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 4 مقدمه ^
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  بخش اول  
 گانه در انتشار محتوای ویدئویی مربوطششهای سهم هر یک از پلتفرم

 به مناظره سوم 
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^ 

 بخش دوم
 سهم هر نامزد از ویدئوهای منتشرشده در 

 گانههای ششپلتفرم
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 سومبخش 
 مدت زمان ویدئوهای منتشرشده 

 از هر نامزد به ثانیه
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 بخش چهارم
 خارجیهم مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و سیاست 

 در مناظره سوم 
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^ 

 بخش پنجم
 میزان بازدید ویدئوهای مربوط به اظهارات هر یک 

 از نامزدها در مناظره
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^ 

 بخش ششم
 کدام پلتفرم ویدئوهای کدام نامزد را 

 پوشش داده است؟
10 
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l مقدمه 

بازتاب نسبتا  14دور از مناظرات تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگزاری سومین  
آنچه در  .هنده ویدئو به طور اخص داشته استدهای ارائهای در فضای مجازی به طور اعم و سایتگسترده

های مجازی رسانه ملی در قالب مناظره در سه نوبت تولید و پخش شد در سطحی گسترده از سوی رسانه
تر های موبایلی و از همه مهمرسانها، پیامهای اجتماعی، میکروبالگها، رسانهها، وبالگسایتعم از وبا

دهنده ویدئو به خصوص های سرویسدهنده ویدئو بر بستر اینترنت بازنشر شد. پلتفرمهای ارائهپلتفرم
ای صوت و تصویر فراگیر )ساترا( ههای دارای مجوز فعالیت از سازمان تنظیم مقررات رسانهدهندهسرویس

رات تلویزیونی را بر عهده با توجه به ماهیت و وظیفه ذاتی خود، بخش اعظمی از انتشار محتوای این مناظ
خرداد با حضور هفت نامزد احراز  22روز شنبه . سومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گرفتند

های روزانه درباره عملکرد برگزار شد. در ادامه گزارش های مردم"شده با موضوع "دغدغهصالحیت
های ویدئویی دارای مجوز از ساترا در زمینه انتشار ویدئوهای انتخاباتی، در این گزارش عملکرد دهندهسرویس

کلیپ و دیدستان در زمینه دهنده ویدئویی شامل آپارات، تماشا، نماشا، دیدوبین، سیشش پلتفرم سرویس
مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفته است.  14زتاب محتوای مناظره سوم نامزدهای انتخابات انتشار و با

 در این گزارش به شش سوال به شرح ذیل پاسخ داده شده است.

انتخاباتی خود را به انتشار محتوای از ویدئوهای  ها چه سهمیهر یک از پلتفرم .1
 اند؟اختصاص داده 14ویدئویی مربوط به سومین مناظره نامزدهای انتخابات 

 به لحاظ تعدادهر یک از هفت نامزد حاضر در عرصه رقابت انتخاباتی  سهم .2
 گانه به چه میزان بوده است؟های ششویدئوهای منتشرشده در پلتفرم

گانه های ششدهندهاز هر نامزد در سرویس ویدئوهای منتشرشدهمدت زمان  .3
 مورد بررسی در این گزارش، به چه میزان بوده است؟

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و سیاست  موضوعاتسهم هریک از  .4
خارجی در محتوای ویدئوهای منتشرشده از مناظره سوم نامزدها، به چه صورت 

 بوده است؟

های دهندههر یک از نامزدها در مناظره در سرویس ویدئوهای مربوط به اظهارات .5
داشته و ویدئوهای کدام نامزدها بیشترین و کدام یک  چه تعداد بازدیدگانه شش

 از آنها کمترین بازدید را داشته است؟

را  کدام نامزدویدئویی بیشتر محتوای ویدئویی مربوط به  دهندهکدام سرویس .6
 اند؟منتشر کرده
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 اولبخش 
l گانه در انتشار محتوای ویدئویی مربوط به مناظره سومهای ششسهم هر یک از پلتفرم 

دهنده ویدئو در زمینه انتشار محتوای گانه ارائههای ششاز سایت در بخش اول این گزارش سهم هر یک
. برای این منظور مهوری مورد بررسی قرار گرفته استسومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست ج

لینک ویدئو حاوی محتوای انتخاباتی که در روز بعد از مناظره در این شش پلتفرم منتشر  917ابتدا مجموع 
ویدئویی که مستقیمًا به اظهارات نامزدها در مناظره پرداخته بود به  233ه بود بازبینی و از میان آنها شد

 2و نمودار  1تفکیک هر سایت مشخص و تایم آن محاسبه و درصدگیری شد. نتیجه این محاسبه در جدول 
   .قابل مشاهده است

ها درباره انتخاباتمجموع لینک رسانه ردیف ویدئوهای با موضوع مناظره سومتعداد    

 150 647 آپارات 1
 16 1 دیدوبین 2
 39 51 تماشا 3
کلیپسی 4  40 10 
 12 38 نماشا 5
 6 14 دیدستان 6
 0 16 نماوید 7
 0 11 ویدبید 8

 233 917 8 مجموع

  1 جدول 
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 هاتوصیف نتایج و تحلیل یافته\ 

ویدئو  150دهنده آپارات با انتشار شود سرویسمالحظه می 1و نمودار   1که در جدول شماره طوریهمان
درصد از کل محتوای منتشرشده از مناظره سوم را  64کلیپ از بخشهای مختلف مناظره نامزدها، به تنهایی 
بازنشر محتوای این مناظره را بر درصد از  17ویدئو،  39به خود اختصاص داده است، پلتفرم تماشا با انتشار 

ها از محتوای درصد ویدئو کلیپ 5و  7دهنده دیدوبین و نماشا هم هر کدام با انتشار عهده گرفته و سرویس
 6درصد و دیدستان با انتشار  4ویدئو معادل  10کلیپ با های سوم و چهارم قرار دارند. سیمناظره، در ردیف

های نماوید زنشر محتوای مناظره سوم انتخاباتی را برعهده گرفتند. پلتفرمدرصدی در با 3ویدئو کلیپ، سهم 
 .اندباره این مناظره منتشر نکردهو ویدبید در بازه زمانی مورد بررسی، هیچ محتوایی را در

درصدی سهم پلتفرم آپارات در زمینه انتشار ویدئوهای  45در مقایسه با مناظره دوم، افزایش حدود 
 ظره قابل مالحظه است.مربوط  به منا

 

 بخش دوم
l گانههای شششده در پلتفرم سهم هر نامزد از ویدئوهای منتشر 

در بخش دوم این گزارش، سهم هر یک از نامزدهای حاضر در میدان رقابت انتخابات ریاست جمهوری، 
. گرفته استسی و توصیف آماری قرار گانه مورد برر های ششاز مجموع ویدئوهای منتشرشده در پلتفرم

 قابل مشاهده است. 3گانه در نمودار های ششسهم هر نامزد از ویدئوهای منتشرشده در پلتفرم
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 هاتوصیف نتایج و تحلیل یافته \

اظره سوم شود از مجموع ویدئوهای منتشرشده درباره محتوای منمشاهده می 2که در نمودار طوریهمان
درصد کل ویدئوهای  26ویدئو یعنی معادل  62رئیسی به تنهایی با اختصاص  تلویزیونی بین نامزدها،

 14و  15، 16زاده هر کدام با اختصاص منتشرشده به خود، در جایگاه اول قرار دارد. ان جلیلی، زاکانی و قاضی
به ، سوم و چهارم را های دوممورد بررسی به خود، ردیفدرصد ویدئوهای منتشرشده از سوی شش پلتفرم 

درصد ویدئوها در ردیف پنجم و ششم قرار  11رضایی و همتی هر کدام با  .اندحاظ تعداد ویدئو کسب کردهل
درصد از مجموع ویدئوهای منتشرشده به خود در ردیف آخر قرار  7نهایتا مهرعلیزاده با اختصاص  دارند و

 دارد. 

اد ویدئوهای مربوط به هر نامزد مشاهده توان بین مناظره دوم و سوم از منظر تعدای که میتفاوت عمده
 کرد کاهش تعداد ویدئوهای نامزدهای جریان اصالحات است.

 

 مبخش سو
l مدت زمان ویدئوهای منتشرشده از هر نامزد به ثانیه 

در این گزارش عالوه بر محاسبه تعداد ویدئوهای منتشرشده از اظهارات هر نامزد در جریان مناظره سوم، 
اختصاص داده شده به هر کدام از آنها در مجموع ویدئوهای منتشرشده در این باره در شش مدت زمان 

. جزئیات این محاسبه در نمودار شماره محاسبه و مقایسه قرار گرفته است دهنده ویدویی نیز موردسرویس
 گزارش شده است.  4
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 ها و تحلیل یافته جینتا فیتوص \

ساعت  15دقیقه یعنی قریب به  882ثانیه معادل  52922زمانی بازبینی ویدئوها حدود در مجموع تا مقطع 
دهنده مورد بررسی در این گزارش، منتشر شده است. این مقدار ویدئو درباره مناظره سوم از شش سرویس

در شده و منتشرشده های برش دادهویدئو منهای پخش کامل این رویداد بوده و تنها شامل ویدئو کلیپ
شود همانند تعداد ویدئوها، به دیده می 3که در نمودار طوریگانه است، همانهای ششدهندهسرویس

 31ساعت و  3دقیقه ) 1986ثانیه معادل   11916لحاظ مدت زمان ویدئو منتشرشده از هر نامرد هم  رئیسی 
ثانیه  9030ی با جلیل قرار دارد.  داده و در ردیف اول دقیقه( از مجموع مدت زمان ویدئوها را به خود اختصاص

های اند. بقیه نامزدها هم به فواصل در ردیفثانیه در جایگاه سوم قرار گرفته 87رضایی با  در ردیف دوم و
اند که جزئیات آن در نمودار باال قابل مشاهده است. در مقایسه با مناظره دوم مدت زمان تر قرار گرفتهپایین

 طلب محسوس است.امزدهای جریان اعتدال و اصالحیافته به نویدئو اختصاص

 

 بخش چهارم
l سهم مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و سیاست خارجی در مناظره سوم 

های مردم برگزار با توجه به اینکه سومین مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری با موضوع دغدغه
عی از موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را مطرح کردند شد هر کدام از نامزدها طیف متنو

گانه مشهود بود گرایش های ششدهندههای منتشرشده در سرویساما آنچه در پاسخ به سوال در فایل
دهندگان بود. در این بخش از گزارش سهم نامزدها به تمرکز بر مباحث اقتصادی به عنوان دغدغه اصلی رای

ضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و سیاست خارجی  بررسی، مقایسه و وزن هر یک از مو
 گزارش شده است. 5هر کدام از آنها در این مناظره در نمودار شماره 

 

  4نمودار          
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 ها توصیف نتایج و تحلیل یافته \

قابل مشاهده است از مجموعه ویدئوهای منتشرشده درباره مناظره سوم در  4که در نمودار طوریهمان
درصد بیشترین توجه  33در مناظره سوم مسائل اقتصادی با آید که های ویدئو، چنین برمیدهدهنسرویس

را در بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به خود اختصاص داده و سیاست داخلی با فاصله کمی و با 
درصد و سیاست خارجی  17درصد مباحث به خود در ردیف دوم قرار دارد. مسائل اجتماعی سهم  27 اختصاص

کنندگان بودند. در درصدی را به خود اختصاص داده و به ترتیب در اولویت سوم و چهارم مناظره 14سهم 
نگی آن را آخرین درصد از مباحث خود به مسائل فره 10نهایت نامزدهای حاضر در مناظره با اختصاص حدود 

اند. در مقایسه با مناظره دوم، در سومین و آخرین مناظره مسائل اقتصادی به لحاظ دغدغه مردم دانسته
درجه اهمیت جایگزین مباحث مربوط به سیاست داخلی شده و به عنوان مهمترین دغدغه مردم قلمداد 

  .استها جا خوش کرده شده و مسائل فرهنگی همچنان در ته جدول اولویت

 

 بخش پنجم 
l میزان بازدید ویدئوهای مربوط به اظهارات هر یک از نامزدها در مناظره 

های ویدئویی منتشرشده در فضای مجازی با توجه به متغیر بودن فرمولی سنجش میزان بازدید از پست
ستای تعداد طلبد. اما با توجه به اقتضائات و فرصت ارائه این گزارش، با سنجش ایخاص و دینامیک می

بازدید از ویدئوهای منتشرشده در مقطع زمانی گردآوری اطالعات به تفکیک هر نامزد محاسبه شده و جزئیات 
 به تصویر کشیده شده است. 6آن در نمودار 
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که طوریثبت شده است. همانهزار بازدید از مجموع ویدئوها  21در مقطع زمانی بازبینی مجموعا حدود 
مورد به عمل آمده است.  4674شود بیشترین بازدید از ویدئوهای  رئیسی با مجموع در نمودار باال دیده می

زاده هاشمی با بازدید در ردیف دوم این لیست قرار داشته و قاضی  4233ویدئوهای  همتی با برخورداری از 
را از آن خود کرده است. زاکانی، رضایی و جلیلی به لحاظ میزان  بازدید رتبه سوم 3736فاصله اندک و با 

های چهارم تا ششم قرار دارند. مهرعلیزاده هم از این حیث در بازدید از ویدئوهایشان به ترتیب در ردیف
 انتهای لیست قرار دارد.

اهش تعداد بازدید در مقایسه با مناظره دوم نکته قابل ذکر این است که هر چند در زمینه تعداد شاهد ک
از ویدئوها در مناظره سوم هستیم اما در اغلب موارد جز در دو مورد تناسب و الگوی کلی مناظره دوم در 

ای تعداد بازدید از پلهزمینه تعداد بازدید از ویدئوها، در مناظره سوم حفظ شده است. تفاوت اول کاهش دو 
فاوت قابل توجه دیگر افزایش زاده است. تویدئوهای  قاضی ای بازدیدها ازرضایی و افزایش یک پله ویدئوهای

مهرعلیزاده به رده هفتم به لحاظ تعداد بازدید از ردیف هفتم به ردیف چهارم و سقوط زاکانی از  رتبه
 ویدئوهایشان است. 

 

 بخش ششم
l کدام پلتفرم ویدئوهای کدام نامزد را پوشش داده است؟ 

گانه از انتشار های ویدئویی ششدهندهاستقبال هر کدام از سرویسدر بخش آخر و پایانی این گزارش 
 محتوای مربوط به هر کدام از نامزدها به تفکیک محاسبه و گزارش شده است.

 2جدول 

 رئیسی نامزد ها
 

زادهقاضی مهرعلیزاده همتی زاکانی رضایی جلیلی  

هاپلتفرم         
 21 11 12 21 13 25 49 آپارات
 7 7 8 7 8 6 8 تماشا
 1 2 2 2 2 2 1 نماشا

 2 0 3 1 2 4 3 دیدوبین
کلیپسی  1 2 1 1 2 0 2 

 0 0 0 3 1 0 0 دیدستان
 33 28 27 35 27 39 62 جمع
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یشترین شود، در شش پلتفرم مورد بررسی همچون مناظره سوم بدیده می 2که در جدول طوریهمان
شود. آپارات همچون مناظره سوم، بیشترین ویدئو می 62رئیسی است که بالغ بر  منتشرشده مربوط بهویدئو 

زاده کرده ویدئو را از رئیسی منتشر کرده اما در زمینه کمترین ویدئو منتشرشده مهرعلیزاده را جایگزین قاضی
ویدئو اختصاص  8تا  6به هر کدام است. تماشا نسبتی منطقی در انتشار ویدئو از نامزدها را رعایت کرده و 

داده است. پلتفرم نماشا هم تناسب منطقی را تا حدودی رعایت کرده است. دیدوبین این بار به جای زاکانی 
ویدئو را بارگذاری  2تا  0کلیپ هم از هر نامزد از ویدئوهای به نسبت بیشتری از جلیلی منتشر کرده و سی

 کرده است. 

 . 
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