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روندشناسی انتخاباتی ریاست جمهوری 
آمریکا با استفاده از ابزارهای نوین

چکید�ه
روندپژوهي یکي از ابزارهاي آینده پژوهي است. در انتخابات اخیر آمریکا شبکه هاي 
اجتماعي و فضاي مجازي نقش بارزي در روندشناسي در این حوزه داشتند، این 
رسانه ها عالوه بر هدایت افکار عمومي، در بسیاري از موارد مي توانستند، نشان 
دهنده میزان عالقه و نفرت مردم نسبت به نامزد خاص باشند. رسانه هاي مجازي 
در این انتخابات با ذائقه سنجي و شناسایي نحوه نگرش مردم در این فضا به 
ابزاري براي راستي آزمایي اظهارات نامزدها تبدیل شدند. در این تحقیق براي 
رسیدن به دید مناسب در مورد عملکرد نامزدها از ابزارهاي نوین و روندهاي 
به دست آمده از موتورهاي جستجوگر استفاده شده است. موارد مطرح در این 
پژوهش با استفاده از میزان جستجوي کاربران در فضاي مجازي و روندشناسي 
افکاري عمومي آمریکا مورد بررسي قرار گرفته است و سعي شده است تحلیلي 
نظام مندي از افکار عمومي آمریکا در انتخابات ریاست جمهوري در یک سال 

گذشته ارائه شود.
واژگان�کلید�ی

روندشناسي، فضاي مجازي، آینده پژوهي، انتخابات آمریکا.

هادي�البرزي��
دانشجوي دکتري مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسالمی
alborzhadi62@yahoo.com 

مقدمه
افکارسنجي  موضوع  جوامع  از  بسیاری  در 
در  که  این  است،  برخوردار  باالیی  اهمیت  از 
موارد مختلف نظر غالب مردم چیست و آن ها 
مورد  می کنند،  فکر  چیزی  چه  به  و  چگونه 
توجه است. پیشرفت در فناوری اطالعات راه 
و روش انسان را در ثبت و ضبط تاریخ تغییر 
با  افراد  بر نحوه تعامل  این تغییر  داده است، 
یکدیگر نیز تأثیرگذار بوده است. یکی از اتفاقات 
فناوری های  ظهور  دوم،  هزاره  پایان  در  مهم 
ارتباطی است، که برجسته ترین آن اینترنت و 

شبکه های اجتماعی است. 
این  برای سیاستمداران و صاحبان منافع در 

موارد  در  که  این  دانستن  انتخاباتي  مبارزات 
مختلف نظر غالب مردم چیست؟ آ ن ها چگونه 
و به چه چیزی فکر می کنند؟ اهمیت بسیاری 
دارد. با توجه به این که در این دوره انتخابات 
آمریکا نظرسنجي هاي فضاي واقعي در بیشتر 
مواقع با شبهه هایي مواجه مي شود و رسانه هاي 
آمریکایي،  نامزدهاي  از  یک  هر  به  نزدیک 
از  هریک  به  با  قرابت  با  مطابق  نظرسنجي 
نامزدها منتشر مي کنند. استفاده از روندهاي 
بیشتري  روشني  با  مي تواند  مجازي  فضاي 

واقعیت هاي موجود را نشان دهد.
افکار عمومی یکی از جنجالی ترین موضوعات 
زمینه  در  پژوهش  است.  اجتماعی  علوم  در 
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افکار عمومی از دیرباز شروع شده و در واقع به 
دوران دور برمی گردد. نظرسنجی، فن پژوهشی 
است که امکان شناخت نظرات افراد را در مورد 
به  ما  برای  خاصی  زمان  در  معینی  موضوع 
صورت عکس برداری فراهم می آورد، در حالی 
که افکار عمومی فرایندی اجتماعی است که 

در زمان شکل می گیرد. )کتبي، 1386: 28(
افکارسنجي،  براي  مجازي  فضاي  از  استفاده 
فضاي  در  ــا  روزه این  که  است  موضوعي 
چه  اگر  مي شود.  استفاده  آمریکا  انتخاباتي 
مؤسسات و مراکز افکارسنجی برای تحقیقات 
خود شیوه هایی را به کار می گیرند. گاهی مراکز 
نظرسنجي با استفاده از روش های نمونه گیری 
مختلف که دارای طبقه بندی هستند، با مردم 
به صورت تلفنی تماس می گیرند و نظر آن ها 
را در باب موضوعات مورد نظر جویا می شوند. 
همچنین رسانه های جمعی، مانند شبکه های 
که  می خواهند  مردم  از  گاهی  نیز  تلویزیونی 
تعیین  را در مورد موضوعی که  نظرات خود 
تلفنی،  )تماس  مختلف  راه های  از  می کنند 
پیامک و ارتباط اینترنتی( اعالم کنند. روش 
جدیدی که در سال های اخیر مورد توجه قرار 
برای  مجازی  فضای  از  استفاده  است،  گرفته 
بنابراین  است.  عمومی  افکار  فهم  و  سنجش 
حد  تا  می تواند  آن  مطالعه   و  مجازی  فضای 
زیادی به افراد درگیر در خصوص افکارسنجي 
کمک کند تا از افکار عمومی در مورد بسیاری 
از موضوعات مورد بحث، مطلع شود که این 
اهمیت  اجتماعی  شبکه های  گسترش  با  امر 
و  بحث  امکان  که  چرا  است.  یافته  بیشتری 
تبادل نظر مردم در فضای مجازی را به صورت 

چشمگیری باال برده است.
تعریف افکار عمومي

دیدگاه هاي مطرح  افکار عمومي، در مجموع 
پیرامون  ــردم،  م از  گروهي  سوي  از  شده 
موضوعاتي است که به دلیل اهمیت و ارزش 
ویژه خود، مورد استقبال و توجه همگان قرار 
مي گیرد. از این رو پیوسته با نوعي ارزش گذاري 
درباره  داوري  نوعي  واقع  در  و  است  همراه 

حوادث و اتفاقات دور یا حوادث و رخدادهایي 
آینده رخ خواهد داد. )دادگران،  است که در 
1382: 13( علي اسدي افکار عمومي را در سه 
رسمي  به صورت  که  افکاري  مي داند؛  معني 
درباره  که  افکاري  می شود،  بیان  عموم  براي 
مسائل عمومي است و افکاري که عموم مردم 
اسدی،  )علی  کوچک.  گروه هاي  نه  و  دارند 

)12 :1371
سنجش افکار عمومی

سنجش در قلب بحث افکار عمومی قرار دارد، 
علمی،  اندازه گیری  وسیله  تنها  سنجش  زیرا 
برای شناخت نظر مردم است. آیا نظرسنجی ها 
اثراتی به جا می گذارند؟ مردان سیاسی از قدرت 
نظرسنجی می ترسند، چون فکر می کنند که 
انتشار نتایج نظرسنجی بر انتخاب مردم تأثیر 
می گذارد. هیچ چیز ثابت نمی کند که اشخاص 
با آگاهی از نتایج نظرسنجی، تصمیم خود را 
تغییر می دهند. ممکن است نتایج منتشر شده 
رای دهندگان را از رفتن به پای صندوق های 
رای باز دارد، زیرا پیامد نظرسنجی به سختی 
می تواند پیش بینی کند، چگونه ممکن است 
افراد مورد پرسش میل نداشته باشند، اعتراف 
کنند که تصمیم آن ها تحت تأثیر نظرسنجی 
تغییر یافته است. سنجش افکار عمومی سعی 
دارد انتظارات و آرزوهای شهروندان را ارزیابی 

دقیق کند. )کتبي، 1386: 170(
مارپیچ سکوت در افکارسنجي

اکتشاف  به  خود  نظریه  در  نیومان«  »نوئل 
اشاره  عمومي  افکار  اشتباه  ادراک  در  تازه اي 
مي کند. او رابطه میان ادراک اکثریت )آن چه 
افراد اکثریت مي پندارند( و نظر خصوصي در 
تحلیل مي کند.  را  مورد موضوع هاي مختلف 
بنابراین نظریه آن ها که با مصرف برنامه هاي 
رسانه اي متوجه مي شوند که نظري بر خالف 
نظر اکثریت دارند، از تنها ماندن در جامعه بیم 
دارند و ترجیح مي دهند، ساکت بمانند. به این 
ترتیب هر چند ممکن است این اشخاص از نظر 
تعداد، اکثریت را تشکیل دهند، سکوت آن ها 
این  مي کند.  تقویت  را  اقلیت  نظر  نهایت  در 
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نظریه مارپیچ سکوت نام دارد، زیرا به عقیده 
سکوت  در  مي کنند  تصور  که  آن ها  نئومان 
سکوت  پیش  از  بیش  دارند  تمایل  هستند، 
نمایند و مارپیچ سکوت نظر حاکم در رسانه 
را به نسبت تقویت مي کند و در نتیجه کار به 
تقویت وفاق عمومي مي انجامد. )کتبي، 1386: 

)147
افکار  سنجش  در  پیشرفت هایي  وجود 

عمومي
پیشرفت هاي  عمومي  سنجش  زمینه  در 
که  است،  شده  حاصل  چشمگیري  بسیار 
روش هاي  باالي  روایي  و  اعتبار  نشانه  خود 
چنان  شناخت  از  رشته  این  است،  تحقیقي 
که  گشته  برخوردار  روش شناختي اي  قدرت 
اعجاب آوري  پیش بیني هاي  و  پیشگویي ها 
بسیاري  آستانه  در  است.  ساخته  ممکن  را 
از انتخابات غربي نتایج آینده از پیش معلوم 
از حرکات  بسیاري  در جامعه هاي صنعتي  و 
مردمي و واکنش هاي طبقاتي و قشري قابل 
تکنیک هاي  رو  این  از  هستند؛  پیش بیني 
به  و  مي شود  ظریف تر  عمومي  افکار  بررسي 
موازات آن پدیده افکار عمومي رشد مي یابد. 
این تکنیک ها مردم را آگاه مي سازند، به افکار 
مردم و واقعیت وسعت مي بخشند و گاهي آن 

را کنترل مي کنند. )کتبي، 1386: 12(
موتور جستجوگر گوگل 

گوگل پرکاربردترین موتور جستجوی اینترنتی 
به  آن  عنوان  که  شده  معتبر  چنان  و  است 
انگلیسی  فرهنگ  در  واژه جدید  یک  صورت 
فرهنگ  کاربران  است.  شده  ثبت  آکسفورد 
با   )google( واژه  به  آکسفورد هنگام مراجعه 
این تعریف و معنا رو به رو می شوند؛ فعل با 
قاعده، به معنای جستجوی اینترنتی از طریق 
فراهم  بر  عالوه  گوگل  سایت  گوگل.  سایت 
میلیون ها  به  آسان  دسترسی  امکان  ساختن 
صفحه وب، یک سری خصوصیات ویژه و در 
بعضی موارد، پیشرفته تر نیز دارد که در مواقع 
خاص می تواند کاربر را برای دستیابی دقیق به 
این  برساند.  یاری  دنبالش هستید،  به  آن چه 

وبگاه در سال 1997 بنیاد نهاده شد. این موتور 
جستجو بیشترین بازدیدکننده در بین کاربران 
را دارد. موتور گوگل روزانه چند صد میلیون 
بار، به طرق مختلف استفاده می شود. مهم ترین 
یافتن متن مورد نظر در میان  هدف گوگل، 
صفحات وب است. اما انواع دیگر اطالعات به 
وسیله  قسمت های دیگر آن مورد جستجو قرار 

می گیرند. )ویستا، 95/8/10(
کمپین های آنالین انتخاباتی 

ارتباطات  اصلی  پایه  به  اجتماعی  رسانه های 
است  شده  تبدیل  مردم  عموم  با  نامزدها 
از  به عبارت دیگر نقش و ماهیت استفاده  و 
انتخاباتی  کمپین های  عنوان  به  وب سایت 
عوض شده است. در حالی که وب سایت ستاد 
برای  مرکزی  یک  عنوان  به  هنوز  نامزدها، 
اطالعات و سازماندهی انتخاباتی عمل می کند؛ 
اما نقش آن ها در مقایسه با چهار سال پیش 
است. کمپین های  تعاملی  و کمتر  کم رنگ تر 
اجتماعی  رسانه های  در  نامزدها  انتخاباتی 
فعال شده اند، هر چند هنوز در این رسانه های 
قرار  به صورت کنترل شده  پیام ها  اجتماعی 
داده می شود و راه های کمتری برای مشارکت 
اکثر رای دهندگان وجود دارد، اما به مراتب از 
در  هستند.  فعال تر  انتخاباتی  وب سایت های 
بررسی  برای  اولی  که  جداگانه ای  مطالعه  دو 
انتخاباتی  ستادهای  رسمی  وب سایت های 
هیالری کلینتون و دونالد ترامپ در تاریخ 1 مه 
)12 اردیبهشت 95( تا 15 ژوئن )26 خرداد 
درج  مطالب  در  دیگر  تحقیق  و   2016 )95
شده در صفحات کاربری نامزدها در فیس بوک 
و توییتر از 11 ماه مه )22 اردیبهشت95( تا 
31 ماه مه )11 خرداد 95( 2016 انجام شد، 

نتایج زیر به دست آمده است:
وب سایت هاي انتخاباتي هیالري کلینتون 

و ترامپ
وب سایت انتخاباتی کلینتون دو بخش اصلی 
انتخاباتی  مبارزات  اخبار  روزرسانی  به  برای 
از  اخبار  بخش ها  این  دوی  هر  در  که  دارد، 
طرف صاحبان و عوامل وب سایت تولید شده اند 
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اما در وب سایت ترامپ بیشتر اخبار کار شده از 
سوی رسانه های دیگر ارسال شده اند. این الگو 
اجتماعی هم صادق  رسانه های  در  همچنین 
است. 78 درصد از اخبار موجود در پست های 
صفحه ترامپ در فیس بوک از سوی خوانندگان 
درصد   80 که  حالی  در  است،  شده  ارسال 
سوی  از  کلینتون  هیالری  صفحه  پست های 
دنبال کنندگان) فالورها( است. در توییتر نیز در 

این خصوص تمایل مشابهی وجود دارد.
 در رسانه های اجتماعی در خصوص نامزدها، 
لحاظ  از  ترامپ  مورد  در  شده  تولید  مطالب 
هیالری  از  مردم  از سوی  پست  تولید  تعداد 
جلوتر است. بر خالف چرخه قبلی انتخابات، 
نامزدها  انتخاباتی  سایت های  از  یک  هیچ 
گزینه ای برای ایجاد صفحه جمع آوری کمک 
ذیل  در  کامنت  ارسال  برای  بخشی  و  مالی، 
اخبار بارگذاری شده، ندارند. عالوه بر این، به 
ارسال  مطالب  نامزد  دو  این  ندرت ستادهای 
شده از سوی کاربران در شبکه های اجتماعی 
در  پست  هیچ  )تقریبا  کردند  بارگذاری  را 
فیس بوک به اشتراک گذاشته نشد و دو دهم 
توییت ها دوباره در در توییتر ارسال شد(. تنها 
ستاد انتخاباتی ترامپ تمایل دارد، پست های 
به  دوبــاره  خود  پست های  بین  در  را  مردم 

اشتراک بگذارد. 78 درصد از پست های مردم 
ارسال  دوباره  ترامپ  انتخاباتی  از سوی ستاد 
شده است. در حالی که هیچ یک از پست های 
مردم از سوی ستاد هیالری کلینتون بازتولید 
نشد و فقط 2 درصد از پست های بازتولید شده 
است. ترامپ در شبکه های اجتماعی بر روی 
مردم متمرکز شده است و نحوه مبارزه او در 
انتخابات سال 2012  با  اجتماعی  رسانه های 
متفاوت است، که تنها 3 درصد از پست های 
است.  بوده  مردم  از سوی  اوباما  شده  توییت 

)خبرگزاري صدا و سیما، 1395/6/21( 
استفاده از فیس بوک و توییتر در انتخابات 

آمریکا
در سال 2008 و 2012 نامزدها و ستادهای 
انتخاباتی ارسال فیلم از طریق یوتیوب را تجربه 
می کردند و ضریب نفوذ استفاده از یوتیوب نیز 
در بین مردم رو به افزایش بود. در حالی که 
در رقابت های 2016 کلینتون روزانه پنج فیلم 
به فیس بوک و توییتر ارسال می کند و در یک 
چهارم توییت ها و پست های ارسالی خود در 
فیس بوک و توییتر از فیلم، استفاده می کند. 
ترامپ که به طور میانگین روزانه یک فیلم به 
رسانه های اجتماعی ارسال می کند، کمتر به 
طور منظم در بین پست ها و توییت های خود 

نمودار 1. میزان جستجوي نام نامزدهاي انتخاباتي آمریکا در موتور جستجوگر گوگل در یک سال گذشته
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از فیلم استفاده می کند، تنها در 2 درصد این 
پیام ها از فیلم استفاده می کند.

روش تحقیق
سرویس گوگل ترند و روند جستجوی واژه های 
افکار  بررسي  براي  مناسبي  شیوه  مختلف، 
عمومي است. در این تحقیق مهم ترین موارد 
مطرح در انتخابات آمریکا از نگاه کاربران، میزان 
جستجوي و بررسي نامزدهاي انتخابات آمریکا 
نامزدها، در فضاي  اظهارات  آزمایي  راستي   و 
مجازي با استفاده از گوگل ترند به دست آمده 
و سپس این روندها مورد تحلیل قرار گرفته 

است. 
یافته هاي تحقیق

در  مطرح  موارد  مهم ترین  تحقیق  این  در 
میزان  کاربران،  نگاه  از  آمریکا  انتخابات 
جستجوي و بررسي نامزدهاي انتخابات آمریکا 
فضاي  در  نامزدها  اظهارات  آزمایي  راستي   و 
مجازي از طریق ابزار گوگل ترند مورد ارزیابي 
و آنالیز قرار گرفته است که به ترتیب به آن ها 

اشاره مي شود: 
با بررسي تحوالت فضاي مجازي در یک سال 
گذشته از 4 آبان 1394 )25 سپتامبر 2015( 
تا 4 آبان1396 )25 سپتامبر 2016( در گوگل 
ترند نکات جالبي به دست آمده است که به 
شرح ذیل است. به طور کلي میزان جستجوي 

کلینتون«  »هیالري  از  ترامپ«  »دونالد  نام 
بیشتر بوده است. اما همان گونه که در نمودار 
نشان داده شده است. در زمان مطرح شدن 
بیماري هیالري کلینتون در 3 تا 9 مرداد دو 
نامزد در میزان جستجوها به هم نزدیک شدند 
و در ادامه در 21 تا 27 شهریور که ماجراي 
فضاي  در  کلینتون  هیالري  شدن  بي هوش 
مجازي بازتاب داشته است، هیالري توانسته 
اما  بار جا بگذارد.  اولین  براي  را  است ترامپ 
افشاگري هاي صورت گرفته در خصوص مسائل 
جنسي ترامپ و اظهار نظرهاي وي در خصوص 
زنان در فایل افشا شده، جستجو در مورد نام 
مهر  تا 24  در 18  باالترین حد  به  را  ترامپ 

رسانده است. 
مهم ترین موضوعات مورد جستجوي کاربران 
آمریکایي در خصوص انتخابات عبارت هستند 
از: مهاجرت، سقط جنین، کنترل سالح، اقتصاد 
ایالت  در  مجازی  جستجوهای  در  داعش.  و 
اکثریت مربوط  توجه  نیویورک موضوع مورد 
به موضوع مهاجرت بوده است. با کمی بررسی 
می شود،  مشخص  نیویورک  ایالت  سوابق  در 
که جستجوی موضوع مهاجرت در این ایالت 
بی دلیل نیست و این ایالت در تاریخ طوالنی اش 
به  مهاجرت  برای  مرکزی  ایستگاه  عنوان  به 
طول  در  است.  شده  شناخته  متحده  ایاالت 

نمودار 2. مهم ترین موضوعات مورد جستجوی کاربران در ایالت های آمریکا 
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سال، سفر به مقصد نیویورک به مراتب بیشتر از 
سفر به هر جای دیگری در جهان است. هجوم 
متنوع از افراد مهاجر به ایاالت متحده، در طول 
تاریخ باعث ایجاد تنوع فرهنگی نظیری در شهر 
نیویورک شده است. وجود حدود 8 میلیون نفر 
اقوام و فرهنگ ها که در خود  از  نوع  از همه 
می کنند،  تحصیل  یا  زندگی  نیویورک  شهر 
باعث شده این شهر پرجمعیت ترین و از لحاظ 
ایاالت  تمام  در  شهر  نفوذترین  با  فرهنگی 
متحده باقی بماند. در خصوص مهاجرت ترامپ 
خواهد  مهاجرت  حوزه  در  محدودیت ها  بر 
افزود، و شعار آمریکانیسم و نه گلوبالیسم را 
هیالری  اما  است،  کرده  انتخاب  خود  برای 
نخست  روز   100 در  است  گفته  کلینتون 
ریاست جمهوری اش، ترتیبی خواهد داد تا راه 
برای شهروندی مهاجرانی که به صورت قانونی 

وارد ایاالت متحده شده اند، باز شود.
بیشترین  واشنگتن  و  آیــوا  ایالت های  در 
است.  داشته  اختصاص  داعش  به  جستجوها 
در خصوص  ترامپ  اظهارات  نظر می رسد  به 
داعش به عنوان یکی از تهدیدهای امنیتی مؤثر 
او در خصوص کوچک  بوده است و اظهارات 
شمردن داعش از سوی دولت اوباما و احتمال 
حمالت  و  پناه جویان  قالب  در  داعش  ورود 
شده  باعث  اروپایی  کشورهای  در  تروریستی 
است که کاربران دو ایالت از 50 ایالت آمریکا 
در  داعش  خصوص  در  را  جستجو  بیشترین 
انتخابات داشته باشند. ترامپ کوشیده است که 
هیالری کلینتون را بنیان گذار داعش معرفی 
کند اما کلینتون در پاسخ به ترامپ گفته است: 
»داعش دعا می کند که دونالد ترامپ )نامزد 
جمهوری  ریاست  انتخابات  جمهوری خواه 

آمریکا(، رئیس جمهور آمریکا شود«.
موضوعاتی از قبیل کنترل سالح و سقط جنین 
ایالت ها  در رتبه های بعدی جستجو در همه 
قرار داشته اند. در خصوص این دو موضوع نیز 
ترامپ معتقد به متوقف کردن سقط جنین و 
آزادی مالکیت اسلحه است، در مقابل هیالری 
قانونی  و  جنین  سقط  حق  موافق  دموکرات  

سالح  کنترل  قوانین  از  و  است  آن  ماندن 
حمایت می کند و مخالف حمل مخفیانه اسلحه 

در امکان عمومی هستند.
راستي آزمایي در فضاي مجازي 

y  مالیاتي فرار  مورد  در  آزمایي  راستي 
ترامپ پس از مطرح شدن در مناظره

پرداخت  مورد  در  کلینتون  اظهارات هیالري 
نکردن مالیات، از سوي ترامپ موضوعي است 
که کاربران آمریکایي را به جستجو در فضاي 
داراي  که  ترامپ  است.  کرده  مجبور  مجازي 
ثروت فراوان، چندین آسمان خراش، هتل و 
و  است  مؤسسه هاي مختلف ساختمان سازي 
توانسته برند خود را در طول سال ها فعالیت 
بستني،  مردانه،  لباس هاي  روي  بر  اقتصادي 
عطر، آب معدني، مجله، رستوران، آب معدني، 
اکنون متهم شده است  ... درج کند،  و  هتل 
که در طول سال ها فرار مالیاتي داشته است. 
آمریکایي در  کاربران  مهم ترین موضوعي که 
فضاي اینترنت براي پي بردن به حقیقت در 
این خصوص انجام داده اند، صحبت هاي »روت 
بیدر گینزبرگ«، قاضی دیوان عالی آمریکا است 
که در 24 تیر ماه انجام شده است و ترامپ را 
متقلب، جاعل دانسته بود و اظهار کرده بود که 
نداده  تحویل  را  خود  مالیاتي  مدارک  ترامپ 
است. هر چند ترامپ همان زمان موضع گیري 
انتخاباتي قاضي دیوان عالي را درست ندانسته 

بود و خواستار استعفاي او شده بود.
y  دروغگویي مورد  در  آزمایي  راستي 

از  نکردن  حمایت  خصوص  در  ترامپ 
جنگ عراق

در  ترامپ  خصوص  در  که  دیگري  موضوع 
مناظره سوم از سوي هیالري کلینتون مطرح 
شده است، دروغگویي ترامپ در مورد حمایت 
نکردن از جنگ در عراق است. ترامپ همواره 
برابر  در  برنده  برگ  عنوان  به  موضوع  این  از 
»هیالری کلینتون«، نامزد دموکرات انتخابات 
می کرد.  استفاده  آمریکا،  جمهوری  ریاست 
که  زمانی  سال 2002  در  کلینتون  هیالری 
سناتور ایالت نیویورک بود به دخالت نظامی 
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از  در عراق رای مثبت داده بود. سال ها پس 
این مورد  اذعان کرد، در  به عراق وی  حمله 
اشتباه کرد. ترامپ از همین موضوع به سود 
خود استفاده کرده و با اشاره به اشتباهی که 
این  است:  گفته  کرد،  اقرار  آن  به  کلینتون 
یکی از بزرگ ترین تفاوت های من با کلینتون 
است. اما افشاي فایل صوتي مصاحبه ترامپ با 
فاکس نیوز در خصوص موفقیت بزرگ دانستن 
حمله نظامي به عراق یک روز پس از حمله 
نظامی آمریکا به عنوان فکتي است که بارها 
مورد جستجوي کاربران آمریکایي قرار گرفته 
 2003 مارس   21 تاریخ  در  ترامپ  است، 
در مصاحبه  ای که فایل صوتی آن در اختیار 
»بازفید نیوز« قرار گرفته است، گفته بود: فکر 
می کنم وال استریت منتظر است تا ببیند چه 
اتفاقی می افتد ... و به نظر می آید، این موفقیتی 
بزرگ از نقطه نظر نظامی باشد و فکر می کنم 
به واقع )وضعیت بازار مالی( با چیزی که پس از 
اتمام جنگ مشاهده خواهید کرد، قابل مقایسه 

نخواهد بود.
y  وضعیت مورد  در  آزمایي  راستي 

در  تصرف  و  دخــل  و  ــا  ــی ه دارای
حساب های بنیاد کلینتون

در  تصرف  و  دخــل  و  دارایــی هــا  وضعیت 
سوم  مناظره  در  کلینتون،  بنیاد  حساب های 
از سوي ترامپ مورد سؤال قرار گرفت. سؤالی 
که با اتهام ترامپ به هیالری کلینتون در مورد 
دریافت کمک های اهدایی از سوی عربستان 
را  کلینتون  بنیاد  ترامپ  سعودی همراه شد. 
شرکتي فاسد خواند، که از سال 2001 توانسته 
است حدود دو میلیارد دالر جمع آوري کند. 
کلینتون  بیل  بنیاد  که  است  معتقد  ترامپ 
کمک های مالی از کشورهای بسیاری دریافت 
و  همجنس گرایان  ــان،  زن علیه  که  کــرده 
سایرین تبعیض قائل می شوند. در این میان، 
عربستان جزو کشورهایی است که زمانی که 
کلینتون وزیر خارجه بود، کمک های بسیاری 
به بنیاد مذکور می کرد. از طرف دیگر ترامپ 
از داللي بنیاد کلینتون در زلزله سال 2010 

هائیتي خبر داده است، که هیالري کلینتون 
به عنوان وزیر خارجه وقت آمریکا به اعضاي 
این بنیاد و به ویژه دوستان بیل کلینتون در 
به دست آوردن قراردادهاي دولتي کمک کرده 
به  خصوص  این  در  آمریکایي  کاربران  است. 
جستجوي ایمیل هاي افشا شده پرداخته اند، که 
یک نمونه از این موارد به تحوالت پس از زلزله 
شرکت   2010 سال  در  بازمی گردد.  هائیتی 
مخابراتی »دیجیسل« که مقرش در جامائیکا 
است، می خواست تجهیزاتش را به پورتو پرنس، 
پایتخت هائیتی، ببرد و برخی از کارمندانش 
آمیتاب دسای،  ایمیل  این  در  اخراج کند.  را 
تحت  کلینتون،  بنیاد  مدیر سیاست خارجی 
عنوان »دوست نزدیک کلینتون« افشا شده که 
 WJC  در آن بیل کلینتون با حروف مختصر
خطاب شده است. آمیتاب دسای، در این ایمیل 
نوشته است: »بیل کلینتون بار دیگر از جامائیکا 
تماس گرفت تا بگوید دیجیسل از سوی ارتش 
تحت فشار است، تا پشتیبانی ارتباطاتی بگیرد 
اما از سوی دولت آمریکا مشخص نشده  است، 
این  شود.  اعزام  هائیتی  به  کار  این  برای  که 
کلوریک،  کیتلین  از سوی  درخواست سپس 
آمریکا،  خارجه  وزارت  وقت  مقامات  از  یکی 
دریافت کننده این ایمیل، به زنجیره فرماندهی 
آمریکا منعکس شده  است. این موضوع براي 
پي بردن به فساد بنیاد کلینتون بارها از سوي 

کاربران آمریکایي مورد جستجو قرار گرفت.
نتیجه گیری

مجازی،  اجتماعی  شبکه های  و  اینترنت 
فضای  تشکیل دهنده  عوامل  اصلی ترین 
مجازی، شناخته می شوند. شبکه های اجتماعی 
با  ابزارها،  این  مهم ترین  از  یکی  به  عنوان 
بر  عمیقی  تأثیرات  امکانات خود  و  قابلیت ها 
جنبه های اجتماعی کاربران در جوامع گوناگون 
گذارده اند. وابستگی متقابل دو جهان مجازی 
و واقعی باعث تعامالت فردی و اجتماعی در 
قلمروهای زیادی شده است ، امروز هیچ کس 
فضاي  و  رسانه ها  که  کند  انکار  نمي تواند، 
افکار عمومی دخالت  مجازي در شکل گیری 
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که  آمریکا  جمهوري  ریاست  انتخابات  دارند. 
با سه شنبه  18  برابر  در هشتم نوامبر 2016 
آبان 1395 برگزار خواهد شد، یکي از وقایعي 
است که مورد توجه اکثریت مردم آمریکا قرار 
دارد، در این انتخابات شبکه های اجتماعی تنها 
به عنوان یک ابزار سیاسی مورد استفاده قرار 
نگرفته اند، بلکه شبکه هاي اجتماعي و فضاي 
مجازي در این دوره از انتخابات آمریکا، عالوه 
براي  به وسیله اي  بر سکان داري جو سیاسي 
ذائقه سنجي و شناسایي نحوه نگرش مردم و 
نامزدها  اظهارات  آزمایي  راستي  براي  ابزاري 
تبدیل شده اند. در این تحقیق مشخص شده 
است که نام »دونالد ترامپ« به عنوان نامزد 
جمهوري خواه بیشتر از رقیب دموکرات خود 
مورد  مجازي  فضاي  در  کلینتون«  »هیالري 
مي توان  چند  هر  است،  گرفته  قرار  جستجو 
براي این میزان جستجو دالیل متفاوتي آورد، 
که شاید ناشناس بودن رقیب جمهوري خواه 
نسبت به رقیب دموکرات، در فضاي سیاسي 
یا اظهارات جنجال آمیز وي در طول یک سال 

گذشته باشد. 
کنترل  جنین،  سقط  مهاجرت،  موضوع  پنج 
موضوعات  مهم ترین  داعش  و  اقتصاد  سالح، 
مورد بررسي براي مردم آمریکا در ایالت هاي 
موضوع  این  ایالت  هر  در  که  است،  مختلف 
نتایج  هم  ترند  گوگل  آنالیز  و  دارد  تفاوت 
متفاوتي در این زمینه نشان مي دهد، در این 
ایالت  هر  براي  موضوع  هر  اهمیت  تحقیق 
مورد توجه بوده است. اما نکته پایاني که در 
این تحقیق مي توان به آن اشاره کرد، راستي 
آزمایي هایي است که کاربران در خصوص اظهار 
نظرهاي هیالري کلینتون و دونالد ترامپ در 
فضاي مجازي انجام مي دهند، که تقریبا راستي 
مالیاتي  فرار  آزمایي در خصوص سه موضوع 
ترامپ، دروغگویي ترامپ در خصوص حمایت 
و  دارایی ها  وضعیت  و  عراق  از جنگ  نکردن 
دخل و تصرف در حساب های بنیاد کلینتون از 
سوي خانواده کلینتون پس از مناظره سوم در 

صدر موضوعات است.
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و . 2 عمومي  افکار   .)1382( محمد.  سید  دادگــران، 
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ني، . 3 نشر  عمومي،  افکار   .)1386( مرتضي.  کتبي، 
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