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  چکیده
توانند از  گرایی سیاسی شیوه جدیدي است که شهروندان توسط آن می مصرف

جتماعی، اخالقی و هاي ا طریق انتخاب کاالها و محصوالت سازگار با ارزش
سیاسی خود در الگوها و فرایندهاي اجتماعی و سیاسی جامعه خود مشارکت 

دیگر، تصور آگاهی، آزادي و توانایی عمل انسان ماهیت  عبارت به. کنند
دهد و به همین دلیل است که  گرایی سیاسی را تشکیل می مصرف
اعی و سیاسی هاي خود جهت تغییرات اجتم کنندگان سیاسی از توانایی مصرف

گرایی   عوامل مؤثر بر مصرفدر این راستا شناخت نقش. کنند استفاده می
در این راستا، . اهمیت بسیار زیادي دارد، ارزیابی نظرات مردممنظور  به سیاسی

هاي اجتماعی  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد مختلف شبکه
فاده روزانه از هاي اجتماعی، میزان است زمان عضویت در شبکه مدت(

هاي اجتماعی و میزان  هاي اجتماعی، میزان فعال بودن کاربران در شبکه شبکه
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بر ) هاي اجتماعی از دیدگاه کاربران واقعی تلقی کردن محتواي شبکه
جامعه آماري این پژوهش شامل دانشجویان . باشد گرایی سیاسی می مصرف

باشد که   می1395-96هاي سطح شهر اصفهان در سال تحصیلی   دانشگاهتمام
  عنوان حجم نمونه انتخاب  نفر از آنان به327اي  گیري خوشه به روش نمونه

در این راستا نتایج پژوهش  .مطالعه قرار گرفتند  و با روش پیمایش موردشده
گرایی  هاي اجتماعی بر مصرف تنها میزان فعالیت در شبکهکه  دهد نشان می

دیگر به هر میزان فعالیت افراد در  عبارت  به.دار داشته است سیاسی تأثیر معنی
گرایی  یابد، گرایش آنان به مصرف هاي اجتماعی عمق بیشتري می شبکه

  .کند سیاسی نیز افزایش پیدا می
هاي  گرایی سیاسی، سیاست هاي اجتماعی، مصرف شبکه: کلیديهاي  واژه
  .جدید

  
  مقدمه. 1

سعی دارند تا چگونگی تأثیر رسد در عصر جدید بسیاري از محققان  به نظر می
مخصوصاً در این زمینه هویت ). 2000بک،  (شدن بر هویت مردم را درك کنند جهانی

دهی، بیشتر مورد بحث قرار  سیاسی به دلیل کاهش مشارکت سیاسی سنتی و رفتار رأي
شهروندان در عصر جدید به توان تأثیرگذاري نمایندگان ). 2002نوریس،  (گرفته است
به همین دلیل . جلس براي بهبود اوضاع اقتصادي و سیاسی تردید دارندخود در م

عنوان عاملی براي تعادل  گرایی سیاسی در عصر جدید به محققان معتقدند که مصرف
هاي اخالقی و سیاسی  کننده، و تعهد به ارزش بین هویت شخصی، حق انتخاب مصرف

 سیاسی داراي دو ویژگی گرایی در این راستا، مصرف). 2010وارد،  (کند عمل می
تواند تولید و  آن امري شخصی و مبتنی بر هویت فردي است که می: باشد برجسته می

هویت خویش، به منظور شکل دادن  که فرد به طوري مصرف را در هم ادغام کند، به
کنندگان انعکاسی  بنابراین نوع انتخاب مصرف). 2012بنت،  (کند احساس مسئولیت می
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کنند،  که هر کاالیی که افراد آن را خرید می طوري باشد به عی افراد میاز هویت اجتما
  .باشد هاي فرهنگی و سیاسی آن جامعه می تأییدي بر سازگاري آن کاال با ارزش

این سازد و آن  گرایی سیاسی سؤال مهمی را در ذهن متبادر می اصطالح مصرف
سؤال دیگر .  تبدیل شودگرایی به امري سیاسی شود تا مصرف  چه امري باعث میکه

، اگر تولید مستقیماً با یک حزب یا گروه سیاسی ارتباط نداشته باشد، در آن این که
بنابراین به نظر . صورت چگونه و چرا باید خریدوفروش با عینک سیاسی دیده شود

 است تا محققان ماهیت سیاست و مشارکت  شدهگرایی سیاسی باعث رسد مصرف می
نیومن و بارتلز،  (تر به آن نگاه کنند  کرده و به شکلی گستردهسیاسی را بازتعریف

عنوان رفتارهایی  مشارکت سیاسی را به) 1972(در این راستا، وربا و ناي ). 2011
کنند که بر اساس آن شهروندان سعی دارند تا بر روي توزیع منابع اقتدار در  تعریف می

دادن تصمیمات دولت  تحت تأثیر قرارتواند از طریق  جامعه تأثیرگذارند؛ امري که می
گرایی سیاسی با اشکال دیگر مشارکت سیاسی در  اما تمایز اصلی مصرف. گیرد صورت 

تغییر،  عنوان منبع مهم جاي حکومت، بازار را به کنندگان سیاسی به آن است که مصرف
 گرایی سیاسی به این بنابراین مصرف). 2004ووگل،  (دهند موردتوجه خود قرار می

شود که بر اساس آن  دلیل امري سیاسی و نوعی مشارکت سیاسی محسوب می
هاي خاصی به دنبال توضیح  کنندگان، همانند سایر کنشگران سیاسی، با تاکتیک مصرف

منظور تحت تأثیر قرار دادن نتایج سیاسی  هاي سیاسی خود به تقاضاها و خواست
  ).2011نیومن و بارتلز،  (باشند می

منظور تأثیرگذاري بر روي تخصیص منابع اجتماعی و سیاسی  زار بهاستفاده از با
هاي تاریخی مختلف ازجمله  در این زمینه مثال. شود اي جدید محسوب نمی پدیده

اي از وجود تمایل به  بایکوت کاالهاي بریتانیایی در طی انقالب آمریکا نشانه
 تاریخ با وجودحال   باایناما). 2004میچلتتی،  (باشد گرایی سیاسی در گذشته می مصرف

شناسانه  گرایی سیاسی، مطالعات در این مورد فاقد ادبیات جامعه طوالنی مصرف
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تواند بر روي  رسد یکی از متغیرهایی که می حال به نظر می بااین. باشد منسجمی می
در این راستا، . باشند هاي اجتماعی مجازي می گذارد، شبکهبگرایی سیاسی تأثیر  مصرف
هاي اجتماعی و روحیه مشارکتی مردم  مطالعات مختلفی در زمینه ارتباط رسانههرچند 

اشتریان (و ایران ) 2011ورسی،  وارد و دي(هاي سیاسی در خارج از کشور  در فعالیت
) 1395؛ رهبر قاضی و همکاران، 1393پور و همکاران،  ؛ عدلی1394و امیرزاده، 

گرایی  هاي اجتماعی و مصرف بطه شبکهصورت گرفته، اما تحقیقات کمی در زمینه را
منظور تأثیرگذاري بر  هاي اجتماعی به هاي زیاد در محیط شبکه سیاسی، باوجود تالش

خرید خودروي از قبیل کمپین (فضاي سیاسی از طریق مدیریت نوع مصرف شهروندان 
در این . صورت گرفته است)  و غیرهتحریم خرید گوشت مرغ یا کمپین صفر ممنوع

هاي اجتماعی در احتمال افزایش شرکت  راستا، این پژوهش به بررسی میزان تأثیر شبکه
بنابراین اهداف اصلی پژوهش . پردازد گرایی سیاسی می افراد در فرایند مصرف

  :اند از عبارت
  گرایی سیاسی تماعی مجازي بر روي مصرفهاي اج تبیین تأثیر میزان استفاده از شبکه. 1
گرایی  هاي اجتماعی مجازي بر روي مصرف زمان عضویت در شبکه تبیین تأثیر مدت. 2

  سیاسی
  گرایی سیاسی هاي اجتماعی مجازي بر روي مصرف تبیین تأثیر میزان فعالیت در شبکه. 3
  گرایی سیاسی صرفهاي اجتماعی مجازي بر روي م تبیین تأثیر میزان اعتماد به شبکه. 4

  
  مبانی نظري. 2
  گرایی سیاسی تعریف مفهوم مصرف. 1-2

گیرند که نتیجه  عنوان مفهومی در نظر می گرایی سیاسی را به برخی محققان مصرف
گرایی سیاسی که  مصرف). 2007تراگنی،  (شود گرایانه محسوب می هاي فرامادي ارزش

هاي  هاي اجتماعی عمل کند کنش ذاريگ عنوان ابزاري براي توسعه سیاست تواند به می
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زنند تا  گزینش می هاي تولیدي مختلف دست به افرادي است که بین کاالها و شرکت
 را -کند گونه که هابرماس از آن با عنوان حوزه سیستم یاد می  یا همان-حوزه بازار

ي ها  با فعالیتاین کهاین مفهوم بیشتر از ). 2008پرسون،  (تحت تأثیر قرار دهند
ها و رویکردهاي غیراقتصادي از قبیل  اقتصادي و حکومتی در ارتباط باشد، باارزش

زیست و حقوق حیوانات  عدالت، درستکاري، رفاه فردي و خانوادگی، حفاظت از محیط
  ).2007زونی،  پلی (پیوند خورده است

کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد  پیوندي ملموس بین مصرف تولیدات و محصوالت،
توانند  کنندگان می به دلیل عدم دسترسی به صاحب کارخانه نایک، مصرف. کنند می

هاي نهفته در کاالهاي نایک را از طریق بایکوت و  مخالفت خود با عقاید و ارزش
بنابراین در کنار ). 2007میچلتتی و همکاران،  (تحریم خرید این کاالها اعالم کنند

گرایی سیاسی  ل شرکت در انتخابات، مصرفرفتارهاي سیاسی و اجتماعی سنتی از قبی
توانند از طریق انتخاب کاالها و  شیوه جدیدي است که شهروندان توسط آن می

هاي اجتماعی، اخالقی و سیاسی خود در الگوها و  محصوالت سازگار با ارزش
اما نکته مهم آن است که . فرایندهاي اجتماعی و سیاسی جامعه خود مشارکت کنند

گردد بلکه نقش اقتصادي  سیاسی باعث سیاسی شدن اقتصاد نمیگرایی  مصرف
آمیخته و باعث گسترش و بسط  کنندگان را با عناصر سیاسی و اخالقی درهم مصرف

در این راستا، بر اساس نظریات ). 2006هولزر،  (گردد مفهوم مشارکت سیاسی می
دهندگانی هستند  کنندگان در حقیقت رأي شود که مصرف لیبرالیسم کالسیک استدالل می

توانند برخی محصوالت یا تولیدکنندگان را از طریق خرید یا تحریم آن کاالها،  که می
رسد  بدین ترتیب به نظر می). 2007میچلتتی و همکاران،  (تشویق یا تنبیه نمایند

هاي اخالقی، فرهنگی و  توانند از طریق مقایسه ارزش کنندگان سیاسی می مصرف
هاي جامعه خود، از طریق خرید یا  ی کاالها و تولیدات با ارزشسیاسی نهفته در برخ
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 عدم خرید این کاالها زندگی روزمره خود را با مفهوم مشارکت سیاسی در هم آمیزند
 ).2008پرسون، (

گرایی سیاسی شامل سه شکل تشویق به خرید برخی از کاالها، تحریم  مصرف
). 2007میچلتتی و همکاران،  (اشدب خرید برخی از کاالها و رفتارهاي گفتمانی می

عنوان تالش  تواند به گرایی سیاسی است که می تحریم، نوعی شکل منفی از مصرف
منظور تحریک خریداران براي اجتناب از خرید برخی از  ها به برخی از افراد و گروه

 همان تشویق ،دیگر، تحریم عبارت به. منظور رسیدن به اهدافی خاص باشد کاالها به
 از طریق ، در حوزه مصرف شده هاي نهادینه کنندگان به درهم شکستن عادت فمصر

ها  هدف تحریم ایجاد فشار به شرکت. باشد فرد می عدم خرید برخی کاالهاي منحصربه
از سوي دیگر، تشویق، . ها است هاي نهادینه آن منظور تغییر سیاست و تولیدکنندگان به

که در آن فرد دیگران را به خرید برخی از گرایی سیاسی است  شکلی مثبت از مصرف
هاي اجتماعی،  کند؛ کاالهایی که عمدتاً بر اساس ارزش کاالهاي خاص تشویق می

گرایی سیاسی  سرانجام، مصرف. شود فرهنگی و سیاسی آن گروه یا جامعه تولید می
گرایی سیاسی است که برخالف دو شکل قبلی  گفتمانی، جدیدترین شکل مصرف

گرایی  هدف اصلی این شکل از مصرف. گیرد معامله پولی در آن صورت نمیگونه  هیچ
ها درباره مسائل بنیادین اخالقی و سیاسی جامعه است که  بازنمایی عقاید و نگرش

  ).2004میچلتتی،  (گیرد منظور فهم بهتر نهادهاي تجاري و سیاسی صورت می عمدتاً به
کند که آن را از مصرف  اللت میگرایی سیاسی بر رفتاري خاص د بنابراین مصرف

گرایی سیاسی از  کنندگان از طریق مصرف مصرف. سازد روزمره یا معمولی متمایز می
که مشارکت در  درحالی. کنند هاي خود استفاده می قدرت خرید خود براي بیان دیدگاه

باشند،  هاي سیاسی اموري پراهمیت می هاي مالی به احزاب و گروه انتخابات و یا کمک
شوند که به دنبال حفظ وضع  ها به رخدادهایی روزمره تبدیل می اما گاهی اوقات آن

تواند موفقیت یا  گرایی می باشند، اما تصمیمات افراد در مورد مصرف موجود می
از طرف دیگر برخی محققان بر رابطه . شکست تجار و صاحبان صنایع را تعیین کند
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کنندگان  کنند زیرا مصرف کید میگرایی سیاسی، هویت و سبک زندگی تأ مصرف
. ویت منسجمی دست پیدا کنندهگرایی سیاسی به  توانند از طریق مصرف می

کنندگان سیاسی بازیگرانی اجتماعی هستند که به شکلی آگاهانه در اقتصاد و  مصرف
در . دهد ها روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار می کنند و رفتارهاي آن بازار فعالیت می

گرایی و روابط اجتماعی،  دهند که میان مصرف ها نشان می ستا، بسیاري از پژوهشاین را
دهد که   نشان میآثار بوردیو. مخصوصاً در مسائل هویتی، رابطه وجود دارد

هاي افراد در مورد نوع کاالهاي مصرفی به فهم وضعیت روابط اجتماعی افراد با  انتخاب
کنندگان  کنند که مصرف نیز استدالل می 2 کوزینت و هندلمان .کند دیگران کمک می

سیاسی از طریق تأیید یا تحریم برخی کاالها و خدمات به دنبال تفکیک هویت خویش 
  . باشند از دیگران می

دهنده  معتقدند که سبک خرید افراد توضیح همچنین، کراکت و والندروف
رونی افراد قرار دارد گرایی سیاسی در امتداد هویت د مصرف. باشد ها می ایدئولوژي آن

هاي جمعی از  کند بلکه همچنین بر روي هویت تنها در سطح فردي عمل می و آن نه
از طرف دیگر، تصور آگاهی، . گذارد هاي ملی نیز تأثیر می قبیل خانواده، گروه و هویت

دهد و به همین  گرایی سیاسی را تشکیل می آزادي و توانایی عمل انسان ماهیت مصرف
هاي خود جهت تغییرات اجتماعی  کنندگان سیاسی از توانایی که مصرفدلیل است 
گرایی سیاسی وجود  اي که در تمام تعاریف مصرف موضوع ضمنی. کنند استفاده می

رو  ازاین. باشد پذیري انسان در دستیابی به تغییرات مطلوب می دارد، عقیده به مسئولیت
ست که به دنبال تأثیرگذاري بر ا کنندگان آگاهی گرایی سیاسی نتیجه مصرف مصرف

گرایی  بنابراین عنصر اصلی مصرف. باشند مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه می
کنندگانی  براي مثال، مصرف. باشد سیاسی آگاهی افراد از قدرت خویش در جامعه می

                                                
1.Bourdieu 
2. Kozinents and Handelman 
3. Crochettard and Wallendorf 
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اي به تحریم کااله باشند، که به دنبال تنبیه رفتارهاي نامطلوب برخی صاحبان صنایع می
ها و  ها پرداخته و در مقابل با خرید کاالهاي صنایع دیگر به تشویق برنامه این شرکت

ها ابزارهاي اصلی  ها و تشویق طورکلی، تحریم به. پردازند ها می هاي آن سیاست
کننده سیاسی با تحریم یا خرید برخی کاالها و  د؛ مصرفنباش کنندگان سیاسی می مصرف

جمعه زاده و  امام (باشد هاي بازار و نهادها می ییر سیاست به دنبال تغ،محصوالت خاص
  ).37: 1392همکاران، 

 
  مروري بر مطالعات گذشته. 2-2

هاي اخیر مفاهیم شهروندي و سیاست به دلیل گسترش  رسد در سال به نظر می
هاي محققان حاکی  در این راستا، تعداد زیادي از پژوهش. اند  شدهارتباطات دچار تغییر

هاي ارتباطی   است که این انقالب و تغییرات در مفهوم شهروندي با تکنولوژياز آن
هاي جدید  دهد که رسانه دیگر تحقیقات نشان می عبارت به. جدید، ارتباط نزدیکی دارد

شود که  در این راستا، استدالل می. ندا باعث ایجاد اشکال جدیدي از شهروندي گشته
حیط اینترنت بیش از دیگران به سمت مشارکت در جوانان به دلیل فعالیت بیشتر در م

رسد یکی از دالیل این امر آن است که  به نظر می. شوند نهادهاي سیاسی کشیده می
ها و احزاب  کنند و اطالعات گروه تر شرکت می هاي اینترنتی راحت گیري ها در رأي آن

 دیگر استدالل اما برخی از محققان). 2005وارد،  (کنند سیاسی را بهتر دریافت می
اند و به دنبال تغییر روابط   شدههاي سنتی دلسرد کنند که افراد جوان از سیاست می

این محققان به بررسی چگونگی . باشند موجود بین رهبران سیاسی و شهروندان می
تري به  ها دسترسی راحت دهند که آن پردازند و نشان می استفاده محققان از اینترنت می

هزینه و آسان اطالعات مختلف در مورد   دارند و همچنین به شکلی بیاطالعات آنالین
اسمیت و همکاران،  (دهند هاي اینترنتی انتشار می سازي مسائل مهم را از طریق شبکه

کنند که جوانان هنوز هم در  استدالل می) 2005 (در این راستا، کلمن و راو). 2005
                                                

1. Coleman and Rowe 
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هاي جوان تحت تأثیر فضاي  مشارکت گروهفرایندهاي سیاسی مشارکت باالیی دارند اما 
هاي  چنین پتانسیلی در رسانه. گیرد آنالین عمدتاً خارج از نهادهاي سنتی صورت می

 است تا  شدهمنظور جهت دادن به نوع مشارکت سیاسی شهروندان باعث مجازي به
  .زندگرایی بپردا هاي آنالین بر روي مصرف محققان به بحث در مورد احتمال تأثیر رسانه

در این راستا، محققان مختلفی به بررسی تأثیر فضاي مجازي در تسهیل 
استدالل ) ) 2013در این زمینه، استول و میچلتتی. اند گرایی سیاسی پرداخته مصرف

کند تا اطالعات الزم در این  تنها به شهروندان کمک می کنند که فضاي مجازي نه می
انتشار اطالعات جهت افزایش آگاهی مصرفی آوري کنند، بلکه همچنین  زمینه را جمع
هاي مختلف در برابر مسائل و مشکالت، ایجاد هویت جمعی، بسیج  حل مردم، ارائه راه

همچنین ارل و . کند ها را تسهیل می سیاسی، کنش سیاسی و حتی تغییر برخی از ارزش
 برخی از دهند افرادي که در فرایند تحریم در پژوهش خود نشان می) ) 2013همکاران

کنند، آگاهی خود در این زمینه را عمدتاً از فضاي مجازي  کاالهاي خاص مشارکت می
همچنین در تحقیق . آورند هاي اجتماعی بدست می از قبیل ایمیل، اینترنت، و یا رسانه
هاي  کنند که افرادي که از شبکه استدالل می) ) 2014دیگر گیل دزونیگا و همکاران وي

کنند، و با  منظور تماس با دوستان و خانواده خود استفاده می هاجتماعی مجازي ب
کنند نسبت به مسائل  هاي آنالین ردوبدل می هاي مشترك پیام هایی با ارزش گروه
کنند و از وقایع و رویدادهاي اجتماعی،  اي و ملی اطالعات بیشتري را کسب می منطقه

هاي اجتماعی مجازي  د که رسانهدهن ها نشان می آن. تر هستند فرهنگی و سیاسی آگاه
بدین . کنند گرایی سیاسی عمل می اي بین مصرف اینترنتی و مصرف عنوان واسطه به

ها در پژوهش خویش  آن. کند اي پیدا می گرایی سیاسی ماهیتی شبکه ترتیب مصرف
محور  هاي جدید کنش گرایی سیاسی نوعی انتخاب شیوه گیرند که مصرف نتیجه می

                                                
1. Stolle and Micheletti 
2. Earl, Copeland, and Bimber 
3. Gil de Zúñiga et al. 
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 است؛ رفتاري که عمدتاً تابع  شدهگیري به سمت سیاست زندگی جهتاست که بیشتر 
بنابراین . گیرد هاي اجتماعی آنالین شکل می تفاسیر مشترکی است که تحت تأثیر شبکه

 اجتماعی مجازي تنها ابزارهاي تکنولوژیک جدیدي نیستند که هاي شبکهامروزه 
هاي اجتماعی  شبکه. رار داده باشند را در اختیار کاربران اینترنتی قتوجهی جالبامکانات 

هایی در نظر گرفت که در  عنوان رسانه توان به سایت می اي وب را فراتر از گونه
هایی  چالش. اند ساختارهاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی تغییراتی ایجاد کرده

فراتر از هایی  اند، حوزه ها مواجه بوده هاي اخیر با آن  اجتماعی در سالهاي شبکهکه 
هاي  عنوان یکی از گونه هاي اجتماعی به شبکه. ندا فضاي مجازي را تحت تأثیر قرار داده

اند و  توجهی براي کاربران اینترنتی فراهم کرده هاي اجتماعی امکانات تعاملی قابل رسانه
  .اند در افزایش مشارکت شهروندان در برخی فرآیندها مؤثر بوده

هاي صورت گرفته انتظار  حظات نظري و پژوهشبدین ترتیب بر پایه این مال
گرایی سیاسی ارتباط مثبتی باهم  هاي اجتماعی و مصرف استفاده از رسانهکه رود  می

کنند به دلیل نقش  هایی استفاده می که افرادي که از چنین رسانه طوري داشته باشند به
ار اطالعات الزم براي ها در فرایند تبادل اطالعات، پتانسیل بیشتري براي انتش مهم آن

. هاي سیاسی و فرهنگی و کاالهاي تولیدي دارند آگاهی دیگران در مورد ارتباط ارزش
ها،  راحتی به بحث، نشر اخبار، و تقویت ارزش هاي اجتماعی به افراد در درون شبکه

این امر احتماالً شامل مبادله . پردازند  میسیاست زندگی همسو با خودها و  هویت
، عالیق اقتصادي، رابطه نزدیک  شده درباره رفتارهاي مصرفی سازماندهیاطالعات 

. شود هاي دیگر مصرف کاالها می هاي سیاسی خاص، و جنبه برخی برندها با ارزش
هاي ارتباطی که ارتباط نزدیکی با بسترهاي  رود که این نوع از رسانه بنابراین انتظار می

 و ذهنیت مردم در  شده  سیاسی تقویتگرایی د تا مصرفناجتماعی دارند باعث شو
به  .هاي سیاسی و فرهنگی نهفته درآنها سوق پیدا کند هنگام خرید کاال به سمت ارزش
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هاي  گرایی و شبکه کند که بین مصرف استدالل می) ) 2010همین دلیل است که بیک
نبع شخصی آزادانه در محیط آن و همچنین استقالل م هاي بینا اجتماعی، به دلیل بحث

دهد که  نتیجه او نشان می تري وجود دارد؛ در ها، ارتباط قوي گونه رسانه خبري این
گرایی سیاسی  مصرفبر هاي اجتماعی کمک زیادي در گسترش رفتارهاي مبتنی  رسانه

هاي اجتماعی مجازي را به دلیل  در این راستا، پژوهش حاضر نیز رسانه. کنند می
توانند بر  داند که می ی مهمی مین مکانیسم علّعنوا کارکردهاي اطالعاتی آن، به

رو فرضیه اصلی پژوهش حاضر آن است که  ازاین. گذارند بگرایی سیاسی تأثیر مصرف
تواند به شکلی مثبت باعث گرایش شهروندان به  هاي اجتماعی می استفاده از رسانه

  .گرایی سیاسی گردد مصرف
  

  روش پژوهش. 3
 پژوهش، یک بررسی همبستگی است و ازنظر پژوهش حاضر ازنظر کنترل شرایط
جامعه آماري این پژوهش شامل همه دانشجویان . هدف، یک پژوهش کاربردي است

.  قرار گرفتندمورد مطالعهاي  گیري خوشه  که به شیوه نمونهههاي اصفهان بود دانشگاه
م  استفاده شد که با محسوب کردن حجspss sample powerبراي تعیین حجم نمونه از 

اما با در نظر . رسید  کافی به نظر می327 تعداد حجم نمونه 85/0 با توان 04/0اثر 
 پرسشنامه پخش شد که به دلیل 340ها تعداد  گرفتن احتمال ریزش برخی پرسشنامه

مه مورد پرسشنا 320ها،  ها هنگام گردآوري داده مهپرسشنااي از  زایل شدن پاره
 آنان مرد 8/32 پاسخگویان زن و 2/67ز این تعداد وتحلیل قرار گرفته است که ا تجزیه

 آنان داراي 3/68 پاسخگویان داراي تحصیالت کارشناسی و 7/31همچنین . دنباش می
 بود 78/23در این پژوهش که میانگین سنی پاسخگویان . تحصیالت تکمیلی بودند

                                                
1. Baek 
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 آنان از 8/3که تنها  کردند درحالی هاي اجتماعی استفاده می  پاسخگویان از شبکه6/95
 .کردند هایی استفاده نمی چنین شبکه

 
هاي  در این راستا، براي تعریف متغیر مستقل پژوهش یعنی مصرف شبکه

هاي  زمان عضویت در شبکه  این پژوهش داراي چهار مؤلفه مدت،اجتماعی مجازي
هاي اجتماعی مجازي، میزان فعال بودن کاربران در  اجتماعی، میزان استفاده از شبکه

هاي اجتماعی  هاي اجتماعی مجازي، و میزان واقعی تلقی کردن محتواي شبکه شبکه
هاي اجتماعی  زمان عضویت در شبکه دو متغیر مدت. مجازي از دیدگاه کاربران بود

هاي اجتماعی از قبیل تلگرام،   در شبکهزمانی که فرد به عضویت عبارت است از مدت(
هاي  و میزان استفاده از شبکه) ده است درآم و موارد مشابهبوك  فیسآپ، واتس

هاي  شبکهروز که فرد از  زمانی از شبانه عبارت است از مدت (اجتماعی مجازي
همچنین . اي بود اي در مقیاس فاصله یک سؤال تک گویه) کند میاستفاده اجتماعی 

هایی از قبیل  شاخص (هاي اجتماعی مجازي متغیر میزان فعال بودن کاربران در شبکه
 و ها والفقط خواندن   شخصی دوستان؛هاي آلبوم و ها عکس، ها پروفایلدن دی
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اغلب خواندن و گاهی نوشتن بر روي وال و  ؛ شده گذاشتهموضوعات به بحث 
دنبال  شروع یک بحث تازه در بین گروهاي عضو؛ ؛ شده گذاشتهموضوعات به بحث 

ر و موضوعات اجتماعی دنبال کردن لینک اخبا کردن لینک اخبار و موضوعات سیاسی؛
 بدست 73/0 گویه بود که میزان پایایی آن بر اساس آلفاي کرونباخ 6داراي ) و فرهنگی

هاي اجتماعی مجازي از  سرانجام متغیر میزان واقعی تلقی کردن محتواي شبکه. آمد
اعتقاد کاربران نسبت به صحت و درستی اخبار و هایی از قبیل  شاخص(دیدگاه کاربران 

بینی کاربران نسبت به محتواي  میزان اعتماد و خوش ؛هاي اجتماعی شبکه اطالعات
 رسانان پیاماعتبار و مقبولیت   داخلی؛هاي  رسانهدر مقایسه باهاي اجتماعی  شبکهمطالب 

  . بود78/0 گویه بود که پایایی آن نیز 3داراي ) از دید کاربرانهاي اجتماعی  شبکه
 گویه براي 11در سطح مقیاس لیکرت شامل در این راستا از ابزار پرسشنامه 

گرایی سیاسی در اصطالح ساده به  مصرف. گرایی سیاسی استفاده شد سنجش مصرف
خاص بر  معنی خرید یا بایکوت محصوالت و خدمات اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی

سه ). 2003میچلتتی،  (باشد هاي سیاسی یا اخالقی موردپذیرش جامعه می مبناي ارزش
: اند از گرایی سیاسی مفید باشند عبارت وتحلیل مصرف توانند در تجزیه لی که میبعد اص

بعد اول به رفتارهاي افراد اشاره دارد؛ ). 2003ستول و همکاران،  (رفتار، انگیزه و عادت
. کند کننده سیاسی کسی هست که کاالها و خدمات خاصی را تحریم یا تأیید می مصرف

کنند،  ه دلیل نداشتن استقالل یا آگاهی اتخاذ نمیافرادي که تصمیمات مصرفی ب
ها صرفاً بر روي  برخی از پژوهش. توانند در این شکل از رفتار مشارکت نمایند نمی

کند که افرادي که به دالیل سیاسی  کنند، اما این پژوهش استدالل می ها تأکید می تحریم
کننده سیاسی محسوب  رفپردازند نیز مص یا اخالقی به خرید برخی کاالهاي خاص می

برخی از مردم . کنندگان سروکار دارد بعد دوم یعنی انگیزه، با اهداف مصرف. شوند می
کننده  کنند، اما مصرف کاالي خاصی را صرفاً به دلیل هزینه مناسب آن خریداري می

سیاسی کسی است که باانگیزه مالحظات اخالقی و سیاسی و یا حداقل باهدف تغییر 
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. اعی موجود به تحریم یا تأیید محصوالت و خدمات خاصی بپردازدشرایط اجتم
. پردازد سرانجام، بعد سوم یعنی عادت به بررسی تکرار، تناوب و عادات افراد می

که افراد در موارد خیلی محدود و استثنایی به تحریم یا تأیید کاالهاي خاصی  درصورتی
بنابراین . الگوي رفتاري تبدیل شودتواند به یک  سختی می ها به بپردازند، اعمال آن

 عادات و تعهد بهگرایی سیاسی باید به شکلی خاص  رفتارهاي افراد در مورد مصرف
دهد که  گرایی سیاسی نشان می در این راستا، پایایی ابعاد مصرف. افراد تبدیل شود

 76/0 و مؤلفه عادت 78/0، مؤلفه انگیزه 72/0ضریب آلفاي کرونباخ مؤلفه رفتار 
  .آمده است دست هب

  
  هاي پژوهش یافته. 4

ابتدا آمارهاي .  است شده پرداخته پـژوهش هاي دادهدر این قسمت به تحلیل و آزمون 
 نتایج آزمونسپس  و  شده  وابسـته ارائههاي مستقل وتوصیفی مربوط به متغیـر

  .آمده استارتباط بین متغیرها  رگرسیون چندگانه متغیرهاي موردنظر پژوهش و
  

  هاي اجتماعی  آمار توصیفی متغیرهاي شبکه-1دول ج

 
 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل

 11/0 43/3 12 10/0  زمان عضویت مدت

 56/2 39/3 14 10/0  میزان استفاده روزانه

 82/0 31/3 83/5 1  میزان فعال بودن

 87/0 39/3 6 1  هاي اجتماعی واقعی تلقی کردن محتواي شبکه

  
 1در جدول هاي اجتماعی مجازي  شبکه هاي مقیاس و انحراف معیار زیـر میانگین

پاسخگویان،  هاي اجتماعی مجازي شبکه مقایسه بهتر وضعیت براي.  است شده ارائه
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هاي اجتماعی و میزان واقعی   برخی از متغیرها یعنی میزان فعال بودن در شبکهنمــرات
در این .  محاســبه شــدند6 تــا 1 نهدامدر هاي اجتماعی  تلقی کردن محتواي شبکه

 براي  شده  محاسبههاي اجتماعی زمان عضویت در شبکه متغیر مدتمیانگین نمره راستا، 
همچنین نتایج پژوهش . بود 43/3در حدود کننده در این پژوهش   شرکتافرادتمامی 

از این  39/3طور متوسط روزانه در حدود  دهد که پاسخگویان مورد بررسی به نشان می
 .باشد کنند که به نظر میزان باالیی می ها استفاده می شبکه

 براي تمام هاي اجتماعی متغیر میزان فعال بودن در شبکهمیانگین نمره همچنین 
میزان فعال اگـر نمـره متوسـط بـراي حال .  بود31/3کننده در این پژوهش   شرکتافراد

 گفت توان می در نظـر بگیـریم 6 را  و نمره باال5/3 را هاي اجتماعی بودن در شبکه
 تقریباً هاي اجتماعی مجازي در شبکهکنندگان ایـن پژوهش  شرکتمیزان فعال بودن 

، ها پروفایل ،دیگر پاسخگویان مورد بررسی عبارت به. متوسط بوده استنزدیک به 
د دیدند، تا ح  خود را تقریباً به شکل متوسطی می شخصی دوستانهاي آلبوم و ها عکس

لینک اخبار و مند بودند،   عالقهشروع یک بحث تازه در بین گروهاي عضومتوسطی به 
از سوي . کردند و غیره هاي اجتماعی را دنبال می  موجود در شبکهموضوعات سیاسی

براي هاي اجتماعی  متغیر میزان واقعی تلقی کردن محتواي شبکهمیانگین نمره دیگر، 
میزان واقعی  گفت توان  بنابراین می.بود 39/3 ژوهشکننده در این پ  شرکتافرادتمام 

ایـن پژوهش در کنندگان  شرکتهاي اجتماعی توسط  تلقی کردن محتواي اخبار شبکه
نسبت به  اعتماد نسبتاً متوسطی کاربراندیگر،  عبارت  به. بوده استنزدیک به متوسط

ن نسبت به کاربراهاي اجتماعی داشتند،  شبکهصحت و درستی اخبار و اطالعات 
بینی متوسطی   خوش داخلیهاي  رسانهدر مقایسه باهاي اجتماعی  شبکهمحتواي مطالب 

 نسبتاً متوسط از دید کاربرانهاي اجتماعی  شبکه رسانان پیاماعتبار و مقبولیت داشتند، و 
  .بود
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  گرایی سیاسی  آمار توصیفی متغیرهاي مصرف-2جدول 

 
 اردانحراف استاند میانگین حداکثر حداقل

 77/0 34/3 5 1  رفتار

 89/0 65/3 5 1  انگیزه

 02/1 38/2 5 1  عادت

 75/0 14/3 5 1  گرایی سیاسی مصرف

  
  شده  ارائه2 در جدول گرایی سیاسی متغیرهاي مصرفمیانگین و انحراف معیار 

 تمـام ،بین پاسخگویان در گرایی سیاسی مصرفبراي مقایسه بهتر وضعیت . است
در این بعد رفتار میانگین نمره  .محاســبه شــدند 5تــا  1وده نمــرات در محــد

 5دهنده پایین بودن این متغیر، نمره  نشان 1اگـر نمـره حال .  بود34/3پژوهش 
 3گرایی سیاسی و میانگین  دهنده باال بودن گرایش به رفتارهاي مبتنی بر مصرف نشان
 دهد ده در این تحقیق نشان میبدست آم) 34/3(میانگین  دهنده حد وسط باشد، نشان
گرایی سیاسی تا حدودي باالتر از  به رفتارهاي مبتنی بر مصرف گرایش پاسخگویانکه 

گرایی  متغیر انگیزه الزم براي مصرفمیانگین نمره  از سوي دیگر، .باشد متوسط می
بدست آمده در این تحقیق نشان ) 65/3(میانگین .  بود65/3 در این پژوهش سیاسی

 .باشد تا حدودي باال می گرایی سیاسی براي مصرف انگیزه پاسخگویان که دده می
 در این پژوهش گرایی سیاسی متغیر عادات مبتنی بر مصرفمیانگین نمره همچنین، 

هاي  عادت که دهد بدست آمده در این تحقیق نشان می) 38/2(میانگین .  بود38/2
گرایی  باشد و مصرف ن میتا حدودي پایی گرایی سیاسی براي مصرف پاسخگویان

سرانجام، میانگین .  است نشده عادات و تعهد افراد تبدیل بهسیاسی به شکلی خاص 
 که دهد گرایی سیاسی نشان می بدست آمده در این تحقیق براي کل مصرف) 14/3(

عنوان مفهومی نوظهور کاربرد نسبتاً خوبی در بین جامعه آماري  گرایی سیاسی به مصرف
  .ته استموردنظر داش
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  گرایی سیاسی هاي اجتماعی و مصرف  ماتریس همبستگی ابعاد شبکه-3 جدول

 

زمان  مدت

  عضویت

استفاده 

  روزانه

میزان فعال 

  بودن

واقعی تلقی 

عادت انگیزه رفتار  کردن محتوا

       00/1  مدت عضویت

      00/1 07/0  میزان استفاده

     00/1 16/0 00/0  میزان فعال بودن

    00/1 32/0 17/0 08/0  لقی کردنواقعی ت

   00/1 -04/0 21/0 -04/0  -13/0  رفتار

  00/1 63/0 -05/0 15/0 -05/0 -10/0  انگیزه

  00/1 54/0 53/0 -02/0 16/0 -07/0 -01/0  عادت

  
هاي اجتماعی و   میزان همبستگی و ارتباط بین ابعاد مختلف شبکه3جدول شماره 

دهد بین ابعاد عادت،  طور که نتایج نشان می همان. دهد گرایی سیاسی را نشان می مصرف
از سوي دیگر نتایج . گرایی سیاسی ارتباط مثبتی وجود دارد انگیزه، و رفتار مصرف

هاي اجتماعی بیشترین  دهد که میزان فعال بودن در شبکه ماتریس همبستگی نشان می
  .دارد) ، و رفتارعادت، انگیزه(گرایی سیاسی  ارتباط را با افزایش ابعاد مصرف

هاي اجتماعی بر روي نمره کل  براي بررسی تأثیر چندگانه ابعاد شبکه
 نتایج مدل 4جدول . گرایی سیاسی از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد مصرف

زمان عضویت در  هاي اجتماعی و ابعاد آن شامل مدت رگرسیونی را به ازاي رابطه شبکه
هاي اجتماعی، میزان فعال بودن در  اده روزانه از شبکههاي اجتماعی، میزان استف شبکه
هاي اجتماعی با نمره کل  هاي اجتماعی و میزان واقعی تلقی کردن محتواي شبکه شبکه

  .دهد گرایی سیاسی نشان می مصرف



 
 
 
 
 
 
 

  1396، پاییز 11، شماره هاي نوین، سال سوم مطالعات رسانهفصلنامه      52

  گرایی سیاسی هاي اجتماعی و مصرف  نتایج مدل رگرسیون به ازاي رابطه ابعاد شبکه-4 جدول
همبستگی 
 چندگانه

ریب ض
 تعیین

ضریب تعیین 
 یافته تعدیل

خطاي استاندارد 
 برآورد

F 
سطح 

  داري معنی
27/0 07/0 06/0 73/0 27/5 00/0 

  
هاي اجتماعی مجازي بر روي   به دنبال بررسی میزان تأثیر شبکه4جدول 

هدف این جدول بررسی . باشد گرایی سیاسی در بین افراد مورد بررسی می مصرف
هاي اجتماعی مجازي  گرایی سیاسی توسط مدل شبکه  مصرفده شواریانس کلی تبیین

واریانس % 7هاي اجتماعی مجازي حدود  دهد شبکه طور که نتایج نشان می همان. است
آمده براي  دست داري به همچنین سطح معنی. دنکن گرایی سیاسی را تبیین می مصرف
دیگر  عبارت به. هستنددار   معنیp>05/0ضرایب در سطح که دهد   نشان میFمقدار 

هاي اجتماعی مجازي تشکیل یافته   بعد شبکه4مدل مورد بررسی این پژوهش که از 
  .باشد گرایی سیاسی می است مدل خوبی براي تبیین مصرف

  
هاي اجتماعی بر   ضرایب رگرسیون به ازاي رگرسیون هر بعد از شبکه-5 جدول

  گرایی سیاسی مصرف
 ردضریب استاندا  ضرایب غیراستاندارد

 B بتا خطاي استاندارد t 

سطح 
 داري معنی

 00/0 70/11  24/0 81/2  عرض از مبدأ

 21/0 -25/1 -07/0 02/0 -02/0  زمان عضویت مدت

 13/0 -49/1 -09/0 01/0 -02/0  میزان استفاده روزانه

 00/0 15/4 26/0 06/0 25/0  میزان فعال بودن

 

 08/0 -75/1 -11/0 05/0 -09/0  واقعی تلقی کردن محتوا
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هاي اجتماعی با   معادله رگرسیون رابطه میان ابعاد شبکه5جدول شماره 
دهد که سه متغیر  نتایج پژوهش نشان می. کشد گرایی سیاسی را به تصویر می مصرف

هاي  زمان عضویت در شبکه هاي اجتماعی مجازي، مدت میزان استفاده از شبکه
هاي اجتماعی مجازي از دیدگاه  محتواي شبکهاجتماعی، و میزان واقعی تلقی کردن 

در این راستا تنها . اند داري نداشته گرایی سیاسی تأثیر معنی کاربران بر روي مصرف
داشته  گرایی سیاسی داري بر روي مصرف هاي اجتماعی که تأثیر معنی اي از شبکه مؤلفه

گرایی سیاسی  هاي اجتماعی است که باعث تقویت مصرف است، میزان فعالیت در شبکه
 و ها عکس، ها پروفایلدیدن هایی از قبیل  دیگر شاخص عبارت به. شود در بین افراد می

 ؛ شده گذاشتها و موضوعات به بحث ه فقط خواندن وال  شخصی دوستان؛هاي آلبوم
شروع  ؛ شده گذاشتهاغلب خواندن و گاهی نوشتن بر روي وال و موضوعات به بحث 

 دنبال کردن لینک اخبار و موضوعات سیاسی؛ هاي عضو؛ هیک بحث تازه در بین گرو
 و مواردي از این قبیل باعث دنبال کردن لینک اخبار و موضوعات اجتماعی و فرهنگی

هاي سیاسی، فرهنگی و اجتماعی  شود تا تمایل افراد براي در نظر گرفتن ارزش می
اد در نظر گرفته ها توسط افر موجود در ماهیت کاالها و خدمات به هنگام خرید آن

  .شود
  

  گیري بحث و نتیجه. 5
گرایی سیاسی  هاي اجتماعی بر روي مصرف این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیر شبکه

در این راستا نتایج نشان داد که هرچند . دانشجویان در دانشگاه اصفهان پرداخته بود
 عضویت در زمان هاي اجتماعی، مدت زمان استفاده روزانه از شبکه هاي مدت مؤلفه
گرایی   تأثیري بر روي مصرف،ها هاي اجتماعی و اعتماد به محتواي این شبکه شبکه

ها حاکی از آن است که زمانی که سطح فعالیت افراد در  ، اما یافتهندا سیاسی نداشته
هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  شود و آنان در کانال تر می هاي اجتماعی عمیق شبکه
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کنند، تمایل آنان به  هایی را مطالعه می خبار موجود در چنین شبکهیابند و ا عضویت می
  .یابد گرایی سیاسی افزایش می مصرف

اي باید اشاره کرد که از سال  هاي مشاهده در راستاي مقایسه ادبیات نظري و داده
هاي اجتماعی و  سو، دو رهیافت نظري عمده درباره نوع رابطه بین شبکه  به این1990

بر اساس مدل . شناختی مدل ابزاري و مدل روان:  سیاسی وجود داردگرایی مصرف
کنند احتمال بیشتري دارد که در  هاي اجتماعی استفاده می ابزاري افرادي که از شبکه

ها حجم اطالعات در دسترس  مسائل سیاسی مشارکت نمایند چراکه این نوع رسانه
گیري  ه اطالعات الزم براي تصمیمهاي رسیدن ب دهند و همچنین راه افراد را افزایش می

توانند  هاي اجتماعی می توان استدالل کرد که شبکه از این زاویه می .سازند تر می را آسان
اما از سوي . گرایی سیاسی را کاهش دهند مشکالت مشارکت افراد در فرایند مصرف

ایی گر هاي اجتماعی و مصرف شناختی، رابطه بین شبکه دیگر بر اساس دیدگاه روان
توان به  شود و چندان نمی شناختی تعدیل می هاي روان سیاسی عمدتاً بر اساس ویژگی

خنوس و موي،  (هاي اجتماعی قضاوت کرد شکل قطعی در مورد تأثیرات شبکه
شناختی  در این زمینه هرچند بسیاري از تحقیقات گذشته بر اساس مدل روان). 2007

هاي  دهد که شبکه یقات اخیر نشان میاما تحق) 2009بوالین، (صورت گرفته است 
توانند بر روي  هاي دیگر می عنوان یک محرك و متغیر مستقل فارغ از پدیده اجتماعی به

در این راستا پژوهش ). 2013ارل و همکاران، (د نفرایندهاي سیاسی تأثیرگذار باش
ی ازجمله هاي اجتماع حاضر نیز همسو با مدل ابزاري نشان داد که برخی از ابعاد شبکه

گرایی سیاسی بسیج  تواند افراد را به سمت مصرف هایی می عمق فعالیت در چنین رسانه
  .نماید

هاي اجتماعی نقش مهمی  رسد که فضاي مجازي و شبکه بدین ترتیب به نظر می
گسترش اطالعات درباره  .توانند داشته باشند گرایی سیاسی می در گرایش به مصرف

هاي  ها و شبکه ت فرهنگی کاالها که عمدتاً براثر کانالهاي تولیدي و ماهی سیاست
شود تا آگاهی مردم در زمینه ماهیت سیاسی  آید، باعث می آنالین اجتماعی بوجود می
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. شود گرایی سیاسی در جامعه می کاالها افزایش یابد که این امر باعث گسترش مصرف
 جدیدي هاي هویتات و تا اجتماعشوند  می باعث هاي اجتماعی دیگر شبکه عبارت به

هر چه . شکل بگیرد، هویتی که بیش از هر چیز تحت تأثیر ارتباطات الکترونیکی است
گیري این هویت جدید بیشتر با فضاي مجازي همراه   شکلکنیم حرکت میجلوتر 

 بشر هاي برداشتوسایل نوین اطالعاتی و ارتباطی در اثر تغییراتی که در . شود می
 که دهند میاي قرار   تازهکامالًها را در وضعیت  ، هویتآورند میامروزي به وجود 

هویت در اجتماعات مجازي و جامعه اطالعاتی . متفاوت و حتی مغایر با گذشته است
درواقع ارتباطی که با اتکا به . کند می حرکت شدن  و جهانیدر مسیر فراملیتی شدن

وت از فهم و درك را در اندازي متفا ، چشمگیرد می جدید شکل هاي اجتماعی شبکه
اندازي که در آن  ، چشم)1389 و مهدي زاده، 1391تامپسون،  (کند میذهن افراد آشکار 

تاز خود را از دست داده، و  هاي سنتی و مشارکت سیاست کالسیک جایگاه یکه سیاست
گرایی  هاي جدیدي براي مشارکت افراد در فرایند سیاسی ازجمله مصرف پارادایم

  .شود میسیاسی مطرح 
ها در   رسانهکند  نیز استدالل می بودریارطور که رسد همان در این راستا، به نظر می

اي، نقشی ویژه دارند؛ زیرا هم در تولید تصویر و معنا  چنین فرایند اغواگرانه
 که پس از گذار از عصر برجهاناندرکارند و هم با وضعیت نوین اقتصادي مسلط  دست

بر اساس . رحله تولید اطالعات رسیده است؛ هماهنگی تام دارندتولید انبوه کاال، به م
هاي  هاي جمعی و شبکه  مسئله به سهولت گذشت که رسانهایننباید از این دیدگاه 

اجتماعی امکانات فراوانی براي شکستن مرزهاي مکانی و زمانی براي مخاطبان فراهم 
اي در   رسانههاي انحصارگراییر از اند که فرات اند و به آنان این امکان را بخشیده آورده

به نظر این . هاي متعدد و متکثر تولید و ابالغ معنا مواجه شوند دوران گذشته، با گزینه
هاي ارتباطی هستند که در   اجتماعی سنخ نوینی از رسانههاي شبکهدسته از متفکران، 

نبع مرکزي هاي عصر مدرن، دیگر تولید و ابالغ معنا توسط م ها، برخالف رسانه آن
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رسانی،  گیرد؛ بلکه این مخاطبین هستند که با مشارکت در فرایند پیام صورت نمی
این گرایش، درواقع . گیري افکار عمومی داشته باشند  در شکلمؤثرتوانند نقشی  می

اي از گسترش حیطه  پندارد؛ بلکه آن را نمونه  نمیزدگی مجازيانقالب ارتباطات را 
آورد که تا پیش از آن،  هایی به شمار می هان برابري قدرت گروآزادي فرد و افزایش امک

ها   دسترسی داشتند و نه بر رسانهها رسانهها بازتابی داشتند؛ نه به  عموماً نه در رسانه
  شدهرسد چنین امري باعث ؛ و به نظر می)1385؛ سمتی، 1389نش،  (داشتندتأثیري 

 شهروندان فراهم شود که در برخی هاي آزادانه است تا فضاي جدیدي براي فعالیت
  .گرایی سیاسی گشته است ها این فضاي جدید باعث تولید و بازتولید مصرف حوزه
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