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  چکیده

دهـی   بوك را بر رفتـار رأي  این پژوهش چگونگی تأثیر عضویت افراد در فیس 
روش تحقیق،   .کند   مطالعه می  1392ها در انتخابات ریاست جمهوري سال         آن

هـاي   نیـک هـا از اتنـوگرافی مجـازي و تک    آوري داده کیفی است، بـراي جمـع    
هـا از تحلیـل تماتیـک     مشاهده و مصاحبه عمیق و همچنین براي تحلیـل داده       

 انتخابات در مشارکت هاي این پژوهش تابوبودن    بنابر یافته  .شده است استفاده  
جمهوري بعد از انتخابات و حوادث سـال        عنوان اولین انتخابات ریاست     به 92
در  بوك  فیس قرارداشتن ینهمچن بوك و   فیس جز  به نبود فضاي تبادل نظر    ،88

آن بـر    تأثیرگـذاري  رسمی از دالیل چرایی    هاي  رسانه برابر در فضایی جایگاه

                                                
 rezaeim@modares.ac.ir ).   نویسنده مسئول (شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، استادیار گروه جامعه  *

 m.pooraskari@gmail.com  .شناسی، دانشگاه تربیت مدرس جامعهکارشناسی ارشد آموخته  دانش **
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دالیلی که بـه   .تغییر نظر انتخاباتی کاربران از عدم مشارکت به مشارکت است        
 و نیـز فیلتـر   92جمهـوري   وضعیت سیاسی ایران، وضعیت انتخابات ریاسـت   

 نظـرات  از هـا اطـالع   براساس ایـن یافتـه  همچنین  .گردد بوك برمی بودن فیس 
محتواهـاي   بـازتکرار  و تکـرار  هـاي سیاسـی،      کاربران و شخـصیت    گوناگون

 چگونگی هاي  از مکانیسم  مشهور، غیرسیاسی افراد موضع انتشار و کننده  بسیج
. دهـی اسـت      رفتـار رأي    سپس بوك بر تغییر نظر انتخاباتی و       فیس تأثیرگذاري

 »اجتمـاعی  شـبکه  هـاي  سـایت «تأثیر  نخست، مطالعهکه دهد  ها نشان می  یافته
 و سیاسـی  خاص وضعیت به توجه بدون سیاسی مشارکت بر بوك  فیس مانند

هاي سیاسی شاید     بحث دوم،. پذیر نیست   امکان ایران ها در   شبکه این موقعیت
منجر به افزایش اطالعات و انگیزه سیاسی شوند، اما به ناچار منجر بـه تغییـر        

 سخن طورکلی به سیاسی از مشارکت توان سوم، نمی .شوند اتی نمیرفتار انتخاب
اي است که مشارکت انتخابـاتی   گفت، چراکه مشارکت سیاسی مفهوم گسترده     

اي   چه بسا، عدم مشارکت انتخاباتی را نیـز بایـد گونـه           . یکی از انوع آن است    
  .حساب آورد مشارکت سیاسی سلبی در ایران به

بـوك، انتخابـات، رفتـار         شبکه اجتماعی، فـیس    هاي  سایت: هاي کلیدي   واژه
  دهی، اتنوگرافی مجازي رأي

  
 بیان مسئله

پـس از    ایـران، نخـستین رویـداد سیاسـی مهـم     1392انتخابات ریاست جمهوري سال     
هـاي رأي     رسید، هنوز بـسیاري از مـردم بـا صـندوق            به نظر می   . بود 88  سال مناقشات
 بحبوحـه شـد کـه ایـران در      شرایطی برگزار می این انتخابات در   این که  عالوه  بهقهرند،  

 حملـه المللی، وضعیت بد اقتصادي و حتی بـا احتمـال        هاي بین   اي، تحریم   بحران هسته 
براي بسیاري از مردم تنها کورسوي امید، تغییر دولتمردان از طریـق           . بود رو  روبهنظامی  

بـوك را   بران فیس کارازجملهوضعیت پارادوکسیکالی که ذهن شهروندان     .انتخابات بود 
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هـاي بـسیاري را در سـطح ایـن شـبکه بـه راه انـداخت و          به خود مشغول کرد، بحـث     
  . آن را به جوي مشارکتی تبدیل کردضد مشارکتی فضاي آخر دست

 روزمرهبوك بر زندگی    است که تأثیر فیس    شده  انجامی در ایران    گوناگونتحقیقات  
هاي   این تحقیقات، نقش آن در فعالیتعمدههاي  اند که یکی از تم ایرانی را مطالعه کرده
؛ ابراهیمـی و  1393؛ خانیکی و بـصیریان جهرمـی،        1389رجبی،  (سیاسی ایرانیان است    

 و عـدلی پـور   ؛  1388؛ باسـتانی، اعظـم آزاده و سـلطانی،          1391؛ اکبریه،   1392دیگران،  
راللهی، ؛ نـص  1394؛ اشـتریان و امیـرزاده،       1388؛ عبداللهیان و حقگویی،     1393دیگران،  

 حیـات  پیونـد  چگـونگی   درك بـه دنبـال   ما نیز در این مقاله       ).1393شریفی و حقیقی،    
 .دهـی هـستیم    رأي رفتار با کاربران ایرانی،  روزمره زندگی از بخشی عنوان  به بوکی،  فیس

اي براي بررسی  رویداد شایسته ایران 1392 جمهوري ریاست براي این منظور، انتخابات
 عـضویت  چگونـه :  کـه  کوشیدیم به این پرسش پاسخ دهیم      براینبنا .این موضوع است  

 ایران 1392 سال جمهوري ریاست انتخابات در ها آن دهی رأي رفتار بوك،  فیس در افراد
  است؟ را تغییر داده

بـوك و مـشارکت سیاسـی یـادآور اهمیـت              دو مفهوم فـیس    قرار گرفتن کنار هم   
 سبب وضـع خـاص حاکمیـت سیاسـی     سو، به از یک  .هاست   میان آن  رابطهپرداختن به   
 قرار مورداستفادهاي   فزایندهطور بهها   ایرانیروزمرههاي اجتماعی در زندگی  ایران، شبکه

 .انـد  ها نقشی جدي در مجادالت سیاسی پیدا کرده         د و از سوي دیگر، این شبکه      نگیر  می
 هـاي حـساس سیاسـی، مناقـشات بـسیاري      در برهـه کـه   به یاد داشته باشیم   ست کافی

فیلتـر  هاي اجتماعی، با توجه بـه    کنترل و محدودسازي دسترسی به شبکه     نحوه پیرامون
هاي مهـم سیاسـی،    ایم که در بزنگاه  و بارها دیدهشده مطرحها،    برخی از این شبکه    بودن

  .هاي اجتماعی مختل شده است اینترنت و شبکه استفاده از
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  ادبیات پژوهش
هـاي    سـایت رابطـه  تـر  طـورکلی  بهاسی و حتی بوك و مشارکت سی      فیس رابطه در مورد 

در عـوض، ادبیـات    . اجتماعی و مشارکت سیاسی، ادبیات مستقلی وجـود نـدارد          شبکه
 تأثیر اینترنت بر درباره.  اینترنت و مشارکت سیاسی وجود داردرابطه پیراموناي  گسترده

 و 1 بـسیج یهفرضآن دو در پی بینانه و بدبینانه و  مشارکت سیاسی دو دیدگاه کلی خوش   
ها  بین خوش .نگرند اي به این موضوع می   جانبه  طور یک    وجود دارد که هر دو به      2تقویت

ها این تـأثیر را منفـی یـا      کنند، اما بدبین    تأثیر اینترنت بر دموکراسی را مثبت ارزیابی می       
اي  جانبـه  دیدگاه سومی نیز در این میان وجود دارد که نگاه یـک      .دانند  حداکثر خنثی می  

در ادامه هر یـک از ایـن رویکردهـا بـا تفـصیل بیـشتري شـرح داده                    .ه موضوع ندارد  ب
  .شوند می

 مشارکت و بسیج هزینهها این است که اینترنت با کاهش  بین ترین دلیل خوش مهم
؛ 2003، 7 و ویـر  6استنلی( کسب اطالعات    هزینهو  ) 2009،  5 وگالگو 4، کنتیجاچ 3اندویزا(

؛ 2001 و دیگـــران، 11مـــاگیو ؛ دي2009، 10 و هـــانس9؛ کـــوراه2012، 8وینگـــاردن ون
عالوه اینترنت امکان تـشکیل      به .دهد  ، مشارکت سیاسی را افزایش می     )2004،  12الرسون

، 13گوستافـسون (کند    عد وسیع را فراهم می    ها و همکاري افراد در ب       دهی گروه   و سازمان 
ترتیـب امکـان    بـدین  ).2009؛ کـوراه و هـانس،   2010؛ اسکلوزمن، وربا و بردي،    2013

                                                
1. Mobilization 
2. Reinforcement 
3. Anduiza 
4. Cantijoch 
5. Gallego 
6. Stanley 
7. Weare 
8. Van Wyngarden 
9. Korah 
10. Hannes 
11. DiMaggio 
12. Larson 
13. Gustafsson 
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مثـال کـوراه و    بـراي  .شود هاي متفاوت و متعارض بیشتر می شدن افراد با دیدگاه     مواجه
 بـوك  فـیس  اینجـا  در و اینترنـت  :گوینـد    می 1»اینترنتی تأثیر فرضیه« ذیل )2009(هانس  

 حتـی  و دهد  می قرار افراد اختیار در را اطالعات از وسیعی حجم  کم،   هزینۀ با نخست،
 ؛گـذارد   مـی  ناخواسـته  سیاسی اطالعات معرض در را ها  آن باشند، غیرسیاسی افراد اگر

 پـذیر  امکـان  را شـهروندان  دیگـر  و ها  رسانه مدارها،  سیاست با افراد تعاملی ارتباط دوم،
امکـان   کـه  دیگرانی مرتبط شـوند   با تا کند  می فراهم افراد براي را فضایی سوم، کند؛  می

بر  از سوي دیگر، .)4-3، 2009کوراه و هانس، ( ن نبودها بدون اینترنت ممک مواجهه آن
 شـهروندانی ) 2013( 5 و دالیسی  4، کوشین 3یاماموتو 2»افتراقیِ دستاوردهاي مدل«اساس  

 کننـد،  سیاسـی  بحـث  دیگـران  بـا  مداوم طور  به اگر کنند،  می استفاده خبري منابع از که
  ).4-2، 2013( سیاست خواهند داشت در بیشتري مشارکت
ها بر    باور آن  .دانند   تقسیمات کنونی قدرت می    کننده  تقویتها اینترنت را      بدبیناما  

هایی که در محیط آفالین قدرت را در دسـت دارنـد، بـر اینترنـت هـم              این است همان  
؛ 2013، 8 و مارین7، هوقه6؛ اوسر2013؛ گوستافسون، 2003استنلی و ویر،    (کنترل دارند   

، 12نیل  و مک11؛ تالبرت2012، 10گالی- و استرومر 9؛ نام 2009اندویزا، کنتیجاچ و گالگو،     
 ،کردن افراد و کاهش انـسجام اجتمـاعی         عالوه، ممکن است اینترنت با اتمیزه       به ).2003

  ).2009گالگو،  و اندویزا، کنتیجاچ(سطح مشارکت سیاسی را کاهش دهد 

                                                
1. The Internet-Effect Hypothesis 
2. Differential gains model 
3. Yamamoto 
4. Kushin 
5. Dalisay 
6. Oser 
7. Hooghe 
8. Marien 
9. Nam 
10. Stromer-Galley 
11. Tolbert 
12. McNeal 
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 امکـان  ،اه دیـدگ بنـابراین  .داند   این دوگانگی را غیرواقعی می     ،دیدگاه سوم و میانه   
 حـوزه  درکنـد،     دارد در همان زمانی که اینترنت افرادي را براي امري سیاسی بسیج می            

اي از نخبگان کنونی قدرت، از اینترنت براي تقویت موقعیت سیاسی خـود             دیگري عده 
 استفاده از اینترنـت و مـشارکت        رابطههمچنین   ).4،  2003استنلی و ویر،    (استفاده کنند   

؛ 2008، 2 و ویـسرز 1کـوینتیلیر (کنـد      بستگی دارد که کاربر دنبال می      سیاسی به محتوایی  
؛ 2001، 8 و واك7؛ شـاه 2014 و دیگـران،  6؛ دیمتـروا 2013، 5لئود  و مک4آگلو  ، دي 3وون

 ).2013،  12؛ ویسرز و اسـتول    2011؛ نام،   2009،  11؛ وینگ 2013،  10براید   و مک  9بکافیگو
 اطالعاتی از اینترنت بـا      استفادهیدند که   به این نتیجه رس   ) 2001(براي مثال شاه و واك      

کـه   طـور مثبـت رابطـه دارد؛ درحـالی           اجتمـاعی بـه    سـرمایه تغییرات فـردي در تولیـد       
شـاه و واك،  ( منفـی دارد  رابطههاي مدنی   با این شاخصتفریحی اجتماعیهاي    استفاده
2001.(  

 . اسـت ها ضـروري  ها چهار نکته وجود دارد که توجه به آن       در مرور این پژوهش   
ها بر دیدگاه سوم، رویکرد میانه کـه قائـل بـه            هاي اخیر بیشتر پژوهش     نخست، در سال  

 پژوهش حاضر نیز موردنظراند؛ دیدگاهی که       اینترنت است، صحه گذاشته    دوجانبهتأثیر  
  .هست

 کـشورهایی   در مورد شده عموماً     هاي انجام   شده و پژوهش    هاي مطرح   دوم، فرضیه 
هـا    این مطالعات آن است که رسانهنانوشتهفرض  پیش .ی است طوالنی دموکراس  باسابقه

                                                
1. Quintelier 
2. Vissers 
3. Kwon 
4. D’Agelo 
5. McLeod 
6. Demitrova 
7. Shah 
8. Kwak 
9. Bekafigo 
10. McBrid 
11. Winneg 
12. Stolle 
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ـ  اجتماعی بدون محدودیت در دسـترس همـه قـرار دار       شبکههاي    جمله سایت  و از   .دن
کنند و نظر  ها پیگیري می شهروندان بدون ترس محتواهاي سیاسی خود را در این سایت

ب، نهادهـا و  همچنـین، خـود احـزا    .گذارنـد   مـی  بـه اشـتراك   سیاسی واقعـی خـود را       
هـا را   ها حضور دارند و با طرفداران خـود در ارتباطنـد و آن   سیاستمداران در این شبکه 

فـضاي   .اما وضعیت در بسیاري از کشورها ماننـد ایـران متفـاوت اسـت      .کنند  بسیج می 
هـاي فراوانـی بـراي     هاي منتقد با محدودیت     سیاسی در ایران عموماً بسته است و گروه       

تلویزیـون مـستقل وجـود       .رو هستند    روبه انتخاباترفی کاندیدا در    فعالیت رسمی و مع   
همچنـین بـسیاري از      . نظـارت حکومـت هـستند      زیـر نظـر و    هاي دیگر     ندارد و رسانه  

 اجتمـاعی ازجملـه   شـبکه هـاي   هاي خبري، اجتماعی و سیاسی و بیـشتر سـایت        سایت
هـا    یـن محـدودیت   در کنـار ا    .فیلتر اسـت  ...  و یوتیوب،  گوگل پالس بوك، توییتر،     فیس

احضار و بازداشت افراد به سبب فعالیت سیاسـی در فـضاي مجـازي و صـدور حکـم            
 افراد را در اظهارنظر سیاسی در فضاي وب محتاط کـرده       1ها،  زندان براي تعدادي از آن    

 اینترنت رابطهبدون درنظرگرفتن چنین وضعیتی تحلیل     که   باید توجه داشت     پس .است
  .خواهد بودو سیاست در ایران دقیق ن

 افـزایش  بـه  منجـر  اینترنـت  در اطالعـات  بـه  دسترسی شود  می گفته هرگاهسوم،  
 کننـد   می مشارکت به دعوت مستقیماً یا که است منظور آن اطالعاتی   شود،  می مشارکت

 که است در حالی  این .کنند  می کمک مشارکت چگونگی در خصوص  فرد انتخاب به یا
 بزرگـی  بخش و است »مشارکت عدم «ی، اقدام به  سیاس مهم هاي  کنش از یکی ایران در
 تـشویق  مشارکت عدم به را مخاطب گیرد،  می قرار کاربران در دسترس  که اطالعاتی از

 نـشده  تـوجهی  آن بـه  کـردیم،  مـرور  اینجا در که هایی  تحقیق در که موضوعی .کند می
  .است

                                                
- نویس، اشاره کرد  سال زندان حسین رونقی، وبالگ15توان به حکم  ازجمله این موارد می. 
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 ستردهگ به معنايها مشارکت سیاسی در سطح فردي     این پژوهش  همهچهارم، در   
 نیز نوعی مشارکت محسوب بحث کردن آن خود بر بنا است که    شده  گرفته   در نظر    ،آن
دهـی    ها ناظر به نرخ مشارکت یـا میـزان رأي           در سطح جمعی نیز این پژوهش     . شود  می

 را در  باید این دو نکته، در استفاده از ادبیات موجود براي پژوهش پیش رو   پس. هستند
  .نظر گرفت

  
  شناسی روش

ما در این مقاله، مشارکت سیاسـی   .دهی نوعی مشارکت سیاسی است     تعریف، رأي  طبق
هـاي فـرد گـرفتیم کـه هـدفش تأثیرگـذاري مـستقیم یـا                  را معادل آن دسته از فعالیـت      

ــا1بــردي(غیرمــستقیم بــر اداره حکومــت اســت   و 4؛ بــرت1995 ،3 و اســکلزمن2، ورب
هاي فردي مشارکت     تأکید روي جنبه  منظور از رفتار انتخاباتی،      ).2014،  5اسمیت  برونتن

 اجتماعی طبق   شبکههاي    همچنین سایت  .هاي کالن، مثل نرخ مشارکت است       و نه جنبه  
 هـستند کـه بـراي کـاربر، پروفایـل عمـومی یـا               محـوري  شـبکه هاي     سرویس ،تعریف

هایش و نیـز محتواهـایی کـه     تواند فهرست ارتباط کنند و کاربر می عمومی ایجاد می  نیمه
، 7 و الیـسون 6بوید(وجو کند  ها جست ببیند و در آنرا اند،  در سیستم ایجاد کردهدیگران  

2007.(  
 یاتنـوگراف  یـا  8 روش کیفـی و تکنیـک نتنـوگرافی   بـر  تکیههاي این تحقیق با      داده

 یاتنـوگراف «اتنـوگرافی مجـازي معمـوالً بـا دو اسـتراتژي       . اسـت آمـده  دست  بهي  مجاز

                                                
1. Brady 
2. Verba 
3. Schlozman 
4. Barrett 
5. Brunton-Smith 
6. Boyd 
7. Ellison 
8. Nethnography 
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بافاصله   اول پژوهشگر در استراتژي   .شود   انجام می  2»نمطلعی یاتنوگراف« و   1»يا  مشاهده
 و تعامـل با افراد  دوم ي استراتژکند و در می ها را مشاهده    هاي آن    از افراد، نوشته   گرفتن

؛ 2010 و دیگـران،     6؛ تـورس  2000،  5؛ هـین  2005،  4 و کوپس  3ویلیامز(کند    یمصاحبه م 
ــستر ــیلوا 7وب ــارکوس دا س ــر2013، 8 و م ــو؛ بنی2013، 9؛ بیک ــاگوت-ت ؛ 2011، 10 مونت

، 16 و بـاربر 15؛ هالـت 2007، 14؛ بیولیو2011 ،13 و هامفري12؛ جانسون2012، 11اسکروتن
، شده استها استفاده  در این پژوهش از هر دوي این استراتژي ).2010، 17، اوانس2014

ها   هاي افراد را در پروفایل       اول بحث  مرحلهدر   .استاما تمرکز اصلی بر استراتژي دوم       
 ،هـا   کننـدگان در بحـث      سپس از میان شرکت    .شده مشاهده کردیم    هاي انتخاب   هیا صفح 

هایی عمیق را بـا ایـن      دوم مصاحبه  مرحلهافرادي را براي مصاحبه انتخاب کردیم و در         
ها نیز بـا اسـتفاده از روش تحلیـل تماتیـک          داده وتحلیل  تجزیهبراي   .افراد ترتیب دادیم  

 و 22؛ بـران 2010 و دیگـران،  21؛ فلـورش 2010 ،20 و گـرین   19رأس؛  2012،  18اگوینالدو(

                                                
1. Observation ethnography 
2. Informant ethnography 
3. Williams 
4. Copes 
5. Hine 
6. Torres 
7. Webster 
8. Marques da Silva 
9. Baker 
10. Beneito- Montagut 
11. Schrooten 
12. Johnson 
13. Humphry 
14. Beauliu 
15. Hallet 
16. Barber 
17. Evans 
18. Aguinaldo 
19. Ross 
20. Green 
21. Floersch 
22. Braun 
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 را اسـتخراج و آنـالیز   هـا  داده مجموعه درون دار الگوها یا معناهاي     تم) 2006،  1کالرك
  .کردیم

، 1392 و برمبناي اطالعاتی انجام دادیم که در بهار          1393این پژوهش را در پاییز      
گیري پژوهش  نمونه .ندا بودجمهوري، ثبت شده هاي پیش از انتخابات ریاست یعنی هفته

ها و افراد انجام دادیم  ها، کامنت  پست2ها، ها یا صفحه را در چهار سطح انتخاب پروفایل
براي رسیدن به    . تعمدي استفاده کردیم   احتمالی غیرگیري    و در هر چهار مورد از نمونه      

شاهده و ها از دو تکنیک مـ   آوري داده   براي جمع :  بیشتر از این موارد بهره بردیم      3،وثوق
ها و   دو منبع داده داشتیم؛ سعی کردیم تعداد کافی از کامنت، پسمصاحبه استفاده کردیم

گیري داشته باشیم؛ همچنین پژوهشگران در زمان انتخابات در فـضاي             افراد را در نمونه   
 امکان ایفـاي نقـش بازتـابی بـراي      ، پس ها بودند   بوك حاضر و ناظر بحث      سیاسی فیس 

  .ها فراهم بود آن

                                                
1. Clarke 

- سید ابراهیم نبوي، طنزنویس، : هاي شخصی که انتخاب کردیم، متعلق به این افراد هستند           ها یا صفحه    ایلپروف
شناسی، خـارج از کـشور؛    خارج از کشور؛ محمدرضا جالیی پور، فعال سیاسی و دانشجوي مقطع دکتري جامعه 

 ٔزهرا اشراقی، فعال سیاسی، نوهاصغر رمضان پور، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ دوره خاتمی، خارج از کشور؛  علی
اهللا خمینی و همسر محمدرضا خاتمی، مهدي خلجی، تحلیلگر سیاسی، خـارج از کـشور؛ حـسین قاضـیان،          آیت

شناس، خارج از کشور؛ مسیح علی نژاد، خبرنگار، خارج از کشور؛ سمیه توحید لو، دانش آموختـه مقطـع           جامعه
زاده؛ آرش  پور، فعال سیاسی و همسر مصطفی تاج فخري محتشمیشناسی، فعال سیاسی دانشجویی؛  دکتري جامعه

معیارهاي انتخابمان این . نگار، خارج از کشور؛ نیک آهنگ کوثر، کاریکاتوریست، خارج از کشور بهمنی، روزنامه
 داشـته   موردنظر، پست مرتبط بـا انتخابـات  ٔها اوالً پرمخاطب باشند، ثانیاً در بازه   ها یا صفحه    بود که این پروفایل   

هاي  ها بحث کرده باشند و ثالثاً زیر نظر خود آن فرد اداره شوند تا میزان کامنت ها پاي آن پست   باشند و مخاطب  
بـوك، صـفحه یـا پروفایـل      عالوه این نکته درخور ذکر است که به دلیل فیلتر بودن فیس       به. هرز به حداقل برسد   

 بحث ،ها میان کاربران حامی کاندیداهاي اصولگرا  و در آنخاص و پرمخاطبی که به اصولگرایان تعلق داشته باشد
کدام متعلق بـه جریـان    هاي این پژوهش هیچ کننده  صفحات و درنتیجه مشارکت  ، پس درگرفته باشد، وجود ندارد   

  .اصولگرا نیستند
3. Trustworthiness 
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  اي اتنوگرافی مشاهده
 یـا  فعـاالن  صفحه یا پروفایل تعدادي انتخاباتی هاي  پست پاي هاي  کامنت در این بخش  

 92 خـرداد  تـا ) هاي انتخابـاتی  شروع بحث ( 91 اسفند زمانی بازه در سیاسی تحلیلگران
ها پست و چند  اي شامل ده را مشاهده کردیم، مشاهده) ساعات پایانی پیش از انتخابات(

  .رساند) 1جدول ( کامنت که درنهایت ما را به الگوهایی تکرارشونده هزار
 باشـند،  پرمخاطـب  اوالً کـه  بود این ها  ها یا صفحه    انتخاب این پروفایل   معیارهاي

 ها  پست آن پاي ها  مخاطب و باشند داشته انتخابات با مرتبط پست موردنظر، بازهدر ثانیاً
نـامربوط   هـاي   کامنت میزان تا شوند اداره فرد نآ خود نظر زیر ثالثاً و باشند کرده بحث

 کـردیم،  انتخاب که شخصی هاي  صفحه یا ها  پروفایل این. برسد حداقل به آمیز  یا توهین 
 محمدرضـا  کـشور؛  از خـارج  طنزنویس، نبوي، ابراهیم سید 1:هستند افراد این به متعلق

 کـشور؛  از رجخـا  شناسـی،   جامعـه  دکتري مقطع دانشجوي و سیاسی فعال ،پور جالیی
 زهرا کشور؛ از خارج خاتمی، دوره فرهنگ وزیر فرهنگی معاون ،پور رمضان اصغر  علی

 خلجـی،  مهـدي  خـاتمی،  محمدرضا همسر و خمینی اهللا  آیت نوه سیاسی، فعال اشراقی،
 مـسیح  کشور؛ از خارج شناس،  جامعه قاضیان، حسین کشور؛ از خارج سیاسی، تحلیلگر

 دکتـري  مقطـع  التحـصیل   فـارغ  ،لـو  توحیـد  سـمیه  کشور؛ از خارج خبرنگار، ،نژاد علی
 همـسر  و سیاسـی  فعـال  پـور،   محتشمی فخري دانشجویی؛ سیاسی فعال شناسی،  جامعه

 کـوثر،  آهنـگ  نیـک  کـشور؛  از خـارج  نگـار،   روزنامـه  بهمنـی،  آرش ؛زاده  تاج مصطفی
 نیـک  و بهمنی آرش خلجی، مهدي افراد، این میان  در .کشور از خارج کاریکاتوریست،

 محمدرضـا  و نبـوي  ابـراهیم  سـید . هـستند  انتخابات در مشارکت مخالفت کوثر آهنگ
 روز چنـد  تـا  پـور   محتشمی فخري. هستند مشارکت موافق سازان جریان از پور جالیی

 پـور  رمضان اصغر  علی و قاضیان حسین. است بوده مشارکت مخالف انتخابات به مانده

                                                
-بوك،  ا به دلیل فیلتر بودن فیسشود؛ چراکه فعاالن اصولگر  درخور ذکر است این افراد شامل اصولگرایان نمی

 .صفحه یا پروفایل رسمی در این سایت ندارند
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 و اشـراقی  زهـرا  و انـد   گذاشـته  کارانه  محافظه هاي  پست آخر هفته تا نژاد علی مسیح و
  .هستند مشارکت موافق هم لو توحید سمیه

مورد  بازهابتداي  ها دیدیم که از ها و تحلیل تماتیک کامنت      این پروفایل  مشاهدهبا  
 سراسـر  ،هاي کاربران موافق و مخـالف مـشارکت در انتخابـات           بحث انتها به تا بررسی
 اصـالحات  «،»خواست «کلی چهارتم در را ها  آن که چرخند می ثابتی محورهاي پیرامون

 »خواسـت «تـم   . کـردیم  جمـع  طـرفین  از هریک براي »تحریم «و »تقلب «،»انتخابات و
 در جمهـوري  ریاسـت  انتخابـات  از افـراد  مطالبه سطح پیرامون است هایی  بحث شامل
 از اصـالحات  پذیري  امکان درباره است هایی  بحث شامل »انتخابات و اصالحات «ایران،
 و انتخابـات  در تقلـب  محوریـت  بـا  اسـت  هـایی   بحث شامل »تقلب «انتخابات، طریق

 در ادامـه توضـیحی      .انتخابـات  تحریم ایده محوریت با است هایی  بحثشامل   »تحریم«
  .کنیم بندي می ها را در جدولی جمع آوریم و سپس آن  هر تم میدر مورداجمالی 
 بـراي : داریـم  اصـلی  زیـرتم  یک ،فین بحث طر از یک هر براي »خواست «تم در
. »حـداکثري  هاي  خواسته «زیرتم مخالفان براي و »حداقلی هاي  خواسته «زیرتم موافقان،
 یـا  هـاي رأي     بـا صـندوق    هـا   کرده قهر یا مخالفان مشارکت  مقابل در مشارکت موافقان
 خطـر  و اقتصادي اي و بحران بحران هسته وضعیتی که کشور با در گویند  می ها  تحریمی

 و آزادي حـداکثري مثـل    هـایی   خواسـته توقـع    انتخابـات  از نبایـد  روسـت،   جنگ روبه 
توانند   می»  به تندروها  گفتننه  «گویند مردم با      ها می   آن. داشت ...دموکراتیک و  انتخابات

بـر ایـن    موافقان همچنـین .  کنندجلوگیري از جنگ ترتیب این  بهخود را به دنیا اثبات و       
و نه انتخاب بـین      زنند  می 1»بدتر و بد بین انتخاب«انتخابات دست به    نظرند که در این     

گویند ایـن ایـده       کنند و می    می انتقاد ایده این از مخالفان اما در مقابل  . لآ  ههاي اید   گزینه
 مخالفـان همچنـین  . تـر آورده اسـت   روز پـایین   طلبـان را روزبـه      سطح مطالبات اصـالح   

                                                
- ایم اند، عیناً در گیومه آورده اصطالحاتی را که کاربران استفاده کرده برخی از. 
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 سـبز  جنـبش  و موسوي به  خیانت و»تأیید نظام« انتخابات، یعنی  مشارکت در  گویند  می
  ....و

 مشارکت، موافقان. دارد طرفین براي اصلی زیرتم یک »انتخابات و اصالحات «تم
دانند،   می ایران بسته نظام در حکومت بر تأثیرگذاري براي مردم فرصت تنها را انتخابات

 مخالفان. شود نمی اصالح اباتانتخ با ایران سیاسی نظام :گویند می مخالفان ،در مقابل اما
 دادن رأي و اسـت  کـاره   هـیچ  ایران در جمهور  رئیس :گویند  می توضیح این نظرشان   در

 در جمهـور   رئیس :گویند  می موافقان مشارکت  اما. است» دادن نظام  به دوباره عمر« صرفاً
هـا تفـاوت رویکـرد     آن. نیـست  قـدرت  بی هم چندان ایران، حتی در مسائل کالن نظام،    

 از همچنـین  موافقـان . زننـد   نـژاد را مثـال مـی         خاتمی و احمدي   دورهاي ایران در      ستهه
عنـوان آلترناتیوهـاي اصـالحات از طریـق      جنگ، به  و انقالب بودن نامطلوب و ناممکن

  .گویند می انتخابات، سخن
گویند هرچه تعـداد آراء بیـشتر باشـد، امکـان      موافقان مشارکت می» تقلب«در تم   
یا اگر تقلب شود نظام ) 76مانند انتخابات سال (شود  ها کمتر می جایی رأي تقلب و جابه

هـا را      مخالفان تعداد رأي   در مقابل ). 88مانند سال   (مجبور به دادن هزینه بیشتري است       
. »نـدارد  بیـشتر دادن  هزینه از ابایی نظام«گویند   عالوه می   دانند و به    براي تقلب مهم نمی   

بـه دلیـل رد   (ه اختالف مجریان و ناظران در این انتخابـات   موافقان مشارکت همچنین ب   
کننـد و آن را       اشـاره مـی   ) صالحیت اسفندیار رحیم مشایی کاندیداي نزدیک به دولـت        

تقلـب صـرفاً یـک    «گوینـد   ها مـی  عالوه آن  به؛دانند  احتمال تقلب می   شدن کمدلیلی بر   
وان با اطمینان از ایده تقلب ت  نیز نمی88 سال در موردو حتی »  استنشده اثباتاحتمال 

گیـري جنبـشی    ناپـذیري شـکل    هایشان از امکان     استدالل ادامهمخالفان نیز در    . دفاع کرد 
  .گویند  تقلب سخن میصورت در 88همچون جنبش سال 

کارآمـدن    موافقـان مـشارکت، تحـریم انتخابـات را مـساوي روي           » تحریم«در تم   
هـا همچنـین    آن. نـژاد رأي آورد  فتاد و احمدي ا 84دانند، اتفاقی که در سال        تندروها می 
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بـوك    ها صرفاً بـه فـیس       گویند مبارزه تحریمی    خوانند و می    تحریم را به معنی انفعال می     
  تحریم را  در مقابل، مخالفان  . ها آلترناتیوي براي مشارکت ندارند       است و آن   محدودشده

 مدنی را مبارزه و ریمدانند و تح   حاکمیت می  به اعتراضشان صداي ابزاري براي رساندن  
  .خوانند تغییر وضعیت سیاسی ایران می هاي راه تنها

 
  ها شده از مشاهده کامنت هاي استخراج  تم-1جدول 
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  اتنوگرافی مطلعین
افرادي را از میـان کـسانی کـه در آن زمـان در آن     ها،  ها و کامنت    پس از بررسی صفحه   

 زن و  90( کـاربر    190نهایت بـراي    ها کامنت گذاشته بودند، انتخاب کردیم و در         صفحه
 هـاي  مـسیج  نفـر بـه   40. نامـه فرسـتادیم   بـوك دعـوت    از طریق مسنجر فیس   )  مرد 100

در پـژوهش مـشارکت     )  مـرد  23 زن و    6( نفـر    29 شده پاسخ دادند و سرانجام      فرستاده
 4 شدند، حضوري صورت  به مصاحبه انجام به حاضر کنندگان  مشارکت از نفر 3 .کردند

 مـسنجرهاي  (نوشـتاري  چـت  صـورت   به بقیه و) وایبر (صوتی چت صورت به مصاحبه
  .شد انجام) اپ واتس و وایبر یاهو، میل، جی بوك، فیس

 احتمـاالً  شدند، پژوهش این در مشارکت به حاضر نهایت در که افرادي کمِ تعداد
 بـه  حاضـر  کـه  هـایی   آن میـان  در حتـی . بـود  موضـوع  بودن برانگیز  حساسیت علت به

 راه میانه در یا کردند  می حذر مسائل برخی گفتن از که بودند کسانی نیز دندش همکاري
 پـژوهش  در بیشتري افراد چنانچه پژوهشگران گمان به. زدند  می سرباز مصاحبه ادامه از

  .شد می بیشتر ادعاها ضخامت و کار غناي کردند، می مشارکت
هـاي   کنندگان، به تـم     کتهاي مشار   الي گفته   ها و از البه     با تحلیل تماتیک مصاحبه   

» 92بوك در انتخابات بخـصوص       چرایی تأثیرگذاري فیس  «،  »بوك و سیاست    فیس«کلی  
خـود شـامل دو زیـرتم       » چرایی تأثیرگذاري «تم  . رسیدیم» هاي تأثیرگذاري   مکانیسم«و  
هـاي   مکانیـسم «و تم » هاي رسمی بوك در مقابل رسانه فیس«و » بوك و دیگر هیچ   فیس«

و »  محتواهاتکرار بازتکرار و «، »اطالع از نظرات مختلف«هاي  امل زیرتمش» تأثیرگذاري
  .است» انتشار نظر افراد غیرسیاسی مشهور«
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  ها شده از مصاحبه هاي استخراج  تم-2جدول 
  زیر تم  تم

    فیس بوك و سیاست

  فیس بوك و دیگر هیچ
  چرایی تأثیرگذاري فیس بوك

  هاي رسمی فیس بوك در مقابل رسانه

  اطالع از نظر مختلف

  هاي تأثیرگذاري چگونگی یا مکانیسم  تکرار و بازتکرار محتواها

  انتشار نظر افراد غیرسیاسی مشهور

  
  بوك و سیاست فیس

بـوکی    اخبار سیاسی دو عمل اصـلی در حیـات فـیس    کردن دنبال و   گذاشتن اشتراك به
شـد، امـا بـسیاري از       توانـد منبـع مـستقلی بـراي اخبـار با            بوك مـی    هرچند فیس  .است

در  .رود  خبر به شمار نمیاولیهبوك منبع  کنندگان تحقیق بر این باورند که فیس مشارکت
هـاي   ها و سایت هاي تلویزیونی، رادیوها، روزنامه ها معموالً اخبار را از شبکه      عوض، آن 
از (هاي دیگران  سو و شنیدن تحلیل     باید میان میل به کسب خبر از یک        .گیرند  خبري می 

 اسـتفاده درواقـع    .از سـوي دیگـر فـرق گذاشـت        ) اي  افراد معمولی تا تحلیلگران حرفه    
هـاي   منظـور خوانـدن تحلیـل    بوك، نه براي اطالع از اخبار کـه بـه    سیاسی افراد از فیس   

بـوکی و اعـالم نظـر      دوسـتان فـیس  ازنظـر مداران، فعاالن، خبرنگـاران، اطـالع      سیاست
بـوك   خواندن نظرات کاربران عادي فیس  .معه است  با مسائل روز جا    رابطه درخودشان  

 موردعالقـه گیرد نیـز از دیگـر کارهـاي     ها درمی هایی که پاي خبرها یا استتوس      و بحث 
  .کاربران است
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 سیاسـی  اجتمـاعی  فعال و نگار  روزنامه هم دوستانم لیست در من«
 یکـسان  نـسبت  به معموالً و هست شاعر هم هست، هنرمند هم هست،

 مثالً .نویسند  می جور  یک همه خاص روزهاي در البته .ردازمپ  می همه به
 پـس  .نویـسند   مـی  اي  هـسته  مـسائل  در مـورد   هم نوازنده و شاعر االن
] خبررسـانی  در بـوك   فـیس  سـهم [ .خوانم  می را چیز  همه گفت شود  می

 از سـرخطی  کـه  نظـره  ایـن  از باشه داشته سهمی هم اگر .ناچیزه تقریباً
 یعنـی  بشم؛ پیگیر معتبر هاي  سایت در بود جالب اگر بعد ببینم، رو خبر

  .)ساله 31جمشید،  (».نیست من منبع اما باشه، تونه می سرمنشأ
  

  بوك تأثیرگذار بود؟ چرا فیس
بـوك را بایـد در    شاید بیش از هر چیز چرایی تأثیرگذاري فیس  . بوك و دیگر هیچ     فیس

 بعدازآننتخابات و حوادث وجو کرد؛ چراکه آن ا  جست88رویدادهاي پس از انتخابات 
 کـه   92گونه بود که انتخابـات        این .تبدیل بود » تابو«بود که مشارکت در انتخابات را به        

اوضـاع  . داشـت » ویـژه « بـود، شـرایطی      88اولین انتخابات ریاست جمهـوري پـس از         
کردنـد   شد؛ چراکه بسیاري از مردم فکر مـی  و مشارکت دور از انتظار تلقی می     » پیچیده«

 خائنانـه،  اگرنه زائل شده است و شرکت در انتخابات را عملی      88 در انتخابات    حقشان
  .دانستند الاقل بیهوده می
 تونستیم نمی راحت که بود جوري  یه جامعه فضاي 92 انتخابات در«
 این جز راهی چون بدیم، رأي افتاده، بریم  اتفاقی هر 88 سال حاال بگیم

 اینو خواستی  می انتخابات از قبل ماه سه ماه دو یکی حتی اولش. نداریم
 و خوري  ساندیس تو گفتن  می ،داشتن تهاجمی حالت همه جور  یه بگی،
 شـما  از اصن من بابا کردي  می ثابت میومدي باید حاال... . و شهدا خون
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 ادمـین  و بـوکی   فـیس  فعال علی،( »نیست این راه ولی بودم، چیز بیشتر
  .)ساله 28 بوکی، فیس صفحه چند

 ضـد  جـو ناامیـدي و       بنـابراین . بـود » امنیتـی «ی جامعه نیـز بـسته و        فضاي سیاس 
دسـت   از سـوي دیگـر،    » امنیتـی « و فضاي بسته و      سو  یک در سطح جامعه از      مشارکت

 . بسته بود92فعاالن سیاسی را براي دعوت مردم به مشارکت و بسیج نیرو در انتخابات        
 بود که امکان تبلیغ و بحث و    بوك یگانه ابزار موجود و تنها فضایی        در این شرایط فیس   

  .هاي کمتر، فراهم کرد کم با هزینه ایجاد شور انتخاباتی را، دست
 کـنن،  غلبـه  فـضا  ایـن  به که داشتن سیاسیون که ابزاري ترین  مهم«
 شـما . نداشـتیم  رسـانه  مـا  که چون .بود بوك  فیس مقطع این توي اتفاقاً

 همـه  هـا   روزنامـه  ،نداشتیم اي  رسانه موقع اون که بودین شاهد خودتون
 اسـالمی  هـاي   انجمن نداشتیم، تریبون .88 وقایع از بعد بود شده تعطیل

 چـه  رسـانه  چه ابزار، عنوان  به چیزي .بود شده بسته دراشون ها  دانشگاه
 بـسته  درش ملی اعتماد و مجاهدین و مشارکت حزب نداشتیم، احزاب

 رو نقش اون الًعم که چیزي تنها .نداشتیم واقعی ابزار هیچ ما .بود شده
 نظـرم  بـه  کنـه  غلبـه  بـرش  رو ناامیـدي  و یأس فضاي اون که کرد ایفا

 35مهدي، فعال سیاسـی و عـضو بنیـاد امیـد ایرانیـان،               (»بود بوك  فیس
  .)ساله

تنهـا روي کـاربران خـودش، بلکـه در          بوك نه   رسد فیس   از سوي دیگر به نظر می     
کـم   اي دسـت  در هر خانواده .بوکی هم تأثیر گذاشت     غیرفیس جامعهسطحی دیگر روي    

بوك است که نگاه او به مسائل   ترهاي خانواده کاربر فیس     یک نفر و عموماً از بین جوان      
بوك  رسد، میزان تأثیر فیس به نظر می .روي دیدگاه دیگر اعضاي خانواده تأثیرگذار است

 بـوك   بود که شـاید اگـر فـیس        حدي در 92بوکی در انتخابات       غیرفیس جامعهبر سطح   
  .خورد  انتخابات طور دیگري رقم مینتیجهوجود نداشت، 
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 نظـر  بـه  کـشور،  فضاي کلی به انتخابات به منتهی روز چند این که «
 شـد،   نمی دیده که جاهایی یه تو که بود این خاطر  به شد، رو و زیر من،
 نظـر  تبـادل  و وگـو   گفـت  و صحبت درحال ها  ماه بگم شایدم و ها  هفته
 روز چـن  تو سرریزش درواقع این و مختلف حسطو در اي  عده  یه بودن
 فضاي این آگه کنم  می رفک من .شد جاري جامعه حقیقی فضاي تو آخر

 »رفـت   مـی  اي  دیگه سمت یه به 92 انتخابات واقعاً نداشتیم، رو مجازي
  .)ساله 39مسعود، (
 بـسته موضـوع مهـم دیگـر بـه فـضاي       .هـاي رسـمی   بوك در مقابل رسانه     فیس

 به معنـاي  آزاد   رسانهدرواقع  . بوك مربوط است    ر مقابل فضاي فیس   هاي رسمی د    رسانه
هـاي    تلویزیـون، دولتـی اسـت و مطبوعـات و سـایت           . واقعی آن در ایران وجود ندارد     

 اخبار را ندارنـد   همه بازتاب   اجازهند، درنتیجه    هست   نیز گرفتار محدودیت   سیاسی  خبري
در ایـن شـرایط ایـن     .کننـد  شر می  و حتی تغییریافته منت    شده سانسورصورت    و آن را به   

بـراي   .شود  دست و منتشر می     به  بوك دست   هاي دیگري مانند فیس     اخبار از طریق رسانه   
هاي رسمی   در رسانه92 انتخابات بحبوحه به دو خبري اشاره کرد که در توان مینمونه، 

حمایـت  : شدت پخش و روي آن مـانور داده شـد   بوك به   پوشش داده نشد، اما در فیس     
هـاي   این دو خبر بـراي بخـش   . رفع حصر از سوي روحانی وعدهاتمی از روحانی و     خ

، اهمیت فراوانی داشت و نظر بسیاري از افـراد را        گوناگونبزرگی از مردم، از قشرهاي      
  .از تحریم انتخابات به مشارکت تغییر داد

 يها  رسانه هک ییها  زمان ران، در یا بسته يا  رسانه يفضا به توجه با«
 يجوابگـو  تـونن   ینبـودن نمـ    اعتمـاد  مـورد  مثـل  یلـ یدل هر به موجود

 شه و   یم تر  داغ یاجتماع يها  هکشب یاسیس يباشند، فضا  مردم انتظارات
 قیطر نیا از ست،ین انتشارش انکام یرسم يها  رسانه در هک ییها  بحث
 اون از هاشـمی و بعـد     نام  ثبت به مربوط يها  لمیف انتشار .شن  یم منتشر
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 ییبسزا ریتأث كبو  سیف در هاش  امیپ و یخاتم به مربوط راخبا انتشار هم
  .)ساله 31نویس،  حسین، وبالگ (»داشت

  
  هاي تأثیرگذاري مکانیسم

راه اول از  ؛گیرد  اطالع از نظرات معموالً از دو راه صورت می.اطالع از نظرات مختلف   
 این افـراد    .ها براي مردم مهم است      هاي افرادي است که نظر آن       طریق خواندن استتوس  

 انتـشار نظراتـشان را از طریـق    اجـازه معموالً فعاالن سیاسی یا تحلیلگرانی هـستند کـه         
هـاي    با کاربران دیگر یـا خوانـدن بحـث        بحث کردن راه دوم    .هاي رسمی ندارند    رسانه

 در مـورد  طور خـاص      هاي اجتماعی به    نقش شبکه  .ها است   دیگران بدون شرکت در آن    
 بـه  شـدن  نزدیـک  بـا  ازآنجاکـه  .گیري تردید دارند ر تصمیمتر است که د کسانی پررنگ 

شـود،   بـوك بیـشتر مـی      انتخابات، میل براي خواندن نظرات موافق و مخـالف در فـیس           
  .کند بتوانند تصمیم نهایی خود را بگیرند خواندن نظرات مختلف به این افراد کمک می

 دنبـال  رو طـرف  دو بحثـاي  زیـاد  .نـه  یا بدم رأي که داشتم شک«
 تونه  می آدم .بگیرم تصمیم بتونم شد باعث .رو هاشون  استدالل کردم،  یم

 بحـث  وارد خـودش  وقتـی  حتـی  تره،  قوي استداللش طرف کدوم ببینه
سـارا،   (»بدم رأي نرم اصالً بودم،  نمی پیگیر آگه بود ممکن آره [...] .نشه
  .)ساله 24

م با کاربران دیگر راه  مستقیبحث کردنبا این حال باید به این نکته توجه کنیم که   
نوعی خالف آن چیـزي اسـت کـه در     موضوعی که به  . تأثیرگذاري یا تأثیرپذیري نیست   

بوك بـر دیـدگاه افـراد، نـه از طریـق              درواقع تأثیر فیس   . بود شده  عنوانادبیات پژوهش   
 ناخواسـته فـرد بـا اخبـار و          مواجههزنی و     ها، بلکه از طریق پرسه      شرکت فرد در بحث   

 چهار  خصوص ایندر   .هاي دیگران است     بحث کردن دنبالمختلف و نیز    طیف نظرات   
 نظرشـان بـراي     پـس شناسند،    اول، دو طرف بحث یکدیگر را نمی      : شود  دلیل مطرح می  

دوم، کسانی عمومـاً  . گذارند یکدیگر اهمیتی ندارد و تأثیر خاصی هم روي یکدیگر نمی         
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 طـی بحـث نظرشـان    ، پسدکنند که از قبل موضع مشخصی دارن ها شرکت می    در بحث 
در همان نگاه اول در     . ندن ناتوا کردن بحث درست شیوهسوم، افراد در    . کند  تغییري نمی 

وگو روشن است که طرفین بحث تا چه اندازه با خـشونت کالمـی         هاي گفت   این شبکه 
توان انتظار داشـت در مباحثـات رودررو          از همین رو، نمی   . شوند  رو می   با یکدیگر روبه  

چهارم، افراد معموالً عادت ندارند نظر مخالف را بپذیرند و  .ر کسی را تغییر دادبتوان نظ
 بحـث بـا دیگـران،    پـس  .ها دارند عموماً اصرار زیادي بر صحت مواضع خود در بحث        

 درواقـع در  .کم در همان زمان بحث، تـأثیر مـستقیمی بـر طـرفین مباحثـه نـدارد               دست
 خودآگـاه  یا ناخودآگاه کنندگان ورود و ستا مشخص اولیه گیري  جبهه معموالً ها  بحث

  .دهند می ادامه جبهه یک از حمایت به
هـاي کاندیـداهاي      بوك جریان داشـت، بعـد از منـاظره          هایی که در فیس     اما بحث 

ویژه براي کسانی کـه از تلویزیـون شـاهد آن نبودنـد، تأثیرگـذاري         جمهوري، به   ریاست
هایی  بوك درگرفت و جوك هایی که در فیس ها بحث بعد از مناظره   .بسیاري داشته است  

هـاي   تـوان بـه عبـارت    در این میان مـی  .ها را چند برابر کرد که ساخته شد، تأثیر مناظره 
 روحـانی و  منـاظره در » دان هـستم    من سرهنگ نیستم، من حقـوق     «و  »  گازانبري حمله«

، رأي آنبعـداز هاي اجتماعی بازتـاب بـسیاري یافـت و           قالیباف اشاره کرد که در شبکه     
  .ها کاهش محسوسی پیدا کرد قالیباف در نظرسنجی

 اتمـام  از بعـد  شـد،   مـی  پخش ها  مناظره که انتخابات هاي  شب در«
 شـروع  کـردن،   مـی  اظهـارنظر  شـب  آن در مورد  دوستانم اکثر ها  مناظره

 و بحـث  همـین  تـأثیرش  ترین  مهم نظرم  به [...] بحث کردن  به کردیم  می
 بیـشتر  شخـصه   بـه  مـن  بـراي . بـود  زيغیرمجا و مجازي وگوهاي  گفت

 »بـود  منـاظره  از بعـد  هـاي   بحـث  همین تأثیرش بیشترین شاید. مجازي
  .)ساله 23نیما، (
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 مکانیـسم دیگـر تکـرار و بـازتکرار یـک خبـر، نظـر،        .تکرار و بازتکرار محتواها 
 معنی که وقتی اتفاق مهمـی      این به .بوك است   در فضاي فیس  ... عکس، ویدئو، جوك و   

گیرد یا فرد معروفی از کاندیدایی  اي می  قضیهدر مورد  کاندیدایی موضع خاصی     افتد،  می
شـود و   بـوك بازنـشر مـی    کند، این محتواها در زمان کوتاهی بارها در فـیس   حمایت می 

 فرد در خبرخـوان  ترتیب این  به .شود   گذاشته می  به اشتراك خورد یا     هزاران بار الیک می   
شود و این تکرار محتوا  مختلف با آن محتوا مواجه میبوکش بارها و از طرف افراد  فیس

 خوبی براي توصـیف ایـن   استعاره» هاي پیوسته شلیک«. دارد» تبلیغات«براي او کارکرد    
بوکی مـدام در مواجهـه بـا برخـی اخبـار و       به این معنا که کاربران فیس  .وضعیت است 

نظرهاي خاصی شـکل  شود تا  این تماس مکرر سبب می    .گیرند  هاي خاص قرار می     داده
  .گیرد هاي سیاسی قوت می بگیرد و در پی آن تصمیم

 افـرادي ماننـد بـازیگران و خواننـدگان و       .انتشار موضع افراد غیرسیاسی مشهور    
 در مـورد وقتی این افراد مشهور  .هنرمندان، طرفداران فراوان و معموالً غیرسیاسی دارند     

  .ي طرفدارانشان بسیار تأثیرگذار استها رو کنند، نظر آن  میاظهارنظرموضوعی سیاسی 
 مـردم  بـین  که آدمایی جامعه و  الیت که اینه تهس هم چیزي بعد«

 طـرف  بـود  ممکـن  .مردم روي ذاشتن  می تأثیر] [...داره   برش حرفشون
 ولـی  ندونه، هم رو خاتمی آقاي کوچیک اسم مثالً نباشه، سیاسی اصالً
 گذاشـت  پـستی  یه خاباتانت از قبل روز دو رفت وقتی »کس   هیچ« مثالً
 رفکـ  مـن  ندادنـه،  از بهتر دادن  رأي آقا این که  به راجع بوکش  فیس توي
 نـدارن،  سیاست به کاري و دن  می گوش موزیک فقط که کسایی کنم  می
  .)ساله 28علی، ( »روشون گذاشت تأثیر حرف این

  
  گیري بحث و نتیجه

بـوك در انتخابـات    واي فیسها از حال و ه کنندگان در مصاحبه  که دیدیم مشارکت    چنان
شدن نظر سیاسـی   بوك بر ساخته ، تغییر جو آن، چرایی و چگونگی تأثیرگذاري فیس        92
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 مـشارکت در انتخابـات   بـودن  تابو . مورد تأثیر این شبکه سخن گفتندجامعهافراد و نیز   
عنوان فـضایی در   بوك به بوك و همچنین نقش فیس      جز فیس    همراه با نبود ابزاري به     92
 چرایـی   در خـصوص  هـا     کننـده   هاي رسـمی از دالیلـی بـود کـه مـشارکت             بر رسانه برا

اطالع از نظرات مختلف، تکرار و بازتکرار محتواها  .تأثیرگذاري این شبکه مطرح کردند    
 در خـصوص هـا   هایی بـود کـه آن      و انتشار موضع افراد غیرسیاسی مشهور نیز مکانیسم       

بوك بر   ا همچنین از تأثیرهاي متفاوت فیس     ه  آن .چگونگی این تأثیرگذاري عنوان کردند    
بـوکی بـر افـراد مختلـف و نیـز تـأثیر         هاي فـیس    افراد مختلف، تأثیرهاي متفاوت بحث    

مـواردي کـه بعـضاً در ادبیـات          .بوکی سخن گفتنـد      جامعه غیرفیس  سطح دربوك    فیس
وضـعیت سیاسـی خـاص    : گـردد  ها اشاره نشده بود و به سه عامل برمـی     پژوهش به آن  

دالیلـی کـه   . 92بوك در ایران و وضعیت خـاص انتخابـات    ن، وضعیت خاص فیس ایرا
انـد، در ادبیـات    بـوك آورده   چرایـی تأثیرگـذاري فـیس   در خـصوص هـا   کننده  مشارکت

نبـود  «گردد،   برمی92به وضعیت خاص انتخابات » تابو بودن مشارکت « .پژوهش نبودند 
عنوان فضایی در  بوك به فیس« و به وضعیت سیاسی خاص ایران» بوك  فیسجز بهابزاري 

  .گردد بوك در ایران برمی به وضعیت خاص فیس» هاي رسمی برابر رسانه
بوك بر افراد مختلف و نیـز تأثیرهـاي متفـاوت        صحبت از تأثیرهاي متفاوت فیس    

اي نشده   ها اشاره   بوکی از دیگر مواردي بود که در ادبیات پژوهش به آن            هاي فیس   بحث
 در) 2013( دالیسی و کوشین  که یاماموتو،  »افتراقی دستاوردهاي مدل«براي مثال    .است

 اسـتفاده  خبري منابع از که گفت شهروندانی خود از آن استفاده کرده بودند، می  پژوهش
 سیاسـت  در بیـشتري  مشارکت کنند، سیاسی بحث دیگران با مداوم طور  به اگر کنند،  می

و انگیـزه بـراي افـزایش        سیاسی عاتاطال سیاسی،  بحث ،مدل بنابراین .داشت خواهند
 پس .انجامد   به مشارکت بیشتر افراد می     ترتیب  این  بهکند و     اطالعات سیاسی را بیشتر می    

  .است مثبت سیاسی مشارکت بر ها بحث بر این اساس تأثیر
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در  .داننـد    مثبـت نمـی    کالًها این تأثیرگذاري را       کننده  مشارکت که دیدیدم   اما چنان 
توان گفت وقتـی در ایـن مـدل از مـشارکت سیاسـی                موضوع می  چرایی این    خصوص

همچنـین   .دهـی  صحبت شده، منظور مشارکت به معناي عام است و نه لزوماً رفتار رأي     
توانند نظر افراد را عوض     ها می    اساساً چقدر این بحث    این که  در خصوص در این مدل    

 کـاربران هـا بحـث بـین     کننده که به نظر مشارکت درحالی .کنند، سخنی گفته نشده است    
تواند اطالعات سیاسی فرد را وسیع کند، اما شاید لزوماً نظر سیاسی او و               طورکلی می   به

 گفتیم، پژوهش ادبیات در که با این حال چنان .دهی او را تغییر ندهد درنهایت رفتار رأي
 یـده عق ابـراز  تـر  راحـت  شناسـند  هـا را نمـی    آنالین و با کاربرانی که آن      فضاي در افراد
 که موضوعی .هاي غیرواقعی باشد    حضورشان در این فضا با شناسه      اگر ویژه  به کنند،  می
 بـودن  تـابو  فضاي در شد باعث که بود عواملی از یکی ها  کننده  مشارکت اظهارات به بنا

 و بگوینـد  سـخن  مـشارکت  در خصوص  بوك  بتوانند در فیس   سیاسی فعاالن مشارکت،
  .کنند دعوت مشارکت به را افراد

 بـر  بنابوك بر مشارکت سیاسی       هاي تأثیرگذاري مثبت فیس      مکانیسم در خصوص 
 اوالً  گفتـیم،  )2009 کـوراه و هـانس،    (اینترنتی   تأثیر فرضیهآنچه در ادبیات پژوهش در      

کم در اختیـار افـراد    هزینهحجم وسیعی از اطالعات را با  بوك اینترنت و در اینجا فیس 
ها را در معـرض اطالعـات سیاسـی           یرسیاسی باشند آن  دهد و حتی اگر افراد غ       قرار می 

شهروندان  دیگر و ها رسانه سیاستمدارها، با افراد تعاملی ثانیاً ارتباط .گذارد ناخواسته می 
 کـه  دیگرانـی  بـا  کـه  کنـد   مـی  فـراهم  افـراد  بـراي  را ثالثاً فضایی  .کند  پذیر می   را امکان 
یابند و بحث کننـد و       کردند، ارتباط  نمی مالقات شخصاً را ها  آن هرگز صورت  درغیراین

  .اند  مطرح کردهطورکلی بهها نیز  کننده مواردي که مشارکت .شبکه تشکیل دهند
عنـوان    بـه » تکـرار و بـازتکرار محتواهـا      «هـا عمـدتاً بـر         کننده  البته تأکید مشارکت  

بوك بود که این موضوع نیز در ادبیات پژوهش به        ترین مکانیسم تأثیرگذاري فیس     اصلی
اطـالع از طیـف نظـرات مختلـف و اطـالع از       . نیامده استوضوحن عنوان و به این    یا

موضع و تحلیل افراد مختلفی که نظرشان براي فرد اهمیت دارد، از دیگر سـازوکارهایی   
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 وضوح این بهاي بر آن دارند و در ادبیات پژوهش  ها تأکید ویژه   کننده  است که مشارکت  
  .ها اشاره نشده است به آن

هـاي    عنوان فضایی در برابـر رسـانه        بوك به   وع دیگر تأثیرگذاري خاص فیس    موض
اش فـضایی   اي بوك در نقـش رسـانه    هرچند در همه کشورها فیس    این که  .رسمی است 

تواند خود در نقـش رسـانه ظـاهر         که هر کاربر می     طوري  ها دارد، به    بازتر از سایر رسانه   
اي رسـمی بـسته اسـت،      آن فضاي رسانهشود، این مسئله در کشوري مانند ایران که در     

ها و  اي مثل انتخابات در نبود رسانه گونه است که در برهه این .شود شدیدتر احساس می 
برند تـا   بوك پناه می ها و فضاهاي سیاسی دیگر، فعاالن سیاسی به فیس          احزاب و تشکل  

در انتخابات بـسیج  ها را براي مشارکت  بتوانند با کاربران عادي ارتباط برقرار کنند و آن     
بـوك طـی چنـد مـاه بـه فـضایی موافـق                 فـیس  مشارکت ضد فضاي   ترتیب  این  به .کنند

بوك نیست ولی صرفاً هم      شود که هرچند این تغییر قائم به خود فیس          مشارکت بدل می  
عنـوان   به این معنـی کـه اتفاقـات بیرونـی بـه        .تحت تأثیر اتفاقات بیرون از خود نیست      

کنند، این آنالیزها فضاي داخلی       شود، کاربران آن را آنالیز می       ضا می هایی وارد این ف     داده
همچنـین   .گذارد زمان بر نظرات کاربران تأثیر متقابل می   دهد و هم    بوك را تغییر می     فیس

هاي رسمی است که محتواهاي   رسانهدر مقابلبوك   همین وضعیت خاص فیسعلت به
شوند  بوك منتشر می می را ندارند، در فیس که امکان انتشار در فضاي رس      اي  کننده بسیج

و اتفاقاً چون براي انتشار در فضاهاي رسمی محدودیت دارنـد، حـساسیت بیـشتري را        
  .شان بیشتر است کنند و میزان تأثیرگذاري بین کاربران ایجاد می

بندي ادبیات پـژوهش نیـز بـر آن           طور که در جمع     با توجه به آنچه گفتیم و همان      
 مـشارکت  بـر  بـوك  فـیس  ازجملـه  اجتمـاعی  هـاي  شبکه تأثیر مطالعه اوالًتأکید کردیم،   

 ایـن  خـاص  وضـعیت  و ایـران  سیاسی خاص وضعیت به توجه بدون ایران در سیاسی
 سیاسی یافته  توسعه کشورهاي در مورد  موجود ادبیات برمبناي صرفاً و ایران در ها  شبکه

 به منجر شاید سیاسی هاي  بحث نیاًثا .نیست پذیر  امکان اي،  رسانه و سیاسی باز فضاي با
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 تغییـر رفتـار    و نظـر  تغییـر  بـه  منجر لزوماً اما شوند، سیاسی انگیزه و اطالعات افزایش
 چراکـه  گفـت،  سخن طورکلی  به سیاسی مشارکت از توان  نمی ثالثاً .شوند  نمی انتخاباتی
 یکـی  دهـی  رأي رفتار و انتخاباتی مشارکت که است اي  گسترده مفهوم سیاسی مشارکت

 مـشارکت  عـدم  ایران مانند کشوري در رسد  می نظر به افزون بر این،   .است آن انواع از
آورد، شـاید نیازمنـد      حـساب   بـه  سـلبی  سیاسـی  مشارکت اي  گونه باید نیز را انتخاباتی

بازنگري در تعریف مـشارکت سیاسـی و انتخابـاتی، الاقـل بـراي ایـران و کـشورهاي                   
  . مشابهش باشیم

  
  منابع
 سیاسی مشارکت و اجتماعی يها شبکه رابطه ،)1392 (.ی، شهروز و دیگران ابراهیم 

  . 66 ،راهبرد .اصفهان دانشگاه دانشجویان میان در
  ،هــاي شـبکه  تـأثیرات   بررسـی ،)1394 (.امیـرزاده، محمدرضـا   یـومرث؛  کاشـتریان 

  .36. سیاست ،)تهران شهر: موردي مطالعه (سیاسی مشارکت بر مجازي اجتماعی
 ،اجتماعی مشارکت جلب در اجتماعی هاي  شبکه نقش ،)1391(. میدرضاح اکبریه: 

. تهـران  شـهر  هـاي   دانـشگاه  در بـوك   فیس کاربر دانشجویان هاي  دیدگاه بررسی
  .طباطبایی عالمه دانشگاه .الکترونیکی آموزش مرکز .ارشد کارشناسی نامه یانپا

   يهــا شـبکه  ،)1388 (.سـلطانی، فاطمــه  ؛آزاده، منـصوره  اعظــم ؛باسـتانی، سوسـن 
ـ   جامعـه مجله .مشهد شهر در جوانان دهی  رأي رفتار و اجتماعی ، ایـران  یشناس

10)3.(  
 ــادي ــانیکی، ه ــصیریان ؛خ ــی، حــسین ب ــشگري ،)1392 (.جهرم ــدرت و کن  در ق

. واقعـی  فـضاي  در بـوك   فـیس  کارکردهـاي  مطالعه :مجازي اجتماعی يها  شبکه
  .61، فصلنامه علوم اجتماعی
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 ،هـاي   شـبکه  در ایرانی کاربران سیاسی هاي  گرایش بازنمایی ،)1389( .زهره رجبی 
 .ارشـد  کارشناسـی  نامـه   یـان پا. بـوك   فـیس  موردي بامطالعه   مجازي اجتماعی
  .طباطبایی عالمه دانشگاه .اجتماعی علوم دانشکده

   و اینترنـت  کـاربري  رابطـه   تبیـین  ،)1388 (.حقگویی، احـسن   عبداللهیان، حمید و 
  .)4(10 ،ی ایرانشناس جامعهجله م .ایران در سیاسی مشارکت

 بـر  بـوك  فیس اجتماعی شبکه از استفاده  تأثیر،)1393 (.پور، صمد و دیگران    عدلی 
  .60، مطالعات فرهنگ ارتباطات .جوانان سیاسی مشارکت و اعتماد

 مجازي فضاي تأثیر) 1393 (.محمدرضاحقیقی،   ؛شریفی، فرزانه  ؛اللهی، اکبر  نصر
  .)3(9، اي  مطالعات رسانه.یسیاس ارتباطات تحوالت بر

  
 Aguinaldo, J.P. (2012). Qualitative Analysis in Gay Men's Health 

Research: Comparing Thematic, Critical Discourse, and Conversation 

Analysis. Journal of Homosexuality, 59(6), 765-787. 

 Anduiza, E., Cantijoch, M., Gallego, A. (2009). Political Participation 

and the Internet. Information, Communication & Society, 12 (6), 

860– 878. 

 Baker, S. (2013). Conceptualising the Use of Facebook in Ethnographic 

Research: As Tool, as Data and as Context. Ethnography and 

Education, 8(2), 131-145. 

 Barrett, M., Brunton-Smith, I. (2014). Political and Civic Engagement 

and Participation: Towards an Integrative Perspective. Journal of 

Civil Society, 10(1), 5-28. 

 Beaulieu, A. (2007). Mediating Ethnography: Objectivity and the 

Making of Ethnographies of the Internet. Social Epistemology, 18(2-

3), 139–163. 



 
 
 
 
 
 
 

  1395، بهار 5هاي نوین، سال دوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه       28  

 Bekafigo, M. A., McBride, A. (2013). Who Tweets about Politics?: 

Political Participation of Twitter Users during the 2011 Gubernatorial 

Elections. Social Science Computer Review, 31(5), 625-643. 

 Beneito-Montagut, R. (2011). Ethnography Goes Online: Towards a 

User-centred Methodology to Research Interpersonal Communication 

on the Internet. Qualitative Research, 11(6), 716 –735. 

 Boyd, D.M., Ellison, N.B. (2008). Social Network Sites: Definition, 

History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated 

Communication, 13, 210–230. 

 Brady, H.E., Verba, S., Schlozman, K.A. (1995). Beyond SES: A 

Resource Model of Political Participation. The American Political 

Science Review, 89(2), 271-294. 

 Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. 

Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101. 

 Di-maggio, P., et al. (2001). Social Implications of the Internet. Annual 

Review of Sociology, 27, 307-336. 

 Dimitrova, D.V., et al. (2014). The Effects of Digital Media on Political 

Knowledge and Participation in Election Campaigns: Evidence from 

Panel Data. Communication Research, 41(1), 95 –118. 

 Evans, L. (2010). Authenticity online: Using Webnography to Address 

Phenomenological Concerns. In: Mousoutzanis, Aris and Riha, Daniel 

(eds), New Media and the Politics of Online Communities, Critical 

Issues (pp. 11-20). Oxford: Inter-Disciplinary Press. 

 Floersch, J., et al. (2010). Integrating Thematic, Grounded Theory and 

Narrative Analysis A Case Study of Adolescent Psychotropic 

Treatment. Qualitative Social Work, 9(3), 407–425. 



  

  
  

  
 29  ...  مطالعه انتخابات  : فتار انتخاباتی فیس بوك و ر

 
 

 Gustafsson, N (2013). Leetocracy: Political Participation, Social 

Network Sites and Inequality. Sweden: Lund University. 

 Hallet, B., Barber, K. (2014). Ethnographic Research in a Cyber Era. 

Journal of Contemporary Ethnography, 43(3), 306 –330. 

 Hine, Ch. (2000). Virtual Ethnography, Prepared for The Centre for 

Research into Innovation, Culture and Technology, Brunel University. 

Available from: 

       http://www.cirst.uqam.ca/pcst3/pdf/Communications/hine.pdf  

 Johnson, N.F., Humphry, N. (2011). The Teenage Expertise Network 

(TEN): an Online Ethnographic Approach. International Journal of 

Qualitative Studies in Education, 25(6), 723–739. 

 Korah, M., Hannes, N. (2009, September). Internet Access and Political 

Engagement: Self-Selection or Causal Effect. Paper Presented at the 

Annual Meetings of the American Political Science Association, 

Toronto. 

 Kwon, M., D’Agelo, J., McLeod, D. M. (2013). Facebook Use and 

Social Capital: To Bond, to Bridge, or to Escape. Bulletin of Science, 

Technology & Society, 33(1-2), 35-43. 

 Larson, K. G. (2004). The Internet and Political Participation: The 

Effect of Internet Use on Voter Turnout. (Unpublished master’s 

dissertation). Georgetown University, Washington, D.C, MA. 

 Nam, T. (2011). Dual Effects of the Internet on Political Activism: 

Reinforcing and Mobilizing. Government Information Quarterly, 29, 

S90–S97. 

 Nam, T., Stromer-Galley, J (2012). The Democratic Divide in the 2008 

U.S. Presidential Election. Journal of Information Technology & 

Politics, 9(2), 133–149. 



 
 
 
 
 
 
 

  1395، بهار 5هاي نوین، سال دوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه       30  

 Oser, J., Hooghe, M., Marien, S. (2013). Is Online Participation Distinct 

from Offline Participation? A Latent Class Analysis of Participation 

Types and Their Stratification. Political Research Quarterly, 66(1), 

91-101. 

 Quintelier, E., Vissers, S. (2008). The Effect of Internet Use on Political 

Participation: An Analysis of Survey Results for 16-Year-Olds in 

Belgium. Social Science Computer Review, 26(4), 411-427. 

 Ross, J.A., Green, Ch. (2011). Inside the Experience of Anorexia 

Nervosa: A Narrative Thematic Analysis. Counselling and 

Psychotherapy Research, 11(2), 112-119. 

 Schlozman, K. L., Verba, S., Brady, H. E. (2010). Weapon of the 

Strong? Participatory Inequality and the Internet. American Political 

Science, 8(2), 487-509. 

 Schrooten, M. (2012). Moving Ethnography Online: Researching 

Brazilian Migrants' Online Togetherness. Ethnic and Racial Studies, 

35(10), 1794-1809. 

 Shah, D. V., Kwak, N. (2001). “Connecting” and “Disconnecting” with 

Civic Life: Patterns of Internet Use and the Production of Social 

Capital. Political Communication, 18(2), 141–162. 

 Stanley, J. W., Weare, Ch. (2003). The Effects of Internet Use on 

Political Participation: Evidence from an Agency Online Discussion 

Forum. Administration & Society, 36(5), 503-527. 

 Tolbert, C. J., Mcneal, R. S. (2003). Unraveling the Effects of the 

Internet on Political Articipation? Political Research Quarterly, 56(2), 

175-185. 

 Torres, L. et al. (2010, July). PLEs from Virtual Ethnography of Web 

2.0. Presented at The PLE Conference, Citilab Cornella, Barcelona. 



  

  
  

  
 31  ...  مطالعه انتخابات  : فتار انتخاباتی فیس بوك و ر

 
 

 Van Wyngarden, K. E. (2012). New Participation, New Perspectives? 

Young Adults’ Political Engagement Using Facebook. (Unpublished 

MS’s dissertation). Department of Journalism and Technical 

Communication, Colorado state university, MS. 

 Vissers, S., Stolle, D. (2013). The Internet and New Modes of Political 

Participation: Online Versus Offline Participation. Information, 

Communication & Society, 17(8), 937-955. 

 Webster, J.P, Marques da Silva, S. (2013). Doing Educational 

Ethnography in an Online World: Methodological Challenges, Choices 

and Innovations. Ethnography and Education, 8(2), 123-130. 

 Williams, J.P., Copes, H. (2005). How Edge Are You? Constructing 

Authentic Identities and Subcultural Boundaries in a Straightedge 

Internet Forum. Symbolic Interaction, 28(1), 67–89. 

 Winneg, K. M. (2009). Online Political Participation in the 2008 U.S. 

Presidential Election: Mobilizing or Reinforcing. Presented to the 

Faculties of the University of Pennsylvania in Partial Fulfillment of 

the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, 

Philadelphia, Pennsylvania. 

  Yamamoto, M., Kushin, M.J., Dalisay, F. (2013). Social Media and 

Mobiles as Political Mobilization Forces for Young Adults: 

Examining the Moderating role of Online Political Expression in 

Political Participation. New Media & Society, 17(6), 880-898. 

  


