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 چکیده

مرتبط با  شده مطرحی اجتماعی و با بررسی اخبار ها رسانهاین پژوهش با تمرکز بر بعد نظارتی 

ی نوین در نظارت بر افراد مشهور و مقامات پرداخته ها رسانه تأثیرها، به بررسی کارکرد نظارتی رسانه

باشد و نمونه شامل سه صفحه  سیاسی شبکه اجتماعی اینستاگرام می است. جامعه آماری، صفحات

تمام  صورت بهگیری  طلب، اصولگرا و مستقل است. روش نمونه سیاسی اینستاگرام با گرایش اصالح

. بدین معنا که از طریق بررسی محتوای باشد یممربوط به موضوع پژوهش  های پستشماری همه 

ی ها شبکهمربوط به نظارت  های پست، کلیه 2971ر بازه سال این سه صفحه مهم اینستاگرام د

اجتماعی بر افراد مشهور، مسئولین و مقامات استخراج و تا زمان نگارش این پژوهش سرنوشت 

موضوع شناسایی شد که با موضوع این  29یک هزار پست،  حدوداًاست. از میان  شده یبررس هرکدام

با پیگیری که در  تاًینهاموضوع مشخص شد که همه موارد  29پژوهش در ارتباط است. با بررسی این 

ی مسئول نینش عقب، ظرف حداکثر یک هفته منجر به عذرخواهی و شده انجاماین رسانه اجتماعی 

ی ها رسانهکارکرد نظارتی رسانه از طریق  تنها نهمربوطه شده است. این مهم بیانگر آن است که 

ماهیت این مدل  واسطه به، اند کردهبه موضوعی ورود  ها رسانه این هرکجااجتماعی محقق شده، بلکه 

و در حداقل زمان، مسئول مربوطه مجبور به تمکین به خواست عمومی شده است.  سرعت بهها،  رسانه

بر ساختار قدرت بسیار  ها رسانهی اجتماعی، نظارت ها رسانهتوان گفت که با ظهور  بر این اساس می

 .شود یماز قبل پیگیری  مؤثرتر

 ی اجتماعی، اینستاگرام، ساختار قدرتها رسانهنظارت،  :دواژهیکل
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 مقدمه و طرح مساله

معتقد است  2دهی افکار عمومی دارند. مک کومبز های جمعی نقش انکارناپذیری در شکل رسانه

های  ای منبعث از رسانه عمده طور بهتصویری که مردم در ذهن خود از دنیای بیرون دارند 

. شود یم( و این امر در عمده کشورهای دنیا کمابیش دیده McCombs, 1972است )جمعی 

 نیازا شیپمرسوم تا  صورت بهیی که ها نقشهای اجتماعی برخی از  و با پیدایی رسانه راًیاخ

است. یکی از  شده منتقلهای اجتماعی  شد، به رسانههای جمعی سنتی ایفا میتوسط رسانه

 نقش نظارت بر ساختار قدرت است.، ها نقشاین  نیتر مهم

کارکردهای سیاسی  ژهیو ها به یکی از مباحث مهم در مطالعات مربوط به کارکردهای رسانه

که در  کنند یها در جوامعی فعالیت م اینکه که رسانه است.« قدرت و رسانه»ها بحث  رسانه

تصادی، افراد، ها قدرت به اشکال مختلف میان نیروهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اق آن

ها به طریقی با ساختار قدرت سیاسی و  رسانه یا است. در هر جامعه شده عیها و طبقات توز گروه

هزینه و ارزشی سیاسی و اقتصادی دارد. همچنین  یا اقتصادی مربوط هستند، زیرا هر رسانه

مه . در هکنند یسیاسی، اقتصادی و حقوقی جامعه عمل م یها ها تحت نظارت نظام رسانه

حفظ قدرت وجهه خود در  ها برای کسب و ها و افراد سعی در دسترسی به رسانه جوامع گروه

 جامعه هستند.

، این است که چه کسی و شود یکه در ذهن مطرح م ییها بر پایه این مفروضات پرسش

ها دسترسی  ؟ چه کسانی به رسانهکند یها را کنترل و بر رسانه اعمال قدرت م چگونه رسانه

دید چه کسانی است؟ این سؤاالت از مسائل  از شود ی؟ و تصویری که از واقعیت ارائه مدارند

 .ها در جوامع مختلف است مطرح در مطالعه نقش و کارکردهای سیاسی رسانه

برجسته ساخته،  شیازپ شیب یها را در جوامع کنون رسانه گاهیکه نقش و جا یلیاز دال یکی

 یها خودکامه و ظهور نظام یها قدرت فیدارند. پس از تضع «یافکار عموم»است که بر  یریتأث

در حوزه  یاصل یرهایاز متغ یکیو ضرورت توجه به آن به  «یافکار عموم»دموکرات در جهان، 

چون مطبوعات،  معاصر یجمع ارتباط لیوسا یاست. درواقع در بررس شده لیتبد یاسیارتباطات س

 نیتر عنوان مهم ها را به آن توان یم ینترنتیو ا یا ماهواره یها رسانه ون،یزیو تلو ویراد ها، یخبرگزار

ها  رسانه ،یبه شمار آورد. در دوران کنون 87تا اواسط قرن  27از قرن  یاسیارتباط س لهیوس

 گر لیگذار و تحل قانون ینهادها و یاسیکننده مذاکرات مجامع س منعکس و یاسیس عیوقا رگزارشگ

                                                           
1 McCombs Maxwell 
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و  انیب یبرا یبونیتر ایعنوان سکو  به نیها همچن . رسانهشوند یمها محسوب  و مفسر و منتقد آن

 جیبس یو اشخاص برا یاسیس یها سازمان دست احزاب و در یا لهیو وس یاسیس دیاظهار عقا

ها،  دولت نیپروپاگاندا درکشمکش ب یبرا یابزار ،یمسلک دادن به مرام و لشک ای یافکار عموم

مسائل  آگاه کردن مردم از یبرا یا لهیتر وس همه مهم ا و ازه عملکرد حکومت ناظر بر نگهبان و

ها را  و رسانه یاسیقدرت س نیب کی. رابطه نزدروند یم جوامع به کار و اعمال قدرت در یمملکت

ها منظور شده است.  آن یها برا حکومت یسو جوامع مختلف از در کهشمرد  یازاتیامت از توان یم

حاکم  یاسیو بسته به نوع نظام س شود یم زین ییبه انحصارها لیتبد یموارد در ازهایامت نیالبته ا

 یانجیاطالعات و م نشر امر در ریها همواره بخش جداناپذ رسانه نیجوامع متفاوت است؛ بنابرا بر

 یریگ یانجینقش م ریدموکرات غ یها ها در نظام و مردم بوده و هستند. رسانه یاسیقدرت س نیب

 ها هستند. ناظر عملکرد حکومت ینهاد مدن کیعنوان  به

ی در لیبد یبی جمعی نقش ها رسانه هرچندهای اجتماعی، تا پیش از پیدایی رسانه

بطئی و در گستره محدود اتفاق  صورت بهی به افکار عمومی داشتند، لیکن این امر ده شکل

و به  ودش یمدر کمتر از یک ساعت خبری داغ  بعضاًی اجتماعی، ها رسانه. در عصر افتاد یم

گیری سریع آرایشی جدید در  که به معنای شکل رسد یممخاطبان نیز  نیتر دورافتادهاطالع 

افکار عمومی در خصوص خبری خاص است. این ظرفیت جدید، فضای متفاوتی برای نظارت بر 

ساختار قدرت و صاحبان قدرت فراهم آورده است. این مهم رابطه بین رسانه و قدرت را وارد 

 دی کرده است.عرصه جدی

مرتبط  شده مطرحی اجتماعی و با بررسی اخبار ها رسانهاین مقاله با تمرکز بر بعد نظارتی 

ی نوین در نظارت بر ساختار قدرت پرداخته ها رسانه تأثیرها به بررسی با کارکرد نظارتی رسانه

اعی، به ی اجتمها رسانهی افکار عمومی حول برخی اتفاقات در ریگ شکلاست و ضمن فرایند 

نظارتی  تأثیری شدن آن اتفاقات پرداخته است که همان ا رسانهعملکرد مسئولین پس از 

. با عنایت به مقدمات مطروحه سؤاالت تحقیق را باشد یمی اجتماعی بر صاحبان قدرت ها شبکه

 توان بیان کرد: در قالب سؤال ذیل می

 ابل انجام است؟های اجتماعی ق آیا نظارت بر ساختار قدرت از طریق رسانه

و کاهش  منصبان صاحبهای اجتماعی بر  تأثیر نظارت بر ساختار قدرت از طریق رسانه

 مفاسد چگونه بوده است؟

بررسی ها بیان گر آن است که با توجه به نوظهور بودن فراگیری رسانه های اجتماعی در 
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 کشور، هنوز پژوهشی در این خصوص به انجام نرسیده است.

 مبانی نظری

عنایت به موضوعی که در این مقاله مطمح نظر واقع شده، الزم است ابتدا نگاهی گذرا به با 

مراحل اقناع و ترغیب داشته باشیم. پس از آن تاثیر رسانه های جمعی بر اقناع افکار عمومی و 

تبعا تاثیر بر ساختار قدرت پرداخته خواهد شد. در ادامه و پس از بررسی رسانه ها به صورت 

زم است رسانه های اجتماعی و تاثیر آنها بر افکار عمومی که موضوع این تحقیق است به عام، ال

صورت خاص مورد بررسی قرار گیرد. نهایتا این بخش از مقاله، پس از بررسی تعاریف مختلف 

قدرت، با جمع بندی مطالب قبلی، با بررسی نظریات موجود در خصوص تاثیر رسانه های 

 رت پایان یافته است.اجتماعی بر اصحاب قد

 اقناع و ترغیب

نظارت اجتماعی، اقناع و ترغیب است و  ازجملهی اعمال هرگونه قدرتی، ا هیپایکی از مفاهیم 

ی به آن ده تیاولومخاطبان خود را در خصوص یک موضوع و  توانند یمها  اینکه چگونه رسانه

 مجاب نمایند.

 2707سال  در بار اولین برای که دانند یم یکسان نخستین را همکارانش و 2هاولند کارل گرچه

 8ی متقاعدسازینهیدرزم مطالعه به علمی پژوهش قواعد اساس بر و منظم صورت به میالدی

9همچون ریچارد پتی دیگری پردازان هینظر و محققان ازآن پس اما پرداختند،
0کاسیوپو جان و 

 از 

 براثرسازی اهتمام ورزیدند.  و مجاب 5نگرش تغییر خصوص در مطالعه و کاوش به دیگری زوایای

 نگرش، تغییر قلمرو نگرش، در که دیگری محقق صدها و پردازان هینظر این پژوهشی مستمر تالش

 از وسیعی حجم امروزه ،اند پرداختهبررسی  و تحقیق به متقاعدسازی و نگرش تغییر برای تبلیغات

 عملیات و تبلیغاتی مختلف یها بنگاه و ، مؤسساتپژوهان دانش اختیار در میتعم قابل یها افتهی

 نیتر یمیقد همکارانش و هاولند اقناع مدل شد، گفته تر پیش که گونه هماناست.  قرارگرفته روانی

 دانشگاه در را ییها شیآزما هاولند و همکارانش مجموعه است. نگرش تغییر و یمتقاعدسازمدل 

                                                           
1 Hovland 

2 Persuasion 

3 Petty 

4 Cacioppo 

5 Attitude change 
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 خصوص در خود ینظریه یبند فرمولدر  ی آنها افتهی از که دادند انجام نگرش تغییر باب در ییل

 عنوان تحت اثری در 2759 سال در را خود یها افتهی حاصل کردند. آنان استفاده یمتقاعدساز

 شش طی یمتقاعدساز هاولند، اقناع مدل اساس بر .کردند منتشر یمتقاعدساز و ارتباطات

 :از اند عبارتکه  ردیگ یم صورت اساسی ی مرحله

 آن تأثیر هرگز تحت نبیند، یا نشنود را پیام آماج مخاطب چنانچه گرفتن: قرار امپی معرض در

 معرض در مخاطب که آن است یمتقاعدساز اساسی و نخست شرط گرفت. بنابراین، نخواهد قرار

 گیرد. قرار پیام

 کند. مخاطب، آن است که او به محتوای پیام توجه بر امیتوجه به پیام؛ شرط دوم تأثیر پ .2

مربوط ی ریگ جهیپیام؛ برای آنکه مخاطب تحت تأثیر پیام قرار گیرد، حداقل باید نتدرك  .8

 به پیام را درك کند.

است  مربوط به پیام؛ برای آنکه تغییر نگرش صورت گیرد، الزم یریگ جهیپذیرش نت .9

 گیری مربوط به پیام را قبول کند.مخاطب، نتیجه

آینده قادر  را فراموش کند، پیام در ی نگرش جدید؛ چنانچه مخاطب، نگرش جدیدآوریاد .0

 به تأثیر گذاشتن بر فرد نخواهد بود.

رفتار را در  تواند یرفتار تأثیر گذارد، نگرش جدید م بر امیتبدیل نگرش به رفتار؛ چنانچه پ .5

 (.2922 )الیاسی، موقعیت، هدایت کند

 آن در افکار عمومی و اعمال قدرت تأثیری جمعی و ها رسانه

از مراحل متقاعدسازی مشخص است، رسانه نقش بسیار زیادی در این فرایند ایفا همانگونه که 

می کند. بر این اساس الزم است ابتدا به صورت عمومی نقش رسانه های جمعی و سپس به 

 های اجتماعی را در اعمال قدرت بررسی کنیم. صورت خاص جایگاه رسانه

که در زمان واحد،  استی ا رسانه یرسانه جمع شود یگفته م یجمع یها رسانه فیدر تعر

 .کندیاز افراد ارسال م یادیتعداد ز یرا برا کسانیی یها امیپ

دهی افکار عمومی دارد. ماکسول معتقد است  های جمعی نقش انکارناپذیری در شکل رسانه

های  ای منبعث از رسانه عمده طور بهتصویری که مردم در ذهن خود از دنیای بیرون دارند 

 (.Maxwell McCombs, 1972ست )جمعی ا

 جامعه افراد یها باورها و نگرش یریگ ها بر شکل تأثیر رسانه یبه بررس یمختلف یها هینظر
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عوامل اثرگذار بر  بر ها هینظر یاند. برخ پرداخته یاسیمسائل س ژهیو نسبت به مسائل مختلف، به

ها بر  رسانه یاثرگذار نزایم طور خاص، به گریتوجه دارند و دسته د یاسیس یریپذ جامعه

 یاسیها بر مشارکت س رسانه یاثرگذار ،رو نیاند. ازا را مدنظر قرار داده یافکار عموم یریگ شکل

و جامعه  یاسینظران ارتباطات، علوم س صاحبی و بررس قیمختلف موردتحق یها وهیبه ش

لعه مشارکت و باور است که مطا نیبر ا 2لرنر خصوص نیقرارگرفته است. در ا یاسیشناسان س

 لیو استفاده از وسا ینیازجمله سواد، شهرنش یعوامل مستلزم یا توسعه در هر جامعه

و معتقد است  داند یم جیبس ساز نهینقش ارتباطات، آن را زم بر دیبا تأک یاست. و یجمع ارتباط

 نیر الرنر درمجموع ب ن،ی. افزون بر ابخشد یرا سامان م یاسیو توسعه س که ارتباطات، مشارکت

ی رابطه معنادار یاجتماع ،یاسیبا مشارکت س یجمع ارتباط لیبین استفاده از وسا که باور است

از  آموزش و یجمع ارتباط لیوسا ،ینیهمچون لرنر، معتقد بود که شهرنش زین 8چیدارد. دو وجود

ظر ن نیبر ا نیز 0و کلمن 9آلموند یحت یی. از سوباشند یم یاسیعوامل اثرگذار بر مشارکت س

 لیوسا ژهیو به یاسیسی ارتباط یابزارها قیاز طر یاسیکارکرد نظام س یبودند که تمام

بر ارتباط  یا در کتاب خود با عنوان مقدمه 5نیر مک نیهمچن. شود یاعمال م یجمع ارتباط

باور است که در  نیبر ا ی. وداند یم یاسیارتباط س ندایعنصر در فر نیسوم ، رسانه رایاسیس

 و یاسیدهندگان ارتباط س عنوان انتقال ها را هم به کارکرد رسانه ک،یدموکرات یاسیسی ها نظام

گسترش  زین نریو ن،یافزون بر ا .رندیگ یدر نظر م یاسیس یها امیعنوان فرستندگان پ به هم

 یاسیعمده مشارکت س لیرا دال ینوساز نیتکو و ساخت قدرت حاکم ،یجمع ارتباط لیوسا

که به  ییها امیبا نوع پ یجمع ارتباط لینتیجه گرفت که وسا توان یم نیابرابن؛ کندیافراد ذکر م

 ها رخدادها و گونه که رسانه مخاطبان همان شوند یسبب م کنند، یمنتقل م خود مخاطبان

از  یجمع یها وصف، رسانه نیبا ا .ها را ادراك کنند آن کنند، یم انیرا ب یاجتماع یها تیواقع

 ییتأثیر بسزا یاجتماع تیبرساخت واقع دهند،یم رواج روزمره یزندگکه در  ییمعناها قیطر

سازند. همچنین نقش  شدت متأثر می به یو اجتماع یدر ابعاد فرد را ها انسان تیو فعال گذارند 

 از که استفاده کنند یانسان عصر مدرن ایفا م یها نگرشو  هاوربا یریگ شکل دری ا کننده نییتع

 ینظر دهیا نیا ، با در نظر داشتنرو نیاند. ازا ناپذیر زندگی وی شده جزء جدایی یجمع لیوسا
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ها  ، نقش رسانهشود یم برده نام یعنوان رکن چهارم دموکراس به استیکه از رسانه در عالم س

، روشن بیترت نیا . بهکند یم دایپ تیآحاد مردم اهم یاسیمشارکت س زانیم نییدر تع شتریب

 تیدارند. اهم بر عهده یاسیس مشارکت در جلب یا کننده نییها نقش تع است که رسانه

ها را  ، رسانه2شرام لبریهمچون و ینظران صاحب ها سبب شده است که نقش رسانه ریانکارناپذ

 نیرگذارتریها را تأث ، آن8هابرماس ورگنیهمچون  گریدی عامل مشارکت بدانند و بعض نیتر مهم

، اگر بیترت نیا و به ردیگ یشکل م یکت در سپهر عموممشار هابرماس، ریرند. به تعباعامل بشم

ها  خواهند بود و اگر رسانه رگذاریها تأث باشند، مشارکت یسپهر عموم و ها در خدمت مردم رسانه

توان  یدرمجموع م. شوند یم لیتبد یغیتبل یها به ابزار ها قرار گیرند، مشارکت قدرت در خدمت

شور،  ،یساز انیبا جر توانند یم ،اردارندیکه در اخت ییواسطه سازوکارها ها به گفت رسانه

 نیدر ا یسبب رخداد معکوس یحت ای مردم را باال ببرند یاسیمشارکت س اق،یو اشت زشیانگ

 ،یجمع یها شود که رسانه یمطرح م یاساس فرض نیبه آنچه گفته شد، ا تیشوند. با عنا نهیزم

 .(2978)بهنوئی گدنه،  تأثیرگذارند یاسیبر مشارکت س

یک جامعه مدنی با سیستم باز دموکراتیک و یک بازار اقتصادی مبتنی بر حقوق شهروندی 

های  ها و رسانه خبرگزاری الخصوص یعلکلی و  صورت بههای فردی بدون حضور رسانه  و آزادی

گسترده و با  طور بههای جدیدی مانند اینترنت که  رسانه خصوصاًپذیر نیست.  جمعی امکان

 .(Lange ،Ward ،8770:825)ای از مردم قرار دارد  مناسب در اختیار طیف گستردهای  هزینه

و دارای اهمیت را برای مخاطبان برجسته  موردنظرموضوعات » توانند یمی جمعی ها رسانه

 ها آننشان داده و اهمیت و ضرورت آن را برای شهروندان آشکار سازند و اعتبار اجتماعی به 

 (.21: 2977تانی، )سبیالن اردس «ببخشند

ها طی بیست  رسانه تأثیربا بررسی مجموع نتایج مربوط به  2717 لیاوادر  9ژوزف کالپر

 سال نتیجه گرفت:

 ها محدود است. رسانه تأثیر .2

شود.  پذیر می هستند این اثر به سبب عوامل دیگر امکان رگذاریتأثدر مواردی هم که  .8

، بیترت نیا بهانی هستند تا عامل تغییر و ها بیشتر عامل تقویت و پشتیب ، رسانهدرواقع

گیرد. نظریه پشتیبانی در حقیقت قدرت تبلیغات غیرمستقیم را  دکترین پشتیبانی شکل می
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 و معتقد است: کند تأیید می

دارد  تأثیری رأهای  ی صندوقپا بههای انتخاباتی، در کشاندن مردم  ای رقابت پوشش رسانه

گیرند بیشتر به انتخابات عالقه  ای رقابتی انتخاباتی قرار میه یعنی افرادی که در معرض پیام

تغییر  ها رسانهی خود از ها افتیدر تأثیردهند. دوم اینکه تعداد کمی از مردم تحت  نشان می

دهند که با  هایی قرار می ها خود را در معرض پیام ، مخاطبان رسانهتیدرنهادهند و  ی میرأ

 (.2922افقت و سازگاری داشته باشد )عیوضی، مو ها آنی سیاسی پیشین ها نگرش

 ی اجتماعیها شبکهفضای مجازی و 

گیرد.  را دربرمی نینو یها یفناور یاز کاربردها یادیاست که تعداد ز یاصطالح یمجاز یفضا

( مطرح کرد. 2720) 8نورومانسر یلیتخ-یدر رمان علم 2بسونیگ امیلیبار و نینام را نخست نیا

دانسته  ها انهیاز را یا شبکه طیمح ایفضا محیط الکترونیکی  نیا ،یمجاز یافض فِیدر تمام تعار

جهان واقعی را  یبعد سه یها تیو واقع ایاش یو بصر یسمع یها ، که با استفاده از جلوهشود یم

است.  یزمان یو ب یمکان یفضا ب نیبارز ا اتی. از خصوصکند یم یساز هیبدون مادیت فیزیکی شب

 یها از طریق شبکه جادشدهیبرای توصیف انواع منابع اطالعاتی ا توان یفضای مجازی را م

به کاربرد. در حقیقت، فضای مجازی نوع متفاوتی از واقعیت مجازی و دیجیتالی است  یا انهیرا

آن را  توان یو با اندکی مسامحه م کنند یهم پیوند آن را تأمین م یا انهیرا یها که شبکه

گانه عصر  کاستلز در جلد اول سه (.2978نترنت دانست )ذوالقدر، مترادف با شبکه جهانی ای

 ورهظی ا نو به نام جامعه شبکه یا جامعه یا انهیرا یها یفناور هیدر سا دارد یم انیات بعالاط

و  اطالعات یجلو در عرصه تکنولوژ هبتحول رو جهیرا نت یا جامعه شبکه ورهظ ینموده است. و

 دهند یم لیکشجوامع ما را ت دیجد یاجتماع ختیها ر است شبکه معتقد یو .داند یارتباطات م

تجربه،  د،یتول یندهایفرآ جیو نتا اتیدر عمل یریمگشچ راتییمنطق شبکه تغ شو گستر

 (.072-500: 2927کاستلز، ) کند یم جادیقدرت و فرهنگ ا

 فضای مجازی و عرصه سیاسی

ی به اهداف سیاسی ده سازمانمجازی در  یها رسانهی به قدرت ا ندهیفزا طور به مداران استیس

که مقصد حرکت مردم باشد، سیاستمداران نیز به آنجا خواهند رفت و  هرکجا. اند بردهپی 
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ی اجتماعی ها شبکه(. Gainous, 2014: 49نیست ) مستثنای اجتماعی نیز از این مهم ها شبکه

ز اخبار و ارتباطات سیاسی را ی اتر بزرگ، کنترل بخش شود یمبیشتر نمایان  هرروزکه  گونه آن

همه شهروندان شده است. سیاستمداران و  ابزاردستاینکه  تر مهمو از آن  رندیگ یمبه دست 

ی ساختارهای نوع به ها آن لهیوس بهو  آورند یمروی  ها شبکهبیشتر به این  هرروزشهروندان 

ی خبر در سپهر سیاست بان دروازه .  انحصار وزنند یمرسمی سیاسی و مطبوعات رسمی را دور 

که اخبار خود را  شوند یمبیشتر به این امر متمایل  هرروزعمومی کمتر خواهد شد. اخبار رسانه 

 (.Barisone, 2017:10ی کاربران فضای مجازی انتخاب کنند )ها العمل عکساز میان تعامالت و 

 فضای مجازی و افکار عمومی

کار عمومی داشت. لیکن هرچه زمان گذشت، این شگرفی در اف تأثیری سنتی ها رسانه، تر پیش

ی درپ یپیی که ها شرکتدرآمد.  داران هیسرمای بزرگ و ها شرکتبیشتر در سیطره  ها رسانه

که هر چه بیشتر  شد یمو این باعث  شدند یم تر بزرگو بزرگ و  شوند یمادغام هم  باهم

در (. این Henderson,2004:23دهند )ی خود سوق ها یاستراتژی سو بهرا  ها رسانهخروجی 

امروزه بیشتر شهروندان در حوزه سیاسی همواره به دیده  دهد یمی است که تحقیقات نشان حال

 طور بهاعتماد ندارند و  ها آنکامل به  طور بهو  کنند یمی جمعی سنتی نگاه ها رسانهتردید به 

خابات و تبلیغات ی جمعی در انتها رسانهخاص این عدم اعتماد در خصوص فرایند دخالت 

ی رسمی ها رسانه(. موارد فراوانی در حوزه Dautrich, 1999:168انتخاباتی بیشتر بوده است )

ی رسمی شد. ها رسانهدیده شد که منجر به از دست رفتن اعتماد مردم و سست شدن آن به 

حمله  به نحوه بازتاب شکنجه زندانیان در زندان ابوغریب، نحوه پوشش توان یم ها آن ازجمله

 توان یمکه چگونه  فروبردرا به اندیشه  نظران صاحبی که ا گونه بهآمریکا به عراق اشاره کرد. 

 (.Bennett, 2007:81کرد )را احیاء  2نقش نظارتی مطبوعات

 ست؟یقدرت چ

 یها و نگاه افراد و نحله ردیاز مفهوم قدرت در ذهن شکل بگ یشفاف ریالزم است تصو ابتدا

 .ردیقرار گ یوم مورد واکاومفه نیمختلف به ا

با جدا کردن  اند دهیاست که جامعه شناسان کوش استیعلم س یاصل میاز مفاه یکی قدرت
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دارنده آن  ییکنند. قدرت توانا فیآن را تعر گر،ید یو زور از سو ییآن از اقتدار مشروع، از سو

 .یدر برابر خواست خود به هر شکل میبه تسل گرانیواداشتن د یاست برا

)خواه از  نیمع یدادیرو جادیا ییمفهوم خود داللت دارد بر )الف( توانا نیتر در عام درتق

گروه با هر  ایانسان  کیکه توسط  ینفوذ ای)ب( تأثیر  اینشود(  ایشود  یریگ بهره ییتوانا نیا

 یاسیراستا قدرت س نیاعمال گردد و د را گرانیموردنظر بر رفتار د یا وهیو به ش لهیوس

 است که تحت نفوذ آن قرار دارد. یو کسان یاسینخبگان س نیب یروان ی وجود رابطه نمتضم

ماکس وبر و تالکوت پارسونز قدرت  فیاند. مطابق تعار دانسته استیرا جوهر س قدرت

 نیکند که ا آوری اتخاذ می الزام ماتیکه تصم شود می فیتعر یاجتماع تیعنوان قابل به

 باشد. جامعه می یبرا درازمدتی جینتا یدارا ماتیتصم

اش  دهقادر باشد ارا یکه شخص در رابطه اجتماع ماکس وبر قدرت عبارت است از این ازنظر

دیگر قدرت که از  عبارت اعمال کند؛ به ینظر از هر مقاومت اهداف عمل، صرف بیرا در تعق

 یگرانیتن دواداش یدارنده آن است برا ییتوانا یآید به معنا به شمار می استیس یاصل میمفاه

 (.2922برابر خواست خود به هر شکل ممکن )نوابخش،  در میبه تسل

های کاستلز جستجو  را در اندیشه فیتعر نیبتوان بهتر دیدر خصوص مفهوم قدرت شا اما

داند. چراکه هر اجتماعی بر  ای می ترین جریان موجود در هر جامعه کرد. کاستلز قدرت را اساسی

شده و نهادینه  شده است و آنچه ارزش شناخته ها و نهادها تعریف ای از ارزش پایه مجموعه

شود. قدرت ظرفیتی ارتباطی است که بازیگر اجتماعی را  روابط قدرت تعیین می توسطشود  می

 یصورت نامتوازن بر تصمیمات بازیگران اجتماعی دیگر نفوذ بگذارد، به صورت سازد به قادر می

های او باشد. قدرت با ابزار اجبار و )یا امکان  د، منافع و ارزشکه به نفع اهداف بازیگر توانمن

خاص، که بدان وسیله بازیگران  یها آن( و یا بر اساس ساخت معانی در گفتمان یریکارگ به

 (.25 :2971شود )کاستلز،  کنند اعمال می اجتماعی رویکردهای خود را معین می

در خصوص مفهوم قدرت ارائه  یاسببندی من قدرت دسته یدر کتاب آناتوم تیگالبرا 

 یی ک اراده لیکند: قدرت عبارت است از امکان تحم می فیگونه تعر دهد. او قدرت را این می

شود.  می شتریباشد، قدرت هم ب شتریاراده ب نیا لیتحم ییهر چه توانا گران؛یفرد بر رفتار د

. یدهنده و قدرت شرط دهنده، قدرت پاداش فریاست: قدرت ک شده مشاهدهقدرت به سه شکل 

 تیمالک ت،یاند از شخص سه ابزار اعمال قدرت، سه منبع قدرت قرار دارند که عبارت نیدر پس ا

 (.2729 ت،یو سازمان )گالبرا
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 مدرن قدرت در عصر پست

مدرنیسم میداندار عرصه تفکر بوده است. متفکرانی  در ربع قرن آخر قرن بیستم، اندیشه پست

، هر یک به شکلی میراث مدرنیته را با نقد بیان برانداز 0، بودریارد9دریدا، 8، لیوتار2چون فوکو

ای از میراث فکری اندیشمندانی چون  گونه اند. این متفکران هر یک به خویش به جدال خوانده

اند.  کشیده نقد بهی مختلف ها گاهاند و مدرنیته را ازنظر  بهره برده 2و زیمل 0، وبر1، هایدگر5نیچه

مدرنیسم است. چه در نقد ادبی، چه در فلسفه و چه در تفکر  از مباحث محوری پست نقد قدرت

دریدا و بودریارد قدرت را در عرصه تفکر و فرهنگ شناسایی  (.2910سیاسی )منوچهری، 

شمارند. فوکو معتقد است  ی میضد انسانگر قدرت  اند. همه این متفکران مدرنیته را توجیه کرده

ه میالدی که گرسنگی دغدغه اصلی بود، در جوامع صنعتی شده غرب که برخالف قرن نوزد

های  گیرد؟ چه کسی حرکات و فعالیت دغدغه اصلی این است که چه کسی برای من تصمیم می

مرا تدوین کرده است؟ چه کسی مرا مجبور کرده است که در مکان معینی زندگی کنم، 

متکی  ها بدان کامالًکه زندگی من  اتیکه در جای دیگری شاغلم؟ چگونه چنین تصمیم درحالی

یی فوکو محور توجه خود را بر رابطه دانش و ها پرسششود؟ در پاسخ به چنین  است گرفته می

از تحلیل خرد به کالن و کالن به  مرتباًفوکو در تحلیلش از قدرت  گذارد )همان(. قدرت می

نیز همین نکته حائز اهمیت است. در تحلیل وی از حکومت و حکومت رانی  وآمد رفتخرد در 

گیرد که از اداره مدرسه، صومعه، خانه  است. فوکو، حکومت کردن را به معنایی عام در نظر می

ی خانواده و اموال، امکان  ی خود، اداره . توانایی ادارهردیگ یبرمی بزرگ را در ها یامپراتورتا 

ی موفق و  ادق است. ادارهشود. عکس این قضیه نیز ص ی موفق دولت را نیز سبب می اداره

خوبی بتوانند بر خانواده و نیز افراد جامعه بر یکدیگر  شود تا پدران هم به مناسب دولت سبب می

ها  حکومت کنند و البته تنها بحث از حکومت بر افراد مطرح نیست بلکه در رابطه چیزها با آدم

ها با تمام وقایع و موضوعات  یعنی در برخورد انسان؛ یابد نیز این حکومت رانی موضوعیت می

انسانی و فرهنگی و حتی چیزهای کامالً طبیعی مثل زلزله، سیل و ... حکومت رانی اعمال 
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چیز را در  های قدرتی است که همه چیز درگیر مناسبات و استراتژی شود. به عبارتی همه می

های  تنها به حوزه هسازی و کنش سازی قدرت ن ی مفهوم کند و دایره ارتباط با یکدیگر معنا می

 های طبیعی درگیر با انسان کشیده شده است. انسانی و اجتماعی بلکه به حوزه

کند.  اش را محقق می های انضباطی خود، تأثیرات استراتژیکی این قدرت از طریق ویژگی

ای  گونه بار در زندان رخ داد. از طریق این نظام، دیگران به های نظارت و ارزیابی، اول اعمال روش

شود تا جایی که این  ها اعمال می شوند. سپس کردارهای انضباطی بر آن بندی می مند دسته نظام

شود  شوند. این دانش با اعمال افراد بازتولید می عنوان دانش معرفی می کردارها استراتژیک و به

لیل خود از کند. بدین ترتیب فوکو در تح های تولدید افراد ایجاد می و نظم و انتظام را در ارزش

توان مباحث وجود  نظام قدرت مرتباً از خرد به کالن و از کالن به خرد درحرکت است و لذا نمی

 (.2970ی کرد )منصوری، بند دستهمند  ای نظام گونه شناسی وی را به در جامعه

 فضای مجازی و نظارت بر اصحاب قدرت

رك ما از ارتباطات و رفتار بعد جدیدی به د 8ترییتوو  2بوك سیفی اجتماعی نظیر ها شبکه

ی توزیع اطالعات است که ها کانالانتخابی جدید از  ها رسانهسیاسی افزوده است. این دست از 

هایی را برای  صورت اساسی کاسته است. این محیط انتخابی جدید، فرصت را به ها نهیهز

نحو مقتضی کنترل آورد تا فضا و نیز توزیع اطالعات را به  مداران و مردم فراهم می سیاست

صورت  نظران بر این مهم متفق هستند که ادراکات سیاسی مردم به کنند. امروزه صاحب

های اجتماعی فرصتی جدید برای جریان  آنکه شبکه گیرد. حال ها شکل می ای توسط رسانه عمده

صورت محدودتر در سیطره  تر فراهم نبوده است و به آورد که پیش جدید اطالعات فراهم می

های اجتماعی  ها بنگریم، شبکه های مرسوم بوده است. اگر با نگاه عرضه و تقاضا به رسانه سانهر

بر سمت تقاضای مردم در توجه به مباحث سیاسی و رفتار سیاسی افزوده است و در سوی 

(. با نگاه Gainous, 2014:21عرضه فضای جدیدی برای حضور سیاستمداران فراهم کرده است )

و فراهم شدن حضور مؤثر مردم در ابراز عقیده سیاسی، امکان نظارت بر  به سمت تقاضا

شده  های مرسوم بوده برای همه آحاد فراهم تر صرفاً در اختیار رسانه صاحبان قدرت که پیش

تر شدن به اهداف دموکراسی از طریق حضور مردم  های اجتماعی به نزدیک است. درواقع شبکه

، احزاب سیاسی، نهادهای دولتی منجر خواهد شد. ها مجلستی، در نظارت بر در جوامع پساصنع
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همه نهادهای حکومتی ملزم به حضور در فضای مجازی هستند و این به تحقق شفافیت و 

های فراوانی وجود دارد  نمونه (.Patrut, 2014:30پاسخگو بودن بیشتر کمک شایانی کرده است )

های  اند، لیکن حتی در حکومت ی رسمی تصمیم به بایکوت یک موضوع گرفتهها که رسانه

رساندن پیام به طیف وسیعی از  مأمورتر، فضای مجازی این انحصار را شکسته و  توتالی

با داالیی  2ای کارفرور های زنجیره مثالً در ماجرای ارتباط مالکان فروشگاه؛ شهروندان شده است

سمت بایکوت خبری پیش رفتند. لیکن فضای مجازی خبر این  های رسمی به ، رسانه8الما

 (.Cheng, 2009موضوع را به همگان رساند و باعث تأثیرگذاری در افکار عمومی شد )

ها  های اجتماعی وجود دارد و عمدتاً مستقل از حکومت عالوه بر فاکتور آزادی که در رسانه

ها، انتقال در لحظه اطالعات از سراسر  هکنند، فاکتور مهم دیگر در اهمیت این رسان عمل می

واسطه  اند و به ای اجتماعی به هم متصل شده وسیله رسانه جهان است. مردم در سراسر دنیا به

ای که باهم دارند، اینکه در سوی دیگری از دنیا در این همین لحظه چه اتفاقی  ارتباط در لحظه

ن سرعت اتصال نوظهور با آن فاکتور آزادی باشد. ای راحتی در دسترس می در حال وقوع است، به

ی عالیق و گذار ه اشتراكاز گذشته ب تر راحتو فضایی فراهم کرده که مردم  شده بیترک

ی افکار عمومی و ده شکلبه  ها یگذار به اشتراك( و این Macy, 2011:2) پردازند یم ها دگاهید

 شود. می ایجاد یک مطالبه عمومی از حاکمیت در موضوعات مختلف منجر

 فرستاده بسیاری تعداد برای طرف کیاز پیام که هستند هیسو کی سنتی جمعی ارتباطات

 شکل اینترنت، گسترش با تلویزیون. لیکن و رادیو فیلم، ،ها روزنامه کتاب، شود. همچون می

 دتعدا به متعدد افراد از ها امیپ ارسال توانمندی با که آمده است پدید تعاملی ارتباط از جدیدی

 محدود پخش ،نقطه به نقطه ارتباطات از یریگ بهره یریپذ امکانبا  و معین زمان در دیگر، بسیاری

 مشخص ،شده گرفته نظر در ارتباطی رویکردهای یها یژگیوو  هدف به بسته همگانی، یا و

 0یجمع ارتباط. وسایل دیگو یم 9یجمع ارتباط. مانوئل کاستلز به این نوع ارتباط، خود گردد یم

صورت سنتی، ماهیت نهادی داشته و در خدمت حاکمیت بوده است. لیکن امروز با ظهور  به

ی نهاد حکومت جمع ارتباطکنند. در  ی، نهادها و مردم باهم چالش میجمع ارتباطمفاهیم خود 

 (.2971نهاد شبکه است )کاستلز، یجمع ارتباطاما در خود ؛ بود
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و خود  8، خود تولید شونده2ی شدهده تجهرسانه جمعی، رسانه خود -در مفهوم خود 

 تواند یمی هرکساست. در شبکه  اندخود گرای  است. خود رسانه جمعی، پدیده 9کننده انتخاب

یک رسانه  تواند یمی شده یعنی هر شهروند ده جهت خود یک رسانه باشد و خودگردانی بکند.

انتخاب کند.  تواند یماست یعنی هر شهروند هر مطلبی که خو کننده انتخابتولید بکند. خود 

پیش از بررسی کارکرد دو ویژگی اول در مقام تولید است و سومی در مقام مصرف است. 

 تعریفی ارائه شود:نیز نظارت کارکرد نیاز است تا از خود  یاجتماع یها نظارتی شبکه

گرفته است تعریفی است که  یکی از تعاریف نسبتاً جامعی که از کنترل و نظارت انجام

عبارت است از فرایند تحت نظر قرار دادن  ،ارائه کرده است. ازنظر ایشان، کنترل 0استیفن رابینز

، انجام اند شده یزیر گونه که برنامه ها همان که آن منظور حصول اطمینان از این ها به فعالیت

 ستشده در طی این فرایند ا مشاهده مالحظه و مهمِ پذیرند و نیز اصالح انحرافات قابل می

نظارت به شده است:  گونه تعریف تعریفی دیگر نظارت ایندر  (.2971)رابینز، ترجمه الوانی، 

شود که طی آن، میزان تطابق عملکرد اشخاص با قوانین و مقررات  مجموع عملیاتی گفته می

های مطلوب، اطمینان به  شود تا از این طریق، به مطابقت نتایج عملکرد باهدف سنجیده می

  (.2977)اخوان کاظمی، دست آید 

کارکرد نظارتی اینترنت به صورت کلی اخیرا بیش از پیش مورد توجه محققان و تصمیم 

کشور طی  07در بررسی خود روی داده های « لیو»سازان حوزه سیاسی قرار گرفته است. 

 نشان داد تاثیر استفاده از اینترنت بر کاهش فساد از حیث داده های 8775تا  2772سالهای 

(. در تحقیقی مشابه ظرفیتهای ایجاد شده .Lio, 2011آماری قابل توجه است اما نه خیلی زیاد )

توسط اینترنت و دولت الکترونیک کنترل کنننده و ضدفساد تشخیص داده شده است 

(Ionescu,2016.) 

در ادامه توجه از اینترنت در حالت کلی به صورت خاص به حوزه رسانه های اجتماعی در 

انتظار می رود تعداد کاربران رسانه  8787ت عمومی معطوف شد. آمارها نشان می دهد تا نظار

میلیارد نفر برسد که بیش از یک سوم جمعیت کره زمین خواهد  9های اجتماعی به حدود 

این ازدیاد در استفاده رسانه های اجتماعی بواسطه ماهیت این رسانه ها  (.Tsoi, 2018)بو.د

زی برای آنها در بازنمایی بی عدالتی ها و ایجاد حرکتهای اجتماعی ایجاد باعث شده نقش بار
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شود که این همه در مقابل انحصار در قدرت عمومی است که این امر به صورت خاص در اشغال 

 (.Pang&Goh,2016وال استریت و جنبش های بهار عربی بسیار مشهود بود)

ماعی، در مقایسه با سایر ابزارهایی که در مجموع می توان ادعا کرد که رسانه های اجت 

حوزه های مرتبط با فناوری اطالعات فراهم کرده، نقش جدی تری در تاثیرات اجتماعی به 

در پژوهشی  (.Bertot.,2010صورت عام و اعمال نظارت و فسادزدایی به صورت خاص دارد )

های اجتماعی پرداخته  دیگر تانگ و همکاران نیز به بررسی جنبه نظارتی و فسادزدایی رسانه

نتیجه گرفتند که  8725تا  8722کشور در بازه سالهای  18اند. آنها با بررسی داده های 

 (. Zhenya, 2019استفاده از این رسانه ها در کاهش فساد می تواند نقش موثری داشته باشد )

پلتفرمها میزان تاثیرگذاری رسانه های اجتماعی به شرایط حاکم در کشورهای میزبان این 

کشور دنیا انجام شد، فیسبوك بعنوان یک  257نیز بستگی دارد. در پژوهشی دیگر که در 

نماینده از رسانه های اجتماعی مطمح نظر قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر رابطه منفی میان 

نقوذ فیس بوك و بروز فساد در الیه های قدرت بود. بعالوه مشخص شد تاثیر فیس بوك در 

یی که از آزادی رسانه ای کمتری برخوردارند شدیدتر است. حتی در کشورهایی که از کشورها

(. Jha,2017رسانه های آزاد برخودارند، رسانه های اجتماعی نقش مکمل را ایفا خواهند کرد )

با اندکی تفاوت همین موضوع را دستمایه پژوهش  8720( پیش تر نیز در سال Jhaاین محقق )

طی آن نقش نظارتی رسانه های سنتی مانند تلویزیون در نظارت و مبارزه با قرار داده بود و 

فساد را با نقش رسانه های نوین مانند فیس بوك مقایسه کرده بود و نتیجه گرفته بود رسانه 

 (.Jha,2014های نوین و اینترنت از رسانه های سنتی در این حوزه قوی تر عمل می کنند )

جنبه قوی نظارتی رسانه های اجتماعی در خصوص ایجاد  در پژوهشی دیگر ضمن تایید

شفافیت در ساختارهای حاکمیتی و اعمال جنبه نظارتی موارد ذیل بعنوان دالیل این مهم بر 

 شمرده شده است:

 ارتقاء مشارکت های دموکراتیک در جامعه -2

 تسهیل در تولید محتوای دوسویه میان عموم و حاکمیت -8

 (Bertot, 2010)1ع و نوآوریهای جمعیراه حلهای استفاده از مناب -9

آنچنان که مشخص است پژوهشهای گذشته فارغ از جامعه آماری و زاویه ورود به پژوهش، 

ها  جملگی موید تاثیر نظارتی رسانه های اجتماعی بوده و رابطه منفی گسترش و نفوذ این رسانه
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ه مورد تاکید قرار گرفته است. و شاخص های فساد را به اثبات رسانده اند. در این میان چند نکت

اول اینکه میزان تاثیر این رسانه ها به شرایط اجتماعی هر کشور بستگی دارد. بدین معنا که هر 

میزان رسانه های سنتی مانند تلویزیون فاقد آزادی باشند، تاثیر رسانه های نوین بیشتر و 

 موثرتر خواهد بود. 

های سنتی آزاد، رسانه های اجتماعی می  نکته دوم اینکه حتی در صورت وجود رسانه

توانند نقش مکمل در حوزه نظارت بر اصحاب قدرت ایفا نمایند. به بیان دیگر همچنان کارکرد 

 نظارتی و ضدفساد خواهند داشت. 

سومین نکته مقایسه رسانه های اجتماعی با سایر ظرفیتهای فراهم شده در بستر اینترنت 

ه پژوهش ها، تفوق رسانه های اجتماعی بر سایر ظرفیتهای مانند دولت الکترونیک است ک

منبعث از اینترنت را نشان می دهد. پژوهش حاضر با الهام و در تکمیل کارهای گذشته، به 

بررسی اینستاگرام بعنوان یک رسانه اجتماعی در ایران پرداخته است که شیوه انجام پژوهش و 

 نتایج آن در ادامه گزارش شده است. 

 پژوهشروش 

است. جامعه آماری، صفحات سیاسی شبکه  شده انجاماین پژوهش به روش تحلیل محتوا 

باشد و جامعه نمونه شامل سه صفحه سیاسی اینستاگرام با گرایش  اجتماعی اینستاگرام می

های  صورت تمام شماری همه پست گیری به طلب، اصولگرا و مستقل است. روش نمونه اصالح

باشد. بدین معنا که از طریق بررسی محتوای این سه صفحه مهم  هش میمربوط به موضوع پژو

های اجتماعی بر افراد  های مربوط به نظارت شبکه ، کلیه پست2971اینستاگرام در بازه سال 

 هرکداماستخراج و تا زمان نگارش این پژوهش سرنوشت  منصبان صاحبمشهور، مسئولین و 

 است. شده یبررس

 یافته های پژوهش

، اصولگرا طلب اصالحی ها شیگرابا  2ی انجام این پژوهش قریب به هزار پست در سه صفحهبرا

است. همانطور که پیشتر آمد، در این بررسی تالش شد تا با روش تمام  شده یبررسو مستقل 

شماری، همه موضوعاتی که به موضوع این پژوهش مرتبط است استخراج شود و ضمن 

                                                           
1 Instagram Page 
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وسایر اخبار وب، تاثیر نظارت شبکه های اجتماعی بر نتایج رهگیری آن در صفحات مربوطه 

 آن مشخص گردد.

های اجتماعی بر افراد مشهور،  عنوان نظارت شبکه با بررسی این صفحات، موضوعات ذیل به 

 ی شده است.بند جمع 2منصبان و مسئوالن استخراج شد که خالصه آن در جدول شماره  صاحب

 1جدول شماره 

 موضوع ردیف
د تعدا

 پست
تعداد الیک 

 )مجموع(
زمان انتشار 
 اولین پست

زمان پاسخگویی 
 مسئول مربوطه

نتیجه انعکاس خبر در 
 های اجتماعی شبکه

2 
با کفش وارد شدن یک از مسئولین 

 در کرمانشاه زدگان زلزلهبه چادر 
 عذرخواهی سریع مقام مسئول 70/77/71 71/77/71 20975 8

8 
هم از استنکاف مسئولین دولت یازد

حضور در مناظرات تلویزیونی 
 ریاست جمهوری

0 82219 92/72/71 71/78/71 
ی دولت و پذیرش نینش عقب

 حضور در مناظرات

9 
اتهام به یکی از سیاسیون در 

خصوص تملک غیرقانونی کارخانه 
 رشت الکتریک

9 20277 70/28/71 77/28/71 
پاسخگویی و ارائه مدارکی دال 

 بر قانونی بودن تملک

0 
عدم دستگیری یکی از مقامات 

سابق قضایی علیرغم قطعی شدن 
 حکم حبس

9 22728 81/72/71 78/78/71 
دستگیری و زندانی شدن مقام 

 سابق قضایی

5 
سلفی نمایندگان مجلس با مسئول 

 سیاست خارجی اروپا
 برخی از نمایندگان عذرخواهی 20/75/71 20/75/71 9719 2

1 
ای اخذ اتهام به یکی از سیاسیون بر

میلیون تومان از هر فرد برای  577
 گنجاندن نام او در لیست انتخاباتی

5 85521 21/79/71 21/79/71 
نادرست  ارائه توضیحات و

دانستن چگونگی انعکاس آن 
 مسئلهاصل  دییتأدر ضمن 

0 
 مشکالت خروج از کشور یکی از
اتباع افغانستان برای شرکت در 

 مراسم اربعین
 فرد مذکور مسئلهحل  70/72/71 72/72/71 1255 9

2 
اهانت یکی از مقامات دولتی به دهه 

 ها شصتی
 عذرخواهی سریع 28/28/71 28/28/71 27920 9

7 
توهین فرماندار گلپایگان به یک 

 خبرنگار در جلسه عمومی
 برکناری فرماندار 22/22/71 27/22/71 5900 8

27 
بودن یکی از  چندشغلهجنجال 

 سیاسیون
2 0010 81/27/71 82/27/71 

ارائه توضیحات و اعالم آمادگی 
ی از برخی ریگ کنارهجهت 

 ها سمت

22 
استفاده یکی از ائمه جمله از ماشین 

 تجملی
2 5727 72/28/71 72/28/71 

عذرخواهی و تشکر از 
 حساسیت مردم

28 
تخریب خانه مادر دو معلول ذهنی 

 ی از مراکز استانکیدر
2 5907 27/28/71 27/28/71 

پاسخگویی سریع و قول 
 مساعد برای جبران

29 
و  درگیری یکی از قضات با فرزند

 همسر یکی از شهدای مدافع حرم
1 87020 20/22/71 20/22/71 

پیگیری برای حل مشکل و 
 عذرخواهی اولیه
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 در کرمانشاه زدگان زلزلهماجرای با کفش وارد شدن یک از مسئولین به چادر . 1

کرمانشاه، مقام مربوطه با کفش در  زده زلزلهمقامات دولتی به مناطق در جریان سرکشی یکی از  

های اجتماعی غافل نماند.  حاضر شد که این مهم از دید عکاسان و بعدتر شبکه زدگان زلزلهچادر 

ها این پدیده را ناشی از نگاه از باال به پایین و اشرافیت مقام مربوطه دانسته و بشدت آن را  آن

ند. برخی کاربران عکس شاه مخلوع )پهلوی دوم( را با آن مقایسه کرده بودند که نکوهش کرده بود

بازدید »های مربوطه تیترهای  در جریانی مشابه با کفش وارد چادر زلزله زدگان شده بود. پست

 را انتخاب کردند و به فرد مربوط بشدت تاختند.« بازتولید مکتب نیاوران»و « ملوکانه از رعیت

پوشش این خبر در صفحات مختلف، مقام مربوطه مجبور به عذرخواهی شد و این با  تاًینها

هزار نفر پستهای مربوطه را الیک 20اتفاق را از سر سهو دانست و عذرخواهی کرد. قریب به 

 کردند و فرد مزبور نهایتا ظرف دو روز به عذرخواهی واداشته شد.

 تلویزیونی ریاست جمهوری استنکاف مسئولین دولت یازدهم از حضور در مناظرات. 2

دولت یازدهم  جمهور سیرئ، مشاورین 71در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 

از ایشان  چند تنی اظهارنظرهاخیلی موافق برگزاری مناظرات تلویزیونی نبودند. این نکته در 

کند. وزیر  د میمعتقد بود مشکالت امنیتی برای انتخابات ایجا جمهور سیرئمنعکس شد. برادر 

کشور نیز از مخالفت دولت با برگزاری مناظرات سخن گفت. لیکن انعکاس این اخبار در 

صفحات مختلف اینستاگرام واکنشهای بسیاری را در پی داشت. صفحات بررسی شده در این 

آقایان از پخش زنده مناظره ها چه »، «مرزهای آزادی ترکید!»پژوهش، این تیترها را برگزیدند: 

قربان! این بخش از »، «پخش مناظره های زنده حق مردم است»، «نگرانی یا وحشتی دارند؟

 «.مناظره را حذف کنم؟

وقت را به اعالم موضع واداشت. وی پس از موج  جمهور سیرئمخالفت وسیع افکار عمومی، 

فقت با که همه موا« موافق آزادترین شیوه مناظره هستم»مخالفتها، طی اظهار نظری اعالم کرد 

مقرر شد که کما فی السابق مناظرات تلویزیونی در  تاًینهاانجام مناظره ها را از آن مراد کردند. 

 دستور کار باشد.

هزار نفر پست های مربوط به این موضوع را الیک کردند و در یک بازه شش  87قریب به 

 روزه دولت وقت تغییر رویه خود را اعالم کرد.
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 کیکارخانه رشت الکتر یرقانونیدر خصوص تملک غ نویاسیاز س یکیاتهام به . 3

ای اتهامی متوجه یکی از سیاسیون شد که در تملک غیرقانونی کارخانه  در یک موج رسانه

رشت الکتریک برای همسر خود نقش داشته است و پس از تملک، کارخانه مذکور را غیرفعال 

شده، با این تیترها به استقبال . صفحات بررسی اند گذاشتهکرده و تجهیزات آن را به فروش 

 «.رحم کنید»و « فالنی را صادر کنید!»، «سلطان مبارزه با فساد!»موضوع رفتند: 

هزار نفر پستهای مربوط به این موضوع را الیک کردند و فرد مذکور پس از دور  25قریب به 

بر قانونی بودن روز ضمن حضور در رسانه ها و پاسخگویی نسبت به انتشار اسناد و مدارکی دال 

 فرایند انتقال کارخانه اقدام کرد. 

 عدم دستگیری یکی از مقامات سابق قضایی علیرغم قطعی شدن حکم حبس. 4

داشته در چند فقره موارد  به همراهیکی از مقامات اسبق قضایی که سیلی از حاشیه را همواره 

شد.  دییتأنیز  دنظریتجدی محکوم شد و این حکم در دادگاه ریتعزاتهامی به دو سال حبس 

قطعی شدن حکم از مکان فرد مذکور اطالعی  رغم یعللیکن سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد 

 با موجی از اعتراضات مواجه شد.  اظهارنظرندارند که این 

به سبک جستجوی مجرمین خطرناك و « Wanted»صفحات مورد بررسی تیترهایی نظیر 

 هزار بار الیک خورد. 28خاذ کردند. این صفحات قریب به را ات« بی اطالعی وکیل از موکل خود»

با پیگیری موضوع در صفحات اینستاگرامی و فشار افکار عمومی در کمتر از یک  تاًینها

هفته مکان اختفای فرد مذکور پیدا شد و ضمن دستگیری، جهت تحمل مجازات حبس روانه 

 زندان شد.

میلیون تومان از هر فرد برای  555سلفی اتهام به یکی از سیاسیون برای اخذ . 5

 گنجاندن نام او در لیست انتخاباتی

خارجی اتحادیه اروپا، خانم فدریکا موگیرینی در مجلس  استیسدر ضمن حضور مسئول 

جلسه برخی نمایندگان با نامبرده عکس سلفی گرفتند. صفحات  هیحاششورای اسالمی، در 

به انتقاد از موضوع پرداختند و این اقدام را « تسلفی حقار»مورد بررسی با این تیترهایی نظیر 

الیک  9777خوار کردن مجلس و بردن آبروی کشور تعبیر کردند.  پست مربوطه بیش از 

خورد. هرچند این فشار رسانه ای نمایندگان را بفاصله یک روز به عذرخواهی واداشت، لیکن 

ر امور خارجه، رئیس و نواب رئیس تبعات آن تا مدتها ادامه داشت. به گونه ای که معاون وزی
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 مجلس مجبور به ارائه پاره ای توضیحات در این خصوص شدند.

گنجاندن نام  یتومان از هر فرد برا ونیلیم 555اخذ  یبرا ونیاسیاز س یکیاتهام به . 6

 یانتخابات ستیاو در ل

ن در ضمن انتخابات اخیر، خبری در صفحات اینستاگرام قرار گرفت که یکی از سیاسیو

برای قرار دادن نام افراد در لیست  باشد یمبه یکی از جریانات سیاسی  منتسبشده که  شناخته

میلیون تومان مطالبه کرده است. صفحات مورد بررسی این  577مجلس و شوراها از هر فرد 

می گیرم  577فالنی در حال نهایی کردن لیست خرید منزل: »تیترها را مناسب دیده بودند: 

اگر کنکور را خراب کنیم نمی شود یک پولی بدهیم فالنی مارا وارد لیست »، «ط نزنمپیاز رو خ

لیست فروشی فالنی در انتخابات راه ورود پولهای کثیف به انتخابات را » ، «رتبه های برتر بکند؟

هزار  85این پست ها در مجموع بیش از «. لیست فروشی یک کار طاغوتی است»، «فراهم کرد

 د. بار الیک خور

با انتشار این خبر فرد مذکور در فردای انتشار خبر مجبور به پاسخگویی شد. وی ضمن  

اصل خبر، دریافت پول را به تبلیغات کل حزب ربط داد و اتهام شخصی بودن این هزینه  دییتأ

 را رد کرد.

 نیشرکت در مراسم اربع یاز اتباع افغانستان برا یکیمشکالت خروج از کشور . 7

زوار به مراسم اربعین حسینی، فیلمی در صفحات اینستاگرام منتشر شد از یک  در پی اعزام

واسطه بروکراسی  ی فراوان خود برای صدور روادید، بهها تالش رغم یعلخانم تبعه افغانستان که 

اداری و برخی موانع موفق به اخذ روادید نشده بود. صفحات مورد بررسی اینگونه تیتر زدند: 

این پست ها قریب به «. مشکالت تبعه های افغانستانی»، «ق به همه استامام حسین متعل»

 هفت هزار بار الیک خورد و باعث شد در بازه یک هفته ای مشکل مرتفع شود.

طی انتشار وسیع این خبر، مسئولین قول رسیدگی فوری دادند و اندکی بعد خبر رفع  

 مشکل فرد مذکور در صفحات اینستاگرام منتشر شد.

 ها ت یکی از مقامات دولتی به دهه شصتیاهان. 8

ی اعم از ا عرصهی گفته بود که متولدین دهه شصت به هر اظهارنظریکی از مقامات دولتی در 

اند. صفحات زیادی این اظهارات را توهین به  مشکل ایجاد کرده اند واردشدهدانشگاه، اشتغال و ... 
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دهه »ی آوردند: رو تندی ها واکنشرها به متولدین دهه شصت قلمداد کرده و با اتخاذ این تیت

این پستها با قریب «. بزرگترین مصیبت نسل ما»، «گناه دهه شصتی ها»، «شصتی های مظلوم

هزار الیک مواجه شد و مسئول مربوطه فردای اظهار نظر فوق مجبور به واکنش و عذر  87به 

 خواهی شد. 

 عمومیتوهین فرماندار گلپایگان به یک خبرنگار در جلسه . 9

ی عمومی، فرماندار گلپایگان با لحن ا جلسهفیلمی در صفحات اینستاگرام منتشر شد که در 

شود و با توهین و فریاد این خواسته را  بسیار ناشایستی خواستار خروج خبرنگار از جلسه می

در میان جامعه خبری برانگیخت  خصوصاًکند. انتشار این فیلم، اعتراضات زیادی را  پیگیری می

الیک خورد. این امر درآغاز موجب احضار فرد توسط  1777و پست های مربوط به آن قریب به 

 استاندار اصفهان و سپس صدور دستور برکناری وی توسط وزیر کشور شد.

 بودن یکی از سیاسیون چندشغلهجنجال . 15

ی اممق قائمها  آن ازجملهتصدی چند جایگاه را به عهده داشت که  زمان همیکی از سیاسیون 

شهرداری تهران، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری، ریاست هیات مدیره خدمات 

 اجتماعی و سازمان ورزش شهرداری تهران و دبیر کمیته ملی المپیک بود. 

هزار بار الیک کردند و از این  5کاربران صفحه های بررسی شده پست مربوطه را نزدیک به 

 نشان دادند.  طریق با این انتصابات مخالفت خود را

های اینستاگرامی به این موضوع فرد مذکور دو روز بعد از آغاز  وفق اعتراض صفحات شبکه

 ی از برخی مناصب شد.ریگ کنارهموج اعتراضات مجبور به پاسخگویی و اعالم آمادگی جهت 

 ه از ماشین تجملیعاستفاده یکی از ائمه جم. 11

در صفحات مختلف  متیق گرانعه از ماشین ی استفاده یکی از ائمه جمها عکسدر پی انتشار 

هزار الیک خورد. در 1اینستاگرام، پست مربوط به این موضوع در صفحات مورد بررسی قریب به 

یک بازه هشت روزه از انتشار خبر و رسانه ای شدن آن، ابتدا صفحات مربوطه تهدید به شکایت 

مربوطه اقدام به عذرخواهی  جمعه امامشدند. لیکن بعدتر و پس از افزایش فشار افکار عمومی، 

 کرد و این حساسیت مردم به دوری از تجمالت را شایسته تقدیر خواند.
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 ی از مراکز استانکیدرتخریب خانه مادر دو معلول ذهنی . 12

ی از مراکز استان تخریب کرد که کیدرشهرداری ارومیه در اقدامی خانه مادر دو معلول ذهنی را 

ر صفحات اینستاگرام داشت. در صفحات مورد بررسی این مقاله، عکس آن بازتاب فراوانی د

هزار الیک خورد و در همان روز انتشار خبر، شهردار مجبور را به  5پست مربوطه بیش از 

 پاسخگویی کرد.

با موج منفی افکار عمومی شهردار مربوطه  دلیل آن را غیراصولی بودن ساختمان عنوان 

 کند. نیتأمی دیگر برای خانواده مذکور مکان اقامتی مناسب یدرجاکرد و قول مساعد داد که 

 و همسر یکی از شهدای مدافع حرم درگیری یکی از قضات با فرزند. 13

در پی مشاجره دو کودك که یکی، از فرزندان قضات آن شهر و دیگری فرزند یکی از شهدای 

عمال فشار بر خانواده مدافع حرم بود، قاضی مربوطه با استفاده نامناسب از جایگاه خود به ا

کند. خبر این اقدام ابتدا در صفحه یکی از خبرنگاران مستقل ) یکی  شهید مدافع حرم اقدام می

از صفحات مورد بررسی در این مقاله( منتشر شد و این صفحه به کرات به پیگیری موضوع و 

پست های  مصاحبه با مسئولین و انتشار نامه های اعتراضی در خصوص این موضوع پرداخت.

شود مقامات ارشد قضایی به  هزار الیک خود که این بازتاب نهایتا باعث می 87مربوطه بیش از 

 ماجرا از خانواده شهید مدافع حرم دلجویی کنند. وفصل حلماجرا ورود کنند و ضمن 

 طلب اصالحبا بررسی سه صفحه مهم اینستاگرامی از سه جریان سیاسی اصولگرا،  درمجموع

موضوع در این سه صفحه مشاهده شد که  29، 2971ا حدود هزار پست در بازه سال و مستقل ب

یی را ها پستباشد و این سه صفحه  ها بر افراد مشهور و مقامات می ناظر به کارکرد نظارتی رسانه

 اند. در رابطه با این موضوعات منتشر کرده

ی مقامات منجر نینش بعقبه عذرخواهی و  تاًینهاکه مشخص است همه موارد  گونه همان

اند. در همه موارد در بازه یک  شده است و یا حداقل مجبور به پاسخگویی و ارائه توضیحات شده

اند و  افکار عمومی مجبور به پاسخگویی و جبران شده فشار تحتیک هفته، افراد  تاًینهاروز تا 

لیکن نهایت امر  اند ادهدمقاومت هم نشان  جادشدهیاحتی در مواردی ابتدا در مقابل موج منفی 

 های اجتماعی است. . این امر نشانگر عملکرد قوی نظارتی شبکهاند دهیدی نینش عقبصالح را در 
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 یریگ جهینتی و بند جمع

ای که برخی  گونه . بهاند داشتهی به افکار عمومی ده شکلها همواره تأثیر بسزایی در  رسانه

ها از محیط پیرامون خود برگرفته از  خت انساننظران مانند ماکسول معتقدند عمده شنا صاحب

(. این یعنی ما بیش از آنکه به ادراك مستقیم خود از جهان McCombs,1972ست )ها رسانه

 .میکن یمبه رسانه مراجعه  ها دهیپدپیرامونی اعتماد کنیم، برای شناختن 

باشد.  قدرت میها اعم از سنتی و نوین بعد نظارتی بر ساختار  یکی از کارکردهای رسانه

های اجتماعی مفهوم دیگری به خود  این کارکرد رسانه، با ظهور رسانه رسد یملیکن به نظر 

ی جمع ارتباطهای اجتماعی که در آن شاهد پدیده خود  گرفته است. با عنایت به ماهیت رسانه

یاید و هستیم، این امکان فراهم آمده که خبرنگاری شهروندی به خدمت کارکرد نظارتی رسانه ب

و بدون نیاز به  سرعت بهکژی و ناراستی احتمالی با پوشش از سوی شهروندان عادی  هرگونه

ی به افکار عمومی ده شکلای با  این پوشش رسانه عتاًیطبای شود.  سازمان و خبرگزاری رسانه

تور کند. عالوه بر فاک مسئول مربوطه را وادار به تمکین در برابر خواست قاطبه افکار عمومی می

کنند، فاکتور  ها عمل می های اجتماعی وجود دارد و عمدتاً مستقل حکومت آزادی که در رسانه

ها، انتقال در لحظه اطالعات از سراسر جهان است. مردم در  مهم دیگر در اهمیت این رسانه

ه ای ک واسطه ارتباط در لحظه اند و به ای اجتماعی به هم متصل شده وسیله رسانه سراسر دنیا به

باهم دارند، اینکه در سوی دیگری از دنیا در این همین لحظه چه اتفاقی در حال وقوع است، 

و  شده بیترکباشد. این سرعت اتصال نوظهور با آن فاکتور آزادی  راحتی در دسترس می به

 .پردازند یم ها دگاهیدی عالیق و گذار ه اشتراكاز گذشته ب تر راحتفضایی فراهم کرده که مردم 

مهم اینستاگرامی دستمایه کار قرار گرفت و با رصد این  2این پژوهش، سه صفحهدر 

ها مطمح نظر واقع شد. از میان  ی مرتبط به بعد نظارتی آنها پست، 2971صفحات در بازه سال 

موضوع شناسایی شد که با موضوع این پژوهش در ارتباط است. با  29یک هزار پست،  حدوداً

با پیگیری که در این رسانه اجتماعی  تاًینهاخص شد همه موارد موضوع مش 29بررسی این 

ی مسئول مربوطه شده است. این اتفاق در فاصله یک نینش عقبی و عذرخواهمنجر به  شده انجام

 روز تا یک هفته محقق شده است.

تنها کارکرد  این مهم بیانگر آن است که با ظهور رسانه های اجتماعی در کشور ما  نه

ها به موضوعی  این رسانه هرکجاهای اجتماعی محقق شده بلکه  سانه از طریق رسانهنظارتی ر
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و در حداقل زمان مسئول مربوطه  سرعت بهها،  واسطه ماهیت این دست رسانه اند به ورود کرده

 مجبور به تمکین به خواست عمومی شده است. 

به سابقه نبوده است، با حوزه هایی از ساختار قدرت که در آنها پاسخ گویی اساسا مسبوق 

پیدایی رسانه های اجتماعی خود را مکلف به پاسخگویی می بینند. مضافا اینکه نمی توان از 

این مهم چشم پوشید که در برخی موارد پیش تر مسئولین دلیلی بر پاسخگویی نمی دیده اند 

جتماعی، این لیکن با شکل دهی به افکار عمومی و ایجاد فشار رسانه ای توسط رسانه های ا

مهم رفته رفته به یک رویه مرسوم تبدیل می شود که صاحبان مناسب خود و عملکرد خود را 

در منظر و مرآی مردم ببینند و برای هر حرف و کار خود، این احتمال را مفروض بدانند که به 

واهند سمع و نظر مردم خواهد رسید. فلذا از مبادرت به هر اقدامی و اظهار داشتن هر حرفی نخ

کرد. در واقع آن بخشی که در نظریات کاستلز به خود ارتباط جمعی از آن یاد کرده و آزادیهای 

مفروض در رسانه های اجتماعی از یک سو، عوامل اقناع و ترغیب از سویی و نهایتا تاثیر افکار 

نه عمومی بر سپهر عمومی جامعه از سوی دیگر باعث شده که بعد نظارتی رسانه با ظهور رسا

 های اجتماعی و همه گیر شدن آن عینیتی دیگر بیابد. 

ها بر ساختار قدرت  های اجتماعی، نظارت رسانه توان گفت که با ظهور رسانه بنابراین می

توان به  وارد مرحله جدیدی شده است. البته ایراداتی هم به این فرایند وارد است که می

ی اخالق یبره و ناسره و بروز برخی فضاهای گسترش شایعات، تأثیر جنگ روانی، ممزوج شدن س

 ای اشاره کرد. ی رسانهها یزناز قبیل اتهام 
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