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Extended Abstract
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 nonstandard 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
Total
Liberation values
Secularism
C1

Effect size

Standard error

Z-statistic

Sig.

-0.033
-0.010
-0.023
0.012

0.004
0.002
0.003
0.004

-7.42
-3.80
-6.17
2.63

0.00
0.00
0.00
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,
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مقدمه
ا تحسعۀ اینلرنت ت رسان های اجلماعیم ،یاری از ححزهها در ایطران دچطار تغییطر ت دگردی،طی
شده است .یکی از ححزههایی ک در سالهای اخیطر طا تأثیرپطییری از رسطان هطای اجلمطاعیم
اهمیت االیی یافلط اسطتم حطحزۀ سیاسطی اسطت .رخطی از پژتهشطرران طر ایطن نظرنطد کط
رسان های اجلماعی ا طزار مییطدی طرای مشطارکت شطهرتندان در فعالیطتهطای سیاسطی در

کشحرهای دمحکراتیک ت حلی غیردمحکراتیک تبدیل شده است (ژانگ ت لین1م  .)2014ا افزایش
دسلرسی اینلرنت در سالهای اخیرم ا زارهای اسلیاده از آن نیز گ،لرش ت افزایش یافل است؛
در گیشل م افراد تنها از یری رایان های شتصی اینلرنت دسلرسی داشلندم اما در سطالهطای
اخیرم مح ایلهای هحشمندم دسلرسی اینلرنت ت اخبطار اینلرنلطی را طرای شطهرتندان ت،طهیل
کرده ت فرصتهای یشلری را رای اسلیادۀ افراد از رسان های اجلماعی فراهم کردهاند ت همطین
امر اعث شده است ک اهمیت ت نقطش رسطان هطای اجلمطاعی در جامعطۀ مطدنی ت ط تیژه در
ححزههای سیاسی افزایش یا د .اسطلیاده از رسطان هطای اجلمطاعیم منطا ع ایالعطاتی ت خبطری
شهرتندان را تغییر داده است (ژائح ت لینگ2م )2013؛ گحنط ای کط رسطان هطای اجلمطاعی در

مقای ،ا رسان های سنلیم ایالعات خبری ت سیاسی یشلری را ارائط مطیدهنطد .درایطنراسطلا
نظر میرسدم ا افزایش ایالعات سیاسطی شطهرتندان ت حطثهطای سیاسطی در رسطان هطای
ا
اجلماعیم میزان اعلماد افراد نهادها ت هنجارهای سیاسی تغییطر کطرده ت احلمطاال نطح رفلطار
سیاسی ت میزان مشارکت سیاسی آنها تحت تأثیر قرار میگیرد (ژانگ ت لطینم  .)2014البلط در
محرد چرحنری تأثیرگیاری رسان های اجلماعی طر مشطارکت سیاسطیم نظریط هطا ت یافلط هطای
ملیاتتی تجحد دارد؛ درحالیکط گیل  3ت همکطارانش ( )2012طر ایطن نظرنطد کط اسطلیاده از
رسان های اجلماعی ر مشارکت سیاسطی تطأثیر مثبلطی داردم یافلط هطای ملرگگلیی ت گسلیی

4

( )2000نشان میدهد ک اسلیاده از رسطان هطای اجلمطاعی ط عنطحان مطانعی طرای مشطارکت
شهرتندان در ححزههای سیاسی عمل میکند .افزتن راینم نلایج پطژتهش ژانل  5ت همکطارانم

1. Zhang and lin
2. Zhao and Leung
3. Gil
4. Margolis and Resnick
5. Zhang
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( )2010نشان میدهد ک هرچند رسان های اجلماعی ر مشارکت مدنی تأثیر مثبلی داشطل اندم
اما این رسان م هیچ تأثیر معناداری ر مشطارکت سیاسطی ت انلتا طاتی نداشطل اسطت؛ نطا راینم
نظر میرسدم در سوح جهانیم نظری ها ت یافل های گحناگحنی دراین اره تجحد دارد ت مشتص
نی،ت ک کدامیک از آنها قا لانوبطا طا جامعطۀ ایطران اسطت .هرچنطد یشطلر پطژتهشهطای
انجامشده در ایران در این زمین م ازجمف پژتهشهطای شلس ت فرقلرن ( )1397ت اشلررار ت
امیرزاده ( )1394نشان میدهند ک رسان های اجلماعی تأثیر منییای طر مشطارکت انلتا طاتی
داشل اند.
هرچند نظری های ملیاتت ت گحنطاگحنی در طارۀ تطأثیر م،طلقیم رسطان هطای اجلمطاعی طر
ا
مشارکت سیاسی تجحد داردم اما تقریبا یافل های محجحد نشان میدهند ک رسان های اجلمطاعی
تأثیر مثبلی ر ارزشهای مدرنیل داشطل انطد (گحریطحا1م  .)2021ط یان رتشطنترم آنگحنط کط

کرسرلز ()2011م زاکرمن )2014( 2ت رخی از پژتهشرران دیرر اسلدالل میکنندم مدرنیلط از
یری ا زارهای منحصر فرد خحیشم ازجمفط رسطان هطای اجلمطاعیم ارزشهطای خطحد را در
سوح جهانی منلشر میکند ت چنین ارزشهایی ا تضعیف ارزشهای سنلی ت حمی محجطحد در
کشططحرهای آسططیایی ت آفریقططاییم فضططا را طرای ارزشهططای مدرنیل ط م ازجمف ط سکحالری،ططم ت
ارزشهای رهاییم فراهم میکند .اما م،ئف زمانی پیش میآید ک ا تضعیف ارزشهای سطنلی
در جحامع جهان سحمم ححزههای سیاسی چنین کشحرهایی ک ا ارزشهای سنلی در هم آمیتل
ه،لندم دچار نحعی رخحت میشطحند .درایطنراسطلام یکطی از جطحامعی کط ط نظطر مطیرسطدم
قفمرتهای سیاسی آن در سالهای اخیر شدت از رسان های اجلمطاعی تطأثیر پییرفلط اسطتم
کشحر ایران است .دلیل فقدان احزاب ت نهادهطای مطدنی قطحی در ایطرانم یشطلر ایالعطات ت
اخبار سیاسی از یری اینلرنت ت رسان های اجلماعیم انلشار ت انلقال مییا طد ت یبیعطی اسطت
ا
ک چنین امری میتحاند آثار سیاسی ت اجلماعی پرشماری رای جامعۀ ن،بلا سنلی ایطران داشطل
اشد .رایناساسم پژتهش حاضر تالش کرده است ا اسلیاده از دادههای مح هیطلم پیمطایش
ارزشهای جهانی در سال 2020م تأثیرات م،لقیم ت غیرم،طلقیم رسطان هطای اجلمطاعی را طر
مشارکت انلتا اتی در ایران ررسی کند؛ نا راینم اهداف این پژتهش عبارتند از:
 .1تبیین تأثیر م،لقیم رسان های اجلماعی ر مشارکت انلتا اتی؛
1. Gureeva
2. Zuckerman
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 .2تبیین تأثیر غیرم،لقیم رسان های اجلمطاعی طر مشطارکت انلتا طاتی از یریط ملغیطر
میانجی سکحالری،م؛
 .3تبیین تأثیر غیرم،لقیم رسان های اجلمطاعی طر مشطارکت انلتا طاتی از یریط ملغیطر
میانجی ارزشهای رهایی.
 .1پیشینۀ پژوهش
خرنیک ت خجیر ( )1397در پژتهشی ا عنطحان «رسطان های اجلمطاعی ت مشطارکت سیاسطی؛
فراتحفیل مشارکت سیاسی کار ران رسطان های اجلمطاعی» طا مقای،طۀ پژتهشهطای مطرتبب طا
«رسان های اجلماعی ت مشارکت سیاسی» در دت سوح پژتهش خارجی ت داخفیم نقاط قحت ت
ضعف آنها را ررسی کرده است .نلایج این پژتهش نشان میدهد کط مهطمتطرین نقطاط قطحت
پژتهشهام تنح رتیکردهای نظریم اسلیاده از چارچحب نظری تفییقیم تنطح جامعطۀ آمطاریم
تنح شیحههای انلتاب حجم نمحن م اسلیاده از آزمحنهای آماری ملنح ت درعینحطالم طا تطحان
آماری االم تحج

سوح تحفیل خردم تنح در رسان های اجلمطاعی محرد ررسطیم ت تحجط ط

تأثیرهای گحناگحن در تش نلایج است .نقاط ضعف این پژتهشها نیز عبارتنطد از :اسطلیاده از
نظری ها ت دیدگاههای نظری غیرمرتبب در مبانی نظریم اسلیادۀ ضعیف از چارچحبهای نظری
تعیینشده در تحفیل یافل هام ضعف تبیطین ا عطاد مشطارکت سیاسطی در مباحطث نظطریم غفبطۀ
پارادایم اثباتگرایی ت رتش پیمایشیم ناتحانی در اسلیاده از رتشهای کییی ت تفییقطیم ضطعف
سنجش رتایی ت پایایی ا زارم ضعف شاخصسازی ملغیر مشطارکت سیاسطی در پرسطشنامط ت
دسلیا ی نلایج ملناقض در حث نح تأثیر.
شس

ت فرقرن ( )1397در پژتهشی ا عنطحان «شطبک های اجلمطاعی مجطازی ت تحلیطد

شایعات در انلتا ات سیاسی (موالعۀ محردی :شبکۀ اجلماعی این،لاگرام)» در پی پاسخ این
پرسش حدهاند ک «شبک های اجلماعی مجازی در تحلید شایعات انلتا ات سیاسطی در کشطحر
چ نقش ت کارکردی دارند؟» رپایۀ نلایج پژتهش آنهام امکانات تعامفیم تحلید ت انلشار محلحا
تحسب کار رم تشکیل گرتههای دتسلان م ت یژگیهای چندرسان ایم ت سوح گ،طلردۀ ارتبایطات
میانفردیم از مهمترین ت یژگیهای شبک های اجلماعی مجازی در تحلید ت انلشطار شطایعات در
جامع شمار میآیند .نلایج پژتهش یادشده نشان میدهد ک شایعات انلتا اتی در این،لاگرام
ا اهداف تبفیغات سیاسیم ایجطاد نطاآرامی در فضطای انلتا طاتم سطرگرمیم تحلیطد نیطا طین
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اعضای جامع م متدتش کردن اصل انلتا اتم کاهش انریزۀ افراد رای شرکت در انلتا طاتم
ت تتری نامزدهای رقی ت احزاب متالفم از یری سط منبطع اصطفی گرتههطای اپحزی،طیحن
داخفی ت خارجیم فعاالن سیاسی در احزابم سلادهای انلتا طاتی هریطک از نامزدهطا ت عمطحم
افرادم در شبکۀ اجلماعی این،لاگرام تحلید ت انلشار مییا د.
عقیل ت همکاران ( )1397در پژتهشی ا عنحان «نقش رسان های اجلماعی در انلتا ات
در ایران ت تأثیر آنها ر نقش رسان های سنلی» نشان دادهانطد کط رسطان های اجلمطاعیم دارای
ت یژگیهایی چحن فراهم آتردن فضطای چندصطداییم رسطمیت پطایینتطر ن،طبت ط رسطان های
رسمیم تریبحن یافلن افراد گحناگحنم امکان شنیده شدن ت دیده شدن نراههای فطراتان ت ملکثطر ت
نیز ماهیطت تعطامفی ه،طلند ت همچنطینم رسطان های اجلمطاعی در نقطش سیاسطی رسطان ت در
انلتا اتم تدریج جایرز ین رسان های سنلی خحاهند شد .نحی،ندگان این مقال ر این نظرنطد
ک مشکالتی مانند متدتش حدن اعلبار منبع یا نقش تحزیعکنندگی صرفم ا ظهطحر گرتههطا ت
افراد دارای صالحیلی ک نقش مرجعیت فکری را اییا خحاهند کردم تدریج حطل خحاهطد شطد.
همچنینم این رسان ها میتحانند در قامت ححزۀ عمحمی ها رماس نقشآفرینی کنند.
عبدایله نژاد ت همکاران ( )1395در پژتهشی ا عنحان «رسان های اجلماعی ت مشطارکت
سیاسی در انلتا ات (را وۀ اسطلیاده از فطیس طحکم تفرطرامم ت این،طلاگرام ت مشطارکت سیاسطی
دانشجح یان در انلتا ات هیلم اسیند  »)1394نشان دادهاند ک ین میزان اسلیاده از رسطان های
اجلماعی محردنظر پژتهش طا مشطارکت سیاسطی ()0/41م میطان میطزان اعلمطاد ط رسطان های
اجلماعی محرد ررسی ت مشارکت سیاسی ( )0/31ت میزان اثر تشطی در اسطلیاده از رسطان های
اجلماعی ا مشارکت سیاسی ( )0/52را وۀ مثبت ت معناداری تجحد دارد .نلایج دستآمده از
تحفیل رگرسیحنی نیز نشان میدهد ک حطدتد  32درصطد از کطل تاریطانس مشطارکت سیاسطی
دانشجح یان ا این پنج ملغیر معنادارم قا لپیش ینی است.
اشررار ت امیرزاده ( )1394در پژتهشی ا عنحان « ررسی تطأثیرات شطبک های اجلمطاعی
مجازی ر مشارکت سیاسی (موالعطۀ مطحردی :شطهر تهطران)» اینگحنط اسطلدالل کردهانطد کط
انلتا اتم مهمترین نماد مشارکت سیاسی شمار میآید؛ تاجاییک میطزان مشطارکت افطراد در
عرصۀ انلتا اتم همحاره محردتحج حاکمان طحده اسطت؛ زیطرام رتنطد صطعحدی یطا نزتلطی آنم
در ردارندۀ نکات مهمی از نراه ت نررش افطراد در مطحرد ارکطان اساسطی مشطرتعیت حکحمطت
است .رپایۀ نلایج دستآمده از تحفیل پرسشنامط هام فرضطیۀ اصطفی ایطن پطژتهش تأییطد ت
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مشتص شده است ک ین میزان اسلیاده از شطبک های اجلمطاعی مجطازی ت مشطارکتم را وطۀ
منیی ت معناداری تجحد دارد.

احسد 1ت همکاران ( )2019در پژتهشی ا عنحان «تأثیر اسلیاده از رسان های اجلماعی ر

مشارکت سیاسی دانشجح یان دانشراه :تحفیل نلایج نظرسطنجی از منطای رتسطلایی پاک،طلان»
این محضح را ررسی کردهاند ک «چرحنط فعالیتهطای سیاسطی آنالیطن طر کطارایی سیاسطی ت
مشارکت سیاسی تاقعی دانشجح یان رتسلایی پاک،لان تأثیر میگیارد» .نلایج این پژتهش نشان
داده است ک یشلر دانشجح یان از رسان های اجلماعی رای ک ،آگاهی ت ایالعطات سیاسطی
اسلیاده میکنند .افزتن راینم رسان های اجلماعی یک پفلیرم حیطاتی طرای مشطارکت کطار ران
اینلرنت در فعالیتهای سیاسی تاقعی شمار میآیند .درنلیج م یافل های ایطن پطژتهش نشطان
میدهد ک فعالیتهای سیاسی مجازی شدت ا آگاهی سیاسی ت مشطارکت سیاسطی تاقعطی
مرتبب است .همچنینم نلایج حاکی از این است ک ن،لهای جحان ساکن در منطای رتسطلایی
پاک،لانم رای شرکت در رت یطدادهای سیاسطی آنالیطن ت آفالیطن از رسطان های اجلمطاعی هطرۀ
زیادی می رند.

چن ت چر  )2017( 2در پژتهشی ا عنحان «انریزههای اسلیاده از رسان های اجلمطاعی ت

تأثیر آن ر مشارکت سیاسی در چطین :رت یکطرد میطانجیگطری شطناخلی ت ارتبطایی»م اسطلیادۀ
دانشجح یان چینی از رسان های اجلماعی ت تأثیر آن طر مشطارکت سیاسطی را ررسطی کردهانطد.
رپایططۀ چططارچحب نظططری ایططن پططژتهشم اسططلیاده از رسططان هططای اجلمططاعیم یطان سیاس طیم ت
شناختهای سیاسی (کارآمدی ت دانش) نقش میانجی میان انریزههای متای ت مشطارکت را
عهده دارند .نلایج پژتهش یادشده نشان میدهد ک تاثیر غیرم،لقیم ملغیر اسطلیادۀ سطحدمند
از رسان های اجلماعی از یری ملغیطر میطانجی ک،ط اخبطار طر مشطارکت سیاسطی طا تطأثیر
غیرم،لقیم این ملغیر از یری ملغیر میانجی حطث ت کطارایی سیاسطی طر مشطارکت سیاسطیم
ملیاتت حد .انریزۀ سرگرمی هیچ تأثیر م،لقیم یا غیرم،لقیمی در ایطن فراینطد نداشطل اسطت ت
رخالف انلظارات ت اد یات پیشینم انریزههای نظارتیم تأثیرات م،لقیم ت غیرم،لقیم منیطیای
ر مشارکت آفالین داشل اند ک ممکن است

افت اجلماعی ت سیاسی چین مر حط اشد.

1. Ahmad
2. Chen & Chan
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ت الو )2016( 1در پژتهشی ا عنحان «آیا فیس حکم مشارکت سیاسی را افزایش

میدهد؟ شحاهدی از یک آزمایش میدانی» اسلدالل کردهاند کط اگرچط پژتهشهطای محجطحد
یحرکفی ر تجحد را وۀ مثبت ملحسب ین اسلیاده از رسان های اجلماعی ت مشارکت آفالیطن ت
آنالین تأکید کردهاندم اما یشلر مشارکتها ر دادههای مقوعی ملکی حدهانطد؛ نطا راینم تطأثیر
عفی اسلیاده از رسان های اجلماعی نامشتص است .نلایج این پژتهشم ک تأثیر فیس حک طر
حالتهای گحناگحن مشارکت آنالین ت آفالین را ررسی کرده استم نشان میدهد ک حیظ یطک
ح،اب کار ری فیس حکم پیامدهای منیی آشکاری طر شطکلهای آنالیطن ت آفالیطن مشطارکت
سیاسی ت مدنی داشل است.
همانگحن ک پیشینۀ پژتهش نشان میدهطدم نلطایج متلفطف ت ملیطاتتی در طارۀ تطأثیرات
رسان های اجلمطاعی طر مشطارکت سیاسطی ت انلتا طاتی تجطحد دارد .رخطی از نلطایج محجطحد
نشاندهندۀ را وۀ مثبت ین رسان های اجلماعی ت مشطارکت سیاسطی حدهانطد ت رخطی دیرطرم
خالف آن را نشان دادهاند .نحی،ندگان پژتهش حاضر تطالش کردهانطد طا اسطلیاده از دادههطای
پیمایش ارزشهای جهطانی در مطحرد ایطرانم کط در رگیرنطدۀ همطۀ گطرتههطای سطنیم جن،طیم
تحصیالتیم شهریم رتسلاییم ت ...استم تأثیر م،لقیم رسطان هطای اجلمطاعی را طر مشطارکت
انلتا ططاتی در ای طران ررسططی کننططد .ازآنجاکط م تططاکنحن هططیچ پژتهش طیم تططأثیرات غیرم،ططلقیم
رسان های اجلماعی را ر مشارکت انلتا طاتیم از منظطر نقطش ملغیرهطای میطانجی ارزشهطای
رهایی ت سکحالری،م در آنم ررسی نکرده استم پژتهش حاضرم لحاظ نظری ت تجر ی نیطز
اهمیت دتچندانی مییا د.
 .2چارچوب نظری پژوهش
پژتهشهای محجحد در ارۀ را وۀ ین مصرف رسان های اجلماعی ت مشطارکت سیاسطیم نلطایج

ملیططاتتی را دسططت آتردهانططد .بلللده 2ت همکطاران ( )2014اسططلدالل کردهانططد کط اسططلیاده از
رسان های اجلماعی رای دریافت اخبار سیاسیم همطراه طا حطثهطا ت گیتتگحهطای آنالیطنم
پیش ینیکنندۀ ارزشمندی رای مشارکت جحانان در انلتا ات  2008آمریکا است.

1. Theocharis and Lowe
2. Bode
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همچنینم گی ده ژانگر 1ت همکطاران ( )2014نشطان دادهانطد کط اسطلیاده از رسطان هطای
اجلماعیم خحاه ا هدف ک ،اخبار ت خحاه قصد تعطامالت اجلمطاعیم مطیتحانطد از یریط
گ،لرش حثهای سیاسی در شبک های اجلماعیم سب تقحیطت مشطارکت سیاسطی آفالیطن ت
آنالین در جامع شحد .این نکل ک اسلیاده از رسان های اجلماعی ا هدف تعامالت اجلمطاعی
میتحاند سب تقح یت مشارکت سیاسی شحدم یکی از یافلط هطای مهطم ایطن پطژتهش ط شطمار
میآید.

جیکییز 2رای ررسی سازتکارهایی ک اعث میشحند رسان های اجلماعی سب تقحیطت

مشارکت سیاسی شحندم از رهیافت دترمینی،م اجلماعی اسطلیاده کطرده اسطت کط راسطاس آنم
فناتریها در تعامفشان ا جحامع فرهنری تحفیل میشطحند .طرایناسطاسم تغییطرات اجلمطاعی
تحسب ان،انها ت از یری تعامالت اجلماعی آنهام ن تحسب فناتریهام شکل میگیرند .یان
رتشنترم ا زارها ت فناتریهای محجحد رای یک فرهنگ مهم استم اما اینک آن فرهنگ چرحنط
این ا زارها را کار میگیطردم اهمیطت یشطلری دارد (جنکینطزم  .)7 :2009جنکینطز اسطلدالل
میکند ک رسان های اجلماعی ا تحسعۀ فرهنگ مشارکلی در جحامعم فرایند مشارکت سیاسطی ت
مدنی را در میان افراد ت،هیل میکند .تی ر این نظر است ک رسطان هطای اجلمطاعی طا اجطازه
دادن کار ران رای ایرطانی کطردنم حاشطی نح ی،طی ت ازتی،طیر موالط م مناسط سطازیم ت
ازگردانی محلحای رسان م فرهنگ مشارکلی را تقح یت میکنند (جنکینزم .)8 :2009
کرهیه 3ت همکاران نیز طا گ،طلرش دادن نظریطۀ جنکینطز اسطلدالل کردهانطد کط نت،طتم
فعالیتهای مشارکلی آنالینم این فرصت را رای شطهرتندان جطحان فطراهم مطیکنطد تطا در طارۀ
محضحعات سیاسی حث کنند ت ایالعاتی دست آترند ت این امرم عالق ( طرای مشطارکت در
زندگی سیاسی) را رمیانریزد .دتم اینک م فعالیتهای مشارکلی آنالین ا تقحیطت مهارتهطا ت
هنجارهای مرتبب ا تعامالت گرتهی در افطرادم ظرفیتهطایی را طرای اقطدام ایجطاد مطیکننطد.
سرانجامم فعالیتهای مشارکلی آنالین ا افزایش سرمایۀ اجلمطاعیم مشطارکت افطراد در زنطدگی
مدنی ت سیاسی را ت،هیل میکنند (کاهن ت همکارانم .)12 :2013
البل اید اشاره کرد ک پژتهشهای دیرری نیز انجام شدهاند ک نلایج ملناقضطی را نشطان
1. Gil de Zúñiga
2. Jenkins
3. Kahne
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ا
میدهند .این دیدگاه جدید ک عمدتا از پژتهش پاتنام ( )2000در ارۀ سرمایۀ اجلماعی الهطام
گرفل استم یشلر ر تأثیرات منیی رسان های اجلماعی تأ کید میکند .پاتنامم در طارۀ فرسطایش
سرمایۀ اجلماعی رآمده از «ارتبایات ین افرادطشبک های اجلماعی ت هنجارهای رفلار ملقا طل
ت اعلماد ناشی از آنها» در جامعۀ آمریکا در چند دهۀ گیشل نظریط پطردازی کطرده اسطت .تی
اینگحن اسلدالل میکند ک این کاهش ا رشد تماشای تفح یز یحن ت سینما مرتبب است ک سب

«جا جایی زمانی »1میشحد ک میتحان،ت صرف فعالیتهای مدنی یا سیاسطی شطحد .چنطدین
نح ی،نده فرضیۀ جا جایی زمانی را در محیب آنالین کار رده ت ر این نظرند ک فضای مجازی
ا جیب انرژیهایی ک شهرتندان میتحانند در فعالیتهای سیاسطی یطا مطدنی سطرمای گیاری

کنندم انیعال ایجاد میکند (دیطانی2م 2002؛ لحسطحلی ت تارد3م  .)2004ایطن دیطدگاهم محضطع
د ینان ای را در ارۀ تأثیرات رسان های اجلماعی ر مشارکت انلتا اتی ت سیاسی تجطحد آترده
است.
رهمیناسططاسم رخططی پژتهشططررانم جططدا از ایجططاد حبابهططای ایالعططاتی فططردیم
الرحریلمهای رسان های اجلماعی را دلیل افزایش همررایی محلحا در ین افراد ا دیطدگاههای
مشا م نکحهش میکنند .کلر سرنتلرران )2001( 4طرای تحصطیف تطأثیر فراینطدهای پح یطای
گرتهی در محیبهای ایالعات شتصیشده طر دیطدگاههای فطردیم از اصطوال «اتا هطای
پژتاک »5اسلیاده کرده است ک در آن افراد همیکر همحاره نظرات خطحد ازگشطت کطرده ت ط
دیدگاههای محجحد خحیش ایمینان یشلری مییا ند ت فضای تقحیت دتقوبیگرایطی در جامعط
تقحیت میشحد .افزتن راینم تک تک شدن دنیای آنالین همراه طا تغییطر از حطحزههطای عمطحمی
زرگ ا محلحای طاز طططک ها رمطاس موطر میکندططط ط انجمنهطای خصحصطیم خطدمات
رمزگیاریشدهم محلحای ناپدیدشده (یا زتدگیر) ت گرتههطای کحچطکتر از یریط رسطان هطای

اجلماعی تشدید میشحد (تطحیلمن 6ت همکطارانم  .)22 :2021درایطنراسطلام بلله :2020( 7
1. Displaced time
2. Diani
3. Lusoli and Ward
4. Cass Sunstein
5. Echo Chambers
6. Twetman
7. Boehme
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 )52اسلدالل میکند ک این نررانی تجحد دارد ک ایالعات شتصیسطازیشطده تحطت تطأثیر
رسان های اجلماعیم اعث افزایش پراکندگی (یا قوبی شدن) ت رادیکالیزه کردن افکار عمطحمی
ت اخلالل در عمفکرد ححزۀ عمحمی شحد .یان رتشنترم طا گ،طلرش دنیطای آنالیطن شطدت
شتصیشدهم ممکن است محانعی رای امر سیاسی در مقیاس زرگ ایجطاد شطحد؛ گیلرحهطایی
ک رای تداتم دمحکراسی ضرتری ه،لند ت فقدان آنم درگیریها را شدیدتر ت سازش را دشحارتر
میکند .دیهی استم شتصی شدن ت کحچک شدن ایالعات در رسان های اجلماعی ت در پی
آنم تقحیت قو ندیهای سیاسی میتحاند عنحان مانعی رای مشطارکت سیاسطی دمحکراتیطک
عمل کند .ا تحج

تجطحد اد یطات تجر طی ت نظریط های گحنطاگحن ت ملنطاقض در طارۀ را وطۀ

رسان های اجلماعی ت مشارکت سیاسیم در این پژتهشم در پی یافلن پاستی ط پرسطش زیطر
ه،لیم:
 پرسش شمارۀ ( :)1رسطان هطای اجلمطاعی ط یطحر م،طلقیم چط تطأثیری طر مشطارکت
انلتا اتی در ین شهرتندان ایران دارند؟
همانگحن ک پیشلر اشاره شدم رسطان هطای اجلمطاعی تنهطا گحنط ای م،طلقیم تأثیرگطیار
نبحدهاندم فک قادرند گحن ای غیرم،لقیم طط تیژه از یریط تغییطرات فرهنریططط نیطز طر ایطن
فرایند تأثیر ریارند .فناتریهای شبک های اجلماعی ممکن است طر نررشهطا ت هنجارهطای
اجلماعی ت رفلاری در محیبهای جهانی تطأثیر ریارنطد، .طیاری از پژتهشهطای انجامشطده
دراین اره مر حط فناتریهای شبک های اجلماعی ت هنجارهای رفلطاری در میطان پییرنطدگان
اتلیۀ فناتری در ایاالت ملحده حدهاند؛ طااینحطالم پطژتهش در طارۀ ایطن محضطح م ط ت یژه در
کشحرهای دیرر نیز اهمیت زیادی دارد .در دتلتهطای دیرطرم تحانطایی اسطلیاده از رسطان های
اجلماعی ممکن است سرعت سنتهای دیرینۀ فرهنری ت میهبی را تغییر دهد؛ طرای مثطالم
پژتهشهای اخیر نشان میدهد ک فناتریهای شبک های اجلماعیم ،لری را رای شهرتندان
کشحرهای عر یم ک ا محدتدیتهای اجلماعیم فرهنریم ت سیاسطی رت ط رت ه،طلندم فطراهم
کرده است تا اترها ت ارزشهای خحد را یان کنند .نلایج نشان میدهد ک فردگراییم پایبندی
سنتها ت ارزشهای دینیم ت مردانرطیم نرطرش نیطادین اعضطای فطیس طحک در آن منطای را
تشکیل میدهند .نلایج پژتهشهای دیرری نیز نشان داده اسطت کط شطبک های اجلمطاعیم از
تحانایی افزایش آزادی یان ت کاهش اثرات ارزشهطای فرهنرطی سطنلی محدتدکننطدۀ تعطامالت
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اجلماعی آزادم رخحردارند (االتمحش 1ت همکطارانم  .)2012همچنطینم اایگلهلرگ دراین طاره
اسلدالل میکند ک تقحیت ارتبایطات گرتهطیم ط تیژه در فضطای مجطازیم تطأثیر زیطادی طر
تغییرات فرهنری جحامع دارد .تی طر ایطن نظطر اسطت کط مصطرف رسطان هطای اجلمطاعی طر
هنجارهای فردی تأثیر میگیارد ت افرادی ک از رسان های اجلماعی اسطلیادۀ زیطادی میکننطدم
یش از دیرران در معرض ایالعات مدرن قرار میگیرند؛ گحنط ای کط گرایشهطای آنهطا ط
میه م فمینی،مم سطنتم فطردسطاالریم ت ...طا دیرطران ملیطاتت خحاهطد طحد (اینرفهطارت ت
نحریسم  .)37 :1395اینگحن جامعۀ شبک ایم نحعی از تغییرات فرهنری را ایجاد میکنطد کط
در آنم افراد جای سف،ف مراتط ت تمرکطزم طر ارزشهطای اسطلقالل ان،طانی ت رهطایی تأکیطد
میکنند (اینرفهارت ت تلطزلم  .)14 :1394همچنطینم ط نظر اینرفهطارتم زتال گطرایشهطای
میهبی ت تغییر هنجارهای اجلماعی ت رفلارهای جن،یم یکی دیرر از نشان های ،یار گ،طلردۀ

تغییرات الرحی فرهنری در عصر جدید است (اینرفهطارتم  .)4 :1373داونل  )2014( 2نیطز

دراین اره اسلدالل میکند ک افزایش سکحالری،م در سالهای  1990تا  2010میتحاند رپایطۀ

افزایش اسلیادهکنندگان از فضای مجازی تبیین شحد .م کللگ )2017( 3ر این نظر اسطت کط

فضای مجازی میتحاند سب تقحیت «ذهنیت سرهم نطدیشطده »4شطحد؛ ذهنیلطی کط افطراد را
سحی تجر ۀ ایدههای میهبی ملیاتت تشحی میکندم اما همین امرم محج تضعیف جایرطاه
نهادی میشحد ک مراجع دینی رای اعضای خحد حیطظ کطردهانطد .ایطن محضطح در یافلط هطای
پژتهشطی میرفللرد ت همکطاران ()1396م گضللرا ت ملسللل ()1400م ت قیبللر ت دگواش ل
( )1395در ایران نیز صاد است.
اکنحن این پرسش مور است ک «رسطان هطای اجلمطاعی چرحنط مطیتحاننطد طا تقح یطت
ارزشهای مبلنی ر سکحالری،م ت ارزشهای رهاییم ر مشارکت انلتا طاتی تطأثیر ریارنطد؟»
رای پاسخ این پرسش الزم است ک ا لدا ،لرهای جامعۀ ایرانم یشطلر ررسطی شطحد .نظطام
سیاسی ت اجلماعی در جمهحری اسالمیم نظامی مبلنی ر حکحمت دینی است کط در آن یشطلر
قحانین ا درنظر گرفلن قحانین الهی ت دینی شکل میگیرنطد .امطا تحقط حکحمطت دینطیم امطری
1. Al Omoush
2. Downey
3. McClure
4. Tinkering Mentality
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ا
نی،ت ک حاکم مأذتن از سحی خداتند لحاند تنهایی عهطدهدار آن شطحد ت شتصطا حکحمطت
الهی را تشکیل داده ت حیظ کند ت اهدافش را تأمین کند؛ فک حکحمت دینیم حکحمت «امطام»
ت «امت» استم ت نت،لین شرط تحق آنم حضحر افطراد ت نقطشآفرینطی آنطان اسطت (جطحادی
آمفیم 1378ب .)336 :خحاست افرادم ن تنها در تأسیس حکحمت دینیم فک در قا ت اسلمرار
آن نیز نقش ،زایی دارد .درتاقعم افرادم تنها محرک چرخ حکحمطت ط شطمار نمطیآینطدم فکط
همراه ت همرام ا حکحملند ت تأییطد ت پشطلیبانی آنطانم قطحام ت قطای حکحمطت را ط همطراه دارد
(جحادی آمفیم  .)115 :1390البل مقصحد از رضایت افراد در این حثم رضایلی اسطت کط از
تأمین ح حیات ت ح کرامت ت ح آزادی معقحل آنان ناشی میشحد ت میتحاند ا معلدلتطرین
امحر در ح ت فراگیرترین امحر در عدلم هماهنگ شحد؛ پس جف رضایت همۀ افطراد جامعط م
ا
در همۀ امحر ت در همۀ حاالتم مراد نتحاهد حد؛ زیرام اتال افرادم دارای تضاد فکطری ت آرمطانی
ا
فراتان می اشند؛ ثانیا رضایت آنهام گاه مبلنی ر حیات یبیعی محض حده ت نمیتحانطد مطالک
حکحملی قرار گیرد ک دنبال سطعادت ان،طان در همطۀ ا عطاد اسطت (جعیطریم -219 :1369
 .)218رایناساسم مشارکت افراد در فعالیتهای سیاسی در جامعۀ دینطی امطری اسطت کط طا
درنظر گرفلن فرمانهای خداتندم سنتهای الهیم ت ...انجام میشحد ت چنین نی،طت کط افطراد
راساس خحاستهای خحیش هر قانحنی را ک لحانند در جامع حکمفرما کننطد .ط اینترتیط م
نظر میرسد ک رسان های اجلماعی لحانند از یری زیر سؤال ردن قحانین الهی ت رهطا کطردن
ان،ان از سنتهای الهیم تأثیر منییای ر مشارکت سیاسی در جحامع دینی داشل اشند .چنطین
یافل ای در نلایج پطژتهشهطای ملرفل ت همکطاران ()1400م برقرالر ت خلل فلر ()1396م
امرمجسعهزاده ت همکاران ( )1392نیز تأیید شده است؛ نا راینم فرضطیۀ پطژتهش شطر زیطر
است:
 فرضیۀ شمارۀ ( .)1رسان هطای اجلمطاعی گحنط ای غیرم،طلقیم ت از یریط ملغیرهطای
میانجی ارزشهای رهایی ت سکحالری،مم تأثیر منییای ر مشارکت انلتا اتی در ایران دارند.
 .3روش پژوهش
 .3-1جامعه و نمونۀ آماری

در این پژتهش از مح هیلم دادههای پیمایش ارزشهای جهطانی اسطلیاده شطده اسطت کط در
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ایران در سال  2020گردآتری شدهاند .پیمایش ارزشهای جهانی1م یک یر پژتهشی جهانی
است ک ارزشها ت اترهای افراد را ررسی میکند :چرحن در یحل زمان تغییر میکننطد ت چط
اثرات اجلمطاعی ت سیاسطیای دارنطد .از سطال  1981یطک شطبکۀ جهطانی از دانشطمندان عفطحم
اجلماعیم نمحن های پیمایشهای مفی را عنطحان تشطی از پیمطایش ارزشهطای جهطانیم در
حدتد  100کشحر انجام دادهاند .معیارهطای پیمطایش ارزشهطای جهطانیم یشطلر پشطلیبانی از
دمحکراسیم مدارا ا خارجیها ت اقفیتهای قحمیم پشطلیبانی از را طری جن،طیلیم نقطش دیطن ت
تغییر سوح دینداریم تأثیر جهانیشدنم نررش در ارۀ محیب زی،تم کارم خانحادهم سیاسطتم
هحیت مفیم فرهنگم تنح م ناامنی ت رفاه ذهنی ت رخی محارد دیرطر را در طر میگیطرد .مؤس،طۀ
پیمایش ارزشهای جهانیم این ایالعات را صحرت رایرطان دراخلیطار عمطحم قرار داده است.
در مح  7پیمایش ارزشهای جهانیم  1499ایرانی محردآزمحن قرار گرفل اند.
 .3-2تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

 .1رسان های اجلماعی :رسان های اجلماعیم ملغیر م،لقل پژتهش است .این ملغیر از یریط
یک گحی م محرد سنجش قرار گرفل کط در آنم میطزان اسطلیادۀ افطراد از فیس طحکم تطحییلرم ت...
منظحر ک ،اخبارم ررسی شده است (گحیۀ  q207در فایل  spssمحجحد در سطایت پیمطایش
ارزشهای جهانی).
 .2ارزشهای رهایی :اینرفهارت ت تلزل ( )2022ارزش رهطایی را در مقا طل ارزش قطا
کار ردهاند .درحالیک ارزش قا ر امنیت اقلصطادی ت فیز یکطی تأ کیطد داردم ارزش رهطاییم
اتلح یت االیی ت،اهلم را ری جن،طیلیم ت ...مطیدهطد .درایطنراسطلام ارزش رهطایی رپایطۀ
ترکی چهار ملغیر اسلقالل فردی (اهمیت اسلقاللم تتیلم ت عطدم ایاعطتپطییری در تر یطت
کحدک)م را ری جن،یلی (محقعیت را ر زنان ت مردان در اشطلغالم تحصطیالتم ت فعالیطتهطای
سیاسی)م ح انلتاب (پییرش همجنس ازیم سقب جنینم ت یال )م ت صدای افراد (اتلحیطت
آزادی یان افراد در سوح مفی ت محفی) تعریف شطده اسطت (گحیطۀ  RESEMAVALدر فایطل
 spssمحجحد در سایت پیمایش ارزشهای جهانی).
 .3سکحالری،طططم :اینرفهطططارت ت تلطططزل ( )2022طططر ایطططن نظرنطططد کططط ارزشهطططای
سکحالرطعقالنی در را ر اتلحیتهای ارزشهای سنلی قرار دارند .جحامعی ک از ایطن ارزشهطا
1. World Values Survey
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اسلقبال میکنندم تأ کید کملری ر دینم ارزشهای سنلی خانحادگیم ت اقلدار دارند .دراینراسلام
ارزشهای سکحالر از یری ترکی چهار ملغیر یاعلنایی (معکحس احلرام اقلدارم معکطحس
غرتر مفیم معکحس زهد ت تقحا)م یاعلقادی (معکحس اهمیطت مطیه در زنطدگیم معکطحس
شتصیت میهبی داشلنم معکحس اعمال دینی)م ن،بیگرایی (معکحس احلطرام ط هنجارهطا ت
سنتهای اجلماعی)م ت شکگرایی (معکحس اعلمطاد ط ارتطشم معکطحس اعلمطاد ط پفطیسم
معکحس اعلماد دادگاهها) تعریف شده است (گحی  RESEMAVALدر فایطل  spssمحجطحد
در سایت پیمایش ارزشهای جهانی).
 .4مشارکت انلتا اتی :در پژتهش حاضرم مشارکت انلتا اتی از یری دت ملغیرم ررسی
شده است :در زمان رگزاری انلتا ات (در دت سوح  .1محفطی :ازقبیطل انلتا طات مجفطس یطا
شحراهای شهر ت رتسلا؛  .2مفی :مانند انلتا ات ریاستجمهحری) آیا همیشط رأی مطیدهیطدم
ا
معمحال رأی میدهیدم گاهی اتقات رأی میدهیدم یا هرگز رأی نمیدهیطد؟م میطزان پایطایی ایطن
گحی از یری ضری آلیای کرتنباخم محردسنجش قرار گرفت ک  0/70دست آمده است.
 .4تجزیهوتحلیل دادهها
 .4-1یافتههای توصیفی پژوهش
جدول شماره ( .)1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

سن
تحصیالت
درآمد
جنسیت
رسانههای اجتماعی
ارزشهای رهایی
سکوالریسم
مشارکت انتخاباتی

تعداد
1499
1494
1479
1499
1496
1499
1498
1495

حداقل
18
0
1
1
1
0
0
1

حداکثر
99
8
10
2
5
0/92
0/91
4

میانگین
39/48
3/99
3/92
1/49
3/85
0/33
0/25
3/24

انحراف استاندارد
14/94
1/90
2/22
0/50
1/63
0/15
0/15
0/73

در جدتل شماره ( )1آمار تحصییی ملغیرهای پژتهش ارائ شده است .نلایج نشان میدهطد کط
میانرین سنی افراد  39/48حده است .همچنینم طا تق،طیم نطدی سطوح تحصطیفی در هشطت
درج از یسحاد تا دکلرام میانرین سوح تحصیالت افرادم  3/99حده است .سوح درآمد افرادم
تاحدتدی کملر از ملحسب حدهم زیرا حد تسب سوح درآمطدم پطایینتطر از  5/5طحده اسطت .در
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پژتهش حاضرم تعداد مردان ت زنطان م،طاتی حدهانطد .میطانرین اسطلیادۀ افطراد از رسطان هطای
اجلماعیم  3/85حده است ک نشان میدهد آنان یشلر از حد ملحسطب ایطن رسطان هطا اسطلیاده
میکننطد .همچنطینم میطانرین هطر دت ملغیطر میطانجیم یعنطی ارزشهطای رهطایی ت عالقط ط
سکحالری،مم در ین شهرتندان ایرانیم پایینتر از ملحسب حده است ک نشان میدهطدم هرچنطد
در سالهای اخیر ارزشهای مدرن ت پ،تمدرن در جامعۀ ایرانی درحالافزایش حده استم اما
نمیتحان آن را کل جامع تعمیم داد .سرانجامم میانرین تالش طرای شطرکت در انلتا طات در
میان شهرتندان ایرانیم در حدتد ملحسبم یعنی  3/24حده است ک یشلر از حد ملحسب است.
جدول شماره ( .)2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

 .1سن
 .2تحصیالت
 .3درآمد
 .4جنسیت
 .5رسانههای اجتماعی
 .6ارزشهای رهایی
 .7سکوالریسم
 .8مشارکت انتخاباتی

1
1/00

2

-0/26
-0/11
-0/11
-0/36
-0/12
-0/14
-0/22

1/00

3

0/26

1/00

- 0/02

0/08
0/15
0/13
0/06
-0/06

0/47
0/27
0/17
-0/06

4

5

1/00
0/00

6

7

8

1/00
0/21
0/20
-0/11

0/10

- 0/02
- 0/02

1/00
0/31
-0/20

1/00
-0/30

1/00

تحج  :همب،لریهایی ک در سوح  0/05معنادار حدهاندم رج،ل شدهاند.

جدتل شماره ( )2را وۀ همب،لری ملغیرهای دمحگرافیکم م،لقلم میانجیم ت تا ،طلۀ پطژتهش
را محردآزمحن قرار میدهد .نلایج نشان میدهد ک همۀ ملغیرهای محردآزمحن پطژتهشم ط جطز
جن،یتم ا مشارکت انلتا اتی را وۀ منیی ت معناداری دارند .افزتن راینم درحالیک ملغیر سن
ا سکحالری،طم را وطۀ منیطی داردم ملغیرهطای تحصطیالتم درآمطدم رسطان هطای اجلمطاعیم ت
ارزشهای رهاییم را وۀ مثبلی ا سکحالری،م دارند .سرانجامم نلایج نشان میدهطد کط اگرچط
افزایش سن ا ارزشهای رهایی را وۀ منیی داردم اما افزایش سوح تحصیالتم درآمدم افطرادی
ک جن،یت زن دارندم ت رسان های اجلماعیم سب تقحیت ارزشهای مبلنی ر سکحالری،طم در
جامعۀ ایرانی میشحند.
 .4-2آزمون فرضیههای پژوهش
1

در این پژتهش رای آزمحن فرضی ها از رتش حت اسلرپ در رنامۀ مطاکرت پریچطر ت هطایس

1

1. Bootstrap
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( )2008اسلیاده شد ک نلایج دستآمده در ادام گزارش شده است.
شکل شماره ( .)1الگوی تأثیرات مستقیم متغیرهای مستقل و میانجی بر مشارکت انتخاباتی

تحج  **:ت * ترتی م معناداری در سوح  1درصد ت  5درصد را نشان مطیدهنطد .ترتدیهطام ضطرای
رگرسیحن غیراسلاندارد ا خواهای اسلاندارد در پرانلز ه،لند.

شکل شماره ( )2ضری م،یرهای م،لقیم غیراسلاندارد الرحی چند میانجیگر را ا اسطلیاده از
رتش پریچر ت هایز نطشان میدهد .ا تحج

دادههای این شطکلم در م،طیرهای aم میطزان اثطر

م،لقیم غیراسلاندارد از ملغیر رسان های اجلماعی ط ارزشهطای رهطایی را طر طا  0/019ت از
ملغیطر رسان های اجلماعی سکحالری،مم را ر ا  0/019است .در م،یرهای bم میططزان اثططر
مط،لقیم غیراسططلاندارد از ملغیططر ارزشهطای رهطایی ط مشطارکت انلتا طاتی را طر اسطت طا
 -0/532ت از سکحالری،م مشارکت انلتا اتی را ر ا  -1/199مطی اشطد .سطرانجامم نلطایج
نشان مطیدهطد کط رسطان هطای اجلمطاعی گحنط ای م،طلقیم طر مشطارکت انلتا طاتیم تطأثیر
غیرمعناداری دارند .همچنینم نلایج آزمحن نشان میدهد ک میزان  )58/90( Fدر سطوح 0/01
معنادار است ت نا راینم الرحی پژتهش از تحان خح ی رای تبیین مشارکت انلتا اتی رخطحردار
است .افزتن راینم میزان ضری تعیین در پژتهش حاضرم  0/106است ک نشان میدهدم ایطن
الرحی پژتهشیم  10/6درصد از تاریانس تغییرات مشارکت انلتا اتی را تبیین میکنطد ت 89/4
درصد عحامل دیرری ه،لند ک ر مشارکت انلتا اتی تطأثیر مطیگیارنطد ت در پطژتهش حاضطر
تبیین نشدهاند.

1. Preacher & Hayes
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جدول شماره ( .)3تأثیرات غیرمستقیم رسانههای اجتماعی بر مشارکت انتخاباتی از طریق متغیرهای میانجی

کل
ارزشهای رهایی
سکوالریسم
C1

اندازه تأثیر
- 0/033
- 0/010
- 0/023
0/012

خطای استاندارد
0/004
0/002
0/003
0/004

Z

- 7/42
- 3/80
- 6/17
2/63

سطح معناداری
0/00
0/00
0/00
0/00

دادههای جدتل شماره ()3م نلایج حاصل از راهبرد حت اسطلراپینگ پریچطر ت هطایز اسطت کط
اثرات غیرم،لقیم رسان های اجلماعی ر مشارکت انلتا اتی ا میانجیگری ارزشهای رهطایی
ت سکحالری،م (م،یرهای  (abرا نشان میدهد .در این آزمحنم تعداد نمحن گیططریهططای دت طارۀ
طحت اسلراپ )(k

را ر ا  1000ت سوح ایمینان طرای فحاصططل ایمینطانم  95درصطد اسطت.

رپایۀ دادههای ایطن جطدتلم مقدار اثر غیرمط،لقیم کفطی رسان هطای اجلمطاعی ططر مشطارکت
انلتا اتی )(∑ab

را ر طا -0/033م ت در فاصفۀ ایمینطان  -0/025تا  -0/043معنادار اسطت.

مقدار اثر غیرم،لقیم رسان های اجلماعی طر مشارکت انلتا اتی ا میانجیگطری ارزش رهطایی
) (a1b1در فاصفۀ ایمینان  -0/005تا  -0/016را ر طا  -0/010اسطت کط طط لحطاظ آمطاری
معنادار ه،لند .همچنینم مقدار اثر غیرم،لقیم رسان های اجلماعی طر مشارکت انلتا طاتی طا
میانجیگری ) (a2b2سکحالری،م در فاصفۀ ایمینطان  -0/031تطا  -0/016را طر ططا -0/023
است ک ط لحاظ آماری معنادار است .یحرکفیم نلایج نشان میدهد ک رسان های اجلمطاعی
از یری هر دت ملغیر میانجی ارزشهطای رهطایی ت سکحالری،طم مطیتحانطد تطأثیر منیطیای طر
مشارکت انلتا اتی داشل اشد ت سب کاهش مشارکت انلتا اتی شهرتندان شحد.
نتیجهگیری
همانگحن ک اشاره شدم هدف این پژتهشم آزمحن تأثیرات م،طلقیم ت غیرم،طلقیم رسطان هطای
اجلماعی ر مشارکت انلتا اتی شهرتندان ایرانطی طا تحجط ط مطح هیطلم دادههطای پیمطایش
ارزشهای جهانی حد .انحا تسایل الکلرتنیکیای ک امکان اسلیاده از اینلرنت در مکطانهطا ت
زمانهای گحناگحن را یشازپیش فراهم کردهاندم پیحسل تعداد کار ران فضای مجازی را افطزایش
میدهند .اگر در گیشل تنها ا رایان ها یا لپتاپها میشد اینلرنت دسلرسی داشتم امطرتزه
ا اسلیاده از گحشیهای تفین همراه ت حلی رخی از تفح یزیحنها این امکان فراهم شطده اسطت.
امکانات شبک های اجلماعی سایبری /مجطازی طا هملطای تاقعطی آنهطا طططیعنطی شطبک هطای
اجلماعی تاقعیطط ملیاتت است .در شبک هطای اجلمطاعی سطایبریم کنشطرران مطیتحاننطد طر
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عضی از حدتمرزهای دنیای تاقعی چیره شحند ت هنرامیک

صدای آنهطا در تاقعیطت تحجط

نمیشحدم در اینجا فریاد رآترند؛ نا راینم جیا یت این رسان های نحپدید ت شیح یا نطده طرای
عمحم افراد ت ت یژه ک،انیک در پی یافلن گطیرگاهی طرای کطنش در راسطلای اهطداف محطدتد
ممنح شدهشان ه،لندم دتچندان است .یکی از عرص های مهمی ک در دهۀ اخیر از تعطامالت
اینلرنلی افراد ملأثر شدهم عرصۀ سیاست است .اخبار افشاکنندهم تبفیغات ل یا عفی یک جریطان
سیاسیم هماهنریها رای کنشهای تاقعی (از یافلن نزدیکترین صندت رأی گرفل تطا تجمطع
رای خحاسل ای مدنیم ت )...همری دارای پیشین ای ه،لند ک اهمیطت شطبک هطای مجطازی را
گحشزد میکنند .البل اد یات تجر ی ت نظری این پژتهش نشان میدهطد کط در مطحرد تطأثیرات
م،لقیم رسان های اجلماعی ر انلتا ات ت یحرکفی مشارکت سیاسیم دیدگاهها ت یافلط هطای
ملیاتتی تجحد دارد .درحالیک رخطی از یافلط هطا را وطۀ مثبطت طین رسطان هطای اجلمطاعی ت
مشارکت انلتا اتی را نشان میدهندم یافل های دیررم فقدان را و ت حلی گاهی را وۀ منیی طین
این دت ملغیر را شناسایی میکنند.
دراینراسلام یافل های این پژتهش رخالف یشلر نظری هایی ک

را وۀ مثبطت یطا منیطی

ین رسان های اجلمطاعی ت مشطارکت سیاسطی معلقطد حدنطدم ت هم،طح طا یافلط هطای ژانطگ ت
همکارانش ( )2010نشان داد ک ین رسان های اجلماعی ت مشطارکت انلتا طاتیم هطیچ را وطۀ
م،لقیم معناداری تجحد ندارد .ممکن است عحامل ملیطاتتی سطب فقطدان را وطۀ م،طلقیم طین
رسان های اجلماعی ت مشارکت انلتا اتی شده اشند؛ رای مثطالم در جامعطۀ ایطرانم رخطی از
شبک های اجلماعیای ک منلقد تضعیت انلتا ات در کشحر ه،لند (مانند تحییلرم فیس حکم ت
رخی شبک های مجازی دیرر) تحسب نهادهای دتللی فیفلر شطده ت افطرادم دسلرسطی کمطی ط
اخبار آنها دارند ت درنلیج م اینگحن شبک های مجازی نمیتحاننطد تطأثیر گ،طلرده ت زیطادی طر
ذهنیت عمحم افراد داشل اشند .افزتن راینم رخی از شبک های اجلماعی مانند این،طلاگرام نیطز
یشلر ماهیت سرگرمی ت تعامالت اجلماعی ت ک ،تکاری دارند ت کملر ط عنطحان شطبک هطای
خبری ت سیاسی شناخل میشحند ت تأثیرگیاری آنها ر م،ائل سیاسی ت انلتا اتی کشحر ،طیار
پایین است .سرانجامم نح سحم رسان های اجلماعی در کشحر (ماننطد سطرتشم ایلطام فط م ت...
رسطان هططایی ططحمی ت ایرانطی ه،ططلند ت محلططحای محجططحد در آنهطا یشططلر مبلنی ططر حمایططت از
فعالیتهای سیاسی در چارچحب نظام ت کشحر است؛ اما ایطنگحنط رسطان هطا اغفط

ط دلیطل

مشکالت ساخلاری ت فنیم کار ران محدتد ت کمی دارند ت هنحز نلحان،ل اند آنگحنط کط ایطد ت
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شایدم در میان عمحم افراد شناخل شحند ت همطیندلیطلم ایطنگحنط رسطان هطای اجلمطاعی نیطز
تأثیرگیاری محدتدی ر فرایند انلتا ات ت دیرر م،ائل رایطج کشطحر دارنطد .مطحرد دیرطری کط
ا
احلماال اعث شده است تا رسان های اجلماعی یحر م،طلقیم تطأثیر معنطاداری طر مشطارکت
انلتا اتی در ایران نداشل اشندم محلحای شبک های اجلماعی است؛ رای مثالم گزارش ساالنۀ
نحین هاب ( )1400نشان میدهطد کط یشطلر کطار ران ایرانطی از رسطان هطای اجلمطاعی طرای
سرگرمی ت کارهای هنری اسلیاده میکنند .ایطن گطزارش نشطان مطیدهطد کط همطۀ ایرانیهطا ت
غیرایرانیهایی ک یشلرین دنبالکننده را در این،لاگرام دارندم شتصیتهطای هنطری ت ترزشطی
ه،لند ت شهرتندان ایرانیم کملر در کانالهای خبری ت سیاسی عضح میشحند ت یبیعطی اسطت
ک چنین امری تأثیرگیاری رسان های اجلماعی ر فعالیتهای سیاسی را کاهش میدهد.
افزتن راینم یافلط هطای پطژتهش حاضطرم هم،طح طا دیطدگاههای اینرفهطارت ت نطحریس
()1394م اینرفهارت ت تلزل ( )1395ت رخی نظری پردازان دیررم نشان میدهطد کط هرچنطد
رسان های اجلماعی یحر م،لقیم ر مشارکت انلتا اتی تأثیر معنادار ندارنطدم ایطن رسطان هطا
میتحانند گحن ای غیرم،لقیم ت معنادارم سطب کطاهش مشطارکت انلتا طاتی در افطراد شطحند.
همانگحن ک اینرفهارت ت ،یاری از پژتهشرران دیرر اسلدالل میکنندم رسان های اجلماعی
میتحانند حس اسلقالل ان،ان از عرفم آدابترسحمم ت سنتها را افزایش دهند ت ط اینترتیط م
ارزش رهایی یا این اصل را ک ان،انم معیار همۀ ارزشها ت فضایلم ازجمفط حط ت حط گرایی
استم تقحیت کند .همچنینم افزایش اسلقالل ان،ان یا همان تقحیت ارزش رهطایی در جامعط م
سب افزایش تمایل سکحالری،م میشحد .یان رتشنترم رسان های اجلماعی هطم محجط
تضعیف جایراه سف،ف مراتبی سنلی در جامع میشطحند ت هطم اعطث مطیشطحند کط جایرطاه
میه ت نهادهای دینی در جامع تضعیف شحد .دراینراسلام هرچند ممکن است چنطین امطری
در یک جامعۀ سکحالرم سب تضعیف مشارکت سیاسی شهرتندان نشطحدم امطا در یطک جامعطۀ
دینی ت سنلی ک افراد آن مشارکت سیاسی را تکفیف شرعی ت قطانحنی خطحد تصطحر میکننطدم طا
تضعیف این ارزشهای سنلی ت دینیم سب کاهش مشارکت سیاسی ت انلتا اتی افراد میشحد.
یان رتشنترم همانگحن ک تلن ( )135 :1385اسطلدالل میکنطدم فنطاتریهطای ارتبطایی
جدیدم ا زاری خنثی ت ییرف نی،لندم فک مانند همۀ ا زار دیررم تعص ها ت پیشداتریهای
یراحان این ا زارها در آنها نهیل است؛ نا راینم ا تحج

اینک یشلر یراحطی انجامشطده در

محرد اینلرنت ت رسان های اجلماعی در قال فرهنگ ت ساخلارهای غر طی انجطام شطده اسطتم
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دیهی است ک عقاید ت جهان ینی دنیحی غر ی درتن این فناتریهای جدیطد نهیلط اشطد کط
سب میشحد رسان های اجلماعی ا تغییر ماهحی فرهنگهای حمی در کشحرهای سنلیم تطأثیر
منییای ر مشارکت سیاسی در این جحامع داشل اشند.
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