
  
  
  

بلیغات دوازدهمین در ت» تلگرام«افزار اجتماعی  نقش نرم
 دوره انتخابات ریاست جمهوري از منظر رأي دهندگان 
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  چکیده

اجتماعی  افزار نقش نرم اي که این مقاله در پی آن بود، بررسی هدف عمده
. بود در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري ایرانتلگرام 

با رجوع به آراء استادان و صاحبنظران حوزه رسانه و براي رسیدن به این هدف، 
صاحبنظران . یمکن  میرا مطالعه» تلگرام«اجتماعی  افزار پدیده نرم، یسشنا جامعه

حول   نظريرچوبچا. ندگردیدانتخاب ،  هدفمنداي و  خوشهگیري نمونهبا 
  شدهانتخاب سازي و استفاده و رضامندي ات تبلیغات و اقناع، برجستهنظری
. در دو بخش توصیفی و استنباطی بررسی و تشریح شده استنتایج . است

نتایج توصیفی در محورهاي چهارگانۀ میزان استفاده پاسخگویان از اینترنت 
، دالیل استفاده )زیاد(عی تلگرام اجتما افزار ، میزان استفاده از نرم)خیلی زیاد(

                                                
  mahdizadeh45@yahoo.com             ). نویسنده مسئول (.طباطبائی دانشگاه عالمه ارتباطات یاردانش *

  e.khaledian@gmail.com        . ه صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران دانشگاارتباطات کار شناس ارشد **
  mehraveferdosi@gmail.com .دانشگاه صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران ارتباطات  کار شناس ارشد**
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کسب اطالعات و آگاهی از اوضاع اجتماعی و (اجتماعی تلگرام  افزار از نرم
اجتماعی تلگرام در تبلیغات انتخابات دوازدهم  افزار و نقش نرم) سیاسی

دهد که بین جلب  نشان مینتایج تبیینی . ریاست جمهوري بررسی شده است
، شرکت در انتخاباتو » تلگرام « تبلیغاتیهاي و ویدیوها توجه به انیمیشن

» تلگرام«اجتماعی  افزار بین کارکردهاي نرم. رابطه معناداري وجود دارد
هاي تبلیغاتی  و انتشار پیام) اي بودن، در دسترس بودن، سرعت باال شبکه(

  وبین جذابیت شعارها.  رابطه معناداري وجود دارد،کاندیداهاي انتخابات
 رابطه معناداري وجود شرکت در انتخابات و »تلگرام«دها در نامزتبلیغات 

کاندیداها و احزاب در ها در تبلیغات  بین استفاده از نمادها و نشانه. دارد
انتشار بین . رابطه معناداري وجود داردشرکت در انتخابات  و »تلگرام«

  و»تلگرام«انتخاباتی در در تبلیغات هاي افراد صاحب نفوذ سیاسی  پیام
در بین اعتماد به تبلیغات .  معناداري وجود داردهرابط شرکت در انتخابات

  . رابطه معناداري وجود داردشرکت در انتخاباتو » تلگرام«
 انتخابات دوازدهم -»تلگرام«اجتماعی  افزار نرم :هاي کلیدي واژه

   تبلیغات- صاحبنظران-ریاست جمهوري ایران
  

  طرح مسئله
 جامعه دموکراتیک براي مشارکت سیاسی شهروندان فراهم ترین موقعیتی که در مهم
یکی انتخابات . از عموم شهروندان است» گیري رأي«و » انتخابات«آید، برگزاري  می

هاي خود را در آن آشکار نموده و به  هایی است که مردم نظرات و خواسته ازعرصه
امکان انتخابات . ندکن گذاري عمومی مداخله می اي غیرمستقیم در فرآیند سیاست گونه

عالوه بر . سازد یابی به تصمیمی مورد اجماع درباره اداره سیاسی جامعه را مهیا می دست
گیري در آن، محل  توان انتخابات را بنا به ماهیت جمعی و کمیت پذیر تصمیم این، می

به بیان ). 36: 1391پور،  علوي(آورد تجلی اراده نهایی عموم شهروندان به حساب 
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هاي خود را در آن  هایی است که مردم نظرات و خواسته  انتخابات یکی از عرصهدیگر،
. کنند گذاري عمومی مداخله می  غیرمستقیم در فرآیند سیاستاي بیان نموده و به گونه

کنند تا براي کسب  ها و احزاب سیاسی تالش می در جریان انتخابات، کاندیداها، گروه
وت با هم به رقابت پردازند و در صورت انتخاب، قدرت، بر پایه اصول سیاستی متفا

  ).168: 1392طالب و همکاران، (سیاست مورد نظر خود را به اجرا گذارند 
هاي گوناگون درباره افزایش صحت و کارایی  ترین مقوالتی که در بحث از مهم

، موضوع تبلیغات از سوي نامزدهایی است که قصد دارند با گردد یمانتخابات مطرح 
 توجه و اعتماد شهروندان را براي به دست آوردن شانیها برنامهها و  ن ایدهبیا

 را در بر هاي گوناگونی این تبلیغات، روش.  به خود جلب نمایند،هاي سیاسی کرسی
هاي نوین   و همچنین ابتکار در بکارگیري روشها آنگیري از  گیرد که نوع بهره می
سخنرانی، مناظره، .  به میزان زیادي تسهیل نمایدتواند فرآیند انتخاب شدن نامزدها را می

هاي  هاي مستند و ایجاد اجتماعات حقیقی و در سال چاپ پوستر و تراکت، تهیه فیلم
توان از  هاي حمایتی در میان شهروندان را می مجازي براي ایجاد شبکهفضاي اخیر 

 دموکراتیک قلمداد هاي مرسوم و رایج در زمینه تبلیغات انتخاباتی در جهان جمله شیوه
عاتی و الدر دنیاي امروز، اینترنت به عنوان یکی از ابزارهاي ارتباطی، اط .نمود

. کنند اي دارد و وسایل ارتباطی با پیشرفت فناوري تغییر می سرگرمی، جایگاه ویژه
 اجتماعی به سرعت در حال افزایش است و بیشتر نوجوانان و يها امروزه، تعداد شبکه

به عنوان بخشی از زندگی روزمره، براي استفاده از منافع شناخت دیگران و ن، البزرگسا
تلگرام، وایبر،  : مانند نوظهورهاي اجتماعی معرفی خودشان به دیگران، از شبکه

ها و  در همان زمان، چنین کاربرانی عکس. کنند استفاده می... آپ، اینستاگرام و واتس
چت، شوند و امکانات  ها می  عضو گروهگذارند، ویدئوهاي خود را به اشتراك می

  .آید ها فراهم می ان براي آن.اس.میل و ام.اي
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هاي مختلف  توان جوامع مردمی متصل شده با انگیزه هاي اجتماعی را می شبکه
هایی با بیشتر از یک نوع ارتباط دارند  تعریف کرد که ساختاري شامل گره

این شبکه ها به مردم قدرتی ). 2011همکاران، ؛ به نقل از ویدال و 2008هرناندز،(
د تا دانسته ها و مطالب دلخواهشان را به اشتراك بگذارند و ارتباطات را در نده می

هاي اجتماعی براي پوشش رویدادهاي  در زمان انتخابات نیز، شبکه .جهان افزایش دهند
عات اله اطهاي اساسی دسترسی ب سیاسی بسیار فعال هستند و افراد به عنوان یکی از راه

کند که در  مارتین هاروپ به چهار حالت اشاره می. کنند ها استفاده می و اخبار از آن
حالت اول، وقتی که بین : شود تر می هاي اجتماعی در انتخابات پررنگ نقش شبکه ها آن

هاي اجتماعی به  احزاب سیاسی و مردم پیوندي ضعیف وجود دارد؛ در این حالت شبکه
حالت دوم، در . نمایند  حزبی عمل می،الحکنند یا به اصط  بازي مینوعی نقش حزب را

هاي  شود و شبکه هاي جدیدي در طول انتخابات مطرح می شرایطی است که موضوع
هاي اجتماعی به  حالت سوم، وقتی است که اعتبار شبکه .پردازند ها می اجتماعی به آن

به . شود  ارتباطی جامعه مربوط می حالت چهارم، به نظام و باشدرسان، باال عنوان پیام
این مفهوم که وقتی بحث سیاسی به صورت فردي و گروهی در جامعه کمتر صورت 

توان  بدین ترتیب، می.  دارنديتر هاي اجتماعی تأثیر بیشتر و نقش بزرگ گیرد، شبکه
هاي اخیر دستخوش تغییرهاي  هاي اجتماعی در انتخابات در طول سال گفت نقش شبکه

ها افزایش  شده و همزمان با افول نقش احزاب سیاسی، نقش این گونه رسانهاساسی 
  ).109: 1389نصیري،  (یافته است

 بازار، به هوشمندي ها تبلت و ها تلفن دیجدي ها نسل هارائ با ر،یاخي ها سال در
 توانستند و شدند همراه يها تلفن واردی اجتماعي افزارها نرم وی اجتماعي ها شبکه

 تلفن شبکه چهار و سهي ها نسل ارائه ن،یا بر عالوه. کنند جذب راي ادیز کاربران
 در رای اجتماعي افزارها نرم و ها رسانهتوسعه ي برا ازین موردی ارتباط رساختیز همراه،

. استي ا چندرسانه کردیرو با همراه تلفن شبکه دیجد نسل. کرد فراهم همراه تلفن
ي برا باال سرعت بود، اطالعات و صدا انتقالي ابری نسل که ام اس یج برخالفی ج يتر
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 تالیجید اطالعات قالب در زیچ همه سوم نسل در. سازد یم فراهم راي ا چندرسانه انتقال
ي ها پلتفرمي برای مختلفی اجتماعي افزارها نرم )34: 1390 ،پوري( شود یم منتقل
ی نترنتیای اعاجتمي ها شبکه نیهمچن. شد عرضه ها شرکت توسط هوشمندي ها تلفن
  .اند کرده عرضه کاربران به را خود لیموبا هنسخ سبوك،یف مانند

 ارتباطات هزمین کهی ارتباط دیجد لیوساي بند میتقس و فیتوصي برای برخ
ی ژگیو  وکنند یم استفادهی اجتماع افزار نرم اصطالح از کنند، یم فراهم رای اجتماع

 متقابل کنش ازی بانیپشت و باال سطح در تعامل کردن فراهم رای اجتماعي افزارها نرم
 عرضه و رهیذخ ،يگردآور کار افزارها نرم نیای ارتباطي ابزارها. دانند یم نینماد

 :Tyler, 2012( دهد یم انجامي ریتصو وی صوت ای وي نوشتار صورت به را اطالعات

76.(  
 يعضو شوراي عالی فضاي مجاز رضا تقی پورهمچنین بر اساس آمار رسمی که 

 تعداد ایران در سال گذشته با اشاره به محاسبات سرور مرکزي تلگرام اعالم کرده است،
، آن را  نیز یک مرجع غیر رسمی. عنوان شده است میلیون25کاربران این پیام رسان 

هاي   و این رقم با رشد تصاعدي استفاده از تلفن میلیون نفر اعالم کرده40بیش از 
  .ل افزایش استهوشمند، روز به روز در حا

دهد   مینشانهاي سایت آمد نیوز و باشگاه خبرنگاران  همچنین آمار و نظرسنجی
 درصد پر کاربردترین شبکه اجتماعی در میان ایرانیان 80که شبکه اجتماعی تلگرام، با 

همچنین چندي پیش معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار البرز . شود محسوب می
خبر ایران در  درصدي شبکه تلگرام 73صدي اینترنت در ایران و  در85از ضریب نفوذ 

 آمار نشان دهنده ضریب نفوذ و میزان باالي استفاده کاربران ایرانی از شبکه نی ا.داد
هاي جمعی  کارشناسان ارتباطات در گذشته همیشه از تأثیر رسانه .اجتماعی تلگرام است

باید اکنون تأثیر این وسایل ارتباط ، مااند، اما به زعم  در افکار عمومی سخن رانده
هاي  ها در انتشار پیام  در افکار عمومی و نقش آن) اجتماعیهاي رسانه(جمعی جدید 
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ها  هاي آزاد، قدرت بسیار زیادي در انتشار پیام زیرا این رسانه؛ تبلیغاتی را بررسی کنیم
نبودم، رئیس فضاي اگر من امروز رهبر انقالب « .در اینترنت و دنیاي مجازي دارند

 یک جمله رهبر انقالب کافی است تا متوجه اهمیت نیهم» شدم مجازي کشور می
اي اهمیت فضاي  اهللا خامنه چند سال پیش نیز حضرت آیت. فضاي مجازي شویم

 در حال حاضر این کهمجازي را به اندازه اهمیت اصل انقالب دانستند، به خصوص 
 درصد 80 میان مردم کشورمان نفوذ کرده که بیش از اپلیکیشنی مانند تلگرام آنچنان در

  ).1395روزنامه جوان،  (کاربران آن ایرانی هستند
 اساسی که پس از انتخابات دوازدهم ریاست جمهوري در ذهن ما رخ داد سؤال

 در انتشار ند، تا چه اندازه توانست»تلگرام« اجتماعی مانند هايافزار این بود که نرم
ها و نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري در بین شهروندان  ی گروههاي تبلیغات پیام

 افزار نرمنقش ، این کهد؟ دیگر باشن مؤثربراي جذب مخاطب و مشارکت در انتخابات 
   بود؟چگونه براي جذب مخاطبکاندیداها   و شناخت در معرفی»تلگرام«اجتماعی 

  
  مروري بر تحقیقات پیشین

افزار اجتماعی  مرتبط با نرم متون و منابع عمده خشهاي صورت گرفته در ب با بررسی
البته . تلگرام و انتخابات ریاست جمهوري دوره دوازدهم، تحقیق مشابهی یافت نشد

 و باستانی. هاي اجتماعی و انتخابات مورد بررسی قرار گرفته است مسئله شبکه
 جوانان دهی رأي رفتار و اجتماعی هاي شبکه «عنوان با پژوهشی در) 1388(همکاران 

 شهر سال 18-29 جوانان دهی رأي رفتار بر مؤثر عوامل ه مطالعبه ،»مشهد شهر در
تحقیقی را ) 1380(پناهی . اند پرداخته فردي هاي شبکه تحلیل رویکرد بر تأکید با مشهد

انجام داده » بررسی شعارهاي تبلیغاتی انتخابات مجلس ششم در حوزه تهران« عنوان با
رویکردهاي توسعه در شعارهاي « عنوان باتحقیقی را ) 1390(کاران  و همطالب. است

طالب . اند انجام داده» تبلیغاتی هشتمین انتخابات مجلس شوراي اسالمی در شهر تهران
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تحلیل محتواي کیفی شعارهاي تبلیغاتی « عنوان باتحقیقی را ) 1392(و همکاران 
 منظر  از:آباد  در شهرخرمنامزدهاي نهمین دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمی

 عنوان باتحقیقی را ) 1394 (طاهري و ریبش. اند انجام داده» محور رویکردهاي توسعه
 جمهوري استیر  دورة انتخاباتنی نامزدهاي دهمیغاتی تبلهاي لمی گفتمان فلیتحل«

ررسی نقش شبکه نیز ب) 1393(پیام طراوتی . اند انجام داده» )1388 (رانی ایاسالم
 را با استفاده از هاي تبلیغاتی براي جذب مخاطب عی فیسبوك در انتشار پیاماجتما

نامه   در پایان)1390(احسان پوري . رویکرد استفاده و رضامندي انجام داده است
ي ها شبکهي ریگ شکل بر بوك سیف تأثیر و نقشی بررس کارشناسی ارشد خود به

  . پرداخته استانهرس امور کارشناسان و متخصصان دگاهید ازی اجتماع
ها هم مورد پژوهش  هاي اجتماعی در تحقیقات خارجی و در سایر حوزه شبکه

استاد عزیزم، چه «در تحقیقی با عنوان ) 2011(گروسسک و همکاران . قرار گرفته است
هاي  اي موردي در خصوص استفاده مطالعه »چیزي را باید روي دیوار فیسبوکم بنویسم؟

 مورد در کهی پژوهش در) 2010 (اوکالهاما ادموند. اند هجام دادندانشگاهی از فیسبوك ا
 رواني ها زهیانگی بررس به شیمایپ روش با داد انجام» بوك سیف وی اجتماعي فضا«

 اشاره شدهمانگونه که  .پرداخت بوك سیف از استفاده در کاربرانی اجتماع وی شناخت
مقاله ما . اند پژوهش ما منسجم شدهاي از  عمده تحقیقات مرتبط با مقاله حاضر بر جنبه

حاظ جامعه آماري با عمده ل هم به لحاظ نوع شبکه و در نهایت به ،هم به لحاظ زمانی
  .هاي انجام گرفته در این زمینه تفاوت آشکاري دارد پژوهش

  
  چارچوب نظري تحقیق

نتشر م«، »پخش کردن« گرفته شده و از نظر لغوي، به معناي التیناي  تبلیغات از واژه
بلیغات زمانی که به مسائل حاد و فوري جامعه  ت. است»چیزي را شناسانیدن« و »کردن

ت چندانی ندارند، بیشتر از دیگران الکسانی که تحصی. پردازد، بیشترین تأثیر را دارد می
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ها، احساسات و باورهایشان  پذیرند، به ویژه اگر تبلیغات، ارزش در برابر تبلیغات آسیب
گر در  اگر تبلیغات متقابل وجود داشته باشد و بر اثر آن اعتبار تبلیغ. دهدرا هدف قرار 

معرض تردید قرار گیرد و گیرنده تبلیغات امکان سنجش صحت و سقم تبلیغات 
  ).32: 1380، پراتکانیس (یابد مخالف را داشته باشد، تأثیرپذیري تبلیغات کاهش می

هاي مربوط به اقناع، صورت  هاي جدید در نظریه گیري در سالیان اخیر، جهت
 -تغییر عمده در حوزه نظریه اقناع، دور شدن از نظریه مکانیکی محرك. گرفته است

بر . پاسخ و نزدیکی به دیدگاهی بوده است که به نقش فعال دریافت کننده اعتقاد دارد
ر دهد که افراد معناهایی را که د اساس این نظریات جدید، فرایند اقناع، زمانی روي می

این رویکرد گاهی به یک رویکرد . دهند، درونی کنند ها نسبت می فضایی خاص به پیام
داد و ستدي در مورد اقناع خواننده تبدیل شده است و بر انتخاب دریافت کننده تأکید 

هاي جدید بیان کننده این امر هستند که مخاطب، فعال  نظریه). 2004بیگنل، (دارد 
دي دوسویه است که در آن هر دو گروه فرستنده و گیرنده، در واقع ترغیب، فراین. است

شوند و آن را براي پاسخگویی به نیازها به کار  به یک پیام یا رویداد ارتباطی نزدیک می
در چنین رهیافتی، مخاطب هرگز منفعل نیست، بلکه فعال است و . برند می

کننده است که  ین ترغیبجوید که به نیازهاي او پاسخ گوید؛ و ا اي را می کننده ترغیب
از این . دهد هایی، به نیاز او پاسخ می شناسد و با اتخاذ پیام یا پیام نیازهاي مخاطب را می

در این . اي داشته باشیم منظر است که به باید به نظریه استفاده و رضامندي نگاهی ویژه
اطبان در مصرف شود که انگیزه مخ پردازد، تأکید می ها می رویکرد که به مخاطبان رسانه

اي، رضامندي و ارضاي برخی از نیازهاي تجربه شده آنان است؛ و  ت رسانهالمحصو
: 1385سولیوان،  (گیري شده است مصرف نیز به سمت و سوي این رضامندي جهت

ها  داند که از مفهوم و محتواي رسانه ین رویکرد، مخاطبان را افرادي فعال میا). 413
دي منفعل و تحت تأثیر رسانه؛ و بنابراین رویکرد استفاده و کنند، نه افرا استفاده می

هاي رسانه و تأثیرات، رابطه مستقیمی فرض نکرده و معتقد است که  رضامندي، بین پیام
شود، بر اساس  مخاطب از میان مجاري ارتباطی و محتواهایی که به وي عرضه می
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گفتنی است که فعال انگاشته . دزن دار دست می هایی، به انتخابی آگاهانه و انگیزه كالم
شدن مخاطب، در درجه اول بستگی به این دارد که مخاطب تا چه حد آگاهانه و با 

زند؛ البته به موضوعاتی مثل تأمل آگاهانه در رسانه و  انگیزه دست به انتخاب می
: 1385کوایل،  مک (برداري از آنچه رسانه به وي عرضه کرده است نیز ارتباط دارد بهره
  .کند گونه است که مخاطب به سوي کاندیداي مدنظر خویش سوق پیدا می این). 331

کند و  اي ناملموس کار می جوید، چون به گونه ها سود می تبلیغات از نشانه
کننده را   مصرف،ها تبلیغات بواسطه نشانه. دهد میناخودآگاه فرد را مورد هدف قرار 

یا خدمات تبلیغ شده واکنشی  اجهه با کاالاي که در هنگام مو  به گونه،کند شرطی می
تبلیغات . هدف تبلیغ جلب نظر و انتخاب ماست. کند مورد نظر و مطلوب را ارائه می

کند، یعنی یک میل انسانی را مشروط به مصرف کاالي  انگاره ها را در ما نهادینه می
بهداشتی میل به جوانی و شادابی را مشروط به مصرف کاالي مثالً . نماید خاص می
اي، نمادسازي است؛ مخاطب در هنگام ورود به  کارکرد تبلیغات رسانه. نماید خاصی می

 زیبایی، سالمتی و رفاه را يشود و نمادها هاي تبلیغاتی مواجه می بازار با نمادها و نشانه
 ).32 – 24: 1386ویلیامز، (کند  میخریداري 

 در جهت کنترل و ها آننایی  و تواي اجتماعی نوینها با همه جاگیر شدن رسانه
ها در جهت نیل   از این توان رسانهات سیاسی و انتخاباتیهدایت افکار عمومی، تبلیغ

،  و چه در عرصه اجتماعیسیاسیسازي سود، چه در عرصه  به اهداف و پیشینه
ها به فضاي زیستی آدمیان رسوخ   و با خلق انگاره ها و نشانهبرند می سود ...اقتصادي و 

از این رو . )1392ابراهیمی،  (دهند ه و جزیی ناگزیر از زندگی آنان را تشکیل مییافت
 انتخاباتی از منظر هاي بکار رفته در تبلیغات شناخت ماهیت و نحوه عملکرد نشانه

 به منظور شناخت کارکردها ریاست جمهوريانتخابات دهندگان دوازدهمین دوره  راي
پس به طور خالصه  .نماید می ضروري و مبرم  که برمی انگیزند امريهایی واکنشو 
بندي نمود که، نظریه اقناع بین دو قطب اصلی؛ یعنی فرستنده  گونه جمع توان این می
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افزار  استفاده از نرم(و گیرنده ) افزار اجتماعی تلگرام نرمهاي تبلیغاتی از طریق  انتشار پیام(
  .کند پیوند و ارتباط برقرار می) اجتماعی تلگرام جهت انتخاب کاندیداي انتخابی مدنظر

  
  مدل مفهومی تحقیق

افزار  حاضر، نقش نرم مقاله د، دربیان شبا توجه به آنچه که در چارچوب نظري 
اجتماعی تلگرام در جذب مخاطب از سوي نامزدهاي دوازدهمین دوره انتخابات 

ر این ب. د گرفتهریاست جمهوري اسالمی ایران در شش مقوله مورد توجه قرار خوا
  :اساس مدل مفهومی مقاله حاضر به شکل زیر ترسیم گردیده است

  
    

  
    

  
    

  
  

    
  
  
  
  

بر اساس مدلی که از چارچوب نظري و مبتنی بر اهداف پژوهش بدست آمده 
. افزار اجتماعی تلگرام در پنج محور مورد تاکید قرار گرفته است است، استفاده از نرم

  وجذابیت شعارها
 تبلیغات

دها و استفاده از نما
 ها نشانه

افزار  استفاده از نرم
 اجتماعی تلگرام

دهنده  رأيجذب 
در انتخابات 

  ریاست جمهوري

 استفاده از افراد مشهور

 اعتماد به تبلیغات

کارکردهاي اجتماعی 
 شبکه تلگرام
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 که به چه میزان کاربر را به نامزد ندا یت مورد آزمون قرار گرفتهمحورهاي مدنظر در نها
  .د شدنی خواهده يرأد داد و باعث رفتار نمورد نظر سوق خواه

  
  روش تحقیق

پس از تهیه و تنظیم موضوع تحقیق، یکی از تصمیمات مهمی که پیش روي هر 
 براي کند میپژوهشگري قرار دارد، انتخاب روش تحقیق مناسب است که مشخص 

اي اتخاذ   محقق باید چه روش و شیوه؟زم استالموضوعی خاص، چه روش تحقیقی 
 روش ؟هاي مورد نظر دست یابد تر به پرسش یا پرسش تر و سریع کند تا هرچه دقیق

 با تعیین افرادي که نماینده و معرف غالباً پیمایش .، پیمایشی استمقالهتحقیق در این 
 پرسیده شود، آغاز ها آنتی که باید از ال و طرح سؤا)نمونه(اند  گروه مورد بررسی

 پاسخ ها بدانهایی باشد که مردم قادرند  پیمایش باید محدود به مطالعه پرسش. گردد می
عات درباره شرایط الاي اط  پاره وها، عقاید از این رو، این مطالعات بر نگرش. دهند

  ).24: 1386بیکر، (د گردان ایز میتی متمرکز است که افراد را معین و متمالزندگی و مقو
هاي دولتی   استادان دانشگاهتمامبا توجه به هدف مقاله، جامعه آماري مشتمل بر 

هاي  منظور از دانشگاه. ند هست شهر تهران است که به امر تدریس در دانشگاه مشغول
ران هاي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري شهر ته دولتی شهر تهران، دانشگاه

،  است که بر اساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی1396در سال 
نور، تربیت مدرس، تربیت معلم خوارزمی،  هاي الزهرا، پیام  دانشگاه به نام13در مجموع 

تهران، شاهد، شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیر، صنعتی شریف، 
 هنر که مستقیماً زیر نظر وزارت علوم فعالیت عالمه طباطبایی، علم و صنعت، و

 ،1396ها در سال  تعداد استادان رسمی مشغول به تدریس در این دانشگاه. کنند می
اي هدفمند است و به  گیري در این مقاله خوشه نمونه . نفر برآورد شده است5525

                                                
1. www.irphe.ir 
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. م رفتهاي اجتماعی و موضوع انتخابات خواهی سراغ صاحبنظران آگاه به نقش شبکه
فهرست : شود  دو اقدام مهم تکرار می،اي اي هدفمند چند مرحله گیري خوشه در نمونه

ها،  دانشگاه(گیري  نخست فهرست واحدهاي اولیه نمونه. گیري برداري و نمونه
بندي و  گیري، طبقه تهیه و احتماالً براي نمونه) هاي آموزشی ها، گروه ها، رشته دانشکده

گیري اولیه انتخاب شده  واحدهاي نمونه. شود احدها انتخاب میاي از آن و سپس نمونه
گیري ثانویه،  سپس از فهرست واحدهاي نمونه. شوند فهرست و احتماالً طبقه بندي می

  ).455: 1385ببی، ... (شود و  گیري می نمونه
» خوشه«هایی که اصطالحاً  وقتی جامعه آماري بزرگ باشد، جامعه را به قسمت

اي چند  گیري خوشه در این مقاله، از روش نمونه. کنند د، تقسیم میشو نامیده می
اي استفاده شده است تا هم شمار عناصر هر خوشه کاهش یابد و هم  مرحله

در نتیجه از ). 152: 1382شیفر،  (تعدادخوشه هاي انتخاب شده به حداکثر برسد
باشد، به  انشگاه می د13هاي وابسته به وزارت علوم در شهر تهران که شامل  دانشگاه

سپس فهرستی از . طور هدفمند و مرتبط با هدف پژوهش شش دانشگاه انتخاب شد
هاي انتخاب شده تهیه شد و از هر دانشگاه شش  هاي دانشگاه اسامی تمام دانشکده

هاي  در مرحله بعد از هر دانشکده، گروه. دانشکده به عنوان خوشه دوم انتخاب شد
خوشه سوم انتخاب شدند؛ نهایتاً هر استاد به عنوان آخرین تحصیلی مرتبط به عنوان 

با توجه به آنچه ذکر شد، حجم نمونه از فرمول . گیري انتخاب گردید خوشه در نمونه
  :کوکران به دست آمد

  

222
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با توجه به جدیدترین اطالعات گرفته شده از نشریه آموزش عالی، جمعیت 

اي دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري شهر تهران ه استادان دانشگاه
   نفر بودند که به روش زیر حجم نمونه محاسبه شد5525
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. عات استفاده شده استالدر این بررسی، از شیوه پرسشنامه، براي جمع آوري اط

عتبار صوري پرسشنامه پرسشنامه تهیه شده طی دو مرحله پیش آزمون شد و در نتیجه ا
ها از روش توافق  از سوي متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و براي سنجش پایایی داده

بعد از . ترین شاخص توافق داخلی آزمون کرونباخ است مهم. داخلی استفاده شده است
محاسبه پایایی، گویه ها و سواالتی که از ضریب پایینی برخوردار بودند و باعث پایین 

  .شدند، حذف و یا اصالح شدند  کل میپایایی
  

  میزان پایایی متغیرها -1جدول 
  ضریب آلفاي کرونباخ  نام متغیر

  82 میزان مشارکت
  79 نقش تلگرام

  71 استفاده کاربران
  78 دهی کاربران رفتار رأي

  
  متغیرهاي تحقیق

 متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده
ها را  توان آن شود که می هایی اطالق می به عبارت دیگر، متغیر به ویژگی. شود می

ها قرار داد  مشاهده یا اندازه گیري کرد و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آن
  ).58: 1382دالور، (
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  متغیر مستقل
ا شود ت کننده دستکاري می شود که توسط آزمایش متغیر مستقل به متغیري گفته می
  :باشد  که در این مقاله شامل موارد زیر میتأثیر آن در متغیر وابسته مشاهده شود

 .»تلگرام « تبلیغاتی و ویدیوهايها جلب توجه به انیمیشن -

اي بودن، در دسترس بودن،  شبکه(» تلگرام«اي اجتماعی  ه کارکردهاي شبکه -
 ).سرعت باال

 .»تلگرام«نامزدها در  تبلیغات  وجذابیت شعارها -

 .»تلگرام«کاندیداها و احزاب در ها در تبلیغات  ستفاده از نمادها و نشانها -

 .»تلگرام«انتخاباتی در در تبلیغات هاي افراد صاحب نفوذ سیاسی  انتشار پیام -

 .»تلگرام«در اعتماد به تبلیغات  -

  
  متغیر وابسته

یر شود تا تأثیر متغ متغیر وابسته، متغیري است که مشاهده یا اندازه گیري می
در این تحقیق متغیر وابسته ). 38: 1382دالور،  (مستقل در آن معلوم و مشخص گردد

  :برگیرنده متغیرهاي زیر است در
 .شرکت استادان در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوري -

  .هاي تبلیغاتی کاندیداهاي انتخابات انتشار پیام -
  

  ها یافته
ها به  در توصیف داده. غیرهاستاین بخش شامل توصیف، تبیین وتحلیل روابط بین مت

شود؛ براي این  بررسی چگونگی و توزیع فراوانی متغیرها در جمعیت نمونه پرداخته می
استفاده ) میانگین و انحراف معیار(هاي آمار مرکزي  کار از جداول توصیفی و شاخص

تی تک  در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون کاي اسکوئر و آزمون. شود می
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در جریان » تلگرام«افزار اجتماعی  به روابط بین متغیرها و وضعیت نرماي  همونن
شود و  انتخابات و تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري پرداخته می

  .گیرد هاي تحقیق مورد آزمون قرار می فرضیه
  

  آمار توصیفی
حـصیالت، گـروه   ي تپارامترهـا  نـسبی  و مطلـق  هـاي  فراوانـی  بررسی به بخش این در

  :است شده آموزشی، میزان استفاده از اینترنت و میزان استفاده از تلگرام پرداخته
   وضعیت تحصیالت-

  .اند  نفر تمامی پاسخگویان داراي مدرك دکتري بوده384از تعداد 
 گروه آموزشی -

شناسی و  شناسی، روان هاي جامعه نسبت گروه آموزشی پاسخگویان که در رشته
 نفر 179 نفر استادان ارتباطات، 88 نفر نمونه آماري؛ تعداد 384از میان . تارتباطات اس

 نفر استادان مرتبط با دانشکده 117شناسی با گرایشات مختلف و  استادان جامعه
  .روانشناسی و مشاوره بودند

  میزان استفاده از اینترنت در جریان انتخابات ریاست جمهوري -
  

  به تفکیک میزان استفاده از اینترنتهاي تحقیق   توزیع نمونه-2جدول 
  درصد فراوانی  فراوانی  میزان استفاده  

  1/13  50  کمتر از یک ساعت
  8/42  165   ساعت3 الی 2
  6/28  111   ساعت4 الی 3

  5/15  58   ساعت5بیشتر از 
  استفاده از اینترنت

  100  384  مجموع
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 مشاهده حسب ساعت میزان استفاده از اینترنت بر 2 جدول همانگونه که در
ن یشود، استادان دانشگاه با توجه به نیاز امروزي و نفوذ همه جایی اینترنت، بیشتر یم

به دیگر بیان در جامعه کنونی استادان خود را به . اند پدیده کردهاین استفاده را از 
  .اند اینترنت هر چه بیشتر مجهز کرده

 ست جمهوريمیزان استفاده از تلگرام در جریان انتخابات ریا -

  هاي تحقیق به تفکیک میزان استفاده از تلگرام  توزیع نمونه-3جدول 
  درصد فراوانی  فراوانی  میزان استفاده

  2/26 100  کمتر از یک ساعت
  8/42 165   ساعت3 الی 2

  31 119   ساعت3بیشتر از 

  
  

  استفاده از تلگرام
  

  100  384  مجموع
که استادان  شود ی مشاهده مبر حسب ساعت میزان استفاده از تلگرام 3 جدول در

اجتماعی تلگرام  افزار مورد بررسی بیشترین آمار استفاده خود را از اینترنت به نرم
  اما این میزان استفاده از تلگرام به چه دالیلی بوده است؟. اند اختصاص داده

  افزار اجتماعی تلگرام دالیل استفاده از نرم -
  یق به تفکیک میزان استفاده از تلگرامهاي تحق  توزیع نمونه-4جدول 

  دالیل استفاده    درصد فراوانی  فراوانی
  خیر  بله  خیر  بله

  مجموع

  384  1/57  9/42 219 165  کسب اطالعات و اخبار
  384  4/71  6/28 274 110  تولید محتوا

  384  1/57  9/42 219 165  ارتباط با دوستان
  384  6/53  4/46  206  178  سرگرمی

  384  6/28  4/71  110  274اجتماعی سیاسی و مسائل

دالیل 
  استفاده

  384  2/51  8/48  197  187  ودانشگاهی علمی استفاده
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اي نوین جایگزین   تلگرام به عنوان رسانهشود یممشاهده  4همانطور که در جدول 
 آگاهی از مسائل سیاسی و استادانهاي سنتی شده و عمده استفاده  مناسبی براي رسانه

اي در  قابلیت همه جایی و گسترده بدیل و تلگرامی که نقش بی. عی روز بوده استاجتما
  . دارداستادانجامعه 
  افزار اجتماعی تلگرام در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوري دوازدهم  نقش نرم-

  
اجتماعی تلگرام در  افزار نرمهاي مربوط به سؤاالت نقش  پاسخ  توزیع فراوانی-5جدول 

  ست جمهوريتبلیغات ریا
شماره 
 سؤال

خیلی   آماره  گویه ها
  کم

خیلی   زیاد  کم
  زیاد

 مجموع

جمهوري  ریاست در جریان انتخابات  7 384 110 110 110 54  فراوانی
دوازدهم تا چه حدتبلیغات انتخاباتی 

افزار اجتماعی تلگرام را مشاهده  نرم
 اید؟ کرده

 100 6/28 6/28 6/28 3/14  درصد

افزار  نرم ت نامزدها درتاچه حد تبلیغا  8 384 54 110 220 0  فراوانی
اجتماعی تلگرام نظر شما را به خود 

 ؟جلب کرده است
 100 3/14 6/28 57/1 0  درصد

افزار  تا چه اندازه به تبلیغات نرم  9 384 0 110 164 110  فراوانی
 100 0 6/28 9/42 6/28  درصد  ؟اجتماعی تلگرام اعتماد دارید

افزار   نرم  تبلیغات نامزدها درتاچه حد  10 384 0 220 164 0  فراوانی
اجتماعی تلگرام شما را با طرز تفکر 

 ؟کرد آشنا نامزدها واحزاب
 100 0 1/57 9/42 0  درصد

تا چه حد تبلیغات نامزدها در   11 384 0 110 110 164  فراوانی
افزار اجتماعی تلگرام شما را به  نرم

 ؟کردي دادن ترغیب رأانتخاب و 
 100 0 6/28 6/28 9/42  درصد
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کارکردهاي اجتماعی تلگرام و انتشار   12 384 55 55 164 110  فراوانی
هاي تبلیغاتی کاندیداهاي  پیام

 تا چه اندازه در جلب نظر ،انتخابات
  شما نقش داشت؟

 100 3/14 3/14 9/42 6/28  درصد

نوع طراحی تبلیغات نامزدها در   13 384 54 110 220 0  فراوانی
عکس یا (عی تلگرام افزار اجتما نرم

تا چه اندازه در ) تیزر ویدئویی
  جلب نظر شما نقش داشت؟

 100 3/14 6/28 1/57 0  درصد

تا چه اندازه عکس براي تبلیغ   14  384  55  164  164  0  فراوانی
افزار  نامزدها و احزاب در نرم

اجتماعی تلگرام نظر شما را به خود 
  ؟جلب کرده است

  100  3/14  9/42  9/42  0  درصد

تا چه اندازه تیزر ویدئویی براي تبلیغ   15  384  55  164  110  55  فراوانی
افزار  نامزدها و احزاب در نرم

اجتماعی تلگرام نظر شما را به خود 
  ؟جلب کرده است

  100  3/14  9/42  6/28  3/14  درصد

تا چه اندازه انیمیشن براي تبلیغ   16  384  55  164  110  55  فراوانی
افزار   در نرمنامزدها و احزاب

اجتماعی تلگرام نظر شما را به خود 
  ؟جلب کرده است

  100  3/14  9/42  6/28  3/14  درصد

تا چه اندازه شما با دیدن شعارهاي   17  384  0  0  110  274  فراوانی
افزاراجتماعی  تبلیغاتی نامزدها در نرم

اقدام )ییوئیا تیزر وید عکس(تلگرام
  ؟اید ي دهی نمودهرأبه انتخاب و 

  100  0  0  6/28  4/71  درصد

تا چه اندازه نظر دیگر کاربران درباره   18  384  0  164  110  110  فراوانی
افزار تلگرام  نامزدها و احزاب در نرم

در نظر شما براي انتخاب نامزد و 
  ؟احزاب نقش داشت

  100  0  9/42  6/28  6/28  درصد
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 گروه تعداد اعضاي یک صفحه یا  19  384  55  164  55  110  فراوانی
افزار اجتماعی تلگرام  غاتی در نرمیتبل

تا چه اندازه در جلب نظر شما براي 
  ؟ي دادن نقش داشترأ

  100  3/14  9/42  3/14  6/28  درصد

افزار  جذابیت شعارها در تبلیغات نرم  20  384  0  110  274  0  فراوانی
اجتماعی تلگرام تا چه اندازه در 

  100  0  6/28  4/71  0  درصد  جلب نظر شما نقش داشت؟

اماکن ( ها سمبلاستفاده از نمادها و   21  384  0  110  220  54  فراوانی
افزار  در تبلیغات نرم...) تاریخی و

اجتماعی تلگرام تا چه اندازه در 
  ؟جلب نظر شما نقش داشت

  100  0  6/28  1/57  3/14  درصد

ت ي مشهور درتبلیغاها چهرهاز استفاده  22  384  0  274  55  55  فراوانی
اندازه  افزار اجتماعی تلگرام تا چه نرم

  100  0  4/71  3/14  3/14  درصد  ؟در جلب نظر شما نقش داشت

با توجه به ظاهر زیباي تبلیغات در   23  384  0  164  164  55  فراوانی
تلگرام، این شبکه تا چه اندازه 
توانست در تصمیم شما براي 

  ؟ي دادن اثرگذار باشدرأانتخاب و 
  100  0  9/42  9/42  3/14  درصد

تا چه اندازه شعارهاي انتخاباتی در   24  384  55  274  55  0  فراوانی
تلگرام باعث شد انتخاب نامزد مورد 

هاي  نظر را نسبت به تبلیغات رسانه
  سنتی ترجیح دهید؟

  100  3/14  4/71  3/14  0  درصد

هاي منتشر  یغتبلشما به چه اندازه   25  384  0  0  164  220  فراوانی
افزار اجتماعی تلگرام را  ر نرمشده د

  100  0  0  9/42  1/57  درصد  ؟با دیگران به اشتراك گذاشتید

به نظر شما تبلیغات نامزدها واحزاب در   26  384  55  164  164  0  فراوانی
افزار اجتماعی تلگرام به چه اندازه  نرم

  100  3/14  9/42  9/42  0  درصد  ؟براي کسب اطالعات نقش داشت

تا چه اندازه از سرعت دسترسی به   27  384  55  164  55  110  فراوانی
هاي نامزدها و احزاب که از  دیدگاه

طریق تبلیغات تلگرام منتشر گردید 
  راضی هستید؟

  100  3/14  9/42  3/14  6/28  درصد
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هاي  بیشتر چه نوع پیام در جریان انتخابات دوازدهم ریاست جمهوري -28
  ی را در تلگرام مشاهده نمودید؟تبلیغات

  هاي تبلیغاتی یامپ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قالب -6جدول 
  درصد فراوانی  فراوانی  قالب پیام تبلیغاتی

  3/14  55  متن تبلیغاتی
  3/14  55  عکس

  0  0  انیمیشن
  3/14  54  تیزر

  1/57  220  ترکیبی
  

اي بودن آن است که  چند رسانهاجتماعی تلگرام  افزار عمده دالیل جذابیت نرم
هاي  هاي رسانه به دیگر بیان تلگرام تمام قابلیت. همزمان هم متن دارد و هم تصویر

بر همین اساس . یکجا در خود جا داده استرا ) روزنامه، رادیو و تلویزیون(سنتی 
هاي سنتی را یکجا با خود همراه داشته  دهند که رسانه است که استادان ترجیح می

هاي  شود اکثریت پاسخگویان پیام  مشاهده می6همانطور که در جدول شماره . ندباش
  .ندا هترکیبی را در جریان انتخابات دوازدهم ریاست جمهوري اسالمی ایران مشاهده کرد

  
 تبلیغات انتخابـاتی نامزدهـا و احـزاب در          يها  صفحههدف شما از دیدن       -29

  افزار اجتماعی تلگرام چیست؟  نرم
ي ها صفحهزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب هدف از دیدن  تو-7جدول 

  تبلیغات انتخاباتی
  درصد فراوانی  فراوانی  قالب پیام تبلیغاتی

  6/28  110  پر کردن اوقات فراغت
  1/57  220  آشنایی با نامزدها و احزاب

  0  0  انتخاب
  3/14  54  سایر
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خوبی به نقش ها به  در جریان انتخابات ریاست جمهوري تمام احزاب و گروه
گذاري خوبی را بر روي آن  بدیل این رسانه نوظهور در جامعه واقف بودند و سرمایه بی

بر این اساس نیازهاي جامعه و . هاي آن حداکثر بهره را گرفتند انجام دادند و از قابلیت
طبق  .ها استادان به عنوان رهبران فکري جامعه را درك و برطرف نمودند در رأس آن

 اکثریت پاسخگویان آشنایی با نامزدها و احزاب را یکی از اهداف دیدن ،)9(جدول 
  .دانستند هاي تبلیغاتی می صفحه

  
افزار اجتماعی تلگرام   بیشترین شعارهاي که در جریان انتخابات در نرم-30

  دریافت نمودید مربوط به کدام جریان بوده است؟
  هاي انتخاباتی عار انتخاباتی جریان توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دریافت ش-8جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  قالب پیام تبلیغاتی
  3/14  54  اصولگرایان

  1/57  220  اصالح طلبان
  0  0  مستقلین
  6/28  110  اعتدالیون

  0  0  سایر
  

 افزار ی که در جریان انتخابات در نرمیاز نظر پاسخگویان بیشترین شعارها
دلیل آشکار این . ود مربوط به جریان اصالح طلبان بوداجتماعی تلگرام دریافت شده ب

. هاي رسمی جویا شد طبان در رسانه  عدم پوشش مناسب اخبار اصالحدتوان وضع را می
اند و  هاي رسمی گله داشته این طیف جامعه همیشه از نقدهاي غیرمنصفانه در رسانه

 از این فضا را به خود طبیعی است که بر این رسانه نوظهور تکیه کنند و بیشترین سهم
  .اختصاص دهند
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تري در اثربخشی تبلیغات انتخاباتی نامزدها و احزاب   کدام عامل نقش مهم-31
  افزار اجتماعی تلگرام در انتخاب شما داشت؟ در نرم

   توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ویژگی موثرتر در تبلیغات انتخاباتی-9جدول 
ات نقش مهم تري در اثر بخشی تبلیغ

  انتخاباتی
  درصد فراوانی  فراوانی

  3  11  رنگ تبلیغ
  85  329  شعار تبلیغاتی

  3  11  اندازه و ابعاد تبلیغ
  3  11  نحوه طراحی تبلیغ

  3  11  تکرار تبلیغ
  3  11  استفاده از ویدئو

  
ین نقش در اثربخشی تبلیغات تر مهماز نظر اکثریت پاسخگویان شعار تبلیغاتی 

شعارهایی که احزاب . داشترا اجتماعی تلگرام  افزار حزاب در نرمانتخاباتی نامزدها و ا
  .کشاند را به جریان تهییجی انتخابات می

  
   است؟تر مهمبه نظر شما براي جذب مخاطب کدام گزینه  -32

ین عامل اثربخش در تر مهم توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ترتیب -10جدول 
  تبلیغات انتخاباتی

ثر بخشی تبلیغات نقش مهم تري در ا
  انتخاباتی دارد

  درصد فراوانی  فراوانی

  3/14  55  محتواي تبلیغ
  3/14  55  ساختار تبلیغ

  1/57  220  ترکیبی
  3/14  54  سایر
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به نظر شما در جریان انتخابات دوازدهم ریاست جمهوري کدام روش  -33
  تبلیغاتی براي جذب مخاطب موثرتر بود؟

ین روش تبلیغاتی براي جذب تر مهمیان بر حسب  توزیع فراوانی پاسخگو-11جدول 
  مخاطب

  درصد فراوانی  فراوانی  روش تبلیغاتی براي جذب مخاطب
  6/6  24  تبلیغات منبري و رو در رو

  3/17  67  هاي ستنی رسانه
  19  73  تبیلغات محیطی

  1/57  220  هاي اجتماعی نوین شبکه
  

ین روش تبلیغاتی براي تر ممههاي اجتماعی نوین   شبکه،از نظر اکثریت مخاطبان
هاي  ، رسانهبیان شدهاي قبلی هم  همانطور که در تحلیل. جذب مخاطب بوده است

اند و اما مخاطب امروزي نیازهاي  هاي پیشین بر جذب سنتی گام نهاده سنتی و روش
 تعامل چه چیزي بهتر از تلگرام که معیار انتخاب و. جدیدي دارد، بر تعامل اصرار دارد

  .دهد قش فعال به مخاطب مین و استجبار  نه او
  

  آمار استنباطی
در این بخش به بررسی و تحلیل آزمون فرضیات تحقیق خواهیم پرداخت و رابطه هر 

  .متغیر با مشارکت در انتخابات سنجیده شده است
و » تلگرام «یغاتی تبلوهايئ و ویدها شنیمی جلب توجه به انبین :فرضیه اول

  . وجود دارديابطه معنادار، رشرکت در انتخابات
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شن و ویدئوهاي یفراوانی مربوط به جواب پاسخگویان مبنی بر نقش انیم -12جدول 
  تبلیغاتی و شرکت در انتخابات

 خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد  جمع گزینه

 آماره

 فراونی 55 110 164 55 384

 درصد 3/14 6/28 9/42 3/14 100

  
 55 نفر نمونه مورد مطالعه، 384ن است که از مجموع ، حاکی از آ12نتایج جدول 

 164 درصد گزینه کم، 6/28 نفر معادل 110 درصد را گزینه خیلی کم، 3/14نفر معادل 
خیلی زیاد را   درصد گزینه3/14 نفر معادل 55 درصد گزینه زیاد و 9/42نفر معادل 
  .اند جواب داده

  
  ر مورد فرضیه اول نتایج حاصل از آزمون کاي اسکوئر د-13جدول 

Sig  سطح
  معنی داري

 فراوانی کاي اسکوئر درجه آزادي
                          آماره ها

 فرضیه اول

000/0 3 85/18 384 
ها  شنیانیم رابطه جلب توجه

 با شرکت در انتخابات

  
از کاي  df=3با درجه آزادي ) =85/18O2X(چون کاي اسکوئر مشاهده شده 

توان گفت که آزمون کاي  تر است، بنابراین می  بزرگ=815/7c2X اسکوئر جدول
توان گفت بین  به عبارت دیگر می.  درصد معنادار است5اسکوئر در سطح آلفاي 

 ها جلب توجه به انیمیشنبنابراین بین . داري وجود دارد انظرات پاسخگویان تفاوت معن
. معناداري وجود دارد، رابطه شرکت در انتخاباتو » تلگرام « تبلیغاتیو ویدیوهاي
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 درصد به جامعه آماري 95توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال  همچنین می
  .استادان تعمیم داد

  
ــرم: فرضــیه دوم ــاي ن ــین کارکرده ــاعی  ب ــزار اجتم ــبکه(» تلگــرام«اف اي  ش

کاندیـداهاي   هـاي تبلیغـاتی     و انتـشار پیـام    ) بودن، در دسترس بودن، سـرعت بـاال       
  .ابطه معناداري وجود داردانتخابات ر

هاي   فراوانی مربوط به جواب پاسخگویان مبنی بر نقش کارکردهاي شبکه-14جدول 
  اجتماعی وانتشارپیام هاي تبلیغاتی

 گزینه
  جمع

خیلی 
 زیاد

 کم زیاد
خیلی 

 آماره کم

 فراونی 110 164 55 55 384

 درصد 6/28 9/42 3/14 3/14 100

  
 نفر نمونه مورد مطالعه، 384ز آن است که از مجموع  حاکی ا14نتایج جدول 

 درصد گزینه کم، 9/42 نفر معادل 164 درصد گزینه خیلی کم، 6/28 نفر معادل 110
خیلی زیاد را   درصد گزینه3/14 نفر معادل 55 درصد گزینه زیاد و 3/14 نفر معادل 55

  .اند جواب داده
  

  ر مورد فرضیه دوم نتایج حاصل از آزمون کاي اسکوئر د-15جدول 
Sig  سطح

  معنی داري
 فراوانی کاي اسکوئر درجه آزادي

                           آماره ها
 فرضیه دوم

000/0 3 857/18 384 

هاي  کارکردهاي شبکه
هاي  اجتماعی وانتشارپیام

 تبلیغاتی
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 از کاي df=3با درجه آزادي ) =85/18O2X(چون کاي اسکوئر مشاهده شده 
توان گفت که آزمون کاي اسکوئر  تر است، بنابراین می  بزرگ=815/7c2Xل اسکوئر جدو

بین نظرات که توان گفت  به عبارت دیگر می.  درصد معنادار است5در سطح آلفاي 
اجتماعی  افزار  بنابراین بین کارکردهاي نرم.داري وجود دارد اپاسخگویان تفاوت معن

هاي تبلیغاتی  و انتشار پیام) رعت باالاي بودن، در دسترس بودن، س شبکه(» تلگرام«
همچنین . کاندیداهاي انتخابات دوازدهم ریاست جمهوري رابطه معناداري وجود دارد

  . درصد به جامعه آماري تعمیم داد95توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال  می
در شرکت و  »تلگرام«نامزدها در غات ی تبل وت شعارهاین جذابیب: فرضیه سوم

  . وجود دارديمعنادار  رابطهانتخابات
  

   توزیع فراوانی مربوط به جذابیت شعارها و شرکت در انتخابات-16جدول 
خیلی   جمع گزینه

 زیاد

خیلی  کم زیاد
 آماره کم

 فراونی 0 0 274 110 384

 درصد 0 0 4/71 6/28 100

  
ه مورد مطالعه،  نفر نمون384، حاکی از آن است که از مجموع 16نتایج جدول 

 درصد گزینه خیلی زیاد 6/28 نفر معادل 24  درصد گزینه زیاد و4/71 نفر معادل 274
  .اند را جواب داده

  
   نتایج حاصل از آزمون کاي اسکوئر در مورد فرضیه سوم-17جدول 

Sig  سطح
  معنی داري

 فراوانی کاي اسکوئر درجه آزادي
                        آماره ها

 فرضیه سوم

000/0 3 857/18 384 
جذابیت شعارها و شرکت 

 انتخابات
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از کاي  df=1با درجه آزادي ) =42/15O2X(چون کاي اسکوئر مشاهده شده 
توان گفت که آزمون کاي  تر است، بنابراین می  بزرگ=84/3c2Xاسکوئر جدول 

 بینکه توان گفت  به عبارت دیگر می.  درصد معنادار است5اسکوئر در سطح آلفاي 
  وبین جذابیت شعارها بنابراین .داري وجود دارد انظرات پاسخگویان تفاوت معن

همچنین .  رابطه معناداري وجود داردشرکت در انتخابات و »تلگرام«نامزدها در تبلیغات 
  . درصد به جامعه آماري تعمیم داد95توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال  می

  
کاندیداها و احزاب غات یها در تبل ه از نمادها و نشانهن استفادیب: چهارمفرضیه 

  . وجود دارديرابطه معنادارشرکت در انتخابات  و »تلگرام«در
  

  استفاده از نمادها وشرکت در انتخابات  توزیع فراوانی مربوط به-18جدول 
خیلی   جمع گزینه

 زیاد

خیلی  کم زیاد
 آماره کم

 فراونی 0 220 110 54 384

 درصد 0 1/57 6/28 3/14 100

  
 نفر 220 نفر نمونه مورد مطالعه 384دهد که از مجموع  ، نشان می18نتایج جدول 

 نفر معادل 54 درصد گزینه زیاد و 6/28 نفر معادل 110 درصد گزینه کم، 1/57معادل 
  .اند درصد گزینه خیلی زیاد را جواب داده 3/14

  
   در مورد فرضیه چهارم نتایج حاصل از آزمون کاي اسکوئر-19جدول 

Sig  سطح
  معنی داري

 فراوانی کاي اسکوئر درجه آزادي
  آماره ها

 فرضیه چهارم

000/0 2 24 384 
استفاده از نمادها وشرکت 

 در انتخابات
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 از کاي اسکوئر =2dfبا درجه آزادي ) =24X2O(چون کاي اسکوئر مشاهده شده 
 گفت که آزمون کاي اسکوئر در توان تر است، بنابراین می  بزرگ=99/5c2Xجدول 

به عبارت دیگر بین نظرات پاسخگویان تفاوت .  درصد معنادار است5سطح آلفاي 
کاندیداها و ها در تبلیغات  بین استفاده از نمادها و نشانهبنابراین . داري وجود دارد امعن

توان  همچنین می. رابطه معناداري وجود داردشرکت در انتخابات  و »تلگرام«احزاب در 
  . درصد به جامعه آماري تعمیم داد95نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال 

  
غـات  یدرتبلهـاي افـراد صـاحب نفـوذ سیاسـی       انتشار پیـام ن یب: فرضیه پنجم 

  . وجود داردي معنادارهرابط شرکت در انتخاباتو  »تلگرام«انتخاباتی در 
  هور و شرکت در انتخابات توزیع فراوانی مربوط به انتشار افراد مش-20جدول 

خیلی   جمع گزینه
 زیاد

خیلی  کم زیاد
 آماره کم

 فراونی 55 55 274 0 384

 درصد 3/14 3/14 4/71 0 100

  
 55 نفر نمونه مورد مطالعه، 384ن است که از مجموع آ، حاکی از 20نتایج جدول 

 نفر 274  وکم درصد گزینه 3/14 نفر معادل 55درصد گزینه خیلی کم،  3/14معادل 
  .اند  درصد گزینه زیاد را جواب داده4/71معادل 

  
   نتایج حاصل از آزمون کاي اسکوئر در مورد فرضیه پنجم-21جدول 

Sig  سطح
  معنی داري

 فراوانی کاي اسکوئر درجه آزادي
  آماره ها

 پنجم فرضیه

000/0 2 85/54 384 
انتشار افراد مشهور و 

 انتخاباتدر شرکت 
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 از کاي =2dfبا درجه آزادي ) X2O= 85/54(ئر مشاهده شده چون کاي اسکو
تر است، بنابراین آزمون کاي اسکوئر در سطح آلفاي   بزرگ=99/5c2Xاسکوئر جدول 

داري وجود ابه عبارت دیگر بین نظرات پاسخگویان تفاوت معن.  درصد معنادار است5
در تبلیغات احب نفوذ سیاسی هاي افراد ص انتشار پیامبین توان گفت  بنابراین می. دارد

همچنین .  معناداري وجود داردهرابط شرکت در انتخابات و »تلگرام«انتخاباتی در 
  . درصد به جامعه آماري تعمیم داد95توان نتایج حاصل از این آزمون را با احتمال  می

  
افزار اجتماعی تلگرام در  اعتماد به تبلیغات نامزدها در نرمن ی ب:فرضیه ششم

  .سه با صداوسیما رابطه معناداري وجود داردمقای
 در مقایسه با صداوسیما» تلگرام«در اعتماد به تبلیغات  توزیع فراوانی مربوط به -22جدول 

  شرکت در انتخاباتو 
 گزینه

  جمع
خیلی 
 زیاد

 کم زیاد
خیلی 

 آماره کم

 فراونی 0 110 220 54 384

 درصد 0 6/28 1/57 3/14 100
  

 نفر نمونه مورد مطالعه، 384، حاکی از آن است که از مجموع 22 نتایج جدول
 نفر معادل 54و   درصد گزینه زیاد1/57 نفر معادل 220 گزینه کم، 6/28 نفر معادل 110

  .اند  درصد گزینه خیلی زیاد را جواب داده3/14
  

   نتایج حاصل از آزمون کاي اسکوئر در مورد فرضیه ششم-23جدول 
Sig  سطح

  ريمعنی دا
 فراوانی کاي اسکوئر درجه آزادي

  آماره ها
 فرضیه ششم

000/0 2 24 384 

اعتماد به نامزد تحت تأثیر 
در مقایسه  »تلگرام«تبلیغات 
 صداوسیما با
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ــده     ــشاهده ش ــکوئر م ــاي اس ــون ک ــه آزادي  ) X2O= 24(چ ــا درج  از =2dfب
ــزرگ=99/5c2X کــاي اســکوئر جــدول ــر اســت، پــس آزمــون کــاي    ب اســکوئر در ت

تــوان گفــت بــین نظــرات  بــه عبــارت دیگــر مــی.  درصــد معنــادار اســت5ســطح آلفــاي 
در غــات ین اعتمــاد بــه تبل یبــداري وجــود دارد بنــابراین   اپاســخگویان تفــاوت معنــ  

ــرام« ــیما  »تلگ ــا صداوس ــسه ب ــات و  در مقای ــرکت در انتخاب ــادار ش ــه معن ــود ي رابط  وج
ــسب   دارد ــه ن ــذیري ب ــت اعتمادپ ــرام قابلی ــات در تلگ ــا   و تبلیغ ــسه ب ــادتري در مقای ت زی

ــیما دارد ــی. صداوس ــین م ــال     همچن ــا احتم ــون را ب ــن آزم ــل از ای ــایج حاص ــوان نت  95ت
  .درصد به جامعه آماري تعمیم داد

  
  گیري نتیجه

اجتماعی تلگرام در تبلیغات انتخابات  افزار شناخت نقش نرمهدف از مقاله جاري 
ها و  تا بر اساس تئوريدر این راستا تالش شد .  بوددوازدهم ریاست جمهوري

تحقیقات انجام شده زوایاي نظري کار مورد بررسی قرار گیرد و بر همین اساس 
پس از انجام پیمایش و تحلیل آماري، نتایج فرضیات مورد . فرضیاتی نیز مطرح گردید

  .در این بخش به بیان نتایج نهایی مقاله پرداخته شده است. آزمون قرار گرفتند
  

   نتایج توصیفی-
 با توجه به جایگاه اینترنت در زمانه حاضر و گستردگی این پدیده در جامعه -

امروزي ایران طبیعی است که استادان و صاحبنظران دانشگاه هم آمار باالیی در استفاده 
  .هاي متعددي دارد از اینترنت داشته باشند که این میزان استفاده

م در میان کاربران ایران، بیشترین اجتماعی تلگرا افزار  با توجه به جایگاه نرم-
فراوانی استفاده از تلگرام در جریان انتخابات ریاست جمهوري، بر حسب ساعت در 

 افزار  ساعت در شبانه روز از نرم3 الی 2میان استادان مربوط به پاسخگویانی است که 
اجتماعی  ارافز به جایگاه اینترنت و نرم).  درصد8/42 (کنند اجتماعی تلگرام استفاده می
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آید این است که  در میان استادان و کاربران پژوهش اشاره گردید، اما سوالی که پیش می
این میزان باال و حداکثري که جزء الینفک زندگی در زمانه حاضر شده است، چه 

 از این پدیده نوین و شگرف یبه بیان دیگر، کاربران به چه دالیل. اي دارد استفاده
  نماید؟ چه نیازي را برطرف میاین پدیده  د ونکن استفاده می

 آگاهی از مسائل اجتماعی و سیاسی روز ایران باالترین دلیل استفاده در میان -
به دیگر بیان استادان دانشگاه در جایگاه علمی خود نگاه ).  درصد4/71(دارد را کاربران 

د، هدف شمه ذکر اما همانطور که در مقد. گذرد، دارند مهمی به آنچه پیرامون خود می
اجتماعی تلگرام در انتخابات دوازدهم ریاست  افزار ما در این مقاله بررسی نقش نرم

هاي شهر تهران بود که تا اینجاي کار  جمهوري اسالمی ایران از منظر استادان دانشگاه
نتایج توصیفی به این مهم دست یافتیم که تلگرام نقش اساسی در آگاهی از مسائل روز 

حال در ادامه به این مهم خواهیم پرداخت که تلگرام چه . نمونه آماري دارددر میان 
  ت دوازدهم ریاست جمهوري داشته است؟باجایگاهی در انتخا

میزان زیاد و خیلی به در جریان انتخابات )  درصد2/57( حدود نیمی از کاربران -
 .اند اده کردهاجتماعی تلگرام جهت آگاهی از این رویداد استف افزار زیاد از نرم

اجتماعی تلگرام در توجه به تبلیغات  افزار کدام از کاربران نقش نرم  هیچ-
یر آن بر دیدگاه و جلب توجه به نامزد و حزب تأثاند و همگی به  نفی نکردهرا کاربران 

 . اذعان دارندها آنبا خاصی و آشنایی بیشتر 

اجتماعی تلگرام  افزار از طریق نرم بیشتر از نیمی از کاربران به نقش تبلیغات نامزدها -
 .اند ي دادن اشاره داشتهرأدر جریان انتخابات و ترغیب به 

هاي ترکیبی را در جریان انتخابات ریاست جمهوري   اکثریت پاسخگویان پیام-
ین عامل اثربخش در تبلیغات انتخاباتی را مربوط به این نوع تر مهمند و ا همشاهده کرد

  .اند رسانی دانسته اطالع
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ا و احزاب را یکی از اهداف دیدن ه اکثریت پاسخگویان آشنایی با نامزد-
  .دانستند اجتماعی تلگرام می افزار هاي تبلیغاتی در نرم صفحه

اجتماعی  افزار ی که در جریان انتخابات در نرمی از نظر پاسخگویان بیشترین شعارها-
  .تلگرام دریافت شده، مربوط به جریان اصالح طلبان بود

در اثربخشی تبلیغات را  نقش ینتر مهم از نظر اکثریت پاسخگویان شعار تبلیغاتی -
  .اجتماعی تلگرام داشت افزار انتخاباتی نامزدها و احزاب در نرم

اي تلگرام و انواع شگردهاي تبلیغاتی در این شبکه در مقایسه با   خصوصیات شبکه-
از . سوي کاربران داشته است از ن شبکهی نقش وافر و مهمی در انتخاب ا،هاي سنتی رسانه

ین روش تبلیغاتی براي جذب مخاطب تر مهمهاي اجتماعی نوین  نظر اکثریت مخاطبان شبکه
 ). درصد85(بوده است 

  
  گیري تبیینی نتیجه

 که در جریان انتخابات دوازدهم ریاست هاي تبلیغی مدرن کی از شیوه ی-
هاي پرسش و  ، اتاقاي داشت  گسترده پوششگیري از فضاي مجازي  با بهرهجمهوري

و هر ه  که به عنوان فضایی براي تضارب آرا اعضا با نامزدها طراحی شدی بودپاسخ
ها  ها، برنامه نامزدها، گفتمان در حوزه نقد تفکر و دیدگاهنمایندگان شب با آمدن یکی از 
اي  اصیت شبکهدر کنار این ویدیوهاي تبلیغاتی که به دلیل خ. دش و مطالبات انجام می

اي بودنش شایان توجه و اهمیت بود، کارهاي هنري  تلگرام در انتقال سریع و چندرسانه
مهم جریان تبلیغاتی نامزدها و احزاب بود که به خوبی موارد سازي از دیگر  شنیو انیم
را و بنري ) صداوسیما(هاي سنتی  اجتماعی تلگرام در قیاس با سایر روش افزار نرمنقش 

 قدیمی تبلیغ امروز کارساز هاي شیوهکه  اند برخی نامزدها مطرح کرده.  بودنددریافته
 و آلنیست و نامزدها باید با ایجاد توفان فکري، تصمیم سازي گروهی، تکنیک اس آي 

دوئل تبلیغی، اعتماد سازي، کشش و ارسال پیام، دادوستد رفتاري و اخالقی را چاشنی 
ي موسوم در این انتخابات کاندیداها. قبالی داشته باشدشان ا پوستر چسبانی کنند تا بلیط
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، از مدت ها قبل از آغاز انتخابات شروع به حضور در به جریان اعتدال و اصالح طلب
 تا بیشتر ؛ با شعارهاي زیبا و البته همانند مردم در یک فضاي جدید،این فضا کرده بودند

ها واقف شدند وارد  اهمیت این شبکهکم بر   هم که کمهاشناخته شوند، اندکی از کاندیدا
عبارتی برخالف آنچه ه  ب.این شبکه شدند تا جمع همه کاندیداها در تلگرام تکمیل شود

براي تبلیغات محیطی زمان تعیین شده بود، تبلیغات در تلگرام بدلیل نبود قانون در این 
یغات و حتی بعد  قبل از آغاز زمان رسمی تبلنامزدها. زمینه آزاد و بدون محدودیت بود

نمایی  از پایان این زمان با استفاده از حداکثر ظرفیت تلگرام اقدام به تبلیغات و قدرت
ترین آن تبلیغات جریان موسوم به امید در این فضا و جریان مقابل در  کردند که مهم

در مبارزات . دش اعتدال و اصالحاتفضاي حقیقی بود که منجر به پیروزي جریان 
ها و فنون جهت ترغیب و جلب  ا مشاوره کارشناسان، معموالً آخرین روشانتخاباتی ب
ها تغییر و   و روشهاد و هر روز این ابزارنشو دهندگان به کار گرفته می توجه راي
ترین اشکال تبلیغات انتخاباتی در گذشته به صورت پوستر و  مهم. یابند تحول می

هاي مرجع و  نفوذ و نماینده گروه يهاي حزبی و شرکت در سخنرانی افراد ذ بیانیه
با عمومیت یافتن این . هاي گروهی و یا در تجمعات مردمی بود تاثیرگذار در همایش

بعدها . ها و ابتکارات جدید و نو بودند ابزارها کارشناسان فن و خبره بدنبال طراحی
ولت  برآمدند که روز- رادیو و سینما-هاي جدید مثل احزاب درصدد استفاده از رسانه

 به نحو مؤثري از 1930 نخستین رهبر سیاسی بود که در دهه آمریکارئیس جمهور 
هاي مبارزات انتخاباتی گذشته   سپس تکنولوژي نوین تلویزیون شیوه.رادیو استفاده کرد

هاي جدید سیاستمداران را قادر ساخت تا از طریق تلویزیون با  را منسوخ کرد و روش
 دهنده به صورت چهره به چهره ارتباط برقرار رأي صدها  دهنده به جايرأيها  میلیون

 در ایران دوازدهم ریاست جمهوري به تاسی از انتخابات مجلس دهمانتخابات اما . کنند
هاي نوین، شاهد فضاي تبلیغاتی متفاوت از   از این ابزارها و روشمتأثراسالمی نیز 

  .هاي پیشین بود دوره
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اي طوالنی دارد و در نوع سنتی آن چسباندن  ابقهتبلیغات انتخاباتی در ایران س -
 رمانتیک بر نقاط مختلف شهر، استفاده از بعضاًپوستر کاندیداها با شعارهاي جذاب و 

بنرهاي تبلیغاتی عظیم در محل ستاد انتخاباتی و برخی نقاط شهر، سخنرانی در مساجد 
 و تبلیغات در اجتماعیهاي انتخاباتی با اصناف و اقشار مختلف   نشست،ها و دانشگاه

ها  ها و همایش  از جمله آن است که البته این روزها این نشسترسانه رادیو و تلویزیون
 پیش روي دیپلماسی مسائلبا موضوعات روز از جمله شرایط سیاسی، اقتصادي کشور، 

ها نیز آمیخته است و کاندیداها به عنوان افرادي  الملل از جمله تحریم و عرصه بین
با ظهور رشد و . پردازند ظر و صاحب ایده به طرح مباحث و نظرات خود میصاحبن

هاي ایجاد جذابیت در تبلیغات  ها وابزارهاي ارتباطی مدرن جلوه تحول در فناوري
روزتر هستند   بهاصطالحاً که نامزدهاانتخاباتی نیز متحول شده است، در این میان برخی 

رار دادن زندگی نامه، سوابق، عکس، نظریات و با ایجاد سایت اینترنتی براي خود و ق
باورهاي خود تالش دارند به ذهن افراد جستجوگر در فضاي وب راه یابند که در این 

ها نیز بخشی دیگر از این شیوه را شکل  هاي اجتماعی و وبالگ میان استفاده از شبکه
 کرده و در آن هایی  اقدام به ایجاد وبالگنامزدهاگرفته و حتی برخی از طرفداران 

  .دهند هایی در طرفداري از کاندیداي مورد نظر خود قرار می پست
تأثیر در  گیري از تلگرام عامل بی  جذابیت شعارها در جریان انتخابات با بهره-

اینگونه بود که پیروز نهایی کارزار . شرکت انتخابات نبوده است، جذابیتی مثال زدنی
فضایی که حتی رها باشد اما فیلتر . اوان داشتانتخابات بر فضاي مجازي تاکید فر

اند  رفته هاي اختناق و سرکوب همواره به کار می در حیات سیاسی سنتی روش. نباشد
هاي سیاسی جدید به  اما اکنون اسطوره. هاي که امروزه دیگر کاربردي ندارند شیوه
هاي سیاسی جدید  به گفته ارنست کاسیرر اسطوره .کنند اي کامالً متفاوت عمل می شیوه

همچون ) رهاي خاص هر کشو هاي و استفاده از اسطوره از طریق تبلیغات و رسانه(
مردمان قربانی . کند  که قربانی خود را پیش از حمله فلج میکنند یماري عمل م

ها  آن. ها مقاومتی جدي نشان دهند شوند بی آنکه در برابر آن هاي سیاسی می اسطوره
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هرمز،  (اند  واقعاً چه اتفاقی افتاده است مغلوب و منقاد شدهپیش از آن که دریابند
هاي در این زمینه وجود دارد  خطري جدي که هم پاي تبلیغات و رسانه). 43: 1378

 که از موانع تحقق دموکراسی ؛تسلط اسطوره بر خرد جمعی در آغوش تبلیغات است
بویژه زمانی که انتخاب این سلطه . در ایران همین تقابل اسطوره و آگاهی بوده است

در کشورهاي  .گیرد، قابل تشخیص است  صورت میدهی ينخبگان سیاسی از طریق رأ
هاي  جهان سوم که در آن هنوز احزاب بزرگ و قوي شکل نگرفته و مردم از آگاهی

سیاسی باالیی برخوردار نیستند، تبلیغات نقش مهمی در تعیین گرایشات سیاسی و رفتار 
تبلیغات یکی از بهترین ابزارها براي ایجاد، تقویت یا تغییر نگرش  .رد مردم دادهی يرأ

اي که بسیاري از مردم کاندیداها را از  به گونه. مردم نسبت به امري یا فرد خاصی است
اي براي  در یک تعریف روشن، تبلیغات تالش آگاهانه. شناسند طریق تبلیغات می
اسطوره سیاسی مشخصاً با . ان شده استها از طریق ارتباطات عنو دگرگونی طرزتلقی

هاي سیاسی  اسطوره. شود توجه به ارتباطش با قدرت و ایجاد مشروعیت تعریف می
اي مشخص با  ها هستند که در قالب و محتواي خود گویاي رابطه گروهی از اسطوره
هاي قدرت پیش از هر چیز در پی ایجاد  نمادها و نشانه. باشند مفهوم قدرت می

ها  اند یعنی در پی آنکه فرمانروایی و فرمانبرداري را در میان انسان  بودهمشروعیت
  .ممکن سازند

 شبکه تلگرام انتخاباتی و شعارهاي آنان در صفحاتژست کاندیداها در  -
 يهاست که کاندیداها تالش دارند از آن براي رأ تبلیغاتی نیز برخی دیگر از جذابیت

  استفاده از پرچم ایران،ها مانند ستفاده از نمادها و نشانهدر این بین ا. آوري استفاده کنند
هاي مسووالن عالی نظام، استفاده از   عکسهاي حصر شده، اماکن مذهبی، اسطوره

شعارهاي رمانتیک و هنري و کلمات قصار برخی از متفکران و اندیشمندان تاریخی و 
هاي ایجاد  گر راهمعاصر و مسووالن عالی نظام مقدس جمهوري اسالمی نیز از دی

تر خود که در  هاي قدیمی جذابیت انتخاباتی است که البته برخی از کاندیداها از عکس



 
 
 
 
 
 
 

  1396، تابستان 10هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      36

مالقات با بزرگان و افراد تاثیرگذار . کنند یتر بودند براي تبلیغات نیز استفاده م آن جوان
ا و هاي شهد ها، دیدار با خانواده و مرجع محلی و بومی، عیادت بیماران در بیمارستان

سرپرست از اموري است که همواره  جانبازان، سرکشی به سراي سالمندان و کودکان بی
به عنوان نمادي از مردمی بودن در جامعه ما مطرح بوده و اکنون نیز مورد توجه نامزدها 

مندي از جایگاه علما، مفاخر  کسب اعتماد مردم از طریق مجاورت و بهره. قرار دارد
دان و ورزشکاران محلی و بومی و گرفتن عکس یادگاري در علمی و فرهنگی، هنرمن

هاي اعالم حمایت آنان از خود، روش دیگري براي  کنار آنان و همچنین انتشار برگه
بخشی  هاي تأثیرگذار که قدرت الهام افراد و چهره. باشد یمردمی جلوه دادن کاندیداها م
گونه  تأثیرگذار شده و نتیجه را آنتوانند در امر انتخابات  براي مخاطبان خود دارند می

در سپهر سیاسی ایران امروز به دلیل فقدان احزاب سیاسی . خواهند رقم بزنند که می
ها  ها بیشتر از تشکل نفوذ، افراد و شخصیت هاي ذي قدرتمند، همواره تأثیرگذاري گروه

 و اعتدال طلب در جریان اصالح. پذیرند بوده و مخاطبان تأثیر بیشتري از این طیف می
محمد  سید هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی،مرحوم نیز وجود افرادي مانند 

نفوذي مانند کارگزاران سازندگی و اعتدال و توسعه، باعث شده  هاي ذي خاتمی و گروه
  . بدانیم دوازدهم ریاست جمهوريتا آنان را از تأثیرگذارترین افراد در جریان انتخابات

 افزایش صحت و کارایی ههاي گوناگون دربار  که در بحثیترین مقوالت مهم از -
 است کـه قصد دارند با یی نامزدهايگردد، موضوع تبلیغات از سو مطرح می انتخابات
 توجه و اعتماد شهروندان را براي به دست آوردن یشانها و برنامه ها بیان ایده

بر  ناگونی را درهاي گو این تبلیغات، روش. خود جلب نمایند هاي سیاسی به کرسی
هاي نوین  ها و همچنین ابتکار در بـه کارگیري روش  از آنیريگ گیرد که نوع بهره می
سخنرانی، مناظره، .  زیادي تسهیل نمایدیزانشدن نامزدها را به م تخابنتواند فرایند ا می

 و مجازي براي یقیهاي مستند و ایجاد اجتماعات حق چاپ پوستر و تراکت، تهیه فیلم
هاي مرسوم و   از جمله شیوهتوان یدر میان شهروندان را م هاي حمایتی د شبکهایجا

تبلیغ سیاسی و . انتخاباتی در جهان دموکراتیک قلمداد نمود  تبلیغاتینهرایـج در زمـ
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 ی به کلیت نظام سیاسی مـربوط شوند و به عبارتتوانند یآن م ها و رویکردهاي سیاست
  ).39 :1391پور،  علوي( زیربنا روبنا هستند و نه

اجتماعی تلگرام،  افزار  آمار گزینه زیاد و خیلی زیاد میزان استفاده از نرم-
نشاندهنده این واقعیت اساسی در فضاي مجازي ایران و به خصوص کانال تلگرام است 

هاي مختلفی در این شبکه شکل گرفتند  ها پیش از باال گرفتن تب انتخابات کانال ماهکه 
هر چند که به موازات توان . دادند ي مربوط به انتخابات را پوشش میکه پیش خبرها

توان در  شود و می رسانی سریع بازار شایعه هم داغ می ها در اطالع بسیار باالي این کانال
اوج این . ها را هم پیدا کرد شود، رد پاي شایعه ها نمی محتواهایی که هیچ نظارتی بر آن

 نامزدهاي را رد صالحیت ییدکه همه مردم به دنبال خبر تأگرمی بازار شایعه زمانی بود 
  .هاي مختلف بودند مورد نظرشان در جناح

اجتماعی تلگرام بر  افزار نرمبه طور کلی نتایج مقاله، بیانگر اثرات مثبت و مهمِ 
هاي شهر تهران   دانشگاهاستادانفرآیند انتخابات دوازدهم ریاست جمهوري از منظر 

هاي دولتی و سنتی  هاي اساسی خود قافیه را از رسانه رام که با ویژگیتلگ. داشته است
  .ربوده است

  
  منابع
 فصلنامه هاي اجتماعی و مشارکت سیاسی،  ، رابطه شبکه)1392. (ابراهیمی، شهروز
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