ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  ۲۰۱۶آﻣﺮﯾﮑﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
در ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﺟﺎری و ﻃﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  2016اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری را در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎ و ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ .درﺟﻪ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﯽ وﯾﮑﯽ ﭘﯿﺪﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺤﻪ ای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﻘﺶ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﺘﺼﺎص داده.
اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ روی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد  44درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﯿﻤﯽ از اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای
آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮرﺷﺎن ،ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺟﻮع ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2016اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻗﻌﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  1.7ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ دارد ﮐﻪ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺒﻠﯽ در ﺳﺎل  2012ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ .ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﻧﯿﺰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  185ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻌﺎل آن در ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﺶ
از  385ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ در آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻣﺮی
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺿﺮوری ﺑﺪل ﮔﺮدد .در واﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻧﯿﺮوی اﺿﺎﻓﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎم
ﻫﺎی ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ،
و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن و ﭼﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮ روز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮ
ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺸﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻣﺎری اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺶ از  1284ﺳﺎل زﻣﺎن
ﺻﺮف ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺤﺘﻮای ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﻠﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺎری ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  380ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن از ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ رﻗﻤﯽ 100
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ رﻗﯿﺒﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ.
ﮔﺰارﺷﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ داﻧﻠﺪ ﺗﺮاﻣﭗ را در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻮق اﻟﻌﺎده از ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ:

در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺤﻪ ای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎر زﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺗﻮﺋﯿﺘﺮی ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن و ﺗﺮاﻣﭗ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻧﺎﻣﺰد و ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎم
ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ:

ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،ﻧﻘﺶ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ .ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﺗﺎرﯾﺦ  28اﮐﺘﺒﺮ )ﻫﻔﺘﻢ آﺑﺎن( ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺗﺎ آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺧﻮراﻧﺪن اﻫﺪاف
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در آﯾﻨﺪه ای

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﻃﯽ روزﻫﺎی آﺗﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺮ ﺗﺄﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺑﺰﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

