
تاثیر خبر رسانی در شبکه های اجتماعی
از آنجــا کــه برخــی کاندیداهــا برنامه هــای 
ــه فضــای مجــازی  ــود را بیشــتر ب ــی خ تبلیغات
از  را  بهــره  بیشــترین  و  می کننــد  معطــوف 
ــزرگ  ــهرهای ب ــه در ش ــم هزین ــزار ک ــن اب ای
فضــای  می تــوان  جــرات  بــه  می برنــد، 
مجــازی را یکــی از عوامــل موثــر در انتخابــات 
دانســت. شــبکه های اجتماعــی در انتخابــات 
ــن  ــتند. ای ــذار هس ــر گ ــیار تاثی ــش رو بس پی
ــوان  ــه عن ــردم ب ــوارد م ــیاری از م ــه در بس ک
شــهروند خبرنــگار زودتــر از اهالــی رســانه 
باعــث  را رصــد می کننــد  اخبــار  از  برخــی 
ــل محــوری  ــه ســمت تحلی ــا ب شــده روزنامه ه
برونــد، چــرا کــه طبیعتــا اگــر روزنامه هــا 
بخواهنــد فقــط خبــر رســانی کننــد قطعــا اخبــار 
بحــث  البتــه  می کننــد.  منتقــل  را  ســوخته 
تلگــرام  خبــری  کانال هــای  خبرگزاری هــا، 
ــت  ــت. درس ــاوت اس ــر متف ــایت های خب و س
ــازی  ــای مج ــار در فض ــار اخب ــه انتش ــت ک اس
ــودن  ــا مســتند ب ــراه اســت ام ــا ســرعت، هم ب
ــر از ســرعت انتشــار  ــن خبرهــا بســیار مهم ت ای
ــات  ــودن در انتخاب ــتند ب ــن مس ــت. ای آن هاس
ــت  ــی اس ــیار مهم ــداد بس ــه روی ــش رو ک پی
کــه  چــرا  می شــود  اهمیــت  حائــز  بیشــتر 
ــاره  ــوز درب ــازی هن ــبکه های مج ــان ش مخاطب
ــن شــبکه ها  ــار منتشــر شــده در ای صحــت اخب
ــر فضــای مجــازی  ــد. اگ ــی الزم را ندارن آگاه
بتوانــد بــا فضــای جامعــه ارتبــاط برقــرار 
ــش  ــش رو نق ــات پی ــد در انتخاب ــد، می توان کن
ــر  ــال اگ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــا کن ــری ایف موث
ــزد  ــک نام ــد و ی ــکار باش ــه بی ــردی در جامع ف
ــد و  ــده ای ده ــتغال وع ــاره اش ــی در ب انتخابات
ــر ایــن موضــوع تاکیــد  فضــای مجــازی نیــز ب
کنــد، تاثیــر گــذار خواهــد بــود. همچنیــن 
می تواننــد  مجــازی  فضــای  و  رســانه ها 
در ایجــاد شــور و نشــاط انتخاباتــی بســیار 
ــه  ــا توج ــمی ب ــانه های رس ــند. رس ــر باش موث
ــه  ــبت ب ــد نس ــد بای ــه دارن ــئولیتی ک ــه مس ب
ــخگو  ــد پاس ــر می کنن ــه منتش ــی ک ــر مطلب ه
فضــای  در  پاســخگویی  ایــن  امــا  باشــند 
و  ســاز  هنــوز  و  نشــده  تعریــف  مجــازی 
ــده  ــن نش ــه تبیی ــن زمین ــای الزم در ای کاره
ــود  ــکان وج ــن ام ــن خاطــر ای ــه همی اســت، ب
شــعار  اجتماعــی  شــبکه های  در  کــه  دارد 
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محالی که ممکن شد
نگاهی به انتخابات سایر کشورها نیز بیانگر نقش موثر 
فضای مجازی در پیروزی کاندیداهایی است که بیشترین 
بهره را از فضای مجازی بردند. انتخابات آمریکا نمونه عینی 
آن است. پنجاه و هشتمین انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا روز ۱8 آبان ۱395 ) 8 نوامبر ۲0۱6( برگزار شد. رای 
دهندگان مجمع گزینندگان ریاست جمهوری را برگزیدند که 
آن ها نیز به نوبه خود به یک رئیس جمهور و معاون رئیس 
جمهور جدید از طریق مجمع گزینندگان رای دادند. دونالد 
ترامپ با کسب بیش از ۲70 رای از مجمع گزینندگان، 
بیشینه 538 گزیننده این مجمع را به دست آورد که کافی 
بود او را رئیس جمهور منتخب آمریکا کند. بسیاری از 
نظر سنجی ها و افکار سنجان این انتخابات را یکی از 
جذاب ترین انتخابات در دوران معاصر و یکی از بزرگ ترین 
نتایج خالف انتظار در تاریخ خواندند. هیالری کلینتون که از 
محبوبیت باالیی برخوردار بود و آمار رای دهندگان بیشتری 
به خود داشت با شکست روبه رو شد که به نظر کارشناسان 
این شکست به خاطر تغییر دیدگاه مردم به وسیله فضای 
مجازی و تاثیر تبلیغات ترامپ بود. پیروزی مرد شبکه های 
اجتماعی در آمریکا، دلیلی محکم بر تاثیر گذاری تبلیغات 
در شبکه های اجتماعی و فضای وب است. هواداران ترامپ 
در شبکه های اجتماعی او را شناختند، طرفدار او شدند و رای 
دادند و در نهایت هم همین هواداران او را به عنوان رئیس 
جمهور انتخاب کردند. این در حالی است که ترامپ خود 
نیز اینستاگرام، فیسبوک و توئیتر را به عنوان سه شبکه 
این  می کند.  بیان  خود  موفقیت  در  شاخص  اجتماعی 
نکته نیز جالب است که ترامپ در دایره ای ۲8 میلیونی 
داشته  حضور  اجتماعی  شبکه های  در  طرفدارانش  از 
است، ترامپ می گوید: امروز ۱00 هزار کاربر دیگر هم به 
شبکه های اجتماعی ام اضافه شده اند. یکی از تاثیر گذارترین 
اقدامات ترامپ در شبکه های اجتماعی، ویدئوهای زنده ای 
بود که منتشر می شد. گزارش های Ezylnsights نشان 
می دهد که طرفداران ویدئوهای ترامپ در فیس بوک ۱۲ 
میلیون نفر بوده اند. عالوه بر ویدئو او به اندازه دو برابر رقبا 
روی توئیتر تمرکز کرده بود تا بتواند طرفداران بیشتری جمع 
کند. جالب است بدانید ترامپ از مدت ها قبل از انتخابات 
برای به دست آوردن طرفدار در شبکه های اجتماعی اقدام 
کرده بود، به صورتی که چهار سال قبل از هیالری کلینتون 
به توئیتر پیوست و سه برابر کلینتون پیام در آن ارسال کرد. 
براساس یافته های موسسه Pew، حدود ۲0 درصد از مردم 
تنها با خواندن مطالب در شبکه های اجتماعی، دیدگاه و 
باور خود را درباره مسائل سیاسی تغییر داده اند. ۱7 درصد از 
مردم نظر خود را درباره نامزدهای انتخاباتی تغییر داده اند. 65 
درصد از مردم آمریکا هم به طور کامل شبکه های اجتماعی 
را برای به دست آوردن به روز ترین اخبار دنبال می کردند. 
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مدتی است که هر اتفاقی در عرصه سیاست رخ می دهد نام 
فضای مجازی را هم در کنار دیگر عوامل تاثیر گذار بر این 
عرصه، می شنویم. همان قدر که فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی در بین کاربران گسترده تر می شود، رفته رفته با تاثیرات 
آن در جنبه های مختلف زندگی آشنا می شویم. سیاست یکی از 
مهم ترین موضوعات زندگی تمام مردم جهان است. دلیل این 
امر آن است که انتخاب فردی که مسئولیت های مهم کشوری 
را بر عهده می گیرد می تواند به صورت مستقیم بر کیفیت و 
شرایط زندگی تمام افراد آن کشور تاثیر بگذارد. تاثیر فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی آن قدر در انتخابات و سیاست زیاد 
شده است که برخی کشورها در حال حاضر برخی دولت ها را 
به دخالت در انتخابات و سرنوشت کشورشان از طریق فضای 
مجازی متهم می کنند. فضای مجازی همه ابعاد زندگی ما را 
احاطه کرده است. امروزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و زندگی 
ما با فضای مجازی گره خورده است مانند رصد کردن اخبار، 
خریدها و حتی ارتباطات بین افراد که تاثیر بسیاری در ارتباط 
بین اعضای خانواده ها گذشته، به طوری که میانگین گفت وگوی 
افراد خانواده با یکدیگر، به 15 دقیقه در روز کاهش یافته است. 
در این میان انتخابات یکی از موضوعات داغ فضای مجازی 
است و این موضوع، فضای مجازی را به یک ابزار برای جذب آرا، 
ایجاد کمپین های سیاسی، همراه کردن مردم با خود و.... تبدیل 
کرده است. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیدیم در 
حالی که هیالری کلینتون از حمایت نخبگان سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی آمریکا بهره مند بود و هزینه بیشتری به تبلیغات خود 
اختصاص داد اما ترامپ با هزینه کمتر و با استفاده از فضای 
مجازی پیروز انتخابات شد. وقتی انتخابات آمریکا را تجزیه و 
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