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 چکیده
 .هـاي اجتمـاعی پرداختـه اسـت        به بررسی نقش انتخاباتی رسانه     پژوهش   نیا

بدین ترتیب کـه ابتـدا بـا مـصاحبه          . شده   فی انجام دلروش   ر به پژوهش حاض 
 و سپس در یـک      شده  استخراجهاي پژوهش    عمیق با تعدادي از خبرگان گویه     

 ایـن  تـاً ینها. شـده  اخـذ هـا   پنل خبرگانی، نظر خبرگان در خصوص این گویه   
 پـژوهش   نیـ خبرگان حاضـر در ا    . فرایند تا رسیدن به اشباع ادامه یافته است       

 ي فـراهم آوردن فـضا  هـاي  واجـد ویژگـی   هـاي اجتمـاعی       دند که رسانه  معتق
ـ  بونی تر،ی رسميها تر نسبت به رسانه نیی پاتی رسم ،ییچندصدا  افـراد  افتنی
ـ  فـراوان و متکثـر و ن    يهـا   شدن نگـاه   دهیشدن و د  ه  دی، امکان شن  گوناگون  زی

 یاسـ ینقـش س  هـاي اجتمـاعی در       ی هستند و نیز معتقدند رسانه      تعامل تیاهم
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ـ ا.  خواهند شد  ی سنت يها  رسانه نیگزیتدریج جا   بات به اسانه و در انتخ   ر  شانی
 یکننـدگ  عی نقش توزای مخدوش بودن اعتبار منبع و لی از قب  یمعتقدند مشکالت 

ـ  کـه نقـش مرجع     حصـال  يها و افراد ذ     با ظهور گروه   ،صرف  فـا ی اي فکـر  تی
واننـد در  ت یهـا مـ    رسـانه  نی ا نیهمچن.  شد هدتدریج حل خوا    خواهند کرد، به  

 . نقش کننديفای هابرماس ایقامت حوزه عموم

هـاي جمعـی، انتخابـات،       هاي اجتماعی، رسانه     رسانه :هاي کلیدي   واژه
  حوزه عمومی، روش دلفی

  
  مقدمه

این پژوهش بر آن است تا بامطالعه وضعیت انتخابات در ایران تأثیر ظهور متغیر 
براي ورود به بحث الزم است ابتدا . یدهاي اجتماعی را ارزیابی نما جدیدي به نام رسانه

هاي اجتماعی و نتایج و  اهمیت انتخابات تبیین شود و سپس به تاریخچه پیدایی رسانه
 جوامع سیاسی حیات در اي فزاینده شکل به انتخابات .پیامدهاي آن پرداخته خواهد شد

 مقرر ودخ ششم و قانون اساسی جمهوري اسالمی مطابق با اصل دارد نفوذ دموکراتیک
 .شود اداره عمومی آراي اتکاء به باید کشور امور ایران اسالمی جمهوري در: دارد می

هاي سنتی ازجمله صداوسیما بوده و  همچنین تا چندي پیش این حوزه قلمرو تام رسانه
ظهور یک رسانه که یاراي هماوردي با آن را داشته باشد موضوعی کامالً جدید و 

سخ به این پرسش که چرا انتخابات موردتوجه پژوهشگران قرار در پا. مطالعه است قابل
توان گفت اساساً مشارکت مردمی شرط بنیادین تدوین و عملی ساختن  گرفته است می

اي که کامالً با نیازها و  توسعه. اي ازجمله ایران است زا در هر جامعه توسعه درون
 کائوتري،(ر شده است هاي واقعی مردم و با مضمون خاص هر جامعه سازگا خواست

1379.(  
نظران  ي مدنظر صاحبطورجد بهها بر انتخابات همواره  از سوي دیگر نقش رسانه

مک . دهی افکار عمومی دارند هاي جمعی نقش انکارناپذیري در شکل رسانه. بوده است
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طور   معتقد است تصویري که مردم در ذهن خود از دنیاي بیرون دارند بهکومبز
و این امر در عمده ) McCombs, 2015(است هاي جمعی  ث از رسانهاي منبع عمده

هاي اجتماعی برخی از   و با پیدایی رسانهراًیاخ. شود یمکشورهاي دنیا کمابیش دیده 
شد،  هاي جمعی سنتی ایفا می ازاین توسط رسانه صورت مرسوم تا پیش هایی که به نقش

هم در ادامه و در بررسی مبانی نظري شده است که این م  هاي اجتماعی منتقل به رسانه
 از سال باًیطور گسترده تقر هاي اجتماعی در ایران به مفهوم رسانه .تفصیل آمده است به

 در و کرد پیدا رواج ایرانی کاربران میان در اورکات  با حضور شبکه اجتماعی1383
 کشور مینسو ایران آمریکا، و برزیل از پس که کرد رشد سریع قدري به کوتاهی مدت

 باًی تقرایران، در شبکه این کاربران افزایش باورنکردنی سرعت و شد اورکات در حاضر
هاي  با ورود رسانه .ور گردیدکش خبري يها  رسانهو نشریات از بسیاري موضوع

تشکیل . گرفته است  اجتماعی به زندگی افراد، نوع جدیدي از روابط بین مردم شکل
ترین  شده رسانی و تبادل خبر و نظر از شناخته  اطالعاجتماعات و ارتباطات جمعی،

رسان تلگرام در ایران داراي   امروزه شبکه پیام.کارکردهاي این فضاهاي مجازي است
  ).1394 روشندل اربطانی،(باشد  بیشترین اعضاء می

هاي اجتماعی و نیز با عنایت به اهمیت انتخابات،  نفوذ هرچه بیشتر رسانه با
 تر مهماز آن . رسد هاي اجتماعی بر انتخابات بسیار جدي به نظر می نهبررسی نقش رسا

تر تسلط کامل را در حوزه  هاي سنتی است که پیش هاي نوین بر رسانه  این رسانهریتأث
ترین ابزار تبلیغات انتخاباتی در  دهد عمده ها نشان می پژوهش. اند داشتهانتخابات 

 1392ی به انتخابات ریاست جمهوري سال انتخابات ریاست جمهوري در ایران منته
 از انتخابات مجلس شوراي اسالمی در اما). 1394شریفی، (تلویزیون ملی بوده است 

بر این اساس مسئله . تري ایفا کردند هاي اجتماعی نقش بسیار جدي ، رسانه1394سال 
ان بررسی هاي اجتماعی بر انتخابات در ایر مطالعه این است که تأثیر ظهور رسانه مورد

                                                   
1. McCombs Maxwell 
2. Orkut 
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ها  ترین آن تواند ضروري قلمداد گردد که مهم  میگوناگونهاي  این مهم از ساحت. شود
هاي سنتی و ایفاي  ها بر رفتار انتخاباتی مردم و نیز متأثر کردن رسانه تأثیر این رسانه

هاي  هاي اجتماعی رسانه سؤال اینجاست که آیا با حضور رسانه. نقش جایگزینی است
جعیت خود را خواهند داشت یا خیر؟ همچنین این مهم باید مورد مداقه سنتی هنوز مر

هاي اجتماعی چیست؟ نقش بازنشر و پشتیبانی براي  قرار گیرد که نقش انتخاباتی رسانه
این پژوهش بر آن است تا به این سؤاالت و . ها متصور است و یا نقش تولیدي آن

  .دست پاسخ دهد سؤاالتی ازاین
  

 پیشینه تحقیق
هاي سیاسی  بازنمایی گرایش«با عنوان نامه کارشناسی ارشد خود را  هره رجبی پایانز

در دانشگاه » هاي اجتماعی مجازي بامطالعه موردي فیس بوك کاربران ایرانی در رسانه
ینترنت در ایران، به تعمیق و  اوي نتیجه گرفته.  انجام داده استطباطبائیعالمه 

گسترش نقد سیاسی، به مفهومی که در حوزه عمومی هابرماسی مطرح است منجر 
گرچه امکانی براي نوع دیگري از نقد سیاسی که در جامعه خاص ایران . شود نمی
عنوان حوزه عمومی را  آورد، در ایران، اینترنت به فراهم میرا توان از آن سخن گفت  می

گیري، تقویت، و شفاف شدن هنجارها و  اي براي شکل عرصه: ین معنا تلقی کردباید به ا
 .يقواعد رفتار

بوك بر نوع  تاثیر شبکه مجازي فیس«نامه خود با موضوع  در پایان فردین احمدي
با تأکید بر انتخابات دوره (مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران 

فزایش میزان استفاده از گونه نتیجه گرفته که با ا  این»)یازدهم ریاست جمهوري
. ها وجود دارد رابطه مستقیمی بین آن و رود یبوك میزان مشارکت سیاسی هم باال م فیس

  ورود یبوك میزان مشارکت سیاسی هم باال م همچنین با افزایش میزان فعالیت در فیس
ها  یافته رود و میزان مشارکت سیاسی هم باال می بوك با افزایش کیفیت استفاده از فیس
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طلب از  ب اصالحاحزابوك براي طرفداران  نشان داد میانگین کیفیت استفاده از فیس
 يها شی گرايها نیانگیولی برعکس تفاوت زیادي بین م. سایر احزاب بیشتر است

 .شود ك مشاهده نمیبو سیاسی در میزان فعالیت در فیس

 و در موضوع 1390نامه کارشناسی ارشد خود را در سال  سکینه اسدي پایان
هاي اجتماعی در تحول گستره عمومی در ایران پس از انتخابات دهمین  نقش رسانه«

نتایج . انجام داده است» )زبان هاي فارسی با تأکید بر وبالگ(دوره ریاست جمهوري 
هاي اجتماعی و تحول گستره عمومی   معناداري بین رسانهپژوهش نشان داد که رابطه

هاي  با تأکید بر وبالگ(در ایران پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوري 
  .وجود دارد) زبان فارسی

» نشگاه تهرانبررسی تاثیر کاربري اینترنت بر رفتار سیاسی دانشجویان دا «
 در دانشگاه 1390نامه کارشناسی ارشد فاطمه لوالیی بوده که در سال  موضوع پایان
دهد که درمجموع میزان استفاده از  هاي تحقیق نشان می  یافته.شده است الزهرا انجام

 90ست و حدود  اها اینترنت جهت پیگیري اخبار سیاسی بسیار بیش از سایر رسانه
بر . کنند وجوي اخبار سیاسی استفاده می  از اینترنت باهدف جستدرصد از پاسخگویان

توان گفت اینترنت نقش مهمی در پیگیري اخبار سیاسی توسط  این اساس می
در بین رفتارهاي سیاسی غیر سنتی شرکت در تظاهرات و در . دانشجویان داراست

 . بوده استرفتارهاي سیاسی سنتی شرکت در انتخابات بیشتر مورد قبول پاسخگویان
 متغیر مواجهه با اخبار رسانه رینشان داد که تأث) لیزرل( نتایج الگوي معادالت ساختاري

  .بر رفتار سیاسی از طریق متغیر بینابینی اثربخشی سیاسی است
 دور نهم و دهم انتخابات تأثیر تلویزیون و اینترنت بر رفتار انتخاباتی« موضوع 

مطالعه موردي دانشجویان دانشگاه مازندران و دانشگاه آزاد اسالمی (ریاست جمهوري 
نامه کارشناسی ارشد معصومه رمضانخواه قرار گرفته  دستمایه پایان) واحد تهران مرکز
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با بررسی میزان استفاده از اینترنت و شده که   گونه بیان نتایج پژوهش این. است
  .ویزیون این نتیجه حاصل شد که تأثیرگذاري اینترنت بیشتر بوده استتل

 ضریب نفوذ اینترنت و رابطه آن با میزان ریتأثي دیگر ا جنبهعبداهللا بیچرانلو از 
آخرین آمار گونه نتیجه گرفته،  تأثیرگذاري تلویزیون را موردبررسی قرار داده و این

 دهم درصد ضریب نفوذ در 43,2 کشور دهد که در نشان می) 89تیر (آمده  دست به
 اولین .اینترنت وجود دارد که بعد از بحرین در خاورمیانه رتبه دوم را کسب کردیم

هاي  کارکرد اینترنت در ایران براي سرگرمی است و اطالع گرفتن و آموزش در رتبه
زیون را بعدي قرار دارند، بنابراین تهدید اینترنت در راه است و این اعتبار منبع تلوی

  .دهد کاهش می
 زیادي در هاي پژوهشهاي صورت گرفته در منابع خارجی،  با نگاه به پژوهش

در ادامه موارد ناظر بر . توان یافت هاي اجتماعی بر انتخابات می  رسانهریتأثخصوص 
انتخابات ایران آمده است و نیز در بخش ادبیات نظري، برخی موارد مرتبط در سایر 

  .ور شده استکشورهاي دنیا مر
 پژوهشی را در خصوص بررسی 2012سارا بت السون و همکارانش در سال 

 ایران 2009تویتهاي کاربران در شبکه اجتماعی توییتر قبل، حین و بعد از انتخابات 
 با استفاده از برنامه کامپیوتري، یادشدهپژوهشگران در پژوهش . اند انجام داده) 88سال (

 ماه 9 میلیون توئیت ارسالی ظرف 2,5بت و منفی در میان به بررسی برخی عبارات مث
هاي اجتماعی،  توان با استفاده از ظرفیت رسانه اند که می پرداختند و به این نتیجه رسیده

 ,Beth Elson(کرد بینی  رخدادهاي سیاسی مانند اعتراضات خیابانی و غیره را پیش

اي حوزه   تحلیل مقایسه، در یک2009در پژوهش مشابه دیگري در سال ). 2012
عنوان ابزار حوزه دیپلماسی عمومی   توییتر بهریتأثدیپلماسی خارجی آمریکا با 

هاي اجتماعی راه جدیدي براي  موردمطالعه قرار گرفته است و نتیجه گرفته که رسانه
 بیشتري نسبت به ابزارهاي پیشین ریتأثها است و  بیان انتظارات مردم عادي به حکومت

  ).Burns ,2009(ی عمومی دارد دیپلماس
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ي انتخابـات ریاسـت   موردکـاو  طـی پژوهـشی بـا       2011بابک رحیمـی در سـال       
هـاي    در ایران، بـه تفکـر مجـدد در خـصوص پدیـده نوظهـور رسـانه        2009جمهوري  

بوك فراتـر    هاي اجتماعی مانند توییتر و فیس      اجتماعی پرداخته و نتیجه گرفته که رسانه      
پهر سیاسی جوامع نیز بسیار تأثیرگذار هستند که به بسیج افکار   وسایل ارتباطی، در س   از  

انجامـد   هـاي مقاومـت و رخـدادهاي شـگرف سیاسـی مـی             گیري هـسته   عمومی، شکل 
)Rahimi,2011.(  

هاي  هاي گذشته بیانگر آن است که اینترنت و رسانه درمجموع، پیشینه پژوهش
سی، افزایش مشارکت سیاسی اجتماعی همواره رابطه معناداري با پیگیري اخبار سیا

گونه  ها این همچنین برخی پژوهش.  بوده استمؤثرداشته و بر تحوالت اجتماعی نیز 
عنوان یک رسانه  هاي اجتماعی در انتخابات از تلویزیون به  رسانهریتأثاند که  نتیجه گرفته

  .سنتی و از ابزارهاي پیشین دیپلماسی عمومی بیشتر بوده است
  

  مبانی نظري
هاي جمعی بر   رسانهریتأث بررسی مبانی نظري موضوع الزم است ابتدا به بررسی براي

در .  در این باب آشنا شویمگوناگونانتخابات بپردازیم و با تاریخچه موضوع و آراء 
اي آن مرور  شود و تعاریف پایه هاي اجتماعی بسط داده می ادامه مفهوم نوظهور رسانه

نظران نکاتی در   در فرایند پژوهش، صاحباین که در ادامه با توجه به. خواهد شد
اند، این  هاي اجتماعی و حوزه عمومی هابرماس مطرح کرده خصوص رابطه رسانه

هاي مجازي و اجتماعی با انتخابات مورد   رابطه رسانهتاًینها است و شده  یبررسمفهوم 
  .مداقه قرار گرفته است
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  تانتخابا بر یجمع يها رسانه ری تأثیچگونگ
 با توان یمابزارهایی است که از آن طریق  ،شود ی گفته می جمعيها  رسانهفیدر تعر

ه با جماعت کثیر یا کگون، بلمهاي خاص و ه طور جداگانه یا با گروه افرادي نه به
 رادیو، :اند از امروزه این وسایل عبارت. طور یکسان دسترسی پیدا کرد ي از مردم بها توده

  .)30 :1374دادگران، ..(.تلویزیون، سینما و 
مک . دندهی افکار عمومی دار هاي جمعی نقش انکارناپذیري در شکل رسانه

اي  طور عمده کومبز معتقد است تصویري که مردم در ذهن خود از دنیاي بیرون دارند به
 ی به بررسیگوناگون يها هینظر .)McCombs, 2011(است هاي جمعی  منبعث از رسانه

، گوناگون نسبت به مسائل جامعه هاي افراد  باورها و نگرشيریگ  شکلها بر  رسانهریتأث
پذیري   عوامل اثرگذار بر جامعهبر ها هی نظریبرخ. اند  پرداختهیاسیویژه مسائل س به
 يریگ ها بر شکل  رسانهي اثرگذارزانیم طور خاص،  بهگری توجه دارند و دسته دیاسیس

 یاسیها بر مشارکت س  رسانهياثرگذار رو،  این زا. اند  را مدنظر قرار دادهیافکار عموم
 و یاسی ارتباطات، علوم سنظران صاحبی تحقیق و بررس  موردگوناگونهاي  به شیوه

 . قرار گرفته استیاسیجامعه شناسان س

او در این کتاب .  کتاب افکار عمومی را منتشر ساخت      1922 در سال    والتر لیپمن 
هـا بـا دادن    کند رسانه اي در غرب پرداخته و استدالل می  مفهوم آزادي رسانه   نقد  بهابتدا  

بـه عقیـده او،   . توانند در نقش نمایندگان عمـومی عمـل کننـد      می درست به مردم  اخبار  
هـا در جریـان     حاصل جمع نظرهاي خصوصی، که از طریـق رسـانه          افکار عمومی فقط  

در نظرهـاي فـردي    کـه    کند یزمانی موجودیت پیدا م    بلکه ،، نیست رندیگ یاخبار قرار م  
 از تماشاگران يا عموم را بیشتر مجموعه لیپمن. تصور درستی از رخدادها منعکس باشد    

 بر   لرنر خصوص نیدر ا .  تا بازیگرانی که در رخدادها شرکت دارند       پنداشت یمنفعل م 
 ازجملـه  یعـوامل   مـستلزم يا  باور است که مطالعه مشارکت و توسعه در هر جامعه     نیا

                                                   
1. Walter Lippmann 
2. Daniel Lerner 



  

  
  

  
 189  ...   هاي اجتماعی در انتخابات در ایران   نقش رسانه

 نقـش  بـر   بـا تأکیـد  يو. جمعـی اسـت    ارتبـاط لی و اسـتفاده از وسـا      ینیسواد، شهرنش 
و توسعه    و معتقد است که ارتباطات، مشارکت      داند ی م جیساز بس   ارتباطات، آن را زمینه   

ـ  لرنر درمجموع بر ا    ن،یافزون بر ا  . بخشد ی را سامان م   یاسیس  بـین   کـه   بـاور اسـت    نی
 وجـود ي  رابطـه معنـادار  یجتمـاع  ا،یاسیجمعی با مشارکت س  ارتباط لیاستفاده از وسا  

 آمـوزش  جمعـی و   ارتباطلی وسا،ینی همچون لرنر، معتقد بود که شهرنش زی ن چیدو. دارد
 بـر  نیز  و کلمن آلموندی حتییاز سو. باشند ی م یاسیاز عوامل اثرگذار بر مشارکت س     

ویژه   به یاسیسی   ارتباط ي ابزارها قی از طر  یاسی کارکرد نظام س   ی نظر بودند که تمام    نیا
 يا در کتاب خود با عنوان مقدمه زی مک نانیهمچن. شود یجمعی اعمال م  ارتباطلیوسا

ـ  بر ا  يو. داند ی م یاسی ارتباط س  ندی عنصر در فرآ   نیسوم ، رسانه را  یاسیبر ارتباط س    نی
ـ  دموکرات یاسـ یسي  هـا  باور است که در نظام     عنـوان   هـا را هـم بـه     کـارکرد رسـانه    ک،ی

 در نظـر    یاسـ ی س يهـا  امیـ عنـوان فرسـتندگان پ      بـه  هم  و یاسیسدهندگان ارتباط    انتقال
 و  ساخت قدرت حاکم،جمعی  ارتباطلی گسترش وسازین نری و ن،ی افزون بر ا   .رندیگ  یم

  . کند ی افراد ذکر میاسی عمده مشارکت سلی را دالي نوسازنیتکو
بـه  هـایی کـه    جمعی بـا نـوع پیـام       ارتباط لیتوان نتیجه گرفت که وسا     ی م نیبنابرا

 ها رخدادها و گونه که رسانه  مخاطبان همانشوند ی سبب مکنند، ی منتقل م  خود مخاطبان
 يهـا   وصـف، رسـانه    نی با ا  .ها را ادراك کنند      آن کنند، ی م انی را ب  ی اجتماع يها تیواقع
ـ برساخت واقعروي  دهند، ی مرواج  روزمرهی که در زندگ یی معناها قی از طر  یجمع  تی

ـ  و فعال  گذارند  ی بسزایی م  ری تأث یاجتماع  ی و اجتمـاع   ي در ابعـاد فـرد     را هـا    انـسان  تی
 و هـا ورگیـري با     شـکل  در اي  کننـده   همچنـین نقـش تعیـین     . سـازند  شدت متـأثر مـی      به

 جـزء  یجمعـ ارتبـاط   لی وسـا از  که اسـتفاده کنند یهاي انسان عصر مدرن ایفا م       نگرش
ـ  ا نیا رو، با در نظر داشتن      ازاین. ستا  ناپذیر زندگی وي شده    جدایی  کـه از    ي نظـر  دهی

                                                   
1. Gabriel Almond 
2. James Kelman 
3. Brian McNair 
4. Norbert Wiener 
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هـا   ، نقش رسانهشود یم برده   نامیعنوان رکن چهارم دموکراس  بهاستیرسانه در عالم س   
ترتیـب،    ایـن   بـه . کنـد  ی م دایپ تی آحاد مردم اهم   یاسی مشارکت س  زانی م نیی در تع  شتریب

. دارنـد   بر عهـده یاسی سمشارکت اي در جلب کننده ها نقش تعیین روشن است که رسانه 
 لبـر ی همچـون و   نظرانـی   صـاحب  ها سبب شده است که      نقش رسانه  ریانکارناپذ تیاهم

 ورگنیـ  همچـون    گـر یدی  ترین عامل مـشارکت بداننـد و بعـض          ها را مهم   ، رسانه شرام
 هابرماس، مشارکت در سـپهر      ریبه تعب .  عامل بشمرند  نیرگذارتریها را تأث    ، آن هابرماس

 ی سـپهر عمـوم    و ها در خـدمت مـردم      هترتیب، اگر رسان    این   و به  ردیگ ی شکل م  یعموم
ها قرار گیرند،  قدرت ها در خدمت ها تأثیرگذار خواهند بود و اگر رسانه باشند، مشارکت

واسطه   ها به  توان گفت رسانه   یدرمجموع م . شوند ی م لی تبد یغی تبل يها به ابزار   مشارکت
 اق،ی و اشـت   زشیـ گ شور، ان  ، با جریان سازي   توانند یم  دارند، اریسازوکارهایی که در اخت   

با .  شوندنهی زمنی در ای سبب رخداد معکوسی حتا ی مردم را باال ببرندیاسیمشارکت س
 بـر  ،ی جمعـ يهـا  شود که رسـانه   ی مطرح م  ی اساس فرض نی به آنچه گفته شد، ا     تیعنا

  ).1392 گدنه، یبهنوئ ( تأثیرگذارندیاسیمشارکت س
ر اقتصادي مبتنی بـر حقـوق   یک جامعه مدنی با سیستم باز دموکراتیک و یک بازا     

الخـصوص    صـورت کلـی و علـی        هاي فردي بدون حضور رسانه به       شهروندي و آزادي  
هاي جدیدي ماننـد       رسانه خصوصاً. پذیر نیست   هاي جمعی امکان    ها و رسانه    خبرگزاري

اي از مردم قرار  اي مناسب در اختیار طیف گسترده طور گسترده و با هزینه    اینترنت که به  
موضوعات مورد نظر «توانند  ي همگانی میها رسانه ).Lange, Ward, 2004: 215(دارد 

و داراي اهمیت را براي مخاطبان برجسته نشان داده و اهمیت و ضـرورت آن را بـراي           
: 1390سبیالن اردسـتانی،    ( »ها ببخشند   شهروندان آشکار سازند و اعتبار اجتماعی به آن       

مطالعاتی که . ن موضوعات پراهمیت خواهد بود    یقین انتخابات یکی از آ      که قطع به  ) 16
وبیش نشان  هاي جمعی در انتخابات از همان ابتدا صورت گرفت، کم درباره نقش رسانه 

                                                   
1. Wilbur Schramm 
2. Jurgen Habermas 
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بـه سـه شـیوه بـر فراینـد      ) در ابتدا مطبوعات و سپس رادیـو (هاي جمعی  داد که رسانه  
  :گذارند انتخابات اثر می

موضـوع انتخابـات و درنتیجـه    توجه مـردم بـه    ایجاد فضاي انتخاباتی و جلب   -1
 یده يرأافزایش مشارکت 

  براي کسب اطالع درباره نامزدهاي رقیبدهندگان رأيکمک به  -2

اقناع مخاطبان به ترجیح یک حزب یا فرد به حـزب یـا فـرد دیگـر برحـسب         -3
اي و تالش آگاهانه مسئوالن تبلیغـات انتخابـاتی احـزاب بـا      هاي رسانه گیري پیام  جهت

 ).1388سید امامی، (ابات انتخنامزدهاي 

 بلکـه  ،شـود  شناسی مربوط نمی  به حوزه جامعه  صرفاًبررسی رفتار انتخاباتی مردم     
شناسی، تـاریخ،   شناسی، جامعه  ازجمله سیاست، روانگوناگوندر نقطه تالقی بین علوم      
توانـد    شناسی مـی    گیري از حوزه جامعه     گرچه میزان بهره  . گیرد  ارتباطات و آمار قرار می    

نظرهاي گوناگونی در خصوص ). 1388دارابی، (تر مطرح گردد  تر و پررنگ   یار جدي بس
هـاي   توان به بررسـی    ها می   جمله آن  از. هاي جمعی بر انتخابات وجود دارد      نقش رسانه 

  .ژوزف کالپر اشاره کرد
ها طی   رسانهریتأث با بررسی مجموع نتایج مربوط به 1960 لیاوا در ژوزف کالپر

  :یجه گرفتبیست سال نت
 .ها محدود است  رسانهریتأث -1

پذیر  در مواردي هم که تأثیرگذار هستند این اثر به سبب عوامل دیگر امکان -2
ها بیشتر عامل تقویت و پشتیبانی هستند تا عامل تغییر و  در واقع، رسانه. شود می
یغات نظریه پشتیبانی در حقیقت قدرت تبل. گیرد ترتیب، دکترین پشتیبانی شکل می این به

 :و معتقد است کند غیرمستقیم را تأیید می

                                                   
1. Joseph T. Klapper 
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ي رأهاي  ي صندوقپا بههاي انتخاباتی، در کشاندن مردم  اي رقابت پوشش رسانه
گیرند بیشتر به  هاي رقابتی انتخاباتی قرار می  دارد یعنی افرادي که در معرض پیامریتأث

هاي   دریافتریتأثتحت  تعداد کمی از مردم این کهدوم . دهند انتخابات عالقه نشان می
ها خود را در معرض  دهند و در نهایت، مخاطبان رسانه ي میرأ تغییر ها رسانهخود از 

ها موافقت و سازگاري داشته  هاي سیاسی پیشین آن دهند که با نگرش هایی قرار می پیام
 مشخص است، گوناگونگونه که از بررسی نظرات  درمجموع آن).1388عیوضی، (باشد 

  .اند هاي جمعی در انتخابات قائل بوده  زیادي براي رسانهریتأث عموماًان پژوهشگر
  

  ي اجتماعیها رسانه
ي جمعی ظهور ها رسانه هستند که بعد از ها رسانهي از ا گونهي اجتماعی، ها رسانه

بدین . آورند یم آن را فراهم کننده افتیدر پیام و دکنندهیتولیافته و امکان تعامل میان 
 پیام منفعل نبوده و به تعامل پویا و فعاالنه رندهیگ، مخاطب و یا ها رسانه این معنا که در

 و امکان ایجاد پردازد یم پیام ارائهبا پیام، فرستنده، فرایند ارسال و دریافت و بستر 
شده با  تغییرات در پیام ارسالی و بازنشر آن را دارد که به افراد دیگر پیامی ترکیب

ي متعدد ها گونهوجه مشترك . ي فکري خود را بازنشر دهداه آموزه و ها شهیاند
کننده  ها و تولید محتوا توسط افراد استفاده ي اجتماعی، مخاطب محور بودن آنها رسانه
  ).8: 1392 ، اسکندري پورتبار و اکبري. (است

ي اجتماعی هستند که بیشترین ها رسانهي از ا گونهي اجتماعی مجازي ها شبکه
 انسانی داشته و به فرد امکان برقراري ارتباط با شمار فراوانی از هامعجشباهت را به 

. دهند یمافراد دیگر، فارغ از محدودیت زمانی، مکانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي را 
ي کاربردي ها برنامهي از ا مجموعه« اجتماعی را هرسان))2012 و هاینلینکاپالن

 2اس مبانی ایدئولوژیک و فنی مفهوم وب بر اس« که کنند یممعرفی »  محورنترنتیا
                                                   

1. Andreas Kaplan 
2. Michael Haenlein 
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حال، امکان خلق و تبادل محتوا توسط کاربران را فراهم   و درعیناند جادشدهیا
  ).1393 و نظافتی، کلیه خوش.(»آورند یم

 که امکان مشارکت کاربر در شود یمیی اطالق ها يآور فن به آن دسته از 2وب 
مل متن، عکس، فیلم، لینک، فایل و گذاري اطالعات شا تولید محتوا و به اشتراك

 امکان تعامل گسترده میان 2وب ي ها يآور فن. آورند  دیگر را فراهم میهداد هرگونه
. آورند یم را فراهم ها آن اطالعات میان هگستردکاربران اینترنت و تبادل سریع و 

 ها، تعامالت  هستند که درون آن2وب ي ها يآور فني اجتماعی، بخشی از ها شبکه
ی، ارتباطات افقی و سفارشی ده يرأي ها گروهي دوستی، ها حلقهکاربران و امکان ایجاد 

  ).120: 1392ساعدي، . (شود یمشدن صفحات وب فراهم 
 آور سرسامي یعنی رشد ساز شبکهي ایجاد موج ها سالایرانیان از اولین 

 80ر دنیا بیش از  ددهد یم نشان ها یبررس. اند بوده، در این زمینه پیشتاز ها نوشت وب
ي اجتماعی مجازي هستند، این رقم در ایران ها شبکهدرصد کاربران اینترنت عضو 

 اجتماعی هشبک عنوان یک با توان یماولین سایتی که آن را .  درصد است78حدود 
 به شد یم نامیده يدگر کسیساین سایت که . ي شدانداز راه 1977شناخت در سال 

 تا پروفایل ایجاد کرده و فهرست دوستان خویش را درست ددا یمکاربران خود اجازه 
، تعدادي از ابزارهاي اجتماعی حمایت را از ترکیب ایجاد 2001 تا 1997از سال . کنند

ي اجتماعی با ها شبکهموج بعدي ایجاد . پروفایل و فهرست دوستان آغاز کردند
روشندل ( بود ها شبکه منظور کمک به ارتقاي تجاري  به2001ي رایض در سال انداز راه

  .)1394اربطانی و دیگران، 
. ي شدندانداز راهي اجتماعی دیگر ها شبکه به بعد تعداد زیادي از 2003از سال 

ي انداز راه اجتماعی دانشگاه هاروارد هشبکعنوان تنها   به2004 در اوایل سال بوك سیف
ماعی مجازي داراي ي اجتها شبکه.  عضویت در آن همگانی شدهریدامرور نیز  به. شد

                                                   
1. SixDegrees.com 
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ي ها رسانهي نسل اول وب و ها يآور فنها را از  ي خاصی هستند که آنها یژگیو
 را به نقل از ها یژگیواین ) 1392(طاهره ساعدي . کند یمصنعتی تفکیک و متمایز 

ي ها شبکه ویژگی 30«ي از یک پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک با عنوان ا مقاله
ي و گذار اشتراكبه : اند از ها عبارت  که برخی از آنکند یمر گونه ذک این» اجتماعی

، استفاده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟دهی، اعتماد، قدرت کندوسازي یادگیري، بسیج کنندگی و سازمان
ي، فالو شدن و فالو کردن، باز انتشار، سفارشی شدن، جستجو شدن، ا چندرسانهاز 

قیت، ساختار دموکراتیک،  جایگزین، ابتکار و خالهرسانی، خبررسانی و رسان اطالع
  .تحرك اجتماعی و ارتباطات غیررسمی

. ي نمودبند طبقهی گوناگوني ها دسته در توان یمي اجتماعی را ها رسانه
 تحقیقات رسانه هحوزي ها هینظرمبتنی بر دو مجموعه از ) 1393( و نظافتی کلیه خوش

ي نمود ها هینظر (و فرآیندهاي اجتماعی) ي حضور اجتماعی و غناي رسانهها هینظر(
 یک –هاي اجتماعی   دو عامل کلیدي رسانه-) خود در زندگی روزمره و خودافشایی

هاي  بر این اساس، انواع رسانه. اند دادهي اجتماعی ارائه ها رسانهي براي بند طبقه
هاي  ، پروژهي اجتماعیها شبکه و ها تیسا، ها بالگ کلی هطبقاجتماعی در شش 

 قرار  و دنیاي اجتماعات مجازيي مجازيها يباز، دنیاي توایی، جوامع محمشارکتی
قدري زیاد است که آدمیان هنوز به درك  ي جدید بهها يتکنولوژسرعت خلق . رندیگ یم

این . شوند یممتناسب نسبت به یک تکنولوژي دست نیافته، با تکنولوژي جدید مواجه 
درت انتخاب بیشتري داشته و به امر باعث شده است تا مخاطبان یا همان کاربران، ق

ي است ا یژگیوي باشند که بتواند حداکثر نیاز را برآورده سازد و این همان ا رسانهدنبال 
البرزي دعوتی، . (ي نوین دنیاي مخاطبان را تغییر دهندها رسانهکه سبب شده، امروز 

1391 :2(.  

                                                   
1. Social networking sites 
2. Collaborative projects 
3. Content communities 
4. Virtual game worlds 
5. Virtual Social worlds 
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   اجتماعیهرسانانواع  -1جدول 

     حضور اجتماعی/غناي رسانه 

  زیاد  متوسط  کم

  دنیاي اجتماعات مجازي  ي اجتماعیها شبکه و ها تیسا  ها بالگ  زیاد

درجه خود افشایی
  

 ي مجازيها يبازدنیاي   ي متنیها انجمن  ي مشارکتیها پروژه  کم

)Kaplan, 2008(  
  

  حوزه عمومی هابرماس
 دری کان ام، شدهدهی هم نامی و سپهر عمومی عرصه عموم،ی گستره همگانی،حوزه عموم

 به گریکدی قی از طرتوانند یهاست که با تحقق آن، افراد جامعه م  انسانی جمعیزندگ
. دهند  توجه کنند و آن را مورد بحث و گفتگو قراری و با مفاهمه به امر عمومندیسخن آ

 مورد  رای و اجبارها، امر عموملی آزاد، دور از تحمیتی افراد در وضعیدر حوزه عموم
 حداکثر این امر توافق جمعی را به. کنند  مییابی را ارزگریکدی اتی و نظربحث قرار داده

 قدرت، چون اي کننده  هدایتيروهای بر نی مفاهمه و توافق، ازآنجاکه مبتننیا. رساند یم
از . نندیآفر یم  معمول رايها و متفاوت با برداشت» گری دیاستیس «ستند،ی نغاتیپول و تبل

 از هابرماس .اشاره کرد  هابرماسورگنی به توان ی میه عمومپردازان معروف حوز هینظر
 يا تواند واسطه یم  کهکند ی مادیعنوان حلقه مفقوده در جامعه مدرن   بهیعرصه عموم

.  بازدارد مدرنیچیپ  و دولت باشد و دولت را از اقتدار و نسخهی جامعه مدنانیم
 نترنت،ی ايها ها، شبکه  ماهوارهئو،دی ونما،ی سون،یزی و تلووی رادات،یها و نشر روزنامه

آزاد  (اند  قابل اشارهیعموم  حوزهيای و احدی بازتوليترین ابزارها مثابه مهم به...  ووتریکامپ
هاي   رسانه،جهت مدنظر قرار گرفته که برخی بررسی این مفهوم ازآن).  1383 ارمکی،

همین که دانند و معتقدند  ترین ابزار در تحقق حوزه عمومی می اجتماعی را در قامت مهم
  .اند حلقه مفقوده مدنظر هابرماس را محقق کنند ها توانسته رسانه
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  ي مجازي و اجتماعی در انتخاباتها رسانه
 این شبکه بر رفتار سیاسی مردم و ریتأثي ابتدایی فراگیر شدن اینترنت، ها سالاز 

در این خصوص ها  ازجمله اولین پژوهش. انتخابات همواره مطمح نظر بوده است
دستگاه سیاست خارجی آمریکا با بررسی .  به پژوهشی در آمریکا اشاره کردتوان یم

کند که  بندي می گونه جمع هاي اجتماعی بر نتایج انتخابات، این  رسانهریتأثتاریخچه 
عنوان متولیان اینترنت، باید تا سرحد امکان در دسترسی آزاد به این  کشور آمریکا به
 فیلیپین 2001انتخابات سال  این پژوهش از. و از آن اطمینان حاصل کنندشبکه بکوشند 

کند و تأثیرات  هاي اجتماعی در انتخابات یاد می  رسانهریتأثعنوان اولین ظهور و بروز  به
هاي دیگر و  این معنا در پژوهش). Shirky, 2011(شمرد  شگرف منبعث از آن را برمی

 در ژاپن منع 2013براي مثال سال . وده است دنیا مدنظر بگوناگوندر کشورهاي 
طی پژوهشی که در این سال بر . هاي اینترنتی ملغی اعالم شد استفاده انتخاباتی از کمپین

ها بر  شده، تأثیرات جدي این رسانه هاي اجتماعی بر انتخابات انجام  رسانهریتأث
جتماعی به دلیل هاي ا این اقبال به رسانه. شده است هاي انتخاباتی گزارش کمپین
ها  راحتی به کمک این رسانه ها توسط نمایندگان بوده که به آوري پیمایشی داده جمع

  .)Kobayashi, 2017: P115(قابل حصول بوده است 
براي اولین بار در کشور  هاي اجتماعی  اینترنت و رسانهاین کهواسطه   بهطبعاً

ر هم زودتر از سایر نقاط جهان ها در این کشو آمریکا ظهور کرده، اثرات این رسانه
 تا جایی ؛ این روند همواره برقرار بوده است،توجه پژوهشگران قرار گرفته است مورد

تر از هر   آمریکا گرم2016جمهوري سال   میان نامزدهاي انتخابات ریاستيها رقابت که
غات هاي اجتماعی در تبلی نقش رسانهکه دهد   نشان میهابرخی آمار .زمان دیگري بود

 به) Carr ,2015(  در آمریکا بیش از هر زمان دیگري پررنگ است2016انتخاباتی 
هاي  شود که از یک میلیارد هزینه براي تبلیغات در رسانه که تخمین زده می  طوري 

  )Green, 2015(باشدیافته  هاي اجتماعی اختصاص دیجیتال، بیش از نیمی از آن به رسانه



  

  
  

  
 197  ...   هاي اجتماعی در انتخابات در ایران   نقش رسانه

وجوگر اینترنتی  هاي جست  و غولهاي اجتماعی دهد رسانه تحقیقات نشان می
دهندگان در قبال نامزدهاي   رأيدهی به افکار عمومی نظیر گوگل، توانستند در شکل
تنها انتخابات در آمریکا،  تواند نه این نفوذ گسترده می. انتخابات آمریکا تأثیرگذار باشند

 ).Brousell 2015,(بلکه انتخابات در کشورهاي سراسر جهان را تحت تأثیر قرار دهد 
 دارد، اری که از هر کاربر در اختيا یف، گوگل با توجه به اطالعات خصوصطر ازیک
 نامزد خاص کیدهندگان مردد را متقاعد کند به   تا رأيردیگ ی را به کار مییها تمیالگور

ها را به  کاربران خود، آن»  احساساتيکار دست« با بوك سی فگر،یاز طرف د.  دهنديرأ
 هم بااطالع از کای انتخابات آمرينامزدها. کند ی مقی نامزد خاص تشوکی دادن به يرأ
هاي اجتماعی   استفاده را از رسانهتی تا نهاکنند ی تمام تالش خود را مها، تی واقعنیا

  .)همان (ببرند
دانند که در تبلیغات انتخاباتی توانست با  جمهوري می  را اولین رئیساوباما

» از من بپرسید] خواهید می[هرچه « کمپین .هاي اجتماعی استفاده کند موفقیت از رسانه
هاي این  ترین بخش سرعت یکی از پربیننده به» ردیت«او در شبکه اجتماعی محبوب 

ها و جوانانی را جمع کند که در هر  ترتیب، توانست رأي اقلیت این اوباما به. شبکه شد
ی ندارد که جب تعبا توجه به این سابقه، . برایش حیاتی بودند2012 و 2008دو دوره 

جمهوري آمریکا ازجمله هیالري کلینتون حتی از   انتخابات ریاست2016نامزدهاي سال 
هم استفاده ) همان(» چت اسنپ«و  )Lafferty, 2015 (نستاگرامیاهایی مانند  شبکه

کرد چت اعالم   خبر نامزد شدنش را هم در اسنپ تا جایی که کلینتونکردند یم
)Chittal, 2015( 

 25 تا 15 درصد از جوانان بین سنین 41  کهدهد یمات در آمریکا نشان تحقیق
خواه به . اند هاي اجتماعی شرکت داشته سال، در شکلی از بحث سیاسی در رسانه

                                                   
1. Barack Obama 
2. Reddit 
3. Snapchat 
4. Hillary Clinton 
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اشتراك گذاشتن یک ویدیو از یک نامزد انتخابات یا نوشتن پیام توئیتري درباره اتفاقات 
اند، احتمال  هاي سیاسی حضور نداشته عالیتاین افراد نسبت به کاربرانی که در ف. جهان

در مطالعه مشابهی در انگلیس، ). Cohn, 2015(بدهند ي دارد که رأي بیشتربسیار 
بعد ) (Fortune.com (یاجتماعهاي  گویند رسانه  ساله می24 تا 18سوم از جوانان  یک

 )Skinner, 2015(گذارد  ها می ین تأثیر را روي رأي آنبیشتر) هاي تلویزیونی از مناظره

ها در انتخابات پدیدار  سرعت نقش آن ي مجازي، بهها رسانهدر ایران نیز با ظهور 
 که توسط دانش و مهدیان در میان 1393در پژوهشی در این خصوص در سال . شد

 به ی دسترسزانی منیبشده نتایجی به این شرح گزارش شد که   شهروندان تهرانی انجام
 رابطه معنادار و ی،اسیس هاي  در وبالگیاسیش مطالب س نگارزانی با منترنتیا

 زانی منترنت،ی به ایدسترس زانی مشی با افزایعنی.  وجود داردمی مثبت و مستقیهمبستگ
 به ی امکان دسترسي باالزانیم قی از طرگرانی و ارسال آن به دیاسینگارش مطالب س

 در یاسی نگارش مطالب سانزی مرفتن  باعث باالتری شهروندان تهرانانی در منترنتیا
 اینترنت است که فرصتی را در يها یژگیو ترین  از مهم یکی خودنیها شده که ا وبالگ

 تا آثار خود را بدون نیاز به سرمایه دهد ی مقرار  فرهنگیيها اختیار خالقان فرآورده
تشر  مثل رادیو، تلویزیون و مطبوعات، منییها  رسانهاز خاص و بدون اجبار به استفاده

 به مردم امکان داده است تا به ارتباطات خود جنبه الکترونیکی پیدایش پست. سازند
  .)1393 دانش، (جهانی بدهند

  تا با دسترسی خوددنده ی به شهروندان این امکان را مي مجازيها  رسانهنیهمچن
 .بپردازند نقد منطقی  سایر نقاط جهان، بحث و گفتگوي منطقی را عرضه کنند و بهبه
 نقش رسانه مجازي در مشارکت سیاسی شهروندان 1392سین ذوالقدر در سال ح

این  در .بررسی قرار داده است تهرانی را به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه مورد
  راي استفاده از رسانه مجازی از شهروندان تهرانيدرصد دور از انتظارپژوهش، 

 یتوجه عالوه، تعداد قابل به. اند نموده انتخاب یاسی کسب اخبار سي برالهی وسنیشتریب
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 خود یانتخاباتي  در مورد نامزدهاغی تبلای یاسیرسانی س  اطالعي برایاز شهروندان تهران
 يها  که رسانهمیرس ی مجهینت نی به اوجود نیباا. کنند ی استفاده مي رسانه مجازطیاز مح

 درج خبر، قی از طرانشهروند کیکایاند که   امکان را به وجود آوردهنی ایاجتماع
 در ی نقش فعال،یاسیسي ها يریها و درگ  کشمکشری تصاوپ،ی کلدئوی ودئو،یو

 يا  به مجموعهی دسترسبا شهروندان.  داشته باشندیاسی سيدادهایدهی به رو جهت
 استی در حوزه سيا فعاالنه نشی گزتوانند ی منترنتی اقینهایت از اطالعات از طر بی

 ونیزی و تلووی راداطالعات  اطالعات، بهافتی دريرش مجازانجام دهند و با گست
 لیال تبدع به مخاطب فالعات،طا  و انتخابنشیدر واقع، شهروندان با گز. بسنده نکنند

شود  ی مشتری بزی ني مجازرسانه  آگاهانهيریگ میکه تصم  ؟؟؟؟؟؟؟؟آنجایی از. شوند یم
  .)1392ذوالقدر، (

توان گفت، همه  ر انتخابات میدماعی هاي اجت بندي نقش رسانه در جمع
شده در این حوزه رابطه معنادار استفاده از فضاي مجازي و مشارکت   هاي انجام پژوهش

هاي اجتماعی را بسیار   رسانه،هاي اخیر همچنین پژوهش. اند سیاسی را گزارش کرده
  .اند دانستهدهندگان  رفتار سیاسی رأي دهی به  در شکلمؤثر

  
   پژوهشسؤاالت

هـاي اجتمـاعی در    با عنایت به آنچه در مبانی نظري پژوهش در خصوص نقش رسـانه          
 تـوان  یمـ  اصـلی ایـن پـژوهش را         سؤالذکر شد،    انتخابات ریاست جمهوري در ایران    

  :قرار ذیل بیان کرد به
 و واجـد چـه   ستیـ  چانتخابـات هـاي اجتمـاعی در      انـداز نقـش رسـانه       چشم -

  ؟داشت خواهدهاي سنتی انه چه تأثیري بر نقش رس است؟ییها مؤلفه
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 روش تحقیق
 و نیز نیاز به سو  کواسطه نو بودن موضوع از ی        به عمدتاًپژوهی    حوزه آینده  هاي  پژوهش

 خبرگان و متخصصان و با اسـتفاده از  ازنظر با استفاده    عموماًیی از سوي دیگر     گو ندهیآ
یـن اسـاس، روش     بر ا . دنشو یم انجام   ؟؟؟؟؟؟؟؟هاي تحقیق مصاحبه پایه    یکی از روش  

  .باشد یم براي انجام این پژوهش تکنیک دلفی شده انتخاب
آوري نظرات کارشناسـان در دفعـات متعـدد بـا اسـتفاده متـوالی از            دلفی از جمع  

 و براي نمایاندن همگرایـی نظـرات و تـشخیص اخـتالف             دیآ یم به دست    ها  پرسشنامه
در واقع،  . دهد یمک دوره را تشکیل     هر تکرار، ی  . دیآ یم یا واگرایی آراء به کار       ها  دهیعق

ایـده   .اي براي برقراري ارتباط و اثرگذاري کارشناسان بر یکدیگر است پرسشنامه وسیله
 تحت تأثیر افراد مشهور آن کهدهندگان بتوانند بدون  اصلی این روش آن است که پاسخ      

قرار بگیرنـد،   سخنگویی باالیی در جلسات برخوردارند       و یا معتبر یا افرادي که از توان       
 سـاختن تـوان سـخنوري       اثـر  یبدر روش دلفی، با     . هاي دیگران استفاده کنند    از دیدگاه 

طور یکـسان بـه اعـضاي گـروه            نظرات غیرمعمول براي تحلیل بعدي به      ههماشخاص،  
بنـابراین، گمنـامی و ناشـناس بـودن افـراد و بـازخورد دو عنـصر                 . شـود  یمبرگردانده  

ست، مزیت مهم این روش آن است کـه اعـضاي گـروه،           ا  از روش دلفی   حذف  رقابلیغ
از نسبت به  براي رد نظرات خود رسیدند، بدون نگرانی       يا  کننده  قانعزمانی که به دالیل     

  ).1388 بزرگی، (کنند دنظریتجد در آراي خود توانند یمدست دادن وجهه و اعتبارشان، 
وزه تبلیغـات   و خبرگـان حـ  اندا بـراي ایـن پـژوهش، اسـت    شده لیتشکپانل دلفی  

دلیل انتخاب این پانل، روش     . باشند یم و کارشناسان حوزه رسانه      انداو نیز است   سیاسی
در مرحلـه اول بـا    .باشـد  یمـ  و نوع موضوع برگزیده براي تحقیق       شده  انتخابپژوهش  

. ي شـد  بنـد   دستههاي اصلی شناسایی و      نفر از خبرگان، شاخصه    4انجام مصاحبه باز با     
ایـن  . هاي پژوهش بود  دهی به چارچوب بحث و استخراج گویه       کلهدف از این کار ش    

هـاي سـنتی،    آینده رسانه: صورت باز و عمیق و در محورهاي ذیل انجام شد        مصاحبه به 
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تأثیرگذاري سیاسی تلویزیون، ، روند )هاي سنتیعنوان نماد رسانه به(سرنوشت تلویزیون 
هاي سنتی در ایران،    جتماعی بر رسانه  هاي ا  رسانه ریتأثهاي اجتماعی،   روند ورود رسانه  

 تمـایزات   وهـاي سـنتی  هاي اجتماعی و رسـانه   دالیل اقبال یا عدم اقبال مردم به رسانه       
نظران به زوایاي بحث  با توجه به تسلط صاحب. هاي سنتیهاي اجتماعی از رسانهرسانه

ن، نظرات دیگـر  واسطه آ   ي تهیه و تدوین گردد که به      ا  پرسشنامهاین امکان فراهم شد تا      
  .ي شودآور جمعي تر گستردهصورت  نظران به صاحب

 11نظـران   منبعث از مصاحبه بـا صـاحب    پژوهش، سؤاالتبراي رسیدن به پاسخ     
اي بسته پاسخ و مبتنی بر طیف لیکرت در اختیـار          گزاره طرح شد و در قالب پرسشنامه      

  .نظران قرار گرفت صاحب
 قرار گرفـت و پایـایی آن نیـز بـا          دییتأ مورد    روایی پرسشنامه با ارائه به خبرگان     

  .محاسبه آلفاي کرونباخ مورد ارزیابی واقع شد
نظران حوزه رسانه قرار گرفت که   نفر از صاحب20، در اختیار  شده  هیتهپرسشنامه  

 نفــر 12در ادامــه .  نفــر از ایــشان بــه پرســشنامه پاســخ گفتنــد12مجمــوع تعــداد  در
  :اند شده یمعرفاین پژوهش  در کننده مشارکتنظران  صاحب
 

   در پژوهشکننده مشارکت معرفی خبرگان -2جدول 
  یعلم رتبه  فیرد

، داراي پست دکتري مدیریت تهران دانشگاه تیریمد دانشکده بازنشسته تمام استاد  1
کتـاب، داراي   و    مقالـه  150رسانه، چهره ماندگار حوزه مدیریت رسانه با بیش از          

  گرایش سیاسی مستقل
 علوم دانشکده یعلم اتیه عضو سوربن، دانشگاه از یاجتماع شناسی جامعه يردکت  2

  ، داراي گرایش سیاسی مستقلمرکز واحد آزاد دانشگاه ارتباطات
، داراي گـرایش سیاسـی      مرکز واحد آزاد دانشگاه ارتباطات علوم دانشکده اریدانش  3

  مستقل
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، داراي  دانـشگاه صداوسـیما    ارتباطـات  دانـشکده   استادیار  علوم ارتباطات،  يدکتر  4
  ي اصولگراییها شیگرا

، داراي  تهران دانشگاه تیریمد دانشکده یعلم اتیه عضودکتري علوم ارتباطات،      5
  یطلب اصالحي ها شیگرا

ي هـا   شیگـرا ، داراي   طباطبـائی  دانـشگاه عالمـه      اری علوم ارتباطات، دانـش    يدکتر  6
  طلبی اصالح

هـاي    غل در وزارت علـوم، داراي گـرایش       پژوهشگر، شـا   رسانه،   تیری مد يدکتر  7
  طلبی اصالح

  هاي اصولگرایی ، پژوهشگر، داراي گرایشارتباطات علوم يدکتر  8
هـاي    ، داراي گـرایش   صداوسـیما  دانـشگاه  ارتباطـات  دهکدانش یعلم اتیه عضو  9

  اصولگرایی
  ، گرایش سیاسی مستقلپژوهشگر رسانه، تیریمد يدکتر  10
  ، گرایش سیاسی مستقلپژوهشگر رسانه، تیریمد يدکتر  11
هــاي  کارشــناس ارشــد مــدیریت رســانه، پژوهــشگر و خبرنگــار، داراي گــرایش  12

 اصولگرایی

  
با محاسبه ضـریب    .  در ادامه آمده است    سؤالآمده براي هر      دست  هاي به    شاخص

.  کمتـر اسـت  0,50هماهنگی کندال، مشخص شد ایـن مقـدار بـراي دور دوم دلفـی از      
  .ز است که دلفی یک مرحله دیگر تکرار شودبنابراین نیا

 20بندي نظرات دور قبل در میـان        پرسشنامه و جمع   مجدداًدر مرحله سوم دلفی،     
در این .  نفر به آن پاسخ گفتند12 مجدداًنظران حوزه رسانه توزیع شد که  صاحباز نفر 

 0,5مرحله با محاسبه ضریب هماهنگی کندال، مـشخص شـد کـه ایـن ضـریب بـاالي          
  .بنابراین فرایند دلفی در همین مرحله متوقف گردید. باشد یم
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بـا توجـه بـه میـانگین        .  آمده اسـت   زیرنتایج مرحله دوم و سوم دلفی در جدول         
 تحقیق، ارزیابی بر سؤاالتي ناظر بر ها گزاره براي هر یک از 3شده در جدول   محاسبه

 به ارزیابی میزان مطلوبیـت   نانلی با طراحی طیفی،   . شده است    انجام 1اساس طیف نانلی  
  : آمده استیادشده جدول طیف در زیر. وسیله طیف لیکرت پرداخت نتایج حاصله به

  
   طیف ارزیابی نانلی-3جدول 

  5 تا 4  3,99 تا 3  2,99 تا 2  1,99 تا 1

 مطلوب   مطلوبنسبتاً  نسبتا غیر مطلوب  غیر مطلوب

  1392 ان،یبه: منبع
  

  و سوم دلفی  مرحله دومجدول گویه ها، نتایج -4جدول 
  نتایج مرحله سوم دلفی  نتایج مرحله دوم دلفی

ف
ردی

 

  ي پرسشنامهها گزاره
  میانگین

انحراف 
  معیار

  میانگین  واریانس
انحراف 

  معیار
  واریانس

 نتیجه

1  

واسـطه   ي موبـایلی بـه  هـا   شبکه
مخــدوش بــودن اعتبــار منبــع، 

ــ ــدنتوا ینم ــر  ن ــوزه خب  در ح
ي رسـمی   هـا   رسـانه جایگزین  

  .وندش

2,75

نسبتاً 
غیر 

 مطلوب

2  

واسـطه    هاي اجتماعی بـه     رسانه
فراهم بودن فضاي چندصدایی     

 و  گونـاگون ي  ها  لیتحلو ارائه   
هــاي  نیــز تعریــف محــدودیت

3,17 
اً نسبت

 مطلوب

                                                   
1. Nunley 
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کمتر، در حوزه تحلیل سیاسـی      
ي هـا   رسانهد جایگزین   نتوان  می

  .سنتی شوند

3  

 ،هاي اجتماعی   با حضور رسانه  
 تواننـد  ینمـ ي سـنتی    هـا  رسانه

مانند گذشته نقش کانونی را در 
جلب مشارکت و ایجاد فضاي     

  .دنانتخاباتی ایفا کن

3,67  مطلوب 

4  

 ،هاي اجتمـاعی    با پیدایی رسانه  
 گذشـته   ریتـأث ي سنتی   ها  رسانه

را دهـی بــه آرا   خـود در شـکل  
  .د داشتننخواه

3,67 
نسبتاً 

 مطلوب

5  

واســطه ماهیــت تعــاملی    بــه
ــانه ــن    رس ــاعی، ای ــاي اجتم ه

 ها  نیکمپ محل تشکیل    ها  شبکه
  .دنشو یمو اتحادهاي سیاسی 

3,67
نسبتاً 

 مطلوب

6  

ــه  ــت ب ــام و   اینترن ــورت ع ص
صـورت    ي مجـازي بـه    ها  شبکه

در قامت حوزه عمـومی  خاص  
  .دنکن آفرینی می هابرماس نقش

3,67مطلوب 

7  

با توجه به تشتت آراي موجود،  
شدت شایعات، نبود اعتبار منبع 

ــن ،در فــضاي مجــازي... و   ای
عنـوان حـوزه       به تواند ینمفضا  

تـدریج    عمومی عمل کند و بـه     
مــردم خــسته از شـــایعات و   

 دوباره بـه  گون هگوني  ها  لیتحل
ي سنتی مرجع رجعت    ها  رسانه

  .کنند یم

2,83

نسبتاً 
غیر 

 مطلوب
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8  

با توجـه بـه فـضاي بـاز ابـراز           
ي مجـازي   هـا   شـبکه عقیده در   

عنوان حوزه عمـومی، دیگـر        به
 دنـ توان ینمـ ي سـنتی    هـا   رسانه

نقــش پیـــشین خـــود را کـــه  
 ایفـا   ،صـورت سـنتی داشـته       به
  .دنکن

2,75
نسبتاً 

 مطلوب

9  
هاي اجتماعی بیشتر نقش  رسانه

بازنـــشر و توزیـــع تولیـــدات 
  .دارند دیگران را بر عهده

2,92

نسبتاً 
غیر 

 مطلوب

10  

 ،هاي اجتمـاعی    با پیدایی رسانه  
ــش  ــانهنق ــا رس ــنتی در ه ي س

عنــوان  پـارادایم پــشتیبانی و بــه 
 قابـل تبیـین     ،ل تقویت یک عام 

  .است

3,50 
نسبتاً 

 مطلوب

11  

یی در  هـا   گروهتدریج افراد و      به
قامت نقـاط مرجـع فکـري در        

نمـون    هاي اجتمـاعی رخ     رسانه
 را هـــا تـــوده کـــه کننـــد یمـــ

ایـن  . دهی خواهنـد کـرد      جهت
مثابه یک شبکه      به هرکدامافراد  

تلویزیون عمل خواهند کرد که     
 گونـاگون ي  ها  ذائقهها    دد آن تع

ــه انتخــاب  را پوشــش داده و ب
  .بهتر کمک خواهد کرد

3,50
نسبتاً 

 مطلوب
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  ها داده لیوتحل هیتجز
 به ي مواردها گزارهبندي نظرات خبرگان حاضر در پژوهش، از نتایج  با توجه به جمع

  . قابل استنتاج استریزشرح 
ي ها رسانههاي اجتماعی،  این تحقیق معتقدند با پیدایی رسانهخبرگان حاضر در 

تدریج از  سنتی نقش کانونی قبلی را در انتخابات نخواهند داشت و این نقش به
عواملی از قبیل فراهم بودن . هاي اجتماعی منتقل خواهد شد ي سنتی به رسانهها رسانه

، ها یشتر براي بیان دیدگاه، رسمیت کمتر و آزادي بها شبکهفضاي چندصدایی در این 
گسترده در حوزه انتخابات فرصت و  ي متفاوتها لیتحل امکان را فراهم کرده تا این

نظران در انتخابات براي  شده اثري که صاحبیادواسطه موارد  به. دنبروز و ظهور بیاب
. هاي اجتماعی منتقل خواهد شد تدریج به رسانه  بهشوند یمي جمعی قائل ها رسانه
. ي مخدوش بودن اعتبار منبع را مانع از این جایگزینی بدانندا عدهنین ممکن است همچ

ي مرجع در ها گروهتدریج افراد و   بهاین کهه نظران این پژوهش با اشاره ب اما صاحب
  .اند ندانستههاي اجتماعی به وجود خواهند آمد، این ایراد را وارد  رسانه

 ذاتاًهاي اجتماعی  ان مشخص است، رسانهبندي پاسخ خبرگ گونه که از جمع   همان
. کننـد  یمـ عنوان یک محل گردهمـایی مجـازي ایفـاي نقـش              ماهیت تعاملی دارند و به    

صـورت   هاي اجتماعی را بـه  صورت عام و رسانه  نظران با قاطعیت اینترنت را به       صاحب
 و آنچه هابرماس در ایده سپهر عمـومی خـود           اند  دانستهخاص حوزه عمومی هابرماس     

هـاي اجتمـاعی     در قالب اینترنت و رسانه    هطمح نظر داشته طبق نظر کارشناسان امروز      م
هـاي   مـرور افـراد و گـروه         کارشناسان معتقد بودند بـه     این که ضمن  . گرفته است   شکل

هـاي فعلـی آن از قبیـل     هاي اجتماعی شکل خواهند گرفت که ضعف    مرجعی در رسانه  
شش خواهند داد و درمجموع عدم اعتبار منبع و         عدم اعتبار منبع و نیز تشتت آراء را پو        

 به نقش حوزه عمومی شود یم در شرایط فعلی دیده    بعضاًاخبار متناقض و گوناگون که      
همچنـین خبرگـان حاضـر در ایـن     . اي وارد نخواهـد کـرد   هاي اجتماعی خدشـه     رسانه
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ناسبی که براي اند، با این فضاي م بینی کرده پژوهش پاي را از این هم فراتر نهاده و پیش
ي سنتی اگر همچنان به شـیوه  ها رسانهگرفته،  هاي اجتماعی شکل تضارب آراء در رسانه   
تدریج مرجعیت خـود را   ند داشت و بهه شانسی براي ادامه نخوا  ،سابق خود باقی باشند   

  .دهند از دست می
ـ آ یبرمـ نظـران   بندي نگاه صـاحب  گونه که از جمع   همچنین آن  ، ایـشان بـا ایـن    دی

 صرف هستند و نقـش تولیـدي جـدي       کننده  عیتوزهاي اجتماعی یک      ع که رسانه  موضو
ي مرجع و افرادي به ها گروهتدریج  بهکه ایشان معتقدند . اند  نبودهنخواهند داشت موافق    

ي سنتی ها رسانهاز سویی  . هاي اجتماعی خواهند پرداخت     نقش تولیدي بیشتر در رسانه    
هاي اجتماعی بهـره خواهنـد        ي خود از بستر رسانه    نیز براي توزیع بیشتر محتواي تولید     

ي شـهروند خبرنگـار تولیـد    هـا  قالـب  بخش عظیمی از تولیـدات در        این که  مضافاً. برد
هاي اجتماعی فقـط در   با این وصف، خبرگان پژوهش با این نگاه که رسانه  . خواهد شد 

، مـوافقتی   کننـد  یمـ  ایفـاي نقـش      هـا   رسانه از سایر    کننده یبانیپشت و   کننده  تیتقوقامت  
 ایـن  این کهنکته . اند هاي اجتماعی نقش تولیدکنندگی قائل بوده اند و براي رسانه    نداشته

هـاي تولیـد محتـوا، سـالیق و      واسطه تعدد افراد، مراکـز و کـانون        نقش تولیدکنندگی به  
صدایی و انحـصار جلـوگیري     پوشش دهد و از ایجاد تکتواند یم را گوناگونهاي   نگاه

  .آورد یم عمل به
  

  گیري بندي و نتیجه جمع
ي جمعـی بـر رفتـار سیاسـی     هـا   رسـانه  شگرف   ریتأثنظران،    نظر غالب در میان صاحب    

صـورت سـنتی از     تلویزیـون بـه  بویژههاي الکرونیک   در این میان رسانه   . مخاطبان است 
اي هـ    رسـانه  این که این روند همواره برقرار بوده تا       . اند بدیلی برخوردار بوده    جایگاه بی 

هـاي اجتمـاعی بـه یـک پدیـده          اکنون که استفاده از رسـانه      هم. اند اجتماعی ظهور یافته  
هـاي سـنتی موردتوجـه       هـا بـر نقـش انتخابـاتی رسـانه            آن ریتـأث شـده،     گیر تبـدیل   همه
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نظران تلویزیـون را بـسیار    تر برخی صاحب چرا که پیش. نظران قرار گرفته است  صاحب
ي ا ه شـبکه  حال با پیدایی ،اند دانسته جمهور ساز می  رئیس و به تعبیري     انتخابات در مؤثر

  .اجتماعی این نقش قدري به چالش کشیده شده است
گیـري یـک نظـام      نگـاه بـه اهمیـت موضـوع انتخابـات در شـکل         ااین پژوهش ب  

هاي جمعی در انتخابات، به بررسی این موضوع پرداخته تـا   دموکراتیک و اهمیت رسانه 
 عنوان یک رسانه بشدت فراگیر و نوظهور در انتخابات اجتماعی بههاي  ببیند نقش رسانه

  .چه خواهد بود
هـاي اجتمـاعی      مجموع خبرگان حاضر در این پـژوهش معتقدنـد کـه رسـانه             در

 ماننـد فـراهم آوردن فـضاي چندصـدایی،     هـا  یژگیوواسطه برخوردار بودن از برخی    به
 ه، امکان شـنید گوناگونافتن افراد ي رسمی، تریبون ی   ها  رسانه نسبت به    تر  نییپارسمیت  

عـد نقـش   هـا در ب  ي فراوان و متکثر و نیز ماهیـت تعـاملی آن  ها نگاهشدن و دیده شدن    
ایـشان  . ي سنتی خواهند شـد    ها  رسانهتدریج جایگزین      به ،انتخاباتسیاسی رسانه و در     

 بـا  ی صرف کنندگ  عیتوزمعتقدند مشکالتی از قبیل مخدوش بودن اعتبار منبع و یا نقش            
تدریج   و افراد ذي صالحیت که نقش مرجعیت فکري ایفا خواهند کرد، بهها گروهظهور  

ي سنتی ها رسانههاي اجتماعی با  حل خواهد شد و تأثیري در این جایگزینی میان رسانه
نخواهد داشت،عد نقش انتخاباتیدر ب .  

 اجتماعی کـه  هاي  فرد رسانه واسطه ماهیت منحصربه  بهتوان گفت عد نظري می  از ب
خوبی در قامت حوزه عمومی هابرماس ایفاي         توانند به  ها می  ، این رسانه  بیان شد تر   پیش

صورت آزادانـه و فعاالنـه         به گوناگونهاي   نقش کنند و محل تضارب آراء افراد و گروه        
  .باشند

  :گردد ی ارائه مریز به شرح ییها شنهادیپ پژوهش حاضر، جی به نتاتیبا عنا
 يهـا  شـبکه  در هـاي سـنتی  رسـانه  حضور هـر چـه قدرتمنـدتر       دشنهای پ نیاول -
 بـه نقـش   هـاي سـنتی  رسـانه ازآنجاکـه  . هاست ازپیش آن  گرفتن بیش ي و جد  یاجتماع

 نقـش   يفـا ی حوزه ا  نی مهم در ا   نهاد  یکعنوان    د داد و به   ن خود ادامه خواه   یدکنندگیتول
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 مـؤثرتر  عیـ وز ت بـه ،ی اجتمـاع يهـا  شـبکه  با به خـدمت گـرفتن     دنتوان یمخواهد کرد،   
توانـد   این مهم می.دن خود بپردازریتأث حوزه شتری خود و گسترش ب يا  رسانهمحصوالت  

  .ها در انتخابات بینجامد آفرینی بهتر آن نقشبه
 را  ی مخاطبـان  تواند یم هااپلیکشن مانند   دی جد يها يتکنولوژبه خدمت گرفتن     -

هـاي سـنتی مرجـع ماننـد     رسانه ، بهاند کرده مهاجرت  ی اجتماع يها  به شبکه  تر  شیکه پ 
 تا در  کمک کندي مجاز ي در فضا  ها رسانه نیتر ا   و به حضور موفق    بازگرداند تلویزیون

سازي بهتر افکار عمومی و جلوگیري از بـسط فـضاي           بحبوحه انتخابات بتوانند به آگاه    
  .آفرینی کنندشایعات نقش

 وزارت ارتباطات با  ،ی در افکار عموم   ی اجتماع يها رسانه تی به اهم  تی با عنا  -
 بیتخر و   ی جنگ روان  عات،ی شا ي به کنترل فضا   تواند یم ی باالدست يها  استیس نیتدو

  . انتخابات مبادرت کندامیرقبا در ا
 پژوهش و نی با مطمح نظر قرار دادن نظر خبرگان اي مجازي فضای عاليشورا -

 ، سنتیهايرسانهتر شدن نقش   کمرنگنی در عی اجتماعيها رسانهقوت گرفتن 
 قدرتمند و یهاي بوم رسان  پیاميانداز  درست و راهيگذار استیتواند با س یم

 ی جهت خبررسانر به وجود آمده دي فضانیها از ا  استفاده از آني برايساز فرهنگ
ي درست رفتار سیاسی از ها آموزش به نسبت همچنین . کندي استفاده حداکثرحیصح

 .رت نمایدها به مخاطبان مبادطریق این رسانه
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