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Introduction 

With the Internet and social media development, various fields have been 

changed and transformed in Iran. Politics is a field that has gained significance in 

recent years under the influence of social media. Some researchers believe that 

social media has become a valuable tool for citizens’ participation in political 

activities in democratic and non-democratic countries (Zhang & Lin, 2014). 

With the increased access to the Internet, people have had more tools to use the 

Internet in recent years. Although people only had access to the Internet through 

computers in the past, in recent years, smartphones have facilitated access to the 
Internet and Internet news for citizens. Smartphones have provided more 

opportunities for people to use social media, increasing the importance and role 

of social media in civil society and especially in political fields. The use of social 

media has changed citizens’ information and news sources (Zhao & Ling, 2013), 

so social media provides more news and political information than traditional 

media. In this regard, it seems that with the increase in citizens’ political 

knowledge and political discussions on social media, the level of people’s trust 

in political institutions and norms has changed, and probably the type of political 

behavior and the level of their political participation will be affected (Zhang & 

Lin, 2014). Of course, different theories and findings about how social media 

affects political participation exist. While Gill et al. (2012) believed that using 
social media positively affects political participation, Margolis and Resnick 

(2000) showed that it acts as an obstacle to citizens’ participation in political 

spheres. 

Moreover, the research results of Zhang et al. (2010) showed that although social 

media has had a positive effect on civic participation, this media has not had any 

significant effect on political and electoral participation. Therefore, it seems that 

there are different theories and findings at the global level, and it is not clear 
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which of them applies to Iranian society. However, most of the related research 

conducted in Iran, such as Shams and Forghani (2017) and Ashtarian and 

Amirzadeh (2014), showed that social media negatively affected electoral 

participation. 

Furthermore, although there are different theories about the direct impact of 

social media on political participation, the existing findings show that social 

media have positively impacted the values of modernity (Gureeva, 2021). In 

other words, Castells (2011), Zuckerman (2014), and some other researchers 

argued that modernity spreads its values globally through unique tools such as 

social media. Values by weakening traditional and indigenous values in Asian 

and African countries provide space for modernity values such as secularism and 
liberation values. But the problem arises when traditional values are weakened in 

third-world societies, and the political spheres of such countries, which are 

mixed with traditional values, suffer a decline in one way or another. In this 

regard, one of the societies whose political realms seem to have been heavily 

influenced by social media in recent years is Iran. Due to the lack of parties and 

solid civil institutions in Iran, most political information and news are published 

and transmitted through the Internet and social media. Naturally, such a thing 

can have many political and social effects on the relatively traditional society of 

Iran. In this context, this research tries to test social media’s direct and indirect 

impact on electoral participation in Iran by using data from the 7th wave of the 

World Values Survey (WVS) in 2020. Therefore, the goals of this research are: 
1. Explaining the direct impact of social media on electoral participation; 
2. Explaining the indirect effect of social media on electoral participation 

through the mediating variable of secularism; and 
3. Explaining the indirect effect of social media on electoral participation 

through the mediating variable of liberation values. 

1. Methodology  

1-2. Population and sampling  

This research used the 7th wave of the WVS data collected in Iran in 2020. The 

WVS is a global research project that examines citizens’ values and beliefs: how 

they change over time and what social and political effects they have. Since 

1981, a global network of social scientists has conducted sample national 
surveys as part of the WVS in about 100 countries. The global values survey 

criteria mainly include support for democracy, tolerance for foreigners and 

ethnic minorities, support for gender equality, the role of religion and changing 

the level of religiosity, the impact of globalization, attitudes towards the 

environment, work, family, politics, national identity, culture, Diversity, 

insecurity, and mental well-being and some other things. The WVS Association 

has made this data freely available to the public. In the 7th wave of WVS, 1499 

Iranians were surveyed. 

2. Data analysis  

2-1. Testing the research hypotheses  

In this research, to test the hypotheses, the bootstrap method was used in the 
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macro program by Preacher and Hayes (2008), and the results are reported 

below. According to this figure, in path a, the amount of non-standard direct 
effect from the social media variable to liberation values is 0.019 and from the 

social media variable to secularism is 0.019. In path b, the amount of non-

standard direct effect from the variable of liberation values to electoral 

participation is -0.532 and from secularism to electoral participation is -1.199. 

Finally, the results show that social media has an insignificant direct effect on 

electoral participation. 

Table 1. Indirect effects of social media on electoral participation 

through mediating variables 

 Effect size  Standard error  Z-statistic Sig. 
Total  -0.033 0.004 -7.42 0.00 

Liberation values -0.010 0.002 -3.80 0.00 
Secularism  -0.023 0.003 -6.17 0.00 

C1 0.012 0.004 2.63 0.00 
Table 1 illustrates the results of the bootstrapping strategy of Preacher and 

Hayes, which shows the indirect effects of social media on electoral participation 

with the mediation of liberation values and secularism (paths a and b). The 

results generally show that social media, through liberation values and 

secularism mediating variables, can negatively affect electoral participation and 

cause a decrease in electoral participation among citizens. 

3. Discussion and conclusion  

In this regard, the research findings contradict most theories that believe in a 

positive or negative relationship between social media and political participation. 

In line with the results of Zhang et al. (2010), there is no direct relationship 

between social media and electoral participation. Besides, consistent with the 

theories of Inglehart and Norris (2014), Inglehart and Welzel (2015), and some 

other theorists and researchers, the research findings show that although social 

media did not have a significant impact on electoral participation directly, these 

media can indirectly and significantly reduce the electoral participation of 

people. As Inglehart and many other researchers argued, social media can 

increase people’s sense of independence from customs and traditions and 
consequently strengthen liberation values or the principle that man is the 

standard of all values and virtues, including truth and righteousness. Also, with 

the increase of human independence or the strengthening of the liberation values 

in society, it is natural for society to increase the desire for secularism. In other 

words, social media weakens the position of traditional hierarchy in society and 

causes the place of religion and religious institutions to decrease. In this regard, 

although such a thing probably does not weaken the political participation of 

citizens in a secular society, in a religious and traditional society where people 

consider political participation as their religious and legal duty, social media 

weakens this value. Traditional and religious practices lead to a decrease in 

citizens’ political and electoral participation. In other words, as Tong (2006: 135) 

argued, new communication technologies are not neutral and impartial tools, but 
like all other tools, the developers’ biases and prejudices are hidden in them. 
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Therefore, most of the Internet and social media design has been done within the 

western culture and structures. Western worldviews and worldviews are hidden 

within these new technologies, which causes social media to negatively impact 

political participation in these societies by changing the essence of indigenous 

cultures in traditional countries. 

Keywords: Social Media, Liberation Values, Secularism, Electoral Participation, 

Secondary Analysis 
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 مشارکت انتخاباتی در ایران
 های رهایی و سکوالریسمارزش های اجتماعی از طریقو غیرمستقیم رسانهتأثیرات مستقیم 

نظطر دارای سطوح  متلفیطی اسطتم امطا  ط  یسیاس تکمشار هرچند
در جمهحری اسالمی  گحناگحنت در انلتا ات    دالیل کشر مرسدمی

م  نطا راین ؛ت سیاسی تبدیل شده استکترین عنصر مشارایران    مهم
مهططم  هایی از محضططح کططی یمت انلتا ططاتکشططارم نیموالعطط  ت تبیطط

کادمیکپژتهش  یاصطفپرسطش  راسطلام. درایطناسطتایران  در های آ
های اجلمططاعیم از یریطط  رسططان »حاضططر ایططن اسططت کطط   پططژتهش

هطای رهطایی ت سکحالری،طمم  طر مشطارکت ملغیرهای میانجی ارزش
 «؟دتحاند داشل   اشطانلتا اتی چ  تأثیرات م،لقیم ت غیرم،لقیمی می

 هیطلم م از مطح آیدشمار می  ل ثانحی  یتحف ینحع  کپژتهش  این در
های جهانی در محرد ایران اسطلیاده ارزش شیپیما یالمفف ین یهاداده

  هرچنطد کطدهطد نشطان مطیحاضطر  پطژتهشی هطاشده است. یافل 
ت ک طر مشطار یدارامعنط تطأثیرم یلق،طم یطحر ط ی های اجلماعرسان 

 یت از یریط  ملغیرهطا غیرم،طلقیم ایگحن    ندم اماا انلتا اتی نداشل
 سطب  یدارایطحر معنط ط  محالری،طمکهای رهایی ت سارزش یمیانج
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 مقدمه

تغییطر ت دگردی،طی  در ایطران دچطار ها یم  ،یاری از ححزهاجلماع یها ت رسان  اینلرنت ۀ ا تحسع
 مهطای اجلمطاعی رسطان از  تأثیرپطییری  طار های اخیط   در سالک یهای ی از ححزهکاست. یشده 

  کط پژتهشطرران  طر ایطن نظرنطداز  ی.  رخطاسطتسیاسطی  ۀاسطتم حطحز یافلط ت  االیی یاهم
هطای سیاسطی در  شطهرتندان در فعالیطت تک طرای مشطار یدیطا طزار می های اجلماعی    رسان 

(.  ا افزایش 2014م 1)ژانگ ت لین تبدیل شده است یکراتکغیردمحی ت حل کراتیکشحرهای دمحک
؛ آن نیز گ،لرش ت افزایش یافل  استاسلیاده از  یا زارهارم های اخی سال نلرنت دریا   ی دسلرس

هطای  داشلندم اما در سطال یاینلرنت دسلرس    ی شتصیها رایان  از یری تنها افراد م در گیشل 
شطهرتندان ت،طهیل  یرا  طرا لطینلرنیا رنلرنت ت اخبطای   ا یدسلرسم ندمهحش یها لیمح ام اخیر

اند ت همطین  ردهکاجلماعی فراهم  یها رسان  ازۀ افراد اسلیاد یرا  را ی یشلر یها فرصتت   ردهک
در  تیژه  ط مطدنی ت  ۀهطای اجلمطاعی در جامعط رسطان  ت ت نقطشیاهم ک امر  اعث شده است 

 یربطخ ت یع ایالعطات منطا ماجلمطاعیی هطا رسطان  از اسطلیاده یا د. سیاسی افزایش یها ححزه
در  یاجلمطاع یهطا   رسطان ای کط گحنط    ؛ (2013م 2)ژائح ت لینگ داده است تغییر را شهرتندان

راسطلا  نرایطد. دهنطد مطی ائط رسیاسی  یشلری را ا ت خبری تم ایالعایسنل یها  ا رسان  مقای، 
هطای  در رسطان  یهطای سیاسط  حطث ایالعات سیاسطی شطهرتندان ت  ا افزایشم رسد یمر نظ   

نطح  رفلطار  ت احلمطاالا  کطردهسیاسی تغییطر  یهنجارها نهادها ت میزان اعلماد افراد    عیماجلما
(. البلط  در 2014)ژانگ ت لطینم  گیرد قرار می تأثیرها تحت  سیاسی آن تکمشار ت میزان یسیاس
هطای  ت یافلط  هطا م نظریط سطیت سیاکمشطار  طر های اجلماعی رسان  یگیارتأثیر یچرحنر محرد

اسطلیاده از   طر ایطن نظرنطد کط ( 2012) شارانکطت هم 3گیل   کط یحد دارد؛ درحالتجی ملیاتت
 4گسلیی ت  ملرگگلیی  هطای داردم یافلط  یمثبلط تطأثیرسیاسطی  تکاجلماعی  ر مشار یها رسان 

ت کعنطحان مطانعی  طرای مشطار هطای اجلمطاعی  ط  رسطان  اسلیاده از  کدهد  می ( نشان2000)
 مارانکطت هم 5ژانل نلایج پطژتهش   راینم افزتنند. ک ل میهای سیاسی عم در ححزه شهرتندان

                                                             

1. Zhang and lin 

2. Zhao and Leung 

3. Gil 
4. Margolis and Resnick 

5. Zhang 
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م اند مثبلی داشطل  ی تأثیرمدن تکاجلماعی  ر مشاری ها رسان    هرچندکدهد  می ( نشان2010)
 م نطا راین ؛نداشطل  اسطت ت سیاسطی ت انلتا طاتیکمشطار  ر یدار امعن تأثیرهیچ م اما این رسان 

تجحد دارد ت مشتص   اره گحناگحنی دراینهای  ت یافل  ها  نظری مدر سوح جهانی مرسد ینظر م   
هطای  پطژتهش یشطلر  . هرچنطداسطتایطران ۀ جامعط انوبطا   طا قا لها  از آنک ی دامک  ک نی،ت
ت  اشلررار  ت (1397) فرقلرن ت  شلس هطای  ازجمف  پژتهش مزمین   این ایران در در شده انجام

ت انلتا طاتی کای  طر مشطار منیی تأثیراجلماعی  یها   رسان کد نده ( نشان می1394) امیرزاده
 .اند داشل 

اجلمطاعی  طر  یهطا م رسطان یم،طلقتطأثیر   طارۀدری ت گحنطاگحن ملیاتتهای   نظری هرچند
های اجلمطاعی    رسان کدهند  های محجحد نشان می یافل  داردم اما تقریباا ی تجحد ت سیاسکمشار
  کط گحنط  م آنتر  یان رتشطن (.  ط 2021م 1)گحریطحا انطد مدرنیل  داشطل  یها  شزمثبلی  ر ارتأثیر 

نیلط  از رنندم مدک دیرر اسلدالل می پژتهشرران( ت  رخی از 2014) 2زاکرمن(م 2011) کرسرلز
در را هطای خطحد  ارزش مهطای اجلمطاعی رسطان جمفط  از مفرد خحیش منحصر   یا زارها یری 
های سنلی ت  حمی محجطحد در  رزشهایی  ا تضعیف ا ت چنین ارزش کند منلشر میجهانی  سوح

حالری،ططم ت کس جمفطط از ممدرنیلطط  هططای فضططا را  ططرای ارزش یمآسططیایی ت آفریقططای یشططحرهاک
های سطنلی     ا تضعیف ارزشکآید  می ف  زمانی پیشئند. اما م،ک فراهم می یمرهای یها ارزش

در هم آمیتل  های سنلی     ا ارزشکشحرهایی کهای سیاسی چنین  در جحامع جهان سحمم ححزه
 مرسطد نظطر مطی    ط کطاز جطحامعی  کطیراسطلام ی نیطشطحند. درا رخحت می ه،لندم دچار نحعی

اسطتم  تطأثیر پییرفلط های اجلمطاعی  رسان  ازشدت  های اخیر    آن در سال یسیاس یقفمرتها
ایالعطات ت   یشطلر قطحی در ایطرانم یدلیل فقدان احزاب ت نهادهطای مطدن .   استشحر ایران ک

یا طد ت یبیعطی اسطت  انلشار ت انلقال می مهای اجلماعی سیاسی از یری  اینلرنت ت رسان  اخبار
سنلی ایطران داشطل   ن،بلاا  ۀجامع رای  پرشماریتحاند آثار سیاسی ت اجلماعی  امری می   چنینک

مح  هیطلم پیمطایش  یها  ا اسلیاده از داده حاضر تالش کرده است م پژتهشاساس  راین  اشد.
 طر را هطای اجلمطاعی  م رسطان یات م،لقیم ت غیرم،طلقتأثیر م2020جهانی در سال  یها شزار

 عبارتند از: اهداف این پژتهش م نا راین  ررسی کند؛ت انلتا اتی در ایران کمشار
 ؛ت انلتا اتیکهای اجلماعی  ر مشار رسان  م،لقیم تأثیریین ب. ت1

                                                             

1. Gureeva 
2. Zuckerman 
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ت انلتا طاتی از یریط  ملغیطر کرهای اجلمطاعی  طر مشطا م رسان یغیرم،لق تأثیر . تبیین2
 ؛حالری،مکمیانجی س

ت انلتا طاتی از یریط  ملغیطر کهای اجلمطاعی  طر مشطار م رسان یغیرم،لق تأثیریین ب. ت3
 ی.های رهای ارزشی میانج

 پژوهش ۀشینی. پ1

های اجلمطاعی ت مشطارکت سیاسطی؛  رسطان »پژتهشی  ا عنطحان  ( در1397) خجیرت  خرنیک 
هطای مطرتبب  طا  پژتهش مقای،طۀ  طا «های اجلمطاعی رسطان  سی کار رانمشارکت سیا فراتحفیل

نقاط قحت ت  مدر دت سوح پژتهش خارجی ت داخفی« ت سیاسیکاجلماعی ت مشاری ها رسان »
رین نقطاط قطحت تط   مهطمکط دهد نشان می پژتهش نلایج این. را  ررسی کرده استها  ضعف آن

م یم تنطح  جامعطۀ آمطاریقیتفی یچارچحب نظرم اسلیاده از ینظر یردهاکتنح  رتی هام پژتهش
 طا تطحان  محطال آماری ملنح  ت درعین یها اسلیاده از آزمحن نمحن م حجم انلتابی ها تنح  شیحه

محرد ررسطیم ت تحجط   ط   عیاجلمطا یها رسان  رد    سوح تحفیل خردم تنح  آماری  االم تحج 
اسطلیاده از  نیز عبارتنطد از: ها تهشپژاین نلایج است. نقاط ضعف  گحناگحن در  تش هایتأثیر

های نظری  چحبرنظری غیرمرتبب در مبانی نظریم اسلیادۀ ضعیف از چا یها ت دیدگاه ها نظری 
ت سیاسطی در مباحطث نظطریم غفبطۀ کین ا عطاد مشطاریطهام ضعف تب شده در تحفیل یافل  تعیین

ییی ت تفییقطیم ضطعف کهای  م ناتحانی در اسلیاده از رتشیگرایی ت رتش پیمایش اثبات پارادایم
نامط  ت  ت سیاسطی در پرسطشکمشطار سازی ملغیر  ت پایایی ا زارم ضعف شاخص سنجش رتایی

 .تأثیر   نلایج ملناقض در  حث نح   یا یدسل

د یطت تحل یمجطاز یاجلمطاعهای   کشطب»( در پژتهشی  ا عنطحان 1397) فرقرن ت  شس 
ن یپاسخ    ا در پی «ن،لاگرام(یا یاجلماع کۀ: شبیمحرد ۀ)موالع یاسیس عات در انلتا ات  یشا

شطحر کدر  یاسطیعات انلتا ات سید شایدر تحل یمجاز یاجلماعهای   کشب»  ک اند  حده پرسش
د ت انلشار محلحا یم تحلیانات تعامفکم امها آن ج پژتهشینلا پایۀ ر «دارند؟ یردکارکچ  نقش ت 

ارتبایطات  ۀت سوح گ،طلرد یما چندرسان های  یژگیت دتسلان م یها ل گرتهکیتش ار رمک تحسب
عات در ید ت انلشطار شطایدر تحل یمجاز یاجلماعهای   کشب یها یژگین تیتر م از مهمیفرد انیم

لاگرام ین،در ا یعات انلتا اتیشاک  دهد  ینشان میادشده پژتهش نلایج . آیند شمار می    جامع 
ن ید نیطا   طیطم تحلیتا طاتم سطرگرمانل یدر فضطای جطاد نطاآرامیم ایاسیغات سیاهداف تبف  ا
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 مت در انلتا طاتکشر  رای افراد ۀزیانر اهشک انلتا اتم صلا ردنکش جامع م متدت یاعضا
حن ی،طیاپحزهطای  گرته یسط  منبطع اصطفیری  از  م  ت احزاب متالفیرق ی  نامزدهایت تتر

ا ت عمطحم از نامزدهط یطکهر یانلتا طات یسلادها مدر احزاب یاسیم فعاالن سیت خارج یداخف
 .ا دی یم د ت انلشاریلاگرام تحل،نیا یاجلماع ۀکدر شب مافراد

در انلتا ات  یاجلماعهای  رسان  نقش»( در پژتهشی  ا عنحان 1397اران )کت هم عقیل 
 دارای میاجلمطاعهای    رسطان کط انطد دادهنشان  «یسنلهای  نقش رسان   رها  آن تأثیرران ت یا در
های  تطر ن،طبت  ط  رسطان  نییت پطایم رسطمییچندصطدا یدن فضطاآتر فراهم یی چحنها یژگیت

ثطر ت کفطراتان ت مل یها ده شدن نراهیده شدن ت دیان شنکم امگحناگحنافلن افراد یبحن یتر میرسم
رسطان  ت در  یاسطیس در نقطش یاجلمطاعهای  رسطان  همچنطینمه،طلند ت  یت تعطامفیطماه زین

 این مقال   ر این نظرنطد نحی،ندگان خحاهند شد. یسنلهای  ن رسان یرزیج جایتدر   م  انلتا ات
ت هطا  گرته رصرفم  ا ظهطحی نندگک عینقش تحز ای  حدن اعلبار منبع متدتش مانند یالتکمشک  

ج حطل خحاهطد شطد. یتدر  ردم  کیا خحاهند یارا  یرکت فیمرجع   نقشک یلیصالحدارای  افراد
 .نندک آفرینی ها رماس نقش یعمحمۀ قامت ححز تحانند در یمها  ن رسان یا منیهمچن

ت کت مشطار یاجلماعهای  رسان »( در پژتهشی  ا عنحان 1395اران )کت هم نژاد عبدایله 
 یاسطیت سکلاگرام ت مشطار،طنیت ا متفرطرام مک طح سیاسطلیاده از فط ۀدر انلتا ات )را وی اسیس

های  یاده از رسطان زان اسلین می   ک اند دادهنشان  «(1394م اسیند یلدر انلتا ات ه انیدانشجح
های  زان اعلمطاد  ط  رسطان یطان میط(م م41/0) یاسطیت سک طا مشطار پژتهش محردنظر یاجلماع
های  در اسطلیاده از رسطان  یاثر تشط زانی( ت م31/0) یاسیت سکت مشار یمحرد ررس یاجلماع
از  آمده دست   ج یتجحد دارد. نلا یمثبت ت معنادار ۀ( را و52/0) یاسیت سک ا مشار یاجلماع

 یاسطیت سکانس مشطاریطل تارکط از صطدرد 32  حطدتد کدهد  یز نشان مین یحنیل رگرسیتحف
 .است ینی  شیپ قا لم ر معنادارین پنج ملغیا ان  ایدانشجح
های اجلمطاعی   کات شطبتطأثیر یسر ر»( در پژتهشی  ا عنحان 1394) امیرزادهت  ررار شا

  کط انطد کردهاسطلدالل گحنط   این «ت سیاسی )موالعطۀ مطحردی: شطهر تهطران(ک ر مشار مجازی
ت افطراد در ک  میطزان مشطارک جاییتا ؛آید می شمار ت سیاسی   کترین نماد مشار مهمم انلتا ات

 مآن لطییطا نزت یصطعحد رتنطد زیطرام حده اسطت؛ طمان کحا محردتحج  رههمحام ات انلتا ۀعرص
حمطت کمشطرتعیت ح سطیاسا انکطاردر مطحرد نراه ت نررش افطراد  از یمهم اتکنۀ در ردارند

اصطفی ایطن پطژتهش تأییطد ت  ۀفرضطی مها نامط  آمده از تحفیل پرسش دست    نلایج  رپایۀاست. 

https://jpq.ut.ac.ir/article_55946_789867ef11c3849e54b845e57cf0d7f5.pdf
https://jpq.ut.ac.ir/article_55946_789867ef11c3849e54b845e57cf0d7f5.pdf
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 ۀرا وط متکت مشطار های اجلمطاعی مجطازی  کاسلیاده از شطب    ین میزانک ه استمشتص شد
 .تجحد دارد یت معنادار یمنی

 ر  یاجلماعی ها رسان  اسلیاده ازتأثیر » عنحان پژتهشی  ا ( در2019) ارانمکه ت 1احسد
 «،طلانکپا ییمنطای  رتسطلا از ینجسطنظر جینلا لیدانشراه: تحف انیدانشجحی اسیس تکمشار

ت  یاسطیس ییاراکط  طرآنالیطن  یاسطیس یهطا تیچرحنط  فعال»  ک اند را  ررسی کردهمحضح   نیا
نشان این پژتهش  جیلان. «درگیا می تأثیر،لان کپا ییرتسلا انیدانشجح یتاقع یاسیس تکمشار

 یاسطیست ایالعطات  یآگاهک،   ی رای اجلماع یها رسان  از انیدانشجح یشلر   ک داده است
ار ران کط مشطارکت یرا ط یاتیطپفلیرم ح یک یاجلماعی ها رسان  نمای  ر افزتن نند.ک یاسلیاده م

نشطان  پطژتهش نیطاهای  افل ی ج می. درنلآیند شمار می    یتاقع یاسیس یها تیفعال در نلرنتیا
 تاقعطی یاسطیت سکت مشطار یاسیس ی ا آگاه شدت   ی مجازی اسیس یها تی  فعالکدهد  یم

 ییدر منطای  رتسطلاهای جحان ساکن  ن،ل  کاست  اینی از کنلایج حام همچنیناست.  مرتبب
 هطرۀ  یاجلمطاعهای  رسطان  از نیطت آفال نیطآنال یاسطیس یدادهایطت در رتکشر ی،لانم  راکپا

 . رند زیادی می

ت  یاجلمطاع یها از رسان  اسلیاده یها زهیانر»( در پژتهشی  ا عنحان 2017) 2چر ت  چن
 ۀاسطلیاد م«یت ارتبطای یشطناخلی گطر یانجیطم ردکطی: رتنیدر چط یاسیت سکآن  ر مشار تأثیر

. انطد کرده یرا  ررسط یاسطیت سکآن  طر مشطار تأثیرت  یاجلماعهای  از رسان  ینیچ انیانشجحد
ت  میاسططیس انیططم  هططای اجلمططاعی اسططلیاده از رسططان  مایططن پططژتهش رپایططۀ چططارچحب نظططری 

را  تکمتای  ت مشطار یها زهیانر ی میانانجیم  ت دانش( نقش یارآمدک) یاسیسی ها شناخت
سطحدمند  ۀتاثیر غیرم،لقیم ملغیر اسطلیادک   دهد نشان میژتهش یادشده پ نلایج .عهده دارند   

ثیر أهای اجلماعی از یری  ملغیطر میطانجی ک،ط  اخبطار  طر مشطارکت سیاسطی  طا تط از رسان 
غیرم،لقیم این ملغیر از یری  ملغیر میانجی  حطث ت کطارایی سیاسطی  طر مشطارکت سیاسطیم 

 در ایطن فراینطد نداشطل  اسطت ت یمیرم،لقیغ ای میلقم، تأثیر چیه یسرگرم ۀزی. انرملیاتت  حد
 ای یمنیط میرم،لقیت غ میم،لق اتتأثیر یمنظارت یها زهیانر مپیشین اتی رخالف انلظارات ت اد 

 مر حط  اشد. نیچ یاسیت س ین است     افت اجلماعک  ممک اند داشل  نیت آفالک ر مشار

                                                             

1. Ahmad 

2. Chen & Chan 
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 شیرا افزا یاسیت سکمشار مک ح سیف ایآ»( در پژتهشی  ا عنحان 2016) 1الوت  تیچرگا 
محجطحد  هطای پژتهشاگرچط    کط اند کرده لاسلدال «یدانیم شیآزما کیاز  یدهد؟ شحاهد یم
ت  نیطت آفالکت مشار یاجلماع یها اسلیاده از رسان  ن یمثبت ملحسب ۀ را و ر تجحد  یفکیحر   
 تطأثیر منی نطا را انطد؛  حده یکمل یمقوعهای  داده  رها  تکمشار  یشلر اما ماند تأکید کرده نینالآ

 طر  ک ح سیف تأثیر ک  مپژتهش ایننلایج نامشتص است.  یاجلماعهای  از رسان  اسلیاده یعف  
 کیط  حیظ ک دهد نشان می را  ررسی کرده استم نیت آفال نیت آنالکمشارگحناگحن های  حالت

ت کمشطار نیطت آفال نیطآنال های شطکل طر  یارکآش یمنی یامدهایپ کم ح سیف یار رک ح،اب
 .  استداشلی ت مدن یاسیس

ات تطأثیر  طارۀنلطایج متلفطف ت ملیطاتتی درم دهطد نشان می پژتهش پیشینۀ  گحن  ک همان
ت سیاسطی ت انلتا طاتی تجطحد دارد.  رخطی از نلطایج محجطحد کمشطار ر طاجلمطاعی  یها رسان 
 مدیرطرخطی  ر ت انطد هی  حدت سیاسطکهای اجلماعی ت مشطار رسان   ین مثبت ۀرا وۀ دهند نشان

هطای  اسطلیاده از داده  طا انطد حاضر تطالش کردهپژتهش نحی،ندگان  .اند دادهآن را نشان  خالف
هطای سطنیم جن،طیم  گطرته ۀهمط ۀ  در رگیرنطدکط مدر مطحرد ایطران های جهطانی ارزش پیمایش

 تک طر مشطاررا هطای اجلمطاعی  لقیم رسطان ،متأثیر استم  ...ت مرتسلایی مم شهرییتحصیالت
ات غیرم،ططلقیم یم تططأثیرپژتهشطط هططیچتططاکنحن  مازآنجاکطط  . ررسططی کننططدانلتا ططاتی در ایططران 

هطای  ملغیرهطای میطانجی ارزش منظطر نقطشاز  یمت انلتا طاتک ر مشاررا اجلماعی  های رسان 
نیطز ت تجر ی  نظری لحاظ  ررسی نکرده استم پژتهش حاضرم    محالری،م در آنکت سی رهای

 .ا دی اهمیت دتچندانی می

 ی پژوهشنظر چارچوب .2

نلطایج  سطیمت سیاکاجلماعی ت مشطار یها مصرف رسان   ین ۀرا و  ارۀدر حدجمحهای  پژتهش
اسططلیاده از   کطط انططد کرده( اسططلدالل 2014) ارانکططت هم 2بلللده. انططد دسططت آترده   ملیططاتتی را 

ای آنالیطنم گحهطت هطا ت گیت اخبار سیاسیم همطراه  طا  حطث دریافت رای ی های اجلماع رسان 
 .استا کآمری 2008ت جحانان در انلتا ات ک رای مشار ارزشمندی ۀنندک  ینی پیش

                                                             

1. Theocharis and Lowe 

2. Bode 
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 یهطا از رسطان    اسطلیادهکط انطد داده ( نشطان2014اران )کطت هم 1گی  ده ژانگر مهمچنین
از یریط   تحانطد م مطییاجلمطاع قصد تعطامالت اخبار ت خحاه    ، ک هدف اخحاه   میماعلاج

ت سیاسطی آفالیطن ت کتقحیطت مشطار سب  یمهای اجلماع  کشب در سیهای سیا گ،لرش  حث
 ا هدف تعامالت اجلمطاعی  یهای اجلماع رسان  اسلیاده از  ک نکل جامع  شحد. این  نالین درآ

شطمار   ط  پطژتهشهطای مهطم ایطن  از یافلط  کیشحدم ی یسیاس تکت مشاریتقح سب تحاند  می
 د.آی  می

تقحیطت  سب های اجلماعی  شحند رسان   اعث می  ک یهایسازتکار  رای  ررسی 2جیکییز
 مآن    راسطاسکط کطرده اسطتاسطلیاده  م اجلماعیی،دترمین دم از رهیافتنشحی سیاس تکمشار

اسطاسم تغییطرات اجلمطاعی   طراین شطحند. می تعامفشان  ا جحامع فرهنری تحفیل در ها فناتری
 یان  د.   نگیر ل میکهام ش فناتریسب هام ن  تح آن یاز یری  تعامالت اجلماع ها ت ان،ان تحسب
 چرحنط فرهنگ  آن  کنیفرهنگ مهم استم اما ا کی ی را محجحد یها ریت فنات ا زارها متر رتشن

ینطز اسطلدالل ک(. جن7: 2009ینطزم ک)جن دارد یشطلری  تیطم اهمگیطرد کار می را   ا زارها این 
ت سیاسطی ت کجحامعم فرایند مشار لی درکفرهنگ مشار ۀهای اجلماعی  ا تحسع   رسان ک ندک می

اجطازه   طاهطای اجلمطاعی  رسطان   ک  ر این نظر است یند. تک را در میان افراد ت،هیل می مدنی
ت  میسطاز مناسط  م ت  ازتی،طیر موالط ،طیینح  یردنم حاشطکط یرطانی ا یار ران  راک    دادن

 .(8: 2009 ینزمکنند )جنک می تیرا تقح یلکفرهنگ مشار مرسان  یمحلحای  ازگردان
م نت،طت  کط انطد کردهینطز اسطلدالل کجن ۀنظریطدادن  طا گ،طلرش نیز اران کت هم 3کرهیه

 ۀتطا در طار نطدک یشطهرتندان جطحان فطراهم مط یرا  را  فرصتم این نیآنال یلکمشار یها تیفعال
ت در کمشطار یعالق  ) طرا ماین امر دست آترند ت    ینند ت ایالعاتک حث  یاسیس محضحعات

هطا ت  مهارت تقحیطت ا  نیآنال یلکمشار یها تیم فعالاینک  . دتمزدیانر ی( را  رمیسایس یزندگ
. نطدنک یمط جطادیاقطدام ا ی طرا هطایی را تیظرف می در افطرادگرته تمرتبب  ا تعامال یهنجارها
 یدر زنطدگ ت افطرادکمشطار ماجلمطاعی ۀسرمای افزایش ا  نیآنال یلکمشارهای  تیفعال مسرانجام

 (.12: 2013ارانم کاهن  ت همک) ندنک یم لیا ت،هر یاسیت س یمدن

ک  نلایج ملناقضطی را نشطان  اند نیز انجام شدهدیرری  های پژتهشالبل   اید اشاره کرد ک  
                                                             

1. Gil de Zúñiga 

2. Jenkins 

3. Kahne 
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اجلماعی الهطام  ۀسرمای ۀ( در ار2000از پژتهش پاتنام ) این دیدگاه جدید ک  عمدتاا د. نده می
 شیفرسطام در طارۀ . پاتنامکند کید میأاجلماعی ت های ثیرات منیی رسان أگرفل  استم  یشلر  ر ت

ملقا طل  رفلار یت هنجارها یاجلماعهای   کشب ط افراد نیارتبایات  »  رآمده از یاجلماع ۀیسرما
ه اسطت. تی ردی کطپطرداز نظریط  گیشل   ۀدر چند ده اکیآمر ۀدر جامع «ها از آنی ت اعلماد ناش

 سب   کاست  مرتببسینما  ت حنیزیتفح یرشد تماشااهش  ا ک نی  اک کند میاسلدالل گحن   این
 نیچنطد شطحد. یاسطیس ای یمدن یها تیفعالصرف تحان،ت  ی  مکشحد  یم «1یزمان ییجا جا»
 فضای مجازی  ک  ر این نظرندت  هار  ردک    نیآنال بیرا در مح یزمان ییجا جاۀ یفرض ،ندهینح

 یگیار  یسطرما یمطدن ایط یاسطیس یها تیفعال تحانند در می   شهرتندانک ییها ی ا جیب انرژ
 عمحضطدیطدگاهم  نیط(. ا2004م 3ت تارد ی؛ لحسطحل2002 م2یانیط)د ندک یم جادیانیعال ا مکنند

تجطحد آترده   ت انلتا اتی ت سیاسی  کمشار اجلماعی  ر های ات رسان تأثیر  ارۀدررا  ای  نانی د 
 است.

 میفططرد یایالعططات یهططا حباب جططادیاز ا جططدا می پژتهشططرران رخطط ماسططاس  رهمین
 یها دگاهیطافراد  ا د نیمحلحا در   ییهمررا شیافزا لیدل    ی رااجلماع یها رسان  یها لمیالرحر
 یایطپح ینطدهایافر تطأثیر تحصطیف رای(  ط2001) 4ناکلر  سرنتلرر. کنند م نکحهش میمشا  
 یهطا اتا »از اصطوال   یمفطرد های دیطدگاه  طر شده یشتص ایالعات یها بیدر مح یگرته

 ت  ط  کطرده ازگشطت خطحد  نظرات    همحاره رکهمی   در آن افرادک کرده استاسلیاده  «5کپژتا
در جامعط  یطی گرا یا ند ت فضای تقحیت دتقوبی  یشلری می نانیایمهای محجحد خحیش  دیدگاه
 یعمطحم یهطا حطحزهاز  رییط طا تغهمراه  نیآنال یای  شدن دنکت  کت م راین افزتن شحد. می تقحیت

خطدمات  میخصحصط یهطا انجمن  ط  ططط کند س موطر  می  ها رمطاک ططط  طاز ی ا محلحا رگ ز
هطای  از یریط  رسطان تر  کحچطک یهطا گرته زتدگیر( ت ایشده )دیناپد یمحلحا شدهم یرمزگیار

: 2020) 7بلله  راسطلام درایطن .(22: 2021ارانم کطهم ت 6شحد )تطحیلمن تشدید می اجلماعی
                                                             

1. Displaced time 
2. Diani 
3. Lusoli and Ward 
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6. Twetman 
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 تطأثیرتحطت شطده  یسطاز ی  ایالعات شتصک تجحد دارد ینرراناین   کند ک ( اسلدالل می52
 یار عمطحمکردن افک زهیالکیراد شدن( ت یقوب ای) یندگکپرا شی اعث افزا یمهای اجلماع رسان 

 شطدت    نیطآنال یایطدن گ،طلرشم  طا تر رتشن   یان   . دشح یعمحم ۀرد ححزکت اخلالل در عمف
 ییگیلرحهطاایجطاد شطحد؛  زرگ  اسیدر مق سیامر سیا یمحانعی  ران است کمم شدهم یشتص

دشحارتر را سازش  ت دتریرا شدها  یریدرگ مفقدان آنه،لند ت ی ضرتر یراسکدمحتداتم  ی   راک
در پی اجلماعی ت  یها شدن ایالعات در رسان  کحچکشتصی شدن ت  مند.  دیهی استک می
 کراتیطکت سیاسطی دمحکمشطار مانعی  رای عنحان تحاند    سیاسی می یها  ندی قو  تقحیت مآن

 ۀرا وط  طارۀت ملنطاقض در های گحنطاگحن     تجطحد اد یطات تجر طی ت نظریط ند.  ا تحج کعمل 
م در پی یافلن پاستی  ط  پرسطش زیطر های اجلماعی ت مشارکت سیاسیم در این پژتهش رسان 

 :ه،لیم
 ت کی  طر مشطارتطأثیریطحر م،طلقیم چط   اجلمطاعی  ط  هطای : رسطان (1شمارۀ ) پرسش

 د؟نانلتا اتی در  ین شهرتندان ایران دار
تأثیرگطیار م،طلقیم  ای گحنط     تنهطا هطای اجلمطاعی رسطان م اشاره شد پیشلر  ک گحن  همان

 طر ایطن نیطز   ططط از یریط  تغییطرات فرهنری تیژه    ای غیرم،لقیم طط گحن  اندم  فک  قادرند    نبحده
 یهطا ت هنجارهطا ن است  طر نررشکمم یاجلماع یها  کشب یها یفناتر .فرایند تأثیر  ریارند

شطده  هطای انجام  ،طیاری از پژتهش ریارنطد.  تطأثیر یجهان یها بیدر مح یت رفلار یاجلماع
 رنطدگانیپی انیطدر م یرفلطار یت هنجارها یاجلماع یها  کشب یها یفناتر مر حط     اره دراین

در  ژهیت  ط  ممحضطح  نیطا  طارۀدر تهشپطژحطالم  نی طاا اند؛  حدهملحده  االتیدر ا یفناتر ۀیاتل
 یها اسطلیاده از رسطان  ییتحانطا دیرطرم یهطا دتلت  در. داردزیادی  تیاهم دیرر نیز یهارشحک

مثطالم  ی طرا ؛دهد رییرا تغ یت میهب یفرهنر ۀنیرید یها سرعت سنت ن است   کمم یاجلماع
شهرتندان ،لری را  رای   یماجلماع یها  کشب یها ی  فناترک دهد یم نشان ریاخ های پژتهش

فطراهم ه،طلندم  رت رت ط  یاسطیت س میفرهنر میاجلماع یها تی   ا محدتدکیم عر  یشحرهاک
    یبندیپا میی  فردگراک دهد ینشان م جی. نلارا  یان کنندخحد  یها  اترها ت ارزش کرده است تا

را ن منطای  آ در ک طح سیفط یاعضطان ی نیطادنرطرش  میم ت مردانرطدینی یها ها ت ارزش سنت
از  میاجلمطاع یها  کشطب کط  داده اسطت نشان های دیرری نیز نلایج پژتهش. دنده یل میکتش

تعطامالت  محدتدکننطدۀ یسطنل یفرهنرط یهطا اهش اثرات ارزشکت  انی  یآزاد شیافزا ییتحانا
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 طاره  دراین اایگلهلرگ  مهمچنطین. (2012ارانم کطت هم 1)االتمحش ندردا رخحر مآزاد یاجلماع
ر  طزیطادی  تطأثیر یمفضطای مجطاز تیژه در  ط  م  تقحیت ارتبایطات گرتهطیک ندک ل میاسلدال

هطای اجلمطاعی  طر  رسطان  مصطرف  کطاسطت   طر ایطن نظطرفرهنری جحامع دارد. تی  تغییرات
 کننطدم می اسطلیادۀ زیطادیهای اجلماعی  رسان  از  کافرادی  ت گیارد تأثیر میفردی  یهنجارها

هطا  ط   آن هطای گرایش ای کط  گحنط    ؛ گیرند ن قرار میرمد العاتمعرض ای از دیرران در  یش
)اینرفهطارت ت  ملیطاتت خحاهطد  طحد ...  طا دیرطرانت یمسطاالر فطردفمینی،مم سطنتم  میه م
  کطنطد ک تغییرات فرهنری را ایجاد می از نحعی یما  کشب ۀجامعگحن   . این(37: 1395 نحریسم

یطد أکت یهطای اسطلقالل ان،طانی ت رهطای  طر ارزش مزکطرتم ت  مراتط جای سف،ف  افراد    مدر آن
 یهطا گطرایش لزتا متراینرفهطانظر  م  ط (. همچنطین14: 1394نند )اینرفهارت ت تلطزلم ک می

 ۀهای  ،یار گ،طلرد نشان  ی دیرر ازکی ماجلماعی ت رفلارهای جن،ی یمیهبی ت تغییر هنجارها
( نیطز 2014) 2داونل (. 4: 1373 )اینرفهطارتم استدر عصر جدید فرهنری ی تغییرات الرح

  رپایطۀتحاند  می 2010 تا 1990های  م در سال،حالریکس   افزایشکند ک اسلدالل می اره  دراین
  کطاسطت   ر این نظر( 2017) 3کللگ م . شحدمجازی تبیین  یفضاکنندگان از  اسلیاده افزایش

  افطراد را ی کطهنیلطد؛ ذشطح «4شطده  نطدی ت سرهمیذهن»تقحیت  سب تحاند  یم یمجاز یفضا
 رطاهیجا فیمحج  تضع رمام نیهم اما مندک میهبی ملیاتت تشحی  می یها ایده ۀتجر  سحی   

هطای  در یافلط  . ایطن محضطح انطد ردهکطخحد حیطظ  یاعضاای  ر ینی  مراجع دکشحد  می ینهاد
 دگواشلل ت  قیبللر ت (م 1400)  ملسلللت  گضللرا (م 1396اران )کططت هم میرفللرد ی پژتهشطط

 در ایران نیز صاد  است. (1395)
ت یطتقح طا  تحاننطد اجلمطاعی چرحنط  مطی یهطا رسطان »  کاست پرسش مور   این اکنحن

 «نطد؟ر ریا تطأثیر یت انلتا طاتک ر مشار یمهای رهای ت ارزش می،حالرکس  ر یلنبم یها ارزش
ظطام . نشطحد ررسطی   یشطلر مایرانۀ جامع یا لدا  ،لرهاک   الزم است پرسشاین  خ   سپای  را

 یشطلر آن    درکطدینی است  حمتک ر ح یلنبمی نظام یمت اجلماعی در جمهحری اسالم سیاسی
حمطت دینطیم امطری کتحقط  حد. امطا نطگیر می شکل ی ا درنظر گرفلن قحانین الهی ت دین قحانین
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حمطت کدار آن شطحد ت شتصطاا ح تنهایی عهطده خداتند  لحاند    سحیم مأذتن از ک  حاک نی،ت
« امطام»حمت  کحمت دینیم حک  حکند؛  فکند ت اهدافش را تأمین کل داده ت حیظ یکرا تش یاله
آنطان اسطت )جطحادی  یآفرینط تحق  آنم حضحر افطراد ت نقطش ین شرطنت،لاستم ت « امت»ت 

 ررام  در  قا ت اسلکدینیم  ف حمتکتنها در تأسیس ح خحاست افرادم ن  .(336: ب1378آمفیم 
  کط ف مآینطد یشطمار نمط  ط  حمطتکچرخ ح کمحر م تنهاافرادم اقعدارد. درتش  ،زایی آن نیز نق

راه دارد مطه حمطت را  ط کقطحام ت  قطای ح مبانی آنطانیت پشطل حملند ت تأییطدک ا ح همراه ت همرام
  از کطالبل  مقصحد از رضایت افراد در این  حثم رضایلی اسطت  .(115 :1390)جحادی آمفیم 

تطرین  لتحاند  ا معلد یشحد ت م یمعقحل آنان ناشی م رامت ت ح  آزادیکح  حیات ت ح   تأمین
ن امحر در عدلم هماهنگ شحد؛ پس جف  رضایت همۀ افطراد جامعط م یدر ح  ت فراگیرتر امحر

ری ت آرمطانی کطتضاد ف یدارا ماتالا افراد محاالتم مراد نتحاهد  حد؛ زیرا در همۀ امحر ت در همۀ
 کتحانطد مطال ی ر حیات یبیعی محض  حده ت نم یه مبلنگا مها  اشند؛ ثانیاا رضایت آن می فراتان

-219: 1369 میجعیطرا عطاد اسطت ) مطۀدنبال سطعادت ان،طان در ه     کقرار گیرد  یحملکح
   طا کطامطری اسطت  یدینط ۀسیاسی در جامع یها ت افراد در فعالیتکم مشارساسا نی را(. 218

  افطراد کطت چنین نی،طت  شحد ام میانج ...ت مهای الهی ندم سنتتخدا های فرماندرنظر گرفلن 
 م یطترت نای  نطد.  طکنا مفر مک لحانند در جامع  حک  قانحنی را  های خحیش هر خحاست  راساس

ردن کطال  ردن قحانین الهی ت رهطا ؤاجلماعی  لحانند از یری  زیر س یها   رسان ک رسد نظر می   
در جحامع دینی داشل   اشند. چنطین ت سیاسی کای  ر مشار منیی تأثیرهای الهیم  از سنت ان،ان

(م 1396) فلر خلل ت  برقرالر (م 1400اران )کطت هم ملرفل هطای  در نلایج پطژتهش یا یافل 
شطر  زیطر    پطژتهش  یۀفرضط  نا راینم ؛است شده ییدأت ( نیز1392اران )کت هم زاده جسعه امرم

 :است
 ت از یریط  ملغیرهطای  لقیم،طغیرمای  گحنط   هطای اجلمطاعی    . رسان (1شمارۀ ) ۀفرضی

 د.نت انلتا اتی در ایران دارکای  ر مشار منیی تأثیر محالری،مکت س های رهایی ارزشی میانج

 . روش پژوهش3

 یآمار ۀجامعه و نمون. 1-3

  در کطهای جهطانی اسطلیاده شطده اسطت  پیمایش ارزش یها پژتهش از مح  هیلم داده این در
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 یجهان ییر  پژتهش کی م1های جهانی ارزش پیمایشاند.  شده گردآتری 2020سال  ایران در
کننطد ت چط   می یحل زمان تغییر کند: چرحن  در افراد را  ررسی می ی اترها ت ها ارزش  کاست 
عفطحم  جهطانی از دانشطمندان ۀیطک شطبک 1981 دارنطد. از سطال ای یاجلمطاعی ت سیاسط اثرات

در  مهطای جهطانی مطایش ارزشیپ عنطحان  تشطی از های مفی را    های پیمایش نمحن م اجلماعی
 ازی بانیپشطل م  یشطلرجهطانی یهطا شزار پیمطایشی معیارهطا .اند هدکشحر انجام دا 100حدتد 

ت  دیطن م نقطش را طری جن،طیلی بانی ازیهای قحمیم پشطل ها ت اقفیت یجرخا م مدارا  ایدمحکراس
 مسیاسطت مخانحاده مکار ممحیب زی،تدر ارۀ نررش  شدنم جهانی م تأثیریدار دین تغییر سوح
 ۀمؤس،ط. گیطرد را در طر می ی ت  رخی محارد دیرطرت رفاه ذهن یم تنح م ناامنفرهنگ مهحیت مفی

داده است. ر طار عمطحم قرایصحرت رایرطان دراخل ت را   این ایالعا یمهای جهان ارزش پیمایش
 .اند ایرانی محردآزمحن قرار گرفل  1499 یمهای جهان ارزش پیمایش 7در مح  

 شمتغیرهای پژوه یتعریف عملیات. 2-3

. این ملغیر از یریط  استملغیر م،لقل پژتهش  یمهای اجلماع های اجلماعی: رسان  رسان  .1
 ...تم م تطحییلرکح ط افطراد از فیس ۀاسطلیاد میطزان م  در آنکط قرار گرفل  سنجشمحرد  مگحی  کی

محجحد در سطایت پیمطایش  spss در فایل q207 ۀ)گحی  ررسی شده است م،  اخبارکمنظحر    
 جهانی(. یها ارزش

 رهطایی را در مقا طل ارزش  قطا  ( ارزش2022: اینرفهارت ت تلزل )یرهای یها . ارزش2
 یمرهطای  شارزم دارد دیطکتأ یکطیزیت ف یاقلصطاد تی قا  ر امن  ارزش  ک درحالی. اند  ردهار ک   

 پایطۀ ر یرهطای ش زار راسطلام ایطن در .دهطد یمط ...ت میلیجن،ط ی را ر مت،اهل    یی اال تیاتلح
ت یطدر تر  یپطییر )اهمیت اسلقاللم تتیلم ت عطدم ایاعطت یی  چهار ملغیر اسلقالل فردکتر
هطای  )محقعیت  را ر زنان ت مردان در اشطلغالم تحصطیالتم ت فعالیطت ی(م  را ری جن،یلکحدک

م سقب جنینم ت یال (م ت صدای افراد )اتلحیطت ی از سیاسی(م ح  انلتاب )پییرش همجنس
 در فایطل RESEMAVAL ۀشطده اسطت )گحیط  یان افراد در سوح مفی ت محفی( تعریف یآزاد

spss یجهان یها محجحد در سایت پیمایش ارزش.) 

 یهطططا ارزش  کططط  طططر ایطططن نظرنطططد( 2022ل )زت تلططط م: اینرفهطططارت،طططحالریسک .3
هطا    از ایطن ارزشکقرار دارند. جحامعی  یهای سنل ارزش یها در  را ر اتلحیت یعقالن ط حالرکس

                                                             

1. World Values Survey 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
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راسلام  نیدرادارند.  اقلدار ت میخانحادگی های سنل م ارزشدین  ر یملرکید کتأ منندک یاسلقبال م
 م معکطحسحس احلرام    اقلدارک)مع یاعلنای ی  چهار ملغیر  یکحالر از یری  ترکس یها ارزش
حس کطحس اهمیطت مطیه  در زنطدگیم معکاعلقادی )مع تقحا(م  یحس زهد ت کمفیم مع غرتر

هطا ت رحس احلطرام  ط  هنجاکگرایی )مع حس اعمال دینی(م ن،بیکشتصیت میهبی داشلنم مع
حس اعلمطاد  ط  پفطیسم کطحس اعلمطاد  ط  ارتطشم معکگرایی )مع کهای اجلماعی(م ت ش سنت

محجطحد  spss در فایطل RESEMAVALتعریف شده است )گحی   ها( حس اعلماد    دادگاهکمع
 های جهانی(. در سایت پیمایش ارزش

 ررسی  مدت ملغیر از یری انلتا اتی  تکمشار ش حاضرمپژته : دریت انلتا اترک. مشا4
ازقبیطل انلتا طات مجفطس یطا  :. محفطی1)در دت سوح انلتا ات  یدر زمان  رگزاراست:  شده

 دمیطده یی مطأشط  ریا همیآ( ریجمهح ستمانند انلتا ات ریا :. مفی2 ؛شحراهای شهر ت رتسلا
میطزان پایطایی ایطن  مد؟یطده ی نمیأا هرگز ری مدیده یی مأاتقات ر گاهیدم یده یم یأر معمحالا 

 دست آمده است.    70/0  کمحردسنجش قرار گرفت م رتنباخکاز یری  ضری  آلیای  گحی 

 ها دادهتحلیل  و . تجزیه4

 پژوهش یفیتوص یها یافته .1-4

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش(1) ارهل شمجدو 

 انحراف استاندارد میانگین ثرکحدا حداقل تعداد 

 94/14 48/39 99 18 1499 سن

 90/1 99/3 8 0 1494 تحصیالت

 22/2 92/3 10 1 1479 مدآدر

 50/0 49/1 2 1 1499 جنسیت

 63/1 85/3 5 1 1496 اجتماعیهای  رسانه

 15/0 33/0 92/0 0 1499 رهاییهای  ارزش

 15/0 25/0 91/0 0 1498 والریسمکس

 73/0 24/3 4 1 1495 انتخاباتی تکمشار

دهطد کط   . نلایج نشان میارائ  شده است ملغیرهای پژتهش تحصییی آمار( 1شماره )جدتل در 
سطوح تحصطیفی در هشطت  ی نطد  طا تق،طیم م حده است. همچنین 48/39سنی افراد  میانرین

 مادر حده است. سوح درآمد اف 99/3 متحصیالت افراد م میانرین سوحالرسحاد تا دک درج  از  ی
در .  طحده اسطت 5/5تطر از  پطایین ممطدآحد تسب سوح در زیرا مکملر از ملحسب  حده یتاحدتد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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هطای  افطراد از رسطان  ۀنطد. میطانرین اسطلیادا هت زنطان م،طاتی  حد ندارتعداد مپژتهش حاضرم 
هطا اسطلیاده  رسطان  ایطندهد آنان  یشلر از حد ملحسطب  می  حده است ک  نشان 85/3 ماجلماعی

هطای رهطایی ت عالقط   ط   یعنطی ارزش یممیطانرین هطر دت ملغیطر میطانج مکننطد. همچنطین می
هرچنطد  مدهطد نشان می ک تر از ملحسب  حده است  پایین یمدر  ین شهرتندان ایرانم سکحالری،م

 حده استم اما  افزایش ایرانی درحال ۀجامعمدرن در  مدرن ت پ،ت یها های اخیر ارزش سال در
میانرین تالش  طرای شطرکت در انلتا طات در  مم داد. سرانجاممیتحان آن را    کل جامع  تع نمی

 .است  حده است ک   یشلر از حد ملحسب 24/3یعنی  مدر حدتد ملحسبم میان شهرتندان ایرانی

 پژوهش یمتغیرها یتگس. ماتریس همب(2شماره ) لجدو 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

        00/1 . سن1
       00/1 -26/0 . تحصیالت2

      00/1 26/0 -11/0 مدآ. در3
     00/1 08/0 -02/0 -11/0 تسی. جن4

    00/1 00/0 15/0 47/0 -36/0 اجتماعیی ها . رسانه5
   00/1 21/0 10/0 13/0 27/0 -12/0 رهاییی ها شز. ار6

  00/1 31/0 20/0 -02/0 06/0 17/0 -14/0 میس. سکوالر7
 00/1 -30/0 -20/0 -11/0 -02/0 -06/0 -06/0 -22/0 یانتخابات . مشارکت8

 

 .اند شده  رج،ل ندم ا هدار  حد امعن 05/0هایی ک  در سوح  همب،لری تحج :
پطژتهش  ۀت تا ،طل یممیانج لری ملغیرهای دمحگرافیکم م،لقلم،همب ۀرا و (2ل شماره )جدت

جطز  ملغیرهای محردآزمحن پطژتهشم  ط  ۀدهد ک  هم دهد. نلایج نشان می می محن قراررا محردآز
ک  ملغیر سن  یم درحال راین افزتنداری دارند.  امنیی ت معن ۀانلتا اتی را و جن،یتم  ا مشارکت

ت  یماجلمطاع یهطا مطدم رسطان آداردم ملغیرهطای تحصطیالتم در یمنیط ۀرا وط  ا سکحالری،طم
دهطد کط  اگرچط   م دارند. سرانجامم نلایج نشان میی، ا سکحالر یمثبل ۀا ور مهای رهایی ارزش

افطرادی منیی داردم اما افزایش سوح تحصیالتم درآمدم  ۀرهایی را و یها سن  ا ارزش افزایش
در   ر سکحالری،طم یهای مبلن تقحیت ارزش م سب های اجلماعی ت رسان ک  جن،یت زن دارندم 

 د.نشح ایرانی می ۀجامع

 پژوهش های هآزمون فرضی .2-4

 1پریچطر ت هطایسمطاکرت  ۀدر  رنام 1 حت اسلرپ از رتش ها  آزمحن فرضی رایپژتهش   در این
                                                             

1. Bootstrap 
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 گزارش شده است.  ادام در آمده  دست   ( اسلیاده شد ک  نلایج 2008)

 ت انتخاباتی کمتغیرهای مستقل و میانجی بر مشار  ات مستقیمتأثیر  الگوی. (1کل شماره )ش

 
ضطرای  هطام  یدهنطد. ترتد یرا نشان مط درصد 5ت  درصد 1داری در سوح  امعن مترتی     *ت  **:تحج 

 خواهای اسلاندارد در پرانلز ه،لند. راسلاندارد  ایرگرسیحن غ

گر را  ا اسطلیاده از  میانجی د الرحی چندرراسلاندایم،یرهای م،لقیم غ ضری  (2شماره ) کلش
میطزان اثطر  مa م در م،طیرهایشطکل اینهای  دادهتحج       ا دهد. یرتش پریچر ت هایز نطشان م

ت از  019/0 را طر  طا  هطای رهطایی ارزش  ط  های اجلماعی رسان ملغیر  م غیراسلاندارد ازیم،لق
میططزان اثططر  م bدر م،یرهای. است 019/0 را ر  ا  مسکحالری،م    های اجلماعی رسان  ملغیطر

  را طر اسطت  طامشطارکت انلتا طاتی  ط   رهطایی یهطا ارزش د از ملغیططررلقیم غیراسططلاندا،مط
نلطایج  م اشطد. سطرانجام مطی -199/1 را ر  ا مشارکت انلتا اتی    سکحالری،م ت از  -532/0
تطأثیر  یمم،طلقیم  طر مشطارکت انلتا طاتای  گحنط  هطای اجلمطاعی    دهطد کط  رسطان  مطی نشان

 01/0( در سطوح 90/58) Fدهد ک  میزان  آزمحن نشان می جینلا مد. همچنینندار ریدا ارمعنیغ
پژتهش از تحان خح ی  رای تبیین مشارکت انلتا اتی  رخطحردار  الرحی مدار است ت  نا راین امعن

ایطن  مدهد ک  نشان می است 106/0حاضرم در پژتهش  ضری  تعیین میزان  راینم افزتن است.
 4/89ت  کنطد میین یتا اتی را تبدرصد از تاریانس تغییرات مشارکت انل 6/10 یمپژتهش الرحی

 حاضطرپطژتهش  در ت نطدرگیا مشارکت انلتا اتی تطأثیر مطی دیرری ه،لند ک   ر  درصد عحامل
 .اند نشدهین بیت

 
                                                                                                                                         

1. Preacher & Hayes 
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 ت انتخاباتی از طریق متغیرهای میانجیکهای اجتماعی بر مشار  ات غیرمستقیم رسانهتأثیر . (3ل شماره )جدو 

 یداراح معنسط Z خطای استاندارد تأثیراندازه  
 00/0 -42/7 004/0 -033/0 لک

 00/0 -80/3 002/0 -010/0 رهایی یها ارزش

 00/0 -17/6 003/0 -023/0 والریسمکس
C1 012/0 004/0 63/2 00/0 

کط   اسطتت هطایز  پریچطر  حت اسطلراپینگ راهبردنلایج حاصل از  (م3شماره ) لجدتهای  داده
های رهطایی  ارزشگری  ی ا میانج مشارکت انلتا اتیر  های اجلماعی  رسان م یلق،غیرم اثرات

 دت طارۀهططای  گیططری در این آزمحنم تعداد نمحن  .دهد می را نشان ab)م،یرهای ت سکحالری،م )
 اسطت.درصطد  95 مایمینطان ت سوح ایمینان  طرای فحاصططل 1000 را ر  ا  (k) اسلراپ  طحت

مشطارکت   ططر هطای اجلمطاعی رسان لقیم کفطی اثر غیرمط، مقدار جطدتلم های ایطن داده پایۀ ر
. دار اسطت امعن -043/0تا  -025/0 ایمینطان ۀفاصف ت در م-033/0 را ر  طا (ab∑)  یانلتا ات

 ارزش رهطاییگطری   ا میانجی مشارکت انلتا اتی  طر یهای اجلماع رسان م یاثر غیرم،لق مقدار
(a1b1) لحطاظ آمطاری   طط  کط اسطت  -010/0 طا  را ر  -016/0تا  -005/0 ایمینان ۀدر فاصف

 طا  مشارکت انلتا طاتی  طر های اجلماعی رسان م یمقدار اثر غیرم،لقنم ی. همچنه،لند رداامعن
 -023/0 ططا   را طر -016/0تطا  -031/0 ایمینطان ۀدر فاصفم ی،کحالرس (a2b2)گری  یمیانج
های اجلمطاعی  دهد ک  رسان  نلایج نشان مییحرکفیم    . است رداامعن یلحاظ آمار ک   ط است 

 طر  ای تحانطد تطأثیر منیطی رهطایی ت سکحالری،طم مطی یهطا از یری  هر دت ملغیر میانجی ارزش
 تندان شحد.رشه مشارکت انلتا اتی شکاه سب ت  داشل   اشد یمشارکت انلتا ات

 یگیر جهینت

هطای  م رسطان ات م،طلقیم ت غیرم،طلقیتأثیرآزمحن  مهدف این پژتهش ماشاره شد  ک گحن  همان
مطایش یپ یهطا داده لمیطت انلتا اتی شهرتندان ایرانطی  طا تحجط   ط  مطح  هکمشار اجلماعی  ر

هطا ت  انکطنلرنت در میان اسلیاده از اک  امکای  یکلرتنیکال یلتسا  انحاهای جهانی  حد.  ارزش
را افطزایش  یمجاز یار ران فضاک تعدادپیحسل   اندم دهرکپیش فراهم  از شیرا   گحناگحنهای  زمان

نلرنت دسلرسی داشتم امطرتزه ی   ا شد ها می تاپ پها یا ل تنها  ا رایان  در گیشل  دهند. اگر  می
ان فراهم شطده اسطت. کها این ام زیحنیاز تفح یتفین همراه ت حلی  رخ یها گحشی  ا اسلیاده از

هطای   کشطب ییعنط ططط هطا آنتاقعطی  یهملطا  طا/ مجطازی یاجلماعی سایبر یها  کانات شبکام
تحاننطد  طر   رران مطیشطنک یمهطای اجلمطاعی سطایبر  کاست. در شب ملیاتتطط  تاقعی یاجلماع



ژپوهشناهم علوم سیاسی     

 

 های...؛ تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم رسانهمشارکت انتخاباتی در ایران محمودرضا رهبر قاضی و همکار/ 110

 87-116، صص 67، پیاپی 3، شماره 1401 تابستان

 تحجط هطا در تاقعیطت  صدای آن     ک یت هنرام چیره شحنددنیای تاقعی  یاز حدتمرزها  عضی
ای یا نطده  طر های نحپدید ت شیح  ت این رسان یجیا   نا راینم ؛ندرفریاد  رآت شحدم در اینجا نمی

 نش در راسطلای اهطداف محطدتدکط طرای  گطیرگاهی  در پی یافلن ک ی،انکژه یت  افراد ت   عمحم
 تعطامالتاخیر از  ۀ  در دهک یهای مهم از عرص  یکشان ه،لندم دتچندان است. ی شده ممنح 

جریطان  کفیغات ل  یا عفی  یبنندهم تکافشا سیاست است. اخبار ۀشدهم عرص نلرنلی افراد ملأثریا
گرفل  تطا تجمطع  ترین صندت  رأی یکاز یافلن نزد) های تاقعی نشک یها  را هماهنری یمسیاس

مجطازی را  یهطا  ک  اهمیطت شطبکه،لند  ای پیشین  یاردا یرمه( ت... یممدن ای خحاسل  ی را
ات تطأثیر  در مطحرد کطدهطد  تجر ی ت نظری این پژتهش نشان می البل  اد یات .نندک گحشزد می

هطای  ت یافلط  ها دیدگاهت سیاسیم رکمشا یفیحرک ت     ر انلتا ات یای اجلماعه  م رسان یم،لق
هطای اجلمطاعی ت  مثبطت  طین رسطان  ۀهطا را وط از یافلط  ی   رخطک ملیاتتی تجحد دارد. درحالی

منیی  طین  ۀرا و یرا و  ت حلی گاه فقدان مدیرر یها دهندم یافل  ت انلتا اتی را نشان میکمشار
 نند.ک شناسایی میاین دت ملغیر را 

مثبطت یطا منیطی  ۀ     را وک هایی  نظری  یشلرهای این پژتهش  رخالف  راسلام یافل  دراین
هطای ژانطگ ت  ت سیاسطی معلقطد  حدنطدم ت هم،طح  طا یافلط کهای اجلمطاعی ت مشطار  ین رسان 

 هطیچ را وطۀ یمانلتا طات تکت مشطار یهای اجلماع رسان   نی   ک( نشان داد 2010) شارانکهم
لقیم  طین ،طم ۀرا وط فقطدان ممکن است عحامل ملیطاتتی سطب داری تجحد ندارد.  ام معنیلق،م

 رخطی از  مایطران ۀ رای مثطالم در جامعط ؛دن اش شده ت انلتا اتیکاجلماعی ت مشار یها رسان 
ت  کم ح تحییلرم فیس )مانندشحر ه،لند کتضعیت انلتا ات در  منلقد ک ای  های اجلماعی  کشب

مطی  ط  ک سطیدسلر مدتللی فیفلر شطده ت افطراد ینهادها تحسب (دیرر یهای مجاز  کشب ی رخ
 طر  یگ،طلرده ت زیطادتطأثیر تحاننطد  مجازی نمی یها  کگحن  شب این مج ید ت درنلنها دار اخبار آن

لاگرام نیطز ،طاجلماعی مانند این یها  کاز شب ی رخ راینم  افزتن عمحم افراد داشل   اشند. تیذهن
هطای   کعنطحان شطب ملر  ط کدارند ت  یارکت ، کت تعامالت اجلماعی ت   سرگرمی تماهی  یشلر

شحر  ،طیار کسیاسی ت انلتا اتی ل م،ائ  رها  آن یگیارتأثیرشحند ت  خبری ت سیاسی شناخل  می
 ...ت ملطام  فط یا سطرتشم )ماننطد رشحکدر  یاجلماع یها سحم رسان  است. سرانجامم نح  پایین

حمایططت از   ططر  یشططلر مبلنیهطا  ه،ططلند ت محلططحای محجططحد در آن نطیایرا  ططحمی ت یهططای رسطان 
دلیطل  هطا اغفط   ط  گحنط  رسطان  شحر است؛ اما ایطنکسیاسی در چارچحب نظام ت  های فعالیت

   ایطد ت کط گحنط  ند آنا  حان،للند ت هنحز نردا یمکمحدتد ت   رانراک یمت فن یالت ساخلارکمش
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هطای اجلمطاعی نیطز  گحنط  رسطان  ایطن مدلیطل همطین ل  شحند ت   عمحم افراد شناخمیان در  مشاید
  کط یشطحر دارنطد. مطحرد دیرطرکر فرایند انلتا ات ت دیرر م،ائل رایطج  محدتدی  یگیارتأثیر

ت کداری  طر مشطار امعنط تطأثیریحر م،طلقیم  های اجلماعی     اعث شده است تا رسان  احلماالا 
 ۀگزارش ساالن م رای مثال ؛های اجلماعی است  کای شبدم محلحنانلتا اتی در ایران نداشل   اش

 ی طرا یهطای اجلمطاع ی از رسطان نطایرا ار رانکط  یشطلر  کطدهطد  ( نشان می1400) نحین هاب
ت  هطا ایرانی ۀ  همطکطدهطد  مطی نشطان گطزارش ایطن .نندک هنری اسلیاده میکارهای سرگرمی ت 

هطای هنطری ت ترزشطی  شتصیت مندرگرام دالا،را در این کننده دنبال یشلرین   ک هایی رایرانییغ
ت یبیعطی اسطت  شحند می خبری ت سیاسی عضح یها انالکدر  ملرک یمایران ه،لند ت شهرتندان

 دهد. اهش میکهای سیاسی را  های اجلماعی  ر فعالیت گیاری رسان تأثیرامری    چنینک
ت نطحریس  اینرفهطارت های دیطدگاههم،طح  طا حاضطرم پطژتهش  یهطا م یافلط  راین افزتن

  هرچنطد کط دهطد نشان می مپردازان دیرر  رخی نظری  ( ت1395(م اینرفهارت ت تلزل )1394)
هطا  نطدم ایطن رسطان رندا ردا  امعن تأثیرت انلتا اتی کیحر م،لقیم  ر مشار    یهای اجلماع رسان 

د. نشطح انلتا طاتی در افطراد تکاهش مشطارکط سطب  مدار ات معن میم،لقیرغ ای گحن      تحانند می
های اجلماعی  نندم رسان ک دیرر اسلدالل می پژتهشرران  اینرفهارت ت  ،یاری از ک گحن  همان

 مترتیط  ینا  د ت  طنها را افزایش ده ت سنت مرسحم ت حس اسلقالل ان،ان از عرفم آداب تحانند می
گرایی   ازجمفط  حط  ت حط مها ت فضایل ارزش همۀ معیارم ان،ان  را کاصل  اینرهایی یا   ارزش
همان تقحیت ارزش رهطایی در جامعط م  ان،ان یا اسلقالل افزایش مند. همچنینکم تقحیت است

 محجط اجلماعی هطم  یها م رسان تر  یان رتشن .   شحد می حالری،مکتمایل    س افزایشسب  
جایرطاه  کط د نشطح مطی د ت هطم  اعطثنشطح سنلی در جامع  می یمراتب جایراه سف،ف  تضعیف
چنطین امطری  ممکن است راسلام هرچند نی. دراتضعیف شحدجامع   دینی در یهات نهاد میه 

 ۀجامعط کدم امطا در یطشطحسیاسی شهرتندان ن تکتضعیف مشار سب حالرم کس ۀجامعک در ی
ننطدم  طا ک فیف شرعی ت قطانحنی خطحد تصطحر میکرا ت ت سیاسیکمشارآن افراد   ک یدینی ت سنل

د. شح ت سیاسی ت انلتا اتی افراد میکاهش مشارک  سب یمهای سنلی ت دین تضعیف این ارزش
 یهطای ارتبطای یفنطاتر منطدک ( اسطلدالل می135: 1385) تلن   ک گحن  م همانتر  یان رتشن   

 یها داتری ت پیش ها تعص  ا زار دیررم ۀهم   مانندک ف ملند،یرف نی ت  ی یخنثری ا زام جدید
در  شطده انجام  یراحطی  یشلر  کتحج     این  ا م راین نا است؛ها نهیل   آن ا زارها در ان اینحاری

اسطتم  انجطام شطدهفرهنگ ت ساخلارهای غر طی قال  های اجلماعی در  اینلرنت ت رسان  محرد
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کط  های جدیطد نهیلط   اشطد  تریافن  دنیحی غر ی درتن این ینی    عقاید ت جهانک  دیهی است
 تطأثیرشحرهای سنلیم کهای  حمی در  فرهنگ  تغییر ماهحی های اجلماعی  ا شحد رسان  میسب  
 د.نت سیاسی در این جحامع داشل   اشکای  ر مشار منیی
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 منابع
های اجلمطاعی مجطازی  طر  (.  ررسی تطأثیرات شطبک 1394محمدرضا ) مامیرزاده ؛کیحمرث ماشلریان

 .825-841 م(4)54 مفصلیرمه سیرس  .مشارکت سیاسی )موالعۀ محردی: شهر تهران
زهطرا  مصطادقی نقطدعفی ؛مطالک رزگطر قاضطیم  ؛رهبرقاضطیم محمحدرضطا ؛زادهم سیدجحاد جمع  امام

نشلراه . محردی دانشطجحیان دانشطراه تبریطز( ۀداری ت رفلار انلتا اتی )موالع میان دین ۀرا و(. 1392)
 .27-44 م(8)3 ممطریعر  قدگ  نرم

 ت فاضطفی عبدالفط  ۀجمطتر .فرهیگل شلد  و تیلل   جهرن (. 1395)نحریس م پیپا ؛ینرفهارتم رتنالدا
 .حیرکتهران: انلشارات  .ساجده عالم 

 :دردسلرس در. هر  جهرن  نقشۀ فرهیگ  پیسراش اگز (. 2022) ری،لینکم تلزل ؛اینرفهارت رتنالد
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=welzelidx&CMSID

=welzelidx 

 یعقطحب ۀترجمط .نلسرز ، تغییر فرهیگل  و دملکراسل (. 1394)ری،لین ک ملتلز ؛اینرفهارتم رتنالد
 .حیرکانلشارات  تهران: .احمدی

تهطران:  .تتطر میمطر ۀترجمط .یصطنعل شطرفل یدر جامعط  پ یتححل فرهنر (.1373) رتنالد نرفهارتمیا
 .ریحکانلشارت 

ت سیاسطی کداری ت مشطار ن ین ا عاد دی ۀررسی را و  .(1396)غالمرضا  مفر خحش ؛ اقریانم مصویی
 .175-212 م76 مفصلیرمه عللم اجرسرع . راه مازندرانشدان دانشجحیان

 البالغ .  نیاد نهج :تهران .حکس  اصلل سیرس  اسالم (.1369)جعیریم محمدتقی 

                                .اسراء :قم .والا  فقیه: والا  فقره  و عدای (. 1378) جحادی آمفیم عبدالف  
 .اسراء :قم .نتب  دان و دنیر: برگس  و نقد نظراه سکلالگات (. 1390) جحادی آمفیم عبدالف 

ت کت سیاسی؛ فراتحفیل مشارکهای اجلماعی ت مشار (. رسان 1397یحسف ) مخجیر ؛هادی میکخانی
-101 م(1)11 ،انتلرن ا  دگ علللم  گشره فصلیرمه مطریعر  میر . های اجلماعی ار ران رسان کسیاسی 

128. 
داری ت  مصطرف فضطای مجطازی  طر دیطن تطأثیر ررسی  (.1395) مریم مدرتیشی ؛قنبری  رزیانم عفی

 .219-254 م(8)2 مشیرس  وگز  جرمعه ۀنشرا. موالع  محردی اصیهان؛  خانحادههای  ارزش
عات در های اجلمطاعی مجطازی ت تحلیطد شطای  ک(. شطب1397) محمدمهطدی مفرقانی ؛مرتضی مشمس

هر  دالداگ  و  فصللیرمه علسل  گسلرنه .اجلماعی این،لاگرام( ۀکانلتا ات  سیاسی )موالع  محردی شب
 .95-120 م(28)12 مشییداگ 
ت کت مشطار یاجلمطاعهای  (. رسطان 1395جحاد )م صادقی ؛ا حذرم نژاد قاسمی؛ عفیرضا منژاد عبدالفهی

در  انیدانشجح یاسیت سکت مشار ن،لاگرامیررام ت اتف مک ح سیاسلیاده از ف ۀدر انلتا ات )را و یاسیس
 .73-33 م(5)2 مناهر  نل مطریعر  گسرنه(. 1394انلتا ات هیلم اسیند 

های  (. نقططش رسططان 1397) م محمدمهطدیفرجیططان ؛رتشططندل ار وطانیم یططاهر؛ عقیفطیم سططیدتحید
 مناهر  نلل یعلر  گسلرنهمطر. یسطنلهای   ر نقطش رسطان ها  آن تأثیرت  رانیدر انلتا ات در ا یاجلماع



ژپوهشناهم علوم سیاسی     

 

 های...؛ تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم رسانهمشارکت انتخاباتی در ایران محمودرضا رهبر قاضی و همکار/ 114

 87-116، صص 67، پیاپی 3، شماره 1401 تابستان

 . 181-214 م(13)4
های   کداری  طا شطب دیطن ت دیطن (. تحفیل ن،بت1400الف  ) سیدرت  ممحسحی ؛محمد ممحمدرضایی

 .45-72 م(100)26. فصلیرمه علس  پژوهش  قبتر . اجلماعی سایبری
ت کارداری ت مشط فراتحفیل موالعات دین (.1400) ح،ین مالحندمک ؛شجاعیم ح،ن ؛ح،ین مفلیتم
 .247-274 م(25)13 مدوفصلیرمه اسالم و عللم اجرسرع . سیاسی

داری ت ارتباط آن  ا اسطلیاده از  (. میزان دین1396عبدالف  ) منژاد تلی ؛مریم ممتلاری ؛اصغر ممیرفردی
 ،رگبرد کلشیرسل   جرمعله .)محرد موالع : دانشجحیان دانشطراه یاسطح ( یهای اجلماعی اینلرنل  کشب

 .1-16 م(2)28
 .اجلمطاعیهای   کدر شطبهطا  ارک ت ،ط کرد کطهطاب از عمف نطحین ۀگزارش ساالن(. 1400هاب ) نحین

 :دردسلرس در
https://peivast.com/wp-content/uploads/NovinHub.pdf 
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