رسانه

-این فضا، دستعنوان جزو مهم قرار داده و مصادیق سیاسی مانند، انتخابات را به ریتأثتحت 

های اجتماعی بر جوانب و ابعاد شبکه ریتأثخوش تغییر و تحول کرده است. بر این اساس، 

تا حدی  ریتأثها، بر کسی پوشیده نیست. این اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... زندگی ما انسان

بوده، اما در خصوص نحوه و چگونگی  مؤثراست که حتی بر روند انتخابات مختلف نیز 

 جیرا تیروا کهای متفاوتی وجود دارد. یهای اجتماعی بر انتخابات، روایتی شبکهرگذاریتأث

 «تیبرگز»و هم در  کایآمر ریاخ یجمهور استیهم در انتخابات ر ترییاز آن است که تو یحاک

 هایشبکهتر گسترده ریاز تأث یرا بخش نیا یاریبس داشته است. یاکنندهنیینقش تع ایتانیبر

از کشورها  یاریدر بس ستیپوپول مداراناستیو ظهور مجدد س یاسیشدن سیبر قطب یاجتماع

استدالل کرده  «ونریسیکم»مثال،  یبرا متحده االتیانتخابات فدرال ا (Treene,2021) دانند.یم

 .«کندیوارد م یجد بیآس یداند که چقدر به دموکراسینم»بوک سیاست که ف

(NPR,2020a) هیعل یاجتماع هایشبکه یهادهد که پلتفرمینشان م نیگزیجا دگاهید کی 

 (NPR,2020b) دهد.نشان میکاران تعصب محافظه
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1اجتماعی هایبر اساس موارد و شواهد گفته شده، نقش شبکه
بر جوامع امروزی، کامالً  

 ضریب که هستند یجمع ارتباطفضاهای  مؤثرترین زمره در هارسانه این است. بدون شک محرز

 تحت را عناصر و هاپدیده آنها، همه روزافزون گستردگی و دارند جامعه میان در باالیی نفوذ

 و 2016 مشخصاً انتخابات(اخیر  هایسال اتفاقات رسدمی به نظر اما است. داده قرار پوشش

 کاربران ابعاد رفتار بر اثرگذاری در اجتماعی هایشبکه جایگاه و قدرت موضوع آمریکا( به 2020

های اجتماعی بر روند انتخابات دارد. ی شبکهرگذاریتأثاست و حاکی از  بخشیده ایتازه

(Twitter,2020) 

 نرم قدرت باب در «2نای جوزف»نظریات  در شاخص شکلی به را آن توانمی که موضوعی

 در عریان اجبارکنندگی بدون بتواند که است کسی آن از قدرت که بود نای معتقد کرد، مشاهده

 و هاذهنیت تغییر همان موضوع این کند. ایجاد را خودش تغییرات دلخواه بازیگران یگرد رفتار

 (322، 1382نای،(دلخواهانه است.  رفتارهای تغییر جهیدرنت

 و اینترنت انکار رقابلیغ اهمیت و نقش پیرامون اجماع گیریشکل موازات به دیگر سوی از

؛ Statista,2020های سیاسی )ن و در عرصهمدر اجتماعی حیات در مجازی های اجتماعی شبکه

Politico,2020،) به جهانی هایاین شبکه نقش خصوص در نانوشته توافق نوعی رسدمی نظر به  

 هایاکثر دیدگاه نهیزم پس در قدرت از تمرکززدایی عامل و بیان آزادی دموکراسی، بستر مثابه

 .کندمی خودنمایی فضا این با مرتبط

 تولید امکان بودن، تعاملی بودن، محور کاربر نظیر هاییویژگی پشتوانه به عیاجتما هایشبکه

 و بودن یا چندرسانه کنترل، در تمرکززدایی شبکه، درون محتوای بر کاربران اثرگذاری تمامی و

 معرفی مدرن آزاد جامعه نماد عنوانبه را خود عمالً اجتماعی هایرسانه از سایر زیاد اختالف با...

 اما یررسمیغ صورتبه شده ذکر هایویژگی سایر کنار در خود غیردولتی بودن پشتوانه به و کرده

 عمومی رفتار و افکار قبلی برنامه با و هدفمند هدایت و دهیاتهام جهت هرگونه از را خود غالب،

 .دانندمی مبرا

 به امپتر انتخاب و آمریکا جمهوری ریاست 2412 انتخابات از پس که است حالی در این

 آنها رأس در و اجتماعی هایشبکه نقش پیرامون زیادی انتقادات و هابحث جمهور سیرئ عنوان

 اطالعات افشای با روز روزبه موضوع اهمیت به توجه با و مطرح گردید ترامپ انتخاب در بوک سیف

 با ترامپ اباتیانتخ تیم به تبانی اتهام مرحله تا و کرد تری پیداگسترده ابعاد موضوع این جدیدتر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Social network 

2 Joseph Nye 
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 ... و آمریکا دادستانی سوی از ویژه تیم بازپرسی تعیین ،جمهور سیرئ استیضاح احتمال روسیه،

 (McDonald,2020؛ Wallace,2016) .رفت پیش نیز

 لحاظ به یکسان اما نتیجه، لحاظ به متفاوتی کامالً شکل به 2020 انتخابات در که عملکردی

 داشت آن بر را ترامپ و داد نشان را خود انتخابات در هاشبکه نای اثرگذاری دخالت و برای تالش

 انتخابات در خود اصلی حامیان از گوگل و بوک سیف توئیتر، از های خودحساب بستن به نسبت تا

 ترامپ هایحساب شدن مسدود زمان در که است حالی این در نماید. جمعیدسته شکایت 2016

 بود جهان سیاسی فرد نیقدرتمندتر ینوع به و آمریکا متحده تاالیا قانونی جمهور سیرئ هنوز وی

 02و  بوک سیف در میلیون 35 در توییتر، کننده دنبال میلیون 8۹به  نزدیک زمان آن در که

 (Oster,2019داشت. ) اینستاگرام در کنندهدنبال میلیون

1ونالد ترامپد انتخاب بر توئیتر و بوک سیف چون اجتماعی هایشبکه اثرگذاری اگرچه
 در 

 بخش الگوریتم(نیوزفید  نقش نظیر مختلفی ابعاد از(جذاب  نیز موضوعی ییتنها به 2412

 با همکاری و یهودی معروف تاجر(استرات  ویکی و شرکت زامل ژول ماجرای ،بوک سیف خبری(

 و بییادست( 2آنالیتیکا کمبریج شرکت ماجرای رسوایی ترامپ(، پیروزی برای عربستان و امارات

 بیشتر و شناخت مطالعه برای و...( بوک سیف کاربر میلیون 50 پروفایل اطالعات از گیریبهره

 که طورهمان اما (،Muller & Schwarz,2020) ستا هاشبکه این قدرت و عملکردی هایریشه

 این گذشته از بیش 2424 و 2412 انتخابات دو در هاشبکه این کامالً متفاوت عملکرد اشاره شد

 کجاست؟ در هاگیریجهت این ریشه کند،مطرح می را سؤال

 از مجازی فضای از گیریبهره لحاظ به «3کلینتون هیالری» نسبت دونالد ترامپ به کهاین

 انتخاباتی تیم چینش و انتخاب لحاظ بسیار )به فاصله با 2412انتخابات  کارزار به ورود ابتدای

-سرمایه تا 2پارسکیل جیمز بردلی و 0بنن استیون نظیر مجازی فضای متخصصین بین از خود

 اما نیست عجیبی و پنهانی است موضوع داشته را باال حوزه دست این در هنگفت مالی گذاری

 عملکرد و عربستان و ی روسیهنیآفر نقش و حمایت با(انتخابات  این در هاشبکه این اثرگذاری نوع

-به عموماً ( کهWelna,2020؛ Moore,2020( )آنالیتیکا کمبریج نظیر هاییشرکت غیرقانونی

 تقابل با مقایسه در گرفت انجام هاشبکه این نهان هایظرفیت از گیریبا بهره و پنهانی صورت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Donald Trump 

2 Cambridge Analytica 

3 Hillary Clinton 

4 Stephen Bannon 

5 Bradley James Parscale 
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 بحث این ... و کاربری هایحساب بستن با آمریکا وقت جمهور سیرئ با هاشبکه این عیان و عملی

 .است نموده مواجه جدیدی ابعاد با را

 از اجتماعی هایرسانه سایر همانند نیز اجتماعی هایشبکه آیا که است این پرسش حاال و

 به کهاین یا اندبوده جذاب ظاهری با و نرم شکلی به جامعه رفتار هدایت ابزاری برای و وسیله ابتدا

 دانش این بر مدتی از بعد اما گرفته، نشأت دانش از اگرچه که میمواجه قدرتی با ما فوکو گفته

 الگوی شناخت و بررسی دنبال به پژوهش این در اساس این کند. برمی هدایت را و آن شده یرهچ

 انتخابات در هاشبکه این عملکرد مطالعه با های اجتماعیشبکه توسط جامعه رفتار مدیریت

 هستیم. آمریکا 2424 و 2412

 پیشینه

کنند که می دیتأکت، های جدید و سیاس( در کتاب رسانه1331بری آکسفورد و هاگینز )

همان  درواقعشده است که « پوپولیسم ناآگاه»ای باعث نوعی  ی و الگوهای رسانهفنّاورتغییرات 

های  ی بدبینانه است. به طور مشخصی، در بیشتر تحلیلتا حدودسیاست هستند، اما این نگاه 

نیا و دیگران هرامهای شنفوذ زیادی دارد. یافته« زبان دگرگونی»فعلی محیط ارتباطات جدید، 

بندی  بین شبکه یمثبتهای هاگینز، اذعان داشتند که رابطه یافته دیتائ( نیز ضمن 1333)

. در همین راستا مراتب شبکه و انواع مشارکت( و مشارکت سیاسی وجود دارد اجتماعی )سلسله

ت سیاسی بین استفاده خبری کاربران با میزان مشارک( معتقدند که 13۹1فر )امیدی و مرادی

( نیز 13۹3ها و نتایج پژوهش بیژن و دیگران )چنین یافتههم رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

اند میزان و نحوه مشارکت های اجتماعی در ایران و روسیه توانستهرسانهاین است که  دیمؤ

نیلی  ( و2421های مرکز تحقیقات پیو ) از سویی دیگر پژوهش سیاسی افراد را دگرگون کنند.

ی مؤثرهای اجتماعی در روند انتخابات آمریکا، نقش بسیار ( حاکی از آن است که شبکه2421)

 داشته است.

 چارچوب نظری

های اجتماعی مجازی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برای بررسی و تبیین نقش شبکه

اوانی در این چارچوب های فرگمان نظریهکننده بهره برد. بیهایی تبیینبایست از نظریهمی

ها و هربرت شیلر سازی، نظریه هنجاری رسانهسازی، برجستهنظریه چارچوب مانندگنجند  می

های کاستلز، ها از نظریهای. اما این پژوهش جهت تبیین یافتهدر مبحث امپریالیسم رسانه
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ها ظریهاستفاده خواهد کرد. در زیر به شرح مختصر این ن CNN ریتأثدایک و دیدگاه  ون

 شود:پرداخته می

 مانوئل کاستلز

 .دهند یم لیجوامع ما را تشک دیجد یاجتماع یها مورفولوژ به گفته کاستلز، شبکه

(Castells,2000)  است که در آن ساختارها و  یاجامعه یاجامعه شبکه» معتقد بود:کاستلز

 یسازمانده یکیرونپردازش شده الکت یاطالعات یهاحول شبکه یدیکل یاجتماع یهاتیفعال

 یها شبکه رایز ست،ین یاجتماع یها شبکه ایها  فقط در مورد شبکه نیا نیاند؛ بنابرا شده

 یاجتماع یها در مورد شبکه نیاند. ا بوده یاجتماع یده سازمان یمیقد اریاشکال بس یاجتماع

 کیالکترون کرویبر م یمبتن یها یو از فناور کنند یم تیریاست که اطالعات را پردازش و مد

و  اتیعمل یطور اساسبه ی،ا انتشار منطق شبکه( Harengel & et al,2011) .«کنند یاستفاده م

 یبرا (Castells,2006) .دهد یم رییتجربه، قدرت و فرهنگ تغ د،یتول یندهایرا در فرآ جینتا

 شیپحد  نیا تا کیداون اند. شده لیجامعه مدرن تبد یاساس یها به واحدهاکاستلز، شبکه

ها و جوامع هستند، اگرچه ممکن است ها، سازمانواحدها هنوز افراد، گروه نیاو ا یرود. براینم

 (Castells,2005) ها به هم مرتبط شوند.توسط شبکه یاندهیطور فزابه

شود. کاستلز استدالل یاست که اغلب اعالم م یفراتر از جامعه اطالعات یاشبکه جامعه

 ،یکند، بلکه عوامل فرهنگیم فیکه جوامع مدرن را تعر ستین یفناور صرفاً نیکند که ا یم

 ،یفرهنگ تیمانند مذهب، ترب یراتیسازد. تأثیرا م یااست که جامعه شبکه یاسیو س یاقتصاد

دهند. جوامع به یرا شکل م یاجامعه شبکه یهمگ یاجتماع تیو موقع یاسیس یهاسازمان

 شیجوامع را افزا نیتواند ایم راتیتأث نی. ارندیگیکل معوامل ش نیا ریطرق مختلف تحت تأث

دهد، یم لیاطالعات جوهر جامعه معاصر را تشک ک،یمانع آن شود. از نظر ون دا ایدهد 

 دهند.یجامعه را شکل م نیا یها رساختیو ز یازمانها اشکال سشبکه که یدرحال

(Barney,2004) 

 یاشبکه نیکند. ایم فایا یالز از جامعه شبکهکاست نشیرا در ب یها نقش اصلانیجر یفضا

شده است.  فیها متقاطع هستند تعرشبکه نیکه ا ییهااز ارتباطات است که توسط هاب

 اند.ها وابستهانیجر یبلکه به فضا ستند،یوابسته ن ینخبگان در شهرها به مکان خاص

(Castells,2005) 
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در  دیرا با یکند که قدرت واقعیو استدالل مها قائل است شبکه یبرا یادیز تیاهم کاستلز

 ریدر تضاد با سا نیمحدود شود. ا یجهان یدر شهرها کهنیها جستجو کرد تا ادرون شبکه

 (Castells,2006. )کنندیم یبندرتبه یاست که شهرها را به صورت سلسله مراتب یپردازانهینظر

 1انانسی ریتأثدیدگاه 

 های شبکه کند می بیان که است ای رسانه مطالعات و سیاسی علوم در ای نظریه ان ان سی اثر

دارند.  رویدادها نتایج و گذاران سیاست اقدامات تعیین در مهمی نقش جهانی تلویزیونی

(Eytan,2005) 

 تأثیر( ان ان سی) کابلی خبری شبکه ساعته 20 المللیبین تلویزیونی خبری شبکه

 و CNN. داشت سرد جنگ دوره اواخر در متحده التایا خارجی سیاست اجرای بر ایعمده

 اثر. طرفداران اندداشته سرد جنگ از پس دوران در مشابهی تأثیر آن بعدی صنعتی رقبای

CNN از ای گونه جدید، جهانی های رسانه سرعت و عمق گستردگی، که کنند می استدالل 

؛ Steven,1997) .است قبلی راتاث از متفاوت کیفی نظر از که است کرده ایجاد را جدید اثرات

,2002Piers) که کندمی ایفا ان ان سی که است نقشی دهندهنشان اصطالح این سکه ضرب 

 در من آن تیان میدان تظاهرات مانند - متحده االتیا از خارج رویدادهای از بسیاری پوشش

 - گادیشومو نبرد و فارس جیخل جنگ اولین شرقی، اروپای در کمونیسم سقوط ،1۹3۹ سال

 آگاهی مقدم خط به موضوعات و تصاویر این رساندن درشدت  به که رسدمی. به نظر بود

 مداخله محرکه نیروی عنوانبه CNN اثر این، بر عالوه. است تأثیرگذار آمریکا سیاسی

 جنگ طول در متحده االتیا ارتش توسط زور از استفاده و کردها بحران در متحده االتیا

 (Belknap,2009) .است شده ذکر ۹21۹-1۹۹2 بوسنی

 عنوان با خود تحقیقاتی مقاله در ،3واشنگتن جورج دانشگاه استاد ،2لیوینگستون استیون

 جنبه سه ،«نظامی مداخله نوع اساس بر رسانه تأثیرات بررسی CNN تأثیر کردن روشن»

 است ممکن هاانهرس. گیرندمی قرار CNN تأثیر کلی عنوان تحت که کندمی شناسایی را متمایز

 کنند، عمل زمانهم یا متناوب طوربه

( 3) مطلوب، سیاستی اهداف به یابیدست برای مانعی( 2) مشی،خط کنندهتعیین عامل( 1)

 تأثیر مشترک دالیل از یکی( 0) ( وSteven,1997). سیاست گیریتصمیم در کنندهتسریع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 CNN Effect Theory 

2 Steven Livingston 

3 George Washington University 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington_University
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington_University
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CNN هارسانه نفوذ یابد،می کاهش استسی اطمینانطور که  . هماناست سیاست قطعیت عدم 

 (2002Piers,) .بالعکس و یابدمی افزایش

 ابتکار یا المللیبین حادثه خاص، درگیری یک روی بر ایرسانه مداوم و فوری پوشش تمرکز با

 تالش حاکم مدارانسیاست زیرا طلبد،می را سیاسی توجه مؤثر طور به اخبار چرخه دیپلماتیک،

 این تأثیر این بلکنپ، مارگارت گفته به. هستند جاری مسائل رأس در که ددهن نشان کنندمی

 دقیق بررسی و عمومی آگاهی به منجر بالدرنگ خبری پوشش آمدن[ پیش»] که است بوده

 (Belknap,2009) .«است شده آنها شدن آشکار حین در نظامی عملیات و استراتژیک تصمیمات

 است ممکن عمومی های شخصیت توسط اقدامات و ها هبیانی تر گسترده پخش و تر عمیق نفوذ

 پیچیده را ها دولت بین دیپلماتیک حساس روابط تواند می چنینهم اما دهد، افزایش را شفافیت

 عدم با دهند می ترجیحصورت  نیا غیر در که کند رسمی واکنش به وادار را هایی دولت یا کند

 جهانی جمعی های رسانه گسترش و اطالعاتی البانق. برسانند حداقل به را سیاسی ریسک تعهد،

 بخشد می تسریع را گذاری سیاست فرآیند بنابراین المللی، بین ساعته 20 اخبار و اینترنت طریق از

 .دارد نیاز رهبریخأل  ظهور از جلوگیری برای اقدام و گیری تصمیمسرعت  به و

 که کاری تنها»، گفت ان ان سی ریتأث درباره آمریکا سابق خارجه امور وزیر ،1بیکر جیمز

 من. دهد سوق سیاسی موضع یک داشتن سمت به را گذارانسیاست که است این دهدمی انجام

 داشته تأمل برای وقت. هستید بالدرنگ حالت در شما. کنم بیان سریع خیلی را آن باید

 واکنش زمان»، دکنمی منعکس را او احساسات او، سابق مطبوعاتی دبیر تویلر، مارگارت «.باشید

 «.است رسیده پایان به اطالعات آوریجمع و لیوتحل هی. تجزاست شده فشرده

 جریان در دولت و سیاست بر خبری هایرسانه که تأثیری به معموالً CNN تأثیر که یدرحال

 بالیای هنگام در شده اتخاذ تصمیمات بر آن تأثیر دارد، اشاره گذارندمی سیاسی هایدرگیری

 در حتی یا طبیعی بالیای از پس بالفاصله تصاویر و ها فیلم که یی. ازآنجااستتوجه  قابل یزن طبیعی

 متقاعد را مردم است ممکن تصاویر این شوند، می پخش جهان سراسر در طبیعی بالیای طول

 (Shah,2005) .دهند قرارفشار  تحت فوری اقدام برای را ها دولت یا کنند اهدا پول که کنند

 یشناسروش

روش تحقیق در مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه اجرا، کیفی )گراندد تئوری( و 

از نظر زمانی مقطعی است. بدین منظور ابتدا به صورت اسنادی و مراجعه به تحقیقات انجام شده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  James Baker 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Baker
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های مورد نیاز های اجتماعی در انتخابات کشورهای مختلف، شاخصپیشین مربوط به نقش شبکه

نظران، مصاحبه به عمل آمد. حجم جامعه استخراج و جهت سنجش از اساتید دانشگاه و صاحب

های اجتماعی نظران اندکی وجود دارند که هم در بحث شبکهکه صاحبآماری با توجه به این

و  2412آمریکا در دو دوره  متحده االتیامسلط بوده و هم در خصوص انتخابات ریاست جمهوری 

انتخاب شدند. به منظور  هدفمندگیری با روش نمونه نفر 14ی داشته باشند، ، آشنای2424

 استفاده شد. 2413نسخه  Maxqdaافزار آماری ها و اطالعات از نرمداده لیوتحل هیتجز

 هایافته

 هابخش توصیف یافته

 کهدهد  شوندگان نشان می مصاحبه 1شناختی های جمعیت ویژگیهای توصیفی، در بخش یافته

درصد(،  2404سال ) 04(، گروه سنی زیر درصد 4/34شوندگان مرد ) یشترین تعداد مصاحبهب

درصد( و غالب  0404) سال 12-1۹درصد(، با سابقه خدمت  2404دارای سمت هیأت علمی )

 اند. درصد( بوده ۹404ایشان دارای مدرک دکتری )

 شناختی پاسخگویان های جمعیت . ویژگی 1جدول شماره 

 درصد فراوانی اتطبق متغیر

 جنس
 3404 3 مرد

 2404 2 زن

 سمت

 2404 2 هیأت علمی

 2404 2 نگارخبرنگار و روزنامه

 2404 2 پژوهشگر

 سن

 2404 2 سال 04 کمتر از

 0404 0 سال 04-02

 1404 1 سال به باال 02

 سابقه خدمت

 3404 3 سال 12 کمتر از

 0404 0 سال 12-1۹

 3404 3 سال 24بیشتر از 

 تحصیالت
 ۹404 ۹ یدکتر

 1404 1 ارشد

 144 14 جمع کل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Demography 
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کد استخراج شده،  002های کیفی، نتایج حاکی از آن است که از تعداد در بخش یافته

درصد( و  10033مورد ) 20های اجتماعی با تعداد های شبکهکدهای مرتبط با ویژگی

درصد( بیشترین فراوانی  130۹3مورد ) 22ی اجتماعی با تعداد ها شبکهی رگذاریتأثمکانیسم 

 000۹مورد ) 24با تعداد  2424های اجتماعی در انتخابات و کدهای مرتبط با نقش شبکه

درصد( کمترین  00۹0مورد ) 22های اجتماعی و مفهوم دموکراسی با تعداد درصد( و شبکه

دهای استخراج شده ، توزیع فراوانی ک1فراوانی را به خود اختصاص داده است. نمودار شماره 

 دهد:را نشان می

 
 . فراوانی و درصد کدهای پژوهش1نمودار شماره 

  

40, 9% 

64, 14% 

40, 9% 

27, 6% 

62, 14% 28, 6% 

48, 11% 

33, 7% 

20, 5% 

31, 7% 

22, 5% 

30, 7% 

 های اجتماعیهای شبکهویژگی های اجتماعینقش شبکه

 های اجتماعینقاط ضعف شبکه های اجتماعینقاط قوت شبکه

 های کالسیکهای اجتماعی با رسانهتفاوت شبکه های اجتماعیمکانیسم تاثیرگذاری شبکه

 2016های اجتماعی در انتخابات نقش شبکه های اجتماعیمنابع شبکه

 های اجتماعیتفاوت بین دو انتخابات متاثر از شبکه 2020های اجتماعی در انتخابات شبکه

 های اجتماعیسرگرمی شبکه -گرینقش هدایت های اجتماعی و مفهوم دموکراسیشبکه
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 هابخش تحلیل یافته

ای و متنی، تحلیل کدبندی آغاز شد. فرآیند انجام کدبندی های مصاحبهبعد از گردآوری داده

اری باز، های ثابت است که در سه مرحله کدگذدر نظریه داده بنیاد، مبتنی بر روش مقایسه

گیرد. در هر یک از این مراحل، کد یا کدهای و کدبندی گزینشی صورت می کدبندی محوری

های مرتبط با خود را به سطح اشباع نظری برسانند )استراوس و الصاق شده باید داده

-بندی تکهاند. کدگذاری باز به مفهومتحلیل شده MAXQDAافزار با نرم که (13۹2کربین،

ها را زمان هر قطعه از دادهطور همهایی که بهها تحت نام، عنوان یا برچسبهایی از داده

ها در این بخش به صورت کند، اشاره دارد. روال کار برای تحلیل دادهتلخیص و تشریح می

 زیر بوده است:

های ثابت مقایسه بر اساسابتدا کدهای باز بر مبنای مفاهیم اولیه استخراج شده و سپس 

-های عمده دستهها(، کلیه کدها در مرحله کدبندی محوری در قالب مقولها و تفاوته)شباهت

فرآیند کدگذاری حاصل شد. مرحله نهایی کدبندی  جهیدرنتمقوله  12بندی شده است که 

های عمده در قالب ی شامل تعریف مقوله مرکزی یا هسته است. در این مرحله، مقولهنشیگز

ای( حول مقوله هسته به یکدیگر ارتباط داده شده است. زمینهیک مدل پارادایمی )یا مدل 

پردازد. مقوله هسته یا ترسیم شده به توصیف مقوله هسته و تحلیل و تبیین آن می درواقع

های دیگر به آن مرتبط های اجتماعی است که تمام مقولهی شبکهرگذاریتأثمرکزی، سازوکار 

نشان داده شده است. در این  3بندی در جدول شماره ها در قالب کدهستند. نتیجه تحلیل داده

دهد که ستون درصد جدول، ستون فراوانی، فراوانی تکرار مجموع کدهای هر مقوله را نشان می

 نسبی هر مقوله در ایجاد مقوله هسته است. ریتأثدهنده نشان

 ریتأثو  مؤثر های عمده با استفاده از این روش، امکان شناسایی تمام عواملشناسایی مقوله

 مراتب سلسلهها، نسبی آنها را فراهم کرده است و با استفاده از مراحل مختلف کدبندی داده

تر در منظور ایجاد ساختاری شفافآمدن این مشکل مشخص شده است. به به وجودشبکه علی 

 اند.ها با توجه به محتوای آنها تقسیم شدهجهت رفع مشکالت موجود، مقوله
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 های هسته مرکزی. تفکیک محتوایی مقوله 3ره جدول شما

 هامقوله کدهای باز
 مقوله تناوب تکرار

 درصد فراوانی هسته

 های انسانیهای انسانی / ترکیب فعالیتفراگیری / ترکیب کنش

دیجیتالی / ضرورت وجودی / عدم  کمرنگ شدن مرزها / شکاف

دان / فعال ها / سیاسی شدن شهرونکنترل / عدم حذف این شبکه

تعاملی  –متقابل  راتیتأثشدن شهروندان / مشارکت فعاالنه مردم / 

تر شدن سیاست / بودن / بخشی از زندگی روزمره / دموکراتیک

 بر رفتارها رگذاریتأثمتقابل بر فضای سیاسی /  ریتأثداشتن 

 30۹3 04 نقش

ار 
وک

ساز
یتأث

ذار
رگ

که
شب

ی 
-

ی
ماع

جت
ی ا

ها
 

 گسترده / ادغام اده / انتشاراستف آسان / سهولت دسترسی

جمعی /  ارتباطات در گروهی و فردی فردی / میان ارتباطات

هرروز بر امکانات خود / برای عموم یگذار اشتراک/  جهانی شده

امکان بودن / تعاملی /  2مبتنی بودن آنها بر وب /  افزایندمی

دهی شکل/  محتوا توسط کاربران/ تولید  ارتباطات دوسویه بودن

/ کنترل کردن / افزایش انتظارات مردم از حکومت  ه افکار عمومیب

ها / تقویت قوه قضاوت عمومی / / تفسیر نتایج ناشی از سیاست

ای / ورود شهروندان به سیاست / انحصاری رسانه شکسته درهم

تر شدن سیاست / تسهیل دخالت بیشتر مردم / بخشی دموکراتیک

 هارات / پاسخگویی دولتاز زندگی روزمره / افزایش انتظا

 ویژگی

20 

10033 

 

 یکار دستگذاری /  سیاست در ها / قدرت داده کالن به دسترسی

/ به  تجربه زندگی روزمره در شبکه اجتماعیافکار / میسر شدن 

اشتراک گذاشتن تجارب روزمره خود / به اشتراک گذاشتن 

 بودن متناسب/  همراه یها یسترسی به گوشهای خود / ددغدغه

در زندگی شهروندان /  جایگاه مهم / گوناگون یق افرادبا سال

سرعت انتشار اخبار و /  بودن نهیهز کم/  دسترسی سریع و آسان

اجتماعات و  یریگ فراهم کردن شکل/  تعاملی بودن/  اطالعات

 آموزش مجازی/  مجازی یها نیکمپ/  مجازی از راه دور ارتباطات

ها / داشتن / تفسیر سیاست وجودفضایی را برای بیان و ابراز / 

 متقابل بر انتخابات / ارتباط مستقیم با افراد ریتأث

 قوت

04 

30۹3 

تفاوت 

با  2412

2424 

31 20۹2  
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 هامقوله کدهای باز
 مقوله تناوب تکرار

 درصد فراوانی هسته

 

های شبکهدر  هانیازتر / برآورده شدن  گسترده عمومی نظارت

/ دشوار بودن  عات منتشر شدهالعظیم اط / حجم اجتماعی

و امکان انتشار اخبار جعلی ی / گمنام/ مدیریت اخبار برای افراد

 عات غلطالاط

 ضعف

21 

2042 

 

وجود مرکز فرماندهی / نفوذ اینترنت / مانع از شنید صداهای 

ها برای تسهیل مانند الگوریتم ناواضحمختلف / با ابزارهای واضح و 

حضور در شبکه اجتماعی / مخاطب محدود / نگهداشت افراد در 

/ عدم وجود تضارب آراء / عدم قابلیت کنترل /  ها شبکهدرون 

توهین به افراد / فیک نیوز / نگهداشت افراد در حباب / پدیده 

 زننده هستندهای پژواک / آسیبقطبی شدن / تشکیل اتاق

 اندازندمی اشتباه بهجامعه را به راه اشتباه ببرند / افکار عمومی را 

 مصنوعی / یادگیری هوش از / استفاده ها دهی به رفتارجهت

 شناسایی های هر قشری / الگوریتمماشینی / تولید مناسب برای 

مدیریت کننده رفتار پنهان /  ارتباطی نظم رفتار / قرار گرفتن در

 / محتوا توسط کاربران/ تولید  اهیت کاربر محوری/ مجامعه 

 / سؤال بردن رقیبان زیری / رگذاریتأث منظر وها به استفاده از ربات

/ عدم ادی عمومی به سمت منافع سیاسی یا اقتص هدایت افکار

عرصه مناسبی برای به مخاطبان /  برای تفکر عمیقفرصت 

/ استفاده از دیتاها برای معامالت سیاسی /  برانگیختن احساسات

های مجازی / تسهیل شدن استفاده از افراد با نفوذ در شبکه

 دخالت بیشتر مردم در سیاست

 مکانیسم

22 

130۹3 

 

اجتماعی / درگیر  های کنش از تری گسترده در برگرفتن حیطه

اجتماعی/ داشتن  های شبکه فضای بیشتر های / کنش افراد کردن

 بیشتر اطالعات پنهان افراد / زوایای و رفتار از بیشتری اطالعات

 در آن / یکار دست و رفتار ینیب شیپکاربران /  پنهان مدیریت
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 هامقوله کدهای باز
 مقوله تناوب تکرار

 درصد فراوانی هسته

متفاوت  نوع/  ها در نقاط مختلف جهانکاربری این شبکهتفاوت 

/  عکس محور و ویدئو محورهای اجتماعی / شبکه زاستفاده ا

 های جمعیثرگذاری رسانها

 تفاوت

23 

202۹ 

 

 از گیری بهره اجتماعی / های شبکه یها کالن داده به دسترسی

مستقل تر / تصور بیش یاحساس آزادها /  داده تحلیل های فناوری

-هقدرت اصلی شبک/ ها اعتماد بیشتر به شبکه/ ها بودن این شبکه

امکان /  یکال/  هشتگ زدناست /  های اجتماعی از کاربران

 نقش اینفلوئنسرها/  تعاملی کاربران/  تجربه زیست جمعی

 منابع

03 

14013 

 

 ریتأثاقناع /  های هوشمند / استفاده از شیوه همراه تلفن بر مبتنی

عادی /  مردم سیاسی های / متحول کردن کنش دهندگان یرأ بر

 در ترامپ آنالتیکا / پویش کمبریج موسسه و بوک سیف های داده

های جنجالی و  توئیت/  بوک سیف های داده از استفاده با انتخابات

/ حضور  بیان شعارها و همراه کردن عموم شهروندان/  ایحاشیه

 اخبار جعلیها / شبکه در خواه یجمهور هایو چهره شخصیت

با باندهای ها  دموکرات / خبر ماجرای پیتزاگیت/  پساحقیقت

اخبار جعلی و نادرست /  قاچاق انسان و ارتباط جنسی با کودکان

 هابه نفع ترامپ و علیه دموکرات

2412 

33 

1001 

 

 های شبکه های کنگره / بسته شدن حساب نیروها / تسخیر بسیج

انتقاد به عمومی /  افکار ترامپ / هدایت طرفداران اجتماعی

امریکا برای  م پیوستگی جامعهلزو/  عملکرد ترامپ و بیان اعتراض

اینفلوئنسرهای / نقش پوپولیسم / دوری از  نیاوردن ترامپ یرو

افزایش نرخ بیکاری /  با شیوع کرونا یزمان هم/  خرد یا میکرو
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 هامقوله کدهای باز
 مقوله تناوب تکرار

 درصد فراوانی هسته

/  اجتماعی یها رضایتی از شرایط اقتصادی در شبکه/ ناشهروندان 

 تانهانتقادات به رفتارهای نژادپرس/  بحث کشته شدن جورج فلوید

2424 

24 

000۹ 

 

 های حساب با برخورد در آمریکا حاکمه هیئت رفتار تفاوت

 و ترامپ حساب و محتوا حذف به اجتماعی / اقدام های شبکه

نارضایتی و اجتماعی ترامپ / افزایش  شبکه اندازی طرفدارانش / راه

ش بیشتری ها تالمدیران شبکه 2412نسبت به انتخابات /  اعتراض

انتخابات  انتشار نتایجکردند /  اخبار جعلی از انتشار برای جلوگیری

 / جمعی یها را فقط از طریق اکانت چند رسانه

اخبار  2412ر / دیم و تدریجی نقد عملکرد ترامپ جریان مال عمالً

 2422ر / د های اجتماعیدر شبکه یتوجه جعلی منتشر شده قابل

 .ندگرفت جریان اصلی ابتکار عمل را به دست یها رسانه

 موجودیت که آنچه آمریکا / هر در بیان آزادی و دموکراسی ادعای

 شود / نظام می حذف و برخوردشدت  بهاندازد؛  خطر به را آمریکا

 اجتماعی نظم تهدیدکنندهعمل  اجتماعی، های شبکه ارتباطی

ساب بسته شدن حمردم / اغوا /  اذهان در یکار دستشد /  تلقی

 یها درت یافتن مدیران شبکه/ ق اجتماعی یها ترامپ در شبکه

واسطه امکان  اجتماعی به یها شبکه/  اجتماعی در جامعه امریکا

 انتشار محتوا توسط عموم کاربران مصداقی از دموکراسی هستند

ی مجازی ها شبکهورود شهروندان به حوزه سیاست با استفاده از 

 ها به شهروندانافزایش میزان پاسخگویی دولت

 00۹0 22 دموکراسی

 ادغام / درگیر سرگرمی با سیاسی گیری تصمیم و ادغام سیاست

 اصلی سیاسی / کارکرد های روایت و ها شدن مردم در جریان

 اقتصادی و شخصی امور فراغت / انجام اوقات گذران و سرگرمی

لی تعام/  تولید محتوا توسط کاربرانسیاسی /  رفتار هدایت کارکرد

/ لزوماً آگاهانه / شستن چندالیه اخبار/ افراد در حال انجام  بودن

امور مربوط به خودشان هستند / تغییر کارکرد با توجه به 

رسانی / ترویج های قدرت / کارکرد اصلی، کارکرد اطالع جریان

 گرایی و کاال محوریمصرف

 2010 34 گریهدایت

- - 002 14404 - 
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مقوله و یک هسته  12های نخبگان، کالً های پژوهش در متن مصاحبهولهبا بررسی کدها یا مق

های ی شبکهرگذاریتأثمرکزی، شناسایی و احصاء شد. مقوله مرکزی یا هسته مرکزی، سازوکار 

ها اند. بر این اساس، مقولهکنندگان نیز بر آن صحه گذاشتهاجتماعی بوده که تقریباً غالب مصاحبه

اند، بدون ی بر انتخابات بودهرگذاریتأثلل وقوع پدیده مورد نظر و یا سازوکار ، به نحوی عگانه 12

ها یا عوامل موجب بروز عوامل ها مستقل از یکدیگر نبوده، بلکه برخی از این مقولهشک این مقوله

کنند این روابط برای هر مصاحبه یکدیگر را تشدید می ریتأثدیگر شده و یا در یک رابطه متقابل 

از ترکیب مجموعه نمودارها، نمودار نهایی با محتوای  تیدرنهاورت موردی ترسیم شده و به ص

شود. ، مشاهده می1ی بر انتخابات ترسیم شده است که مدل شماره رگذاریتأثشبکه علی سازوکار 

ها، عوامل عالوه بر علل مستقیم در بروز این روند، برخی کدهای ذکر شده در مصاحبه

یی دانست که خارج از اختیار روندها کالنتوان هستند. این عوامل را می مؤثرغیرمستقیم، اما 

ها، موضوع بر علل اصلی یا همان مقوله ریتأثهای اجتماعی هستند اما با های مجری شبکهسیستم

اند. این عوامل ی بر انتخابات را موجب شدهرگذاریتأثسازوکار  تیدرنهاقرار داده و  ریتأثرا مورد 

 2412دخالت روسیه در انتخابات  لیقبهای اجتماعی از مداران در شبکهمداخله سیاست مانند

های اجتماعی و... هستند. وجود چنین عواملی، گویای ماهیت پیچیده و آمریکا از طریق شبکه

 های اجتماعی بر انتخابات آمریکاست.ی شبکهرگذاریتأثمبهم سازوکار 

 
های اجتماعی بر انتخابات آمریکای شبکهرگذاریتأث. شبکه علی سازوکار  1مدل شماره   

توان آنها را در چندین بعد یا مقوله یا شرایط علی، شرایط ها، میبر مبنای نتایج تحلیل داده

، مقوله هسته را یا 2بندی نمود. نمودار شماره ای، شرایط تداوم و شرایط پیامدی طبقهزمینه

 دهد.بر انتخابات آمریکا را با چند بعد مذکور نشان می های اجتماعیی شبکهرگذاریتأثسازوکار 
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 2های نمودار شماره شرایط علی همان علل اصلی و مستقیم هستند که در قالب مقوله

های اجتماعی ی شبکهرگذاریتأثمقوله عمده را در سازوکار  2توان می درمجموعمعرفی شدند. 

 دانست. مؤثربر انتخابات آمریکا، 

ای نبوده بلکه گونه چارچوب از پیش تعیین شدهدر بررسی بر مبنای هیچ ؤثرمشناسایی علل 

ای،  یافته با استفاده از نظریه مبنایی بوده است. شرایط زمینهساختهای نیمهمنتج از مصاحبه

 روندها کالنعنوان  بوده اما به رگذاریتأثریزی شود که در محیط برنامهمجموعه شرایطی را شامل می

 رگذاریتأثبر مقوله مرکزی مورد نظر  میرمستقیغطی فراتر محیط برنامه وجود دارند و به طور در محی

های اجتماعی را دارند و ریزان اجتماعی هم قدرت و اختیار مداخله در شبکههستند و برنامه

اس های اجتماعی است. بر این اسگیری آنها، فراتر از اهداف اصلی شبکهسطوح تصمیم گرید عبارت به

طور که در نمودار شبکه علی نشان داده شد، هر یک از عوامل کالن ممکن است بر روی یک یا همان

های مداران در شبکهباشد. در اینجا دموکراسی و مداخله سیاست رگذاریتأثچند عامل اصلی 

ای هستند. شرایط تداوم، مجموعه عواملی هستند که موجب تداوم اجتماعی جزو شرایط زمینه

 ی بر انتخابات آمریکا شده است.رگذاریتأثده حاضر یعنی سازوکاری پدی

 
های اجتماعی بر انتخابات آمریکای شبکهرگذاریتأثای سازوکار .تدوین تئوری زمینه1 شمارهنمودار   

 ای:شرایط زمینه
 دموکراسی
مداخله 

در  مداراناستیس
های شبکه

 اجتماعی

 شرایط علی:
های شبکه/ نقش ها/ ویژگیکهنقش شب
ها در / نقش شبکه2412ها در شبکه

 / منابع2424

 

 شرایط تداوم:
 شکاف دیجیتالی
سیاسی شدن 

 شهروندان
مشارکت فعاالنه 

 مردم
 های مجازیکمپین

 هاتفسیر سیاست
 فیک نیوزها

تولید محتوا توسط 
 کاربران

 

 یرگذاریتأثسازوکار 
 های اجتماعیشبکه

 پیامدها:
 هانگهداشت افراد درون شبکه

 دهی به رفتارهاجهت
 الگوریتم شناسایی رفتار

 هادم در دولتتسهیل دخالت بیشتر مر

 دسترسی قدرتمندان به بیگ دیتاها

 شستن چندالیه اخبار
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 های اجتماعی بر انتخابات آمریکای شبکهرگذاریتأثای سازوکار . تدوین تئوری زمینه4جدول شماره 
 ایتئوری زمینه

 پیامدها شرایط تداوم شرایط علی ایشرایط زمینه

 دموکراسی

-در شبکه استمدارانیسمداخله 

 های اجتماعی

 هانقش شبکه

 های شبکهویژگی

ها در نقش شبکه

2412 

ها در نقش شبکه

2424 

 منابع

 شکاف دیجیتالی

شدن  سیاسی

 شهروندان

 مشارکت فعاالنه مردم

 های مجازیکمپین

 هاتفسیر سیاست

 یک نیوزهاف

تولید محتوا توسط 

 کاربران

-نگهداشت افراد درون شبکه

 ها

 دهی به رفتارهاجهت

 الگوریتم شناسایی رفتار

تسهیل دخالت بیشتر مردم 

 هادر دولت

دسترسی قدرتمندان به بیگ 

 دیتاها

 شستن چندالیه اخبار

ای و مینهماحصل نظریه مبنایی، رویکردی جدید و آمیخته است که از شرایط ز تیدرنها

نظران بر صحت آن در دو انتخابات ریاست شرایط علی تشکیل شده است. چون تمامی صاحب

های اند. این رویکرد باید دارای ویژگیاذعان داشته 2424و  2412های جمهوری آمریکا در سال

های مردمی، تعاملی بودن، دهی به افکار، ساخت افکار، دسترسی به پروفایلزیر باشد: جهت

های شناسایی رفتار، نگهداشت مردم در رسانی سریع، جریان از پایین، استفاده از الگوریتمطالعا

های مورد نظر نام این رویکرد را توان با توجه به ویژگیمی ...ها به هر قیمتی وداخل شبکه

 های اجتماعی نامید.رویکرد عدم عقالنیت شبکه

 گیریبحث و نتیجه

صورت تفریدی بایست فارغ از بررسی بههای اجتماعی، میی شبکهرگذاریتأثبرای بررسی سازوکار 

شود، نگاهی کلی به آنها داشته باشیم. بر دیده می تاکنونها و تحقیقات انجام شده که در پژوهش

آمریکا مورد بررسی قرار گرفت که در  متحده االتیااین اساس دو دوره انتخابات ریاست جمهوری 

اند نقطه عطفی چنین نگاهی نداشتهها و تحقیقات انجام شده که هموهشمقایسه با سایر پژ

؛ بیژن و دیگران، 13۹1فر، ها و تحقیقات انجام شده )امیدی و مرادیشود. پژوهشمحسوب می

ها در مفاهیمی مانند مشارکت سیاسی و ... استفاده شبکه ریتأثبیشتر به بررسی  تاکنون( 13۹3

( صرفاً به بررسی یک 13۹2زاده، ها و تحقیقات )فخری و حسینز پژوهشاند. یا در برخی اکرده

( برخی دیگر از 13۹0)درودی و همکاران،  ای صورت نگرفته است.اند و مقایسهانتخابات پرداخته
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انتخابات در دو  بااند ی ارائه یک رویکرد ترکیبی میل کرده و سعی کردهوسو سمتها به پژوهش

های اجتماعی و سازوکار شبکه راتیتأثکه های اجتماعی بپردازند فارغ از اینشبکه ریتأثکشور به 

 (13۹3مقایسه. )بیژن و دیگران،  رقابلیغبه لحاظ مکانی متفاوت هستند و 

آخرین انتخابات  ژهیو بهآمریکا  متحده االتیاکه انتخابات ریاست جمهوری نظر به این

میزان  که یدرحالسابقه بوده، درصد(، بی 23) ( از لحاظ مشارکت مردم آمریکا در آن2424)

درصد و برای  3202، 2412درصد، برای انتخابات  2401، 2412مشارکت برای انتخابات 

های این پژوهش، نتایج به دست آمده از یافته ازجملهدرصد بوده است.  21022، 2443انتخابات 

رکت آمریکائیان در انتخابات های اجتماعی مجازی بر افزایش میزان مشای شبکهرگذاریتأث

ی را غالب نخبگان و خبرگان مورد بررسی رگذاریتأثبوده است که این  2424ریاست جمهوری 

های اجتماعی مجازی در انتخابات ی شبکهرگذاریتأثاند. از سوی دیگر؛ به آن اذعان داشته

ت و آن با ، یک تفاوت عمده دیگری نیز داش2412با انتخابات  2424ریاست جمهوری سال 

با حذف اکانت ترامپ و سایر اقدامات  تیدرنهای شدن بود که دوقطباقدامات ترامپ، در حال 

 منجر به افزایش مشارکت شد. تیدرنهاهای اجتماعی در آمریکا، این اتفاق نیافتاد و پلتفرم

 نوامبر 3آمریکا در  متحده االتیجمهوری ا پنجاه و نهمین انتخابات ریاستبر این اساس، 

آمریکا و معاون او،  متحده االتیجمهور ا ، برای انتخاب رئیس13۹۹آبان  13مصادف با  2424

برگزار شد و با پیروزی نامزدهای حزب دموکرات، جو بایدن و کاماال هریس به پایان رسید. این 

به خود را  1۹44های ریاست جمهوری از سال  انتخابات، بیشترین میزان مشارکت در انتخابات

، باالتر از باراک یمیلیون رأ 31چنین بایدن و هریس با دریافت بیش از . هماص داده استاختص

 تاریخ در یرأ بیشترین رکورد صاحب ،(2443 انتخابات در یرأ میلیون 2۹٫2اوباما )

 .کار خود را آغاز کرد 2421 ژانویه 24 تاریخ در بایدن جو دولت. شدند متحده االتیا

های انجام گرفته متفاوت حاضر با پژوهش شده، در کل پژوهش با توجه به مطالب گفته

های انجام گرفته، پژوهش حاضر شود. در مقایسه با پژوهشبوده و بکرتر نیز محسوب می

پردازد. تر است، در یک مقطع زمانی بلندتر )دو دوره انتخابات( به تحقیق و تفحص می جامع

برد. این موارد در از روش پژوهش کیفی بهره میسعی دارد تمامی این دوران را بررسی کند، 

 مقایسه با تحقیقات انجام شده قبلی، بسیار حائز اهمیت هستند.

های نتایج به دست آمده از پژوهش، مفهوم عدم عقالنیت شبکه بر اساساز طرف دیگر 

اجتماعی که حاصل تمامی مقوالت و شرایط است، رویکردی ظاهراً جامع و کامل است و همه 
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های اجتماعی ی شبکهرگذاریتأثگیرد. این مفهوم به این معنی است که سازوکار ابعاد را دربر می

این حقیقت در قالب پساحقیقت است که این خود تناقضی  دهنده نشانبه عنوان هسته مرکزی 

اند، ایده اصلی رسانی و اوقات فراغت توسعه یافتههای اجتماعی با هدف اطالعآشکار است. شبکه

اند، نفوذ اینترنت به نهایت خود ی بوده است، اما به مرکز فرماندهی تبدیل شدهرسان اطالعآنها 

شوند؛ های اجتماعی مانع از شنیده شدن صداهای مختلف میهای مختلف شبکهرسیده و فرم

ده با استفاده از ابزارهای واضح و در دسترس و ابزارهای ناواضح مانند استفا مرور بهها این شبکه

بینی رفتار شهروندان، حضور شهروندان را تسهیل کرده و عالوه بر آن ی پیشها تمیالگوراز 

رغم ایده اصلی آنها، تضارب آراء ها علیاند. در این شبکهها را نوید بخشیدهماندن در این شبکه

در حباب و  اند، قابل کنترل نیستند، افراد راکه برای کنترل شهروندان آمدهوجود ندارد، با این

-دارند، ارتباط با همفکران افراد را تسهیل کرده و غیرهمفکران را دورتر میاتاق پژواک نگه می

-های اولیه دور کردهآنها را از ایده عمالًهای اخیر های مجازی در سالهای شبکهکنند، الگوریتم

-ه را به راه اشتباه میزننده شدند، جامعاند. آمده بودن تا شهروندان را یاری دهند، اما آسیب

 مختلف اقشار میان در تواند می که روایتی یا و محتوا دهند؛ جریانبرند، رفتارها را جهت می

 یها شبکهکنند، ماهیت آنها ظاهراً کاربرمحور است اما می استفاده و شناسایی را باشد رگذاریتأث

های گروه از برخی که ییجا. تا اجتماعی عامل و مدیریت کننده رفتار پنهان جامعه هستند

-را راههایی اکانت؛ کنندها به این منظور استفاده میدارای قدرت سیاسی و اقتصادی از ربات

که به صورت خودکار به انتشار محتواهای تند به نفع آن  هااند با استفاده از رباتاندازی کرده

، این ندارند ای تفکر عمیقمخاطبانشان حوصله و وقت بر. دیگر کنندمیم گروه قدرتمند اقدا

اند. از دیتاهای مردم برای توده مردم شدهعرصه مناسبی برای برانگیختن احساسات  هاشبکه

ها، اقدامات آنها ماهیت اصلی این شبکه برخالف تیدرنهاشود. معامالت سیاسی استفاده می

 دهند، این رویه یعنی عدم عقالنیت.چیزی است که نشان می رازآنیغ

به مردم اطمینان محرمانگی اطالعات  کههای اجتماعی یعنی اینعقالنیت شبکهعدم  

دهند؛ ها آنها را در اختیار دولتمردان قرار میدهند، اما دسترسی به کالن دادهشخصی را می

 نوشته های مصنوعی و الگوریتم هوش مثل ها داده تحلیل های گیری از فناوریدولتمردان با بهره

های اجتماعی را به مرکز فرماندهی تبدیل کرده است. این نویسان، عمالً شبکه مهبرنا توسط شده

دهند تا گیرند اما به سیاستمداران قدرت میها عمالً قدرت اصلی خود را از کاربران میشبکه

 بینی درآورند.اند با قدرتی بیرونی، تحت کنترل و پیشافرادی را که قدرت را تولید کرده
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های پژوهش حاکی از آن هستند که در دو دوره انتخابات ریاست و یافته نتایج تیدرنها

 ریتأثاند. اما این بدیل داشتهی بیریتأثهای اجتماعی آمریکا، شبکه متحده االتیاجمهوری 

ی آوردن حمایت کرده و در جایی دیگر رأمتفاوت بوده است. در جایی از صاحبان قدرت برای 

 کند.ی نیاوردن، مسدود میرأهمان صاحبان قدرت را برای 
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