فصلنامه مطالعات میان رشتهای ارتباطات و رسانه /دوره چهارم /شماره  / 3پیاپی /13پاییز39_66 /1400
Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Communication & Media, Autumn 2021, 39_66

ارائۀ الگوی روزنامهنگاری شهروندی به منظور ارتقای حقوق شهروندی در ایران
مهدی خسروشاهی ،1فائزه تقیپور ،2رضا ابراهیمزاده

3

تاریخ دریافت   1400/06/21 :تاریخ پذیرش1400/08/26:

چکیده
ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان غیرحرفــهای و
روزنامهنــگاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﻧﻮعــی از روزنامهنــگاری اطــاق میشــود
ِ
ﺑﻴﺮون از ﺳﺎزﻣﺎن رســانهای ﺟﺮﻳﺎن اصلــی و رســمی ﺗﻮﻟﻴﺪ میشــود ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﻜﺎن دارد حرفهایهــا ﻧﻴﺰ در تولیــد
محت��وا مش��ارکت کنن��د .ه��دف ایــن پژوهـ�ش ،طراح��ی و ارائ��ۀ الگ��وی روزنامهن�گـاریشــهروندی بــهمنظــور
ارتقــای حقــوق شــهروندی در ایــران براســاس نظریــۀ دادهبنیــاد اســت .از ایــن رو ،دادههــای پژوهــش از  25نفــر از
صاحبنظــران و خبــرگان حــوزۀ علــوم ارتباطــات و جامعهشناســانی کــه متخصــص در حــوزۀ روزنامهنــگاری ،رســانه
و شــبکههای اجتماعــی بودهانــد؛ بــا اســتفاده از مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته و بهواســطۀ روش نمونهگیــری
هدفمنــد و نظــری ،انتخــاب و گــردآوری شــده اســت .همچنیــن بــرای تحلیــل دادههــای حاصــل از مصاحبههــا
از فراینــد کدگــذاری نظــری بهمنظــور احصــای مفاهیــم (مقــوالت پایــهای) ،مقــوالت فرعــی و مقــوالت اصلــی
اســتفاده شــد .پــس از اشــباع نظــری در مباحــث کارشناســی مطرحشــده ،نتایــج پژوهــش پیـشرو را بــه الگویــی
مطلــوب و جدیــد کــه شــامل 14مقولــۀ اصلــی 49 ،مقولــۀ فرعــی و  609مفهــوم بــود ،ســوق داد کــه مقابلــه بــا
آســیبهای فضــای رســانهای ،شکســته شــدن انحصارگرایــی و گــردش آزاد اطالعــات ،عــدم تمرکزگرایــی و بــه
رســمیت شــناختن اســتقالل رســانهها و ضــرورت توجــه بــه حقــوق شــهروندی شــهروندان از جملــه مقولههــای
اصلــی ایــن پژوهشانــد  .

واژههای کلیدی
روزنامهنگاریشهروندی ،حقوق شهروندی ،نظریۀ دادهبنیاد ،ایران.
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مقدمه
از رســانهها همــواره بهعنــوان محملــی بــرای افزایــش آگاهــی و گســترش فرهنــگ
مطالبـ�ه گ��ری در جامع��ه یــاد میشــود .رســانههای جدیــد نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا
نبودهانــد؛ تــا آنجــا کــه تحــوالت فنّاورانــه و اجتماعــی ،ظهــور و بــروز شــهروندان
روزنامهنــگار 1را بــه واقعیتهــای اجتماعــی پیرامــون مــا تحمیــل کــرده اســت.
از طرفــی ،ارتقــای حقــوق شــهروندی ،یکــی از مســائل جامعــه در حــال گــذار ایــران در
عصــر جدیــد تلقــی مــی شــود تــا آنجــا کــه بــدون شــناخت موانــع و برنامهریــزی در جهــت
ارتقــای کــم و کیــف آن ،مدیریــت تضادهــای اجتماعــی و ســاماندهی نظــم و توســعۀ کشــور
اگــر غیرممکــن نباشــد ،حداقــل بســیار مشــکل خواهــد بــود.
از ســوی دیگــر ،افزایــش دسترســی بــه فناوریهــای ارتباطــی و اطالعاتــی و رشــد
قابلتوجــه امکانــات و خدماتــی کــه ایــن فناوریهــا در اختیــار کاربــران قــرار میدهنــد،
ســبب شــده اســت شــهروندان عصــر اطالعــات بیــش از هــر زمــان دیگــری بــر فراینــد
ارتباطــات اثرگذارنــد ،رســانههای جدیــد را برگزیننــد و بــا خواســتهها و آرای خــود ،رونــد
گزینــش و برجستهســازی اخبــار را در رســانههای جریــان اصلــی 2تحتتأثیــر قــرار دهنــد.
در ایــن مســیر ،شــهروندان ،خــود ،محتــوای موردنظــر ارتباطــی را تولیــد و در شــبکههای
اجتماعــی ،3وبالگهــای شــخصی و رســانههای شــهروندی 4منتشــر میکننــد و بــه اشــتراک
میگذارنــد .ازایــنرو ،رونــد تولیــد و نشــر اطالعــات ،رنــگ و رویــی دیگــر یافتــه اســت.
در ایــن زیســتبوم جدیــد ،بــه دلیــل مشــارکت مســتقیم مخاطبــان رســانهها در
ســطوح شــهروندیو مردمــی ،فضایـی جدیـد بــرای مطالبــه حقــوق شــهروندی فراهــم شــده
( )2010 ,Bowman & Willisو ایــن ســؤال در ذهــن شــکل میگیــرد کــه آیــا روزنامهنــگاری
شــهروندی میتوانــد موجــب ارتقــای حقــوق شــهروندی در ایــران شــود و درنهایــت آن را در
قالــب الگویــی مفهومــی ارائــه داد؟
لــذا ایــن پژوهــش ،بــر آن اســت تــا بــا رهیافــت نظریــۀ دادهبنیــاد بــه طراحــی الگــوی

1 . Citizens of the Journalist
2 . Mainstream

3 . Social Networks
4 . Citizen Media
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مطلــوب از روزنامهنــگاری شــهروندی بــه منظــور ارتقــای حقــوق شــهروندی در ایــران
بپــردازد؛ چراکــه پیشــبرد برنامههــای اصــاح و تغییــر اجتماعــی و سیاســی ،خــارج از دایــرۀ
رســانهها ،بهخصــوص رســانههاینویــن و فعالیــت شــهروندان روزنامهنــگار ،اقبالــی بــرای
کنشــگری و جلــب افــکار عمومــی ندارنــد (کاســتلز.)382 :۱۳93 ،
پیشینۀ پژوهش
● مهــدیزاده و شــیفته ( )1398تحقیقــی بــا عنــوان «تأثیــر شــبکههای اجتماعــی بــر
تحقــق دموکراســی دیجیتــال» انجــام دادهانــد کــه یافتههــای پژوهــش نشــانگر
میــزان اســتفاده بــاال از شــبکههای مجــازی و خدمــات دولــت الکترونیــک و وجــود
رابطــه بیــن شــبکههای اجتماعــی ،دولــت الکترونیــک و دموکراســی دیجیتــال
اســت.
●ســهامی و دیگــران( ،)1395در مقالــهای بــه بررســی رابطــه آگاهــی از حقــوق
شــهروندی و کیفیــت زندگــی در بیــن زنــان  25-44ســال شــهر شــیراز پرداختهانــد.
ایــن تحقیــق بــه روش پیمایــش و گــردآوری اطالعــات از طریــق پرسشــنامه انجــام
شــده اســت .نتایــج تحقیــق از رابطــۀ معنــادار میــان حقــوق شــهروندی و کیفیــت
زندگــی ســخن بــه میــان آورده اســت.
●رســتگارخالد و دیگــران ( ،)1394در مقالــهای بــه ارائــۀ چهارچوبــی مفهومــی
بــرای شــهروندی دموکراتیــک پرداختــه اســت .ایــن پژوهــش ،حقــوق شــهروندی
دموکراتیــک را نقطــه پیونــد مباحــث شــهروندی و دموکراســی میدانــد .در ایــن
رویکــرد ،شــهروندان بــا داشــتن آگاهــی از حقــوق شــهروندی ،خواهــان مشــارکت
در جامعهانــد و از طــرف دیگــر ،دموکراســی نیــز بــرای اســتقرار و تثبیــت ،نیازمنــد
شــهروندی دموکراتیــک اســت .ایــن تحقیــق ،از طریــق مطالعــات اســنادی انجــام
شــده اســت.
کمــی و کیفــی
●شــیبانی و ســپهوند ( ،)1393در مقالــهای بــه بررســی رابطــه ّ
برنامههــای تلویزیونــی و آگاهــی از حقــوق شــهروندی پرداختهانــد .ایــن پژوهــش
از طریــق پیمایــش و بــا ابــزار پرسشــنامه انجــام شــده اســت .یافتههــای تحقیــق
نشــان میدهــد کــه تلویزیــون در بــاال بــردن آگاهــی مــردم در زمینــه حقــوق
شــهروندی مؤثــر اســت و زمینــه را بــرای تحقــق دموکراســی و جامعــۀ شــهروندمدار
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فراهــم میکنــد.
●عنایتــی و همــکاران ( ،)1391در تحقیقــی بــا موضــوع رابطــۀ آگاهــی از حقــوق
شــهروندی بــا رفتارهــای اجتماعــی دانشــجویان دریافتنــد کــه ســه بعــد حقــوق
مدنــی ،حقــوق سیاســی و حقــوق اجتماعــی دارای رابطــۀ معنــاداری بــا رفتارهــای
اجتماعیانــد و رفتارهــای اجتماعــی دانشــجویان ،انعکاســی از میــزان آگاهــی آنــان
از حقــوق شــهروندی اســت.
●ســونگ جــی میــن ( ،)2016در مقالـهای بــا عنــوان گفتوگــو از طریــق روزنامهنگاری،
جســتجو بــرای ســازماندهی اصــول روزنامهنــگاری شــهروندی و عمومــی ،بــه بررســی
ایــن موضــوع میپــردازد کــه جنبشهــای روزنامهنــگاری عمومــی و شــهروندی در
ســا لهای اخیــر ،چگونــه توانســتهاند بیشــتر بــه زندگــی دموکراتیــک منفعــت
برســاند .بحــث اصلــی مقالــه بــه ایــن موضــوع میپــردازد کــه چگونــه انســانها
در مکالمــات خویــش ،اخبــار را بــه عنــوان فراینــدی بــرای مذاکرههــای اجتماعــی و
ســازماندهی اصولــی روزنامهنــگاری هــر روزه انتخــاب میکننــد.
●ســون گان نــاه و ماســاهیرو یاماماتــو ( 1)2015نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان
«بسترســازی اقتبــاس و اســتفاده از روزنامهنــگاری شــهروندی در روزنامههــای
آنالیــن» بــه بررســی ایــن موضــوع میپردازنــد کــه روزنامهنــگاری حرفــهای تــا
چــه حــد از روزنامهنــگاری شــهروندی اقتبــاس و اســتفاده میکنــد .ایــن مطالعــه
نشــان میدهــد کــه تجربــه و ســاختار کثرتگــرای جامعــه نقــش بســیار مهمــی را
در اســتفاده و اقتبــاس از محتــوای ایجادشــده توســط کاربــران دارد.
●الغــذی ( 2)2014در مقالـهای دیگــر بــا عنــوان «روزنامهنــگاری شــهروندی در خیــزش
مــردم ســوریه ،مشــکالت بیــان غربــی در بافــت محلــی» بــه بررســی روزنامهنــگاری
شــهروندی از نــگاه مــردم ســوریه و در بطــن واقعــه میپــردازد .ازنظــر وی
روزنامهنــگاری شــهروندی در رونــد دموکراســی جهــان عــرب مؤثــر و از اســتفادۀ آن
توســط تروریســتها نگــران اســت.
●مــروری بــر ســوابق تحقیــق نشــان میدهــد کــه پژوهشهــای داخلــی و خارجــی
1 . Nah, Sun Gun & Yamamato, Masahiro
2 . Alghazi
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بــه اهمیــت و کارکردهــای مختلــف روزنامهنــگاری شــهروندی در تحقــق دموکراســی
دیجیتــال ،تأثیرگــذاری بــر فرهنــگ سیاســی مــردم و ابــزاری بــرای بیــان صــدای
خفتــه مــردم داللــت دارنــد ،ولــی هیچیــک از پژوهشهــای قبلــی بــه طراحــی
الگــوی مطلــوب از روزنامهنــگاری شــهروندی بهمنظــور ارتقــای حقــوق شــهروندی
در ایــران براســاس نظریــۀ دادهبنیــاد مبــادرت ننمودنــد .امــری کــه ایــن پژوهــش،
درصــدد مطالعــۀ آن اســت.
مبانی نظری پژوهش
روزنامهنگاری شهروندی
واژۀ روزنامهنــگاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2000ﻣﻴﻼدی بــکار رﻓﺖ ،اﻣﺎ 
ﺗﺠﺮﺑۀ آن ﺑﻪ ســا لهای دورﺗﺮ بازمیگــردد .ســرعت تحــوالت فنّاورانــه نیــز روزنامهنــگاری
ﺷﻬﺮوﻧﺪی را از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺮده اســت؛ تــا جایــی کــه میتــوان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی
تالشهایــی را ﻛﻪ  ازﺳﻮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعــی وﺳﻴﺎســی از
ﻃﺮﻳﻖ رســانههای وﻗﺖ  اﻧﺠﺎم میشــود ،درچهارچــوب روزنامهنــگاریﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺟﺎی داد
(خانیکــی والونــدی.)8 :1390،
روزنامهنــگاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی از یکگونــۀ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎراﻧﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  روزنامهنــگاری آﻧﻼﻳﻦ 
ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ بــه صورتــی کــه ﺑﻪ آن ﻧﻮع از روزنامهنــگاری بازمیگــردد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷـﻬﺮوﻧﺪان غیرحرفــهای و ﺑﻴﺮون از ﺳﺎزﻣﺎن رســانهای رســانههای ﺟﺮﻳﺎن اصلــی و رســمی
ِ
ﺗﻮﻟﻴﺪ میشــود ،ﻫﺮﭼﻨﺪ  اﻣﻜﺎن دارد حرفهایهــا ﻧﻴﺰ در تولیــد محتــوا مشــارکت کننــد
(عقیلــی و هاشــمی.)165 :1391 ،
مفهوم حقوق شهروندی
براســاس تفکــر فلســفی یونانــی و رومــی  ،جمهوریخواهــی مدنــی بــر نیــاز شــهروندان
بــه عمــل سیاســی در حــوزۀ عمومــی و مشــارکت فعاالنــه در یــک جامعــۀ سیاســی بــه عنوان
شــهروندان برابــر و آزاد تأکیــد کــرده اســت .در مقایســه بــا ســنت لیبــرال ،ایــن رویکــرد،
جایــگاه بیشــتری بــرای وظایــف و مســئولیتها در تعامــل و مشــارکت در تصمیمگیریهــای

سیاسـ�ی فراهــم  میکنــد (.)Hoskins et al, 2012: 12
در دموکراســی هــای غربــی ،توســعه مفهــوم شــهروندی گاهــی اوقــات از ســنتهای
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جمهوریخــواه مدنــی مشــتق شــده اســت ( .)Crick, 2003: 10ایــن رویکــرد بــر  
خواســتههای شــهروندان مبنــی بــر حفــظ نهادهــای دموکراتیــک تأکیــد دارد کــه بــه نوبــه
خــود ،منجــر بــه تضمیــن  آزادیهــای بیشــتر  میشــود .از ایــن منظــر ،شــهروندان بــه
ط��ور قانون�یـ ب��ه بازیگران��ی فعــال بــرای تغییــر اجتماعــی و ابــزاری بــرای جلوگیــری از فســاد

تبدیــل   میشــوند (.)Lovett, 2010: 198
بــه نظــر مارشــال ،شــهروندی پایگاهــی اســت کــه بــه تمامــی افــرادی کــه عضــو تمــام
عیــار اجتمــاع هســتند ،داده شــده اســت .ایــن افــراد همگــی دارای جایــگاه برابــر و حقــوق،
وظای��ف و تکالیفــ متناس��ب ب��ا ای��ن پایگاهن��د .وی شــهروندی را ش��امل حقــوق مدنــی،1
حقــوق سیاســی 2و حقــوق اجتماعی3میدانــد (  .)Friedmann, 2014: 168
همچنیــن در فرهنــگ علــوم سیاســی ،شــهروند4به کســی اطــاق  میشــود کــه از حقوق
و امتیــازات منــدرج در قانــون اساســی یــک کشــور برخــوردار اســت (آقابخشــی:1393،
 )94و در یــک برداشــت کلــی چنیــن میتــوان بیــان داشــت کــه شــهروندی مقولــهای
اســت مرتبــط بــا نحــوۀ عملکــرد افــراد ،بهنحویکــه آنهــا قــادر باشــند در یــک جامعـــه
دموکراتیــک محیــط خـــود و محیــط اجتماعــی ســایرین را بــه نحــو مثبــت و بــارزی متأثــر
ســازند (عالمــی.)86 :1387،
در ادامــه ،شــهروندی انتقــادی بــه عنوانــی مفهومــی جامــع تــاش کــرده اســت تــا

چهارچوب��ی ب��رای ش��هروندی در ش��رایط متف��اوت باش��د ( Abowitz and Harnish,2015:
 .)67بــرای مثــال در ایــن رویکــرد بــر نقــد و بهبــود جامعــه از طریــق عمــل اجتماعــی و
سیاســی و براســاس ایدههــای توانمندســازی و عدالــت اجتماعــی کــه توســط پائولــو فریــره
بیــان شــده ،تمرکــز  میشــود ( .)Johnson & Morris, 2010: 80ایــن مــدل ،بــر دیــدگاه
پویاتــری از دموکراســی کــه مبتنــی بــر شــهروند انتقــادی و متعهــد اســت؛ تأکیــد میکنــد.
اصطــاح دیگــر ،شــهروند دموکراتیــک انتقــادی اســت کــه در آن ،شــهروندان بــه طــور
فعــال در ایجــاد دموکراســی قــوی و پویــا درگیرنــد ( .)Veugelers, 2007: 112همچنیــن
مد لهــای انتقــادی شــهروندی دیگــری کــه بــر مشــارکت برابــر در روابــط قــدرت تمرکــز دارد
1 . civil rights
2 . Political rights
3 . social rights
4 . Citizen
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نیــز وجــود دارنــد .بــرای مثــال ،ویســتایمر و کیــن ( )2004از عدالــت اجتماعــی و موفــه
( )2005از مبــارزه بــرای روابــط قـ ِ
ـدرت برابـ ِر بیشــتر ،بــه عنــوان بخشــی از شــهروندی بحــث
میکننــد.
بـــه عبــارت دقیقتــر ،هســته مشــترک تمامــی تعاریــف کــه بــا محوریــت دو مقولــۀ
کلیــدی حــق و وظیفــه همــراه اســت ،شــهروندی را مفهومــی بههمپیوســته از حقــوق
و وظایــف مدنــی ،سیاســی و اجتماعــی میدانــد کــه بــه مثابــه نوعــی پایــگاه ،شــأن و
عضویــت اجتماعــی بــه تمامــی افــراد جامعــه اعطــاء شــده اســت و فــارغ از تعلقــات
طبقـــاتی ،نـــژادی ،قـــومی ،مـــذهبی و اقتـــصادی ،همگـــان را یکسان فرض میکند و آنها را
واجــد حــق برخــورداری از تمامــی امتیــازات ،منابــع و مزایــای حاصلــه از جامعــه میدانــد
کــه در نهایــت مســئول ،مکلــف و موظــف بــه مشــارکت در جامع ـهای هســتند کـــه در آن
زندگــی میکننــد (منوچهــری و نجاتــی حســینی.)3 :1385 ،
پــس در نگاهــی جامــع ،حقــوق شــهروندی 1بــه مفهومــی محــوری بــرای دموکراســی و
اســتقالل فــردی تبدیــل شــده و از آن بــه عنــوان ســنت فکــری و سیاســی در دوران مــدرن
ی��اد میش��ود ( .)shafir,2012:51بــه عبــارت دیگــر ،حقــوق شــهروندی ،حقــوق نهادین ـهای
اســت کــه اعضــای یــک جامعــه خــاص ،بــا عنــوان حقــوق خاصــی از آن برخوردارنــد و نحــوۀ
اعطـ�ا و اجـ�رای آنهـ�ا میتوانـ�د در جوامـ�ع مختلـ�ف متفـ�اوت باشـ�د (.)20 :2017 ,Iija
حقوق شهروندی و رسانهها
رشــد و توســعۀ مفهــوم حقــوق شــهروندی ،درخواســت حقــوق برابــر در جامعــه و توزیع
عادالنــه قــدرت ،همــواره بــا رشــد و توســعه رســانهها عجیــن بــوده اســت؛ بــه طــوری کــه
انســانها در طــول تاریــخ ســعی کردهانــد ،صــدای عدالتخواهــی و آزادیخواهــی خــود
را از طریــق رســانهها رســاتر و بلندتــر فریــاد زننــد.
در ایــن راســتا ،شــکلگیری رســانههای مکتــوب ،پیدایــش صنعــت چــاپ و شــکلگیری
دولــت -ملتهــا در سراســر جهــان بــه توســعۀ ایــن مفهــوم ،شــتابی دوچنــدان بخشــید.
در ادامــه تکنولوژیهــای جدیــد رســانهای و تعریــف متفــاوت آنهــا از رســانهها ،مخاطــب 
و پیــام ،مفهــوم شــهروندی را جانــی دوبــاره بخشــید؛ چــرا کــه هــر یــک از شــهروندان خــود
را بــه مثابــه یــک رســانه و چشــم بینــای جامعــه میداننــد و در فضــای رســانهای فراهــم
1 . Citizenship Rights
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شــده کــه کمتــر کنتــرل دولتهــا را دربــردارد ،نگاهــی جدیــد بــه مفاهیمــی چــون حقــوق
شــهروندی ،وظایــف دولتهــا و مســئولیتهای اجتماعی1خواهنــد داشــت.
مانوئل کاستلز :2جامعۀ شبکهای و اطالعاتی
مانوئ��ل کاســتلز ،جامعهش��ناس اس�پـانیایی و نویس��ندۀ س��هگانۀ مهــم عصــر اطالعــات،3
بــرای بررســی و تحلیــل جایــگاه شــهروند جهانــی در نظریاتــش بــه خلــق و تبییــن مفهــوم
جامعــه شــبکهای 4میپــردازد .وی در تبییــن باورهــای خویــش معتقــد اســت :ﺟﻮاﻣﻊ 
بهطورکلــی بهواســطۀ فناوریهــای اﻃﻼﻋﺎتــیﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ  یافتهانــد و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ،
ﺳﺒﺐ ﺧﻠﻖ دﻧﻴﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺷﺪه ﻛﻪ وی ﻧﺎم آن را «ﺟﺎمعــۀ شــبکهای» میگــذارد (خانیکــی
و کوهســتانی .)28 :1394 ،ﻛﺎﺳﺘﻠﺰ در ﺗﺌﻮری ﺟﺎمعــۀ شــبکهای ﺧﻮد ﺗﺄﻛﻴﺪ میکنــد ،ﻣﺎ ﺑﺎ 
ﺟﺎمعــۀ ﺟﺪﻳﺪی مواجهیــم ﻛﻪ فناوریهــای ﻧﻮﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎتــی آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺮزﻫﺎی ســنتی ،ﺑﻮمــی و رســمی در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ازمیانرفتــه و ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از خصوصیــات مهــم جامعــۀ شــبکهای ،فعالیــت جنبشهایــی اســت
کــه هویتهــای حذفشــده و بهحاشیهراندهشــده را جســتوجو میکنــد.
وی ارتباطــات الکترونیــک را فرصتــی بــرای تقویــت مشــارکت سیاســی و ارتبــاط افقــی
میــان شــهروندان میدانــد .از دیــدگاه او دسترســی مســتقیم و همزمــان بــه اطالعــات
و ارتباطــات کامپیوتــری باعــث تســهیل انتشــار و اصــاح اطالعــات میشــود و امکاناتــی
بــرای تعامــل و مباحثــه در عرصههــای خودمختــار و الکترونیــک عرضــه میکنــد کــه از
کنتــرل رســانهها خــارج اســت .کاســتلز معتقــد اســت کــه ایــن فراینــد باعــث انعطــاف و
انطباقپذیــری عرصــۀ سیاســی میشــود (ﻛﺎﺳﺘﻠﺰ.)25 :1384 ،
درواقــع ﺑﺎ بهرهگیــری از ظرفیتهــای رســانههای شــهروندی و شــبکههای اجتماعــی
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎعــی ﺻﻮرت ﺟﺪﻳﺪی ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .بــا ایــن رویکــرد ،ﻛﺎﺳﺘﻠﺰ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ 
اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ «جامعــۀ شــبکهای» را در ﻛﻨﺎر دو ﻣﺆلفــۀ دﻳﮕﺮ یعنــی «ﻓﻀﺎی ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ»
و «واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎزی» ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻴﺪی ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﺶ مــورد بررســی ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

1 . social responsibility
2 . Manuel Castells
3 . Information Age
4 . Network Society
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بررســی اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ دیدگاههــای وی بهخوبــی نشــاندهندۀ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ایــن دیدگاههــا
ﺗﺎ  ﭼﻪ  اﻧﺪازه میتوانــد ﺑﻪ ﻓﻬﻢ  ﺑﻬﺘﺮ  از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی روزنامهنــگاری ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ 
(باباخانــی)65 :1391 ،
در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎمعــۀ شــبکهای کاﺳﺘﻠﺰ ،از ﻣﻨﻄﻖ شــبکهای و آﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎعــی آن ســخن میرود
ﻛﻪ در آن «ﻗﺪرت ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ از جریانهــای ﻗﺪرت» پیشــی میگیــرد و ﻏﻴﺒﺖ ﻳﺎ ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﻜﻪ 
و ﭘﻮﻳﺎیــی ﻫﺮ ﺷﺒﻜﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﺎتــی ﺳﻠﻄﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﺎمعهانــد.
جامعــهای ﻛﻪ وﻳﮋگــی آن ﺑﺮﺗﺮی رﻳﺨﺖ اﺟﺘﻤﺎعــی برکنــش اﺟﺘﻤﺎعــی اﺳﺖ (ﻛﺎﺳﺘﻠﺰ:1380 ،
 .)543از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،فناوریهــای ﻧﻮﻳﻦ ارﺗﺒﺎطــی از ﻃﺮﻳﻖ اﻣﻜﺎﻧﺎت بیزمــان و بیمکانــی ﻛﻪ 
در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎورﻫﺎ و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎســی ،ﻓﺮهنگــی و اﺟﺘﻤﺎعــی ﻗﺮار میدهنــد ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ 
ﺗﻘﻮﻳﺖ جریانهــای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدهانــد کــه از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنــی اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ  و بهرهبــرداری گروههــای اﻗﻠﻴﺖ  از ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ایجادشـ�ده ،موردبررسـ�ی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (.)266-238 :2007 ,Castells
روش پژوهش
ایــن پژوهــش ،بــه لحــاظ ماهیــت پژوهــش در زمــره تحقیقــات اکتشــافی ،بــه لحــاظ
نــوع پژوهــش کاربــردی ،بــه لحــاظ اســتراتژی پژوهــش دارای اســتراتژی اســتقرایی و
بــه لحــاظ ماهیــت دادههــا در زمــرۀ طــرح پژوهشــی کیفــی و از نــوع نظریــۀ دادهبنیــاد

1

براســاس مــدل پارادایمــی اســتراوس و کربیــن ( )1397اســت (نقــل از داناییفــرد و
امامــی .)130 :1386 ،نظریــۀ دادهبنیــاد براســاس تعریــف پدیدآورنــدگان آن یعنــی گلیــزر
و اســترواس 2یکــی از راهبردهــای پژوهــش کیفــی قلمــداد میشــود کــه از طریــق آن
نظریــه بــر مبنــای مفاهیــم اصلــی حاصــل از دادههــا شــکل میگیــرد بــه بیــان دقیقتــر،

ً
ـتقیما از دادههایــی اســتخراج شــده اســت کــه
نظریــۀ زمین ـهای ،نظری ـهای اســت کــه مسـ
در جریـ�ان پژوهـ�ش ،بهصـ�ورت منظـ�م گـ�رد آمـ�ده و تحلیـ�ل شـ�دهاند (,Glaser & Strauss
 .)1967در ایــن روش ،گــردآوری دادههــا ،تحلیــل و نظریــه نهایــی بــا یکدیگــر در ارتبــاط
تنگاتنــگ اســت و پژوهشــگر کار را بــا نظریــهای از قبــل در ذهــن شــروع نمیکنــد؛ بلکــه
کار را در عرص��ۀ واقعی��ت آغ��از میکنــد و اجــازه میدهــد نظریــه از درون دادههایــی کــه
1 . Grounded theory
2 . Glazer & Strauss
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گ��رد م��یآورد ،پدیــدار شــود (اســتراوس و کربیــن 34 :1397 ،و  .)35هــدف نهایــی ایــن
راهبــرد ،ارائــۀ تبیینهــای جامــع نظــری دربــارۀ یــک پدیــده خــاص اســت کــه بهصــورت
اســتقرایی از مطالعــۀ آن پدیــده ،حاصــل میشــود .بهطورکلــی ،ایــن راهبــرد ،دادههــای
حاصــل از منابــع اطالعاتــی را بــه مجموع ـهای از کدهــا ،کدهــای مشــترک را بــه مقولــه و
مقولهه��ا را بهنوع��ی نظریــه تبدیــل میکنــد (حریــری.)56 :1390 ،
مراحــل انجــام نظریــۀ دادهبنیــاد در ایــن پژوهــش عبارتانــد از :تدویــن پرس ـشهای
پژوهــش ،گــردآوری دادههــا ،کدگــذاری دادههــا در ســه مرحلــه ،شــامل کدگــذاری بــاز،
کدگ��ذاریمح��وری و کدگ��ذاریگزینش��ی و طراح��ی الگ�وـ براســاس نظریــۀ دادهبنیــاد کــه
مبتنــی بــر شناســایی عناصــر شــشگانه :شــرایط علــی ،زمینــهای ،مداخلــهای ،راهبردهــای
کنــش /واکنــش ،پیامــد و پدیــده محــوری و ارتبــاط بیــن آنهاســت .بــه اعتقــاد اســتروس و
کوربیــن ( )1998کاربــرد ایــن مــدل پژوهشــگر را قــادر میســازد تــا دربــارۀ دادههــا بهطــور
منظ��م بیندیش��د و آنه��ا را ب��ه ه��م مرتب��ط کن��د (بهنقــل از ازکیــا و ایمانــی جاجرمــی:1390 ،
.)95-97
جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش ،متشــکل از خبــرگان و صاحبنظــران حوزههــای علــوم
ارتباطــات و جامعهشناســان متخصــص در حــوزۀ روزنامهنــگاری ،رســانه و شــبکههای
اجتماعــی بــوده اســت .بنابرایــن دادههــای پژوهــش کیفــی بــا اســتفاده از روش نمونهگیری
هدفمنــد (گام اول) و نظــری (گام دوم) و انجــام مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته بــا  25نفــر
از خبــرگان و صاحبنظــران حوزههــای مذکــور بــه اشــباع نظــری رســیده اســت و مرحلــۀ
جم ـعآوری دادههــای کیفــی متوقــف شــده اســت( .جــدول شــمارۀ )1
بــرای اعتبارســنجی (قابلیــت اطمینــان و باورپذیــری) مقــوالت پای ـهای ،فرعــی و اصلــی

و نیــز الگــوی برســاخته از دو روش ارزیابــی اعتبــار بــه شــیوۀ ارتباطــی (یعنــی توســط 
اعضــای مصاحبهشــونده کنتــرل شــد) و نیــز تشــکیل گــروه کانونــی متشــکل از اســاتید
و صاحبنظــران حــوزۀ علــوم ارتباطــات اجتماعــی و جامعهشناســی نیــز اســتفاده شــده

اســت (فلیــک .)415 :1388،عــاوه بــر آن ،بــرای پایاییســنجی (قابلیــت تکــرار و قابلیــت

تعمیمپذیــری) مقــوالت پایـهای ،فرعــی و اصلــی و نیــز الگــوی برساختهشــده از روش ضریب 
پایایــی یــا توافــق درونــی بیــن دو کدگــذار (محقــق بــا محقــق همــکار) در فراینــد کدگــذاری

بــا اســتفاده از ضریــب پایایــی هولســتی اســتفاده شــده اســت و لــذا ناهماهنگیهــای بــه
وجــود آمــده از طریــق بازنگــری دادههــا مرتفــع شــده اســت (مقــدار ضریــب مذکــور بــاالی
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 0/8بــرآورد شــده اســت) .در نهایــت ،بهمنظــور قابلیــت تعمیمپذیــری ســعی شــد تــا حــد

امــکان ،نمونهگیــری نظــری بهصــورت منظــم و جامــع انجــام شــود (اشــتراوس و کربیــن،
 284 :1387ـ  .)283لــذا از ســطوح مختلــف نخبگانــی در دو بخــش اجرایــی و دانشــگاهی
و نیــز رشــتههای مختلــف دعــوت بــه مصاحبــه شــده اســت.

جدول  .1مشخصات مشارکتکنندگان در پژوهش
کد

تحصیالت

جنس

سن

فعالیت و سابقۀ کاری

1

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

زن

45

استاد دانشگاه تهران شمال ،پژوهشگر حقوق رسانهها

2

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

مرد

43

مدیر دانشکدۀ پژوهشهای ارتباطی سوره

3

دکتری مطالعات فرهنگی

زن

40

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان

4

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

مرد

49

استاد دانشگاه و فعال رسانهای

5

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

مرد

55

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و فعال رسانهای

6

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

مرد

51

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و فعال رسانهای

7

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

مرد

60

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و فعال رسانهای

8

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

زن

55

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و فعال رسانهای

9

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

مرد

57

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب

10

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

مرد

59

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال

11

دکتری جامعهشناسی

مرد

55

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

12

دکتری جامعهشناسی

مرد

65

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

13

دکتری جامعهشناسی

مرد

54

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

14

دکتری جامعهشناسی

مرد

63

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

15

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

مرد

66

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

16

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

مرد

67

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

17

دکتری فرهنگ و ارتباطات

مرد

46

مدیر گروه رادیو و استاد انشگاه

18

دکتری زبانشناسی

مرد

39

مدیر گروه تلویزیون و استاد دانشگاه

19

دکتری زبانشناسی

زن

42

مدیر طرح و برنامه معاونت صدا و استاد دانشگاه

20

دکتری مطالعات فرهنگی

مرد

60

مدیر گروه دانشکدۀ پژوهشهای ارتباطی سوره

21

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

مرد

41

روزنامهنگار و فعال رسانهای

22

دکتری اقتصاد

مرد

67

استاد دانشگاه و فعال رسانهای

23

دکتری حقوق

مرد

48

استاد دانشگاه آزاد اسالمی علوم تحقیقات

24

دکتری توسعه

مرد

70

فعال رسانهای و مدیر روابط عمومی

25

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی

مرد

47

استاد دانشگاه و فعال مدنی
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یافتههای پژوهش
در اینــ پژوه�شـ ،بهمنظـ�ور دسـ�تیابی بـ�ه مق�وـالت اصل�یـ و برساــخت الگــوی مطلــوب
از روزنامهنــگاری شــهروندی بهمنظــور ارتقــای حقــوق شــهروندی در ایــران ،براســاس نظریــۀ
دادهبنی�اـد از فراین��د کدگـ�ذاری نظ��ری در س��ه مرحلــۀ کدگــذاریبــاز (کشــف مفاهیــم)،
کدگذاریمحــوری (کشــف مقــوالت فرعــی) و کدگــذاری گزینشــی یــا انتخابــی (کشــف
مق�وـالت اصلیــ) در قالـ�ب نظری��ۀ گرن��دد تئ�وـری اســتفاده شــد .بدینمنظــور در مرحلــۀ
کدگــذاری بــاز (کشــف مفاهیــم) ابتــدا دادههــای حاصــل از فراینــد مصاحبــۀ عمیــق بــا 25
نفـ�ر از اسـ�اتید و صاحبنظـ�ران حوزههـ�ای علـ�وم ارتباطـ�ات اجتماعـ�ی و جامعهشناسـ�ان
متخصــص در حوزههــای روزنامهنــگاری ،رســانه و شــبکههای اجتماعــی پــس از اســتخراج،
بهصــورت عبــارات و جمــات در  692جملــه تدویــن و گــردآوری شــد .ایــن عبــارات
بهمنظــور حــذف عبــارات (جمــات) مشــابه و نامرتبــط و کماثــر پــس از بازخوانــی دوبــاره
بــه  650عبــارت (جملــه) و ســپس بــه  609عبــارت (جملــه) مبــدل شــدند .در ایــنفراینــد و
بهمنظــور کشــف مفاهیــم ،از کدهــای زنــده (اســتفاده از مفاهیمــی ک ـه مشــارکتکنندگان
بهکاربردهانــد) و نیــز مفاهیــم برخاســته از نوشــتهها (اســتفاده از مفاهیــم در نظریههــای
موجــود) اســتفاده شــده اســت .بــا تعییــن و مشــخص شــدن مفاهیــم و مقــوالت پایـهای
( 609عبــارت) ،مرحلــۀ کدگــذاری بــاز بــه اتمــام رســید و فراینــد کدگــذاری محــوری و کشــف
مقولههــای دســت اول (مقولههــای فرعــی) آغــاز شــد .لــذا دادههــا (همــان مفاهیــم
مســتخرج از فراینــد کدگــذاری بــاز) بــا شــیوههای جدیــد (ترکیــب و تلخیــص) بــه یکدیگــر
پیونــد خوردنــد تــا پیوندهــای میــان مقولههــا بــا مقــوالت فرعیشــان برقــرار شــود .منتهــی
همانگونــه کــه در ســطور قبــل بیــان شــد ،ایــن مرحلــه و نیــز مرحلــۀ کدگــذاری گزینشــی،

ّ
ـرایط علــی ،شــرایط زمینـهای ،شــرایط 
براســاس عناصــر نظریــۀ گرنــدد تئــوری کــه شــامل :شـ
مداخل ـهای ،پدیــده یــا مقولــۀ محــوری ،راهبردهــای عمــل و پیامدهاســت ،انجامشــده تــا
نظمــی منطقــی و روشــمند دربــارۀ دادههــا و ارتباطشــان بــا یکدیگــر ایجــاد شــود .پــس از
کدگــذاری محــوری و کشــف مقــوالت فرعــی ( 49مقولــه) پژوهــش ،وارد مرحلــۀ نهایــی
یعنــی کدگــذاری گزینشــی یــا انتخابــی شــد .در ایــن مرحلــه ،مقــوالت اصلــی ( 14مقولــه)
بهمنظــور شــکلگیری چهارچــوب نظــری اولیــه بــه مقــوالت فرعــی کــه در بخــش کدگــذاری
محــوری معرفــی شــدند ،مرتبــط شــدند.
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در جــدول شــمارۀ ( ،)2ابتــدا مقــوالت اصلــی و فرعــی حاصــل از کدگــذاری بــاز ،محــوری
و گزینشــی را خواهیــم آورد و در ادامــه (جــدول شــمارۀ  )3بــه دلیــل مفصــل بــودن بیــان
تمــام مفاهیــم ( 609عبــارت) ،بــهذکــر مفاهیــم مرتبــط بــا مقولههــای اصلــی «تبعــات
فرهنگــی» و « تبعــات سیاســی -اجتماعــی» کــه مقولــۀ اول ،شــامل  2مؤلفــه یــا مقولــۀ
فرعــی« ،رشــد و شــکوفایی شــخصیت فــردی» و«رشــد و شــکوفایی اجتماعــی» و مقولــۀ
دوم ،شــامل  4مؤلفــه یــا مقولــۀ فرعــی «افزایــش آگاهیهــای سیاســی و اجتماعــی»،
«تغییــر نــگاه مخاطــب بــه مفهــوم قــدرت»« ،دولتهــا و احتــرام بــه حقــوق شــهروندی» و  
«مشــروعیت بخشــی بــه دولتهــا» اســت ،اکتفــا میکنیــم:
جدول  .2مقوالت اصلی و فرعی حاصل از کدگذاری
مقوالت اصلی

مقوالت فرعی (مؤلفهها)
موانع و تهدیدات سیاسی
موانع و تهدیدات ارتباطی
موانع و تهدیدات اقتصادی

مقابله با آسیبهای فضای

حاکم بودن فضای انحصاری و سوءاستفاده از رسانهها

رسانهای

بیاعتمادی به روزنامهنگاری شهروندی
عدم پشتوانۀ علمی در روزنامهنگاری شهروندی
عدم مشروعیت و نگاه منفی به روزنامهنگاری شهروندی
بیاعتمادی به روزنامهنگاری سنتی

توسعۀ فناوریهای ارتباطی و

نفوذ و قدرت فضای مجازی

اطالعاتی

توسعۀ فناوریای ارتباطی

شکسته شدن انحصارگرایی و
گردش آزاد اطالعات

از میان رفتن تمرکزگرایی در حوزه رسانهای
دسترسی آسان به اطالعات
فراهم کردن زیرساختهای ارتباطی از سوی دولت
ضرورت توجه والدین به محتوای دریافتی فرزندان از فضای مجازی
ضرورت تعبیه قوانین مصونیتبخش برای خانوادهها در استفاده از فضای

اثرپذیری افراد خانواده از فضای
مجازی

مجازی
برنامهریزی برای افزایش سواد رسانهای خانوادهها
تولید محتوای مناسب در فضای مجازی برای خانوادهها
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ادامه جدول  .2مقوالت اصلی و فرعی حاصل از کدگذاری
مقوالت فرعی (مؤلفهها)

مقوالت اصلی
		
توجه به ساختار محتوایی
رسانهها

جهتگیری کنشی فعاالنه
شهروندان
تعامل بین رسانههای جریان اصلی
و رسانههای اجتماعی

تولید محتوا در روزنامهنگاری شهروندی

اهمیت تولید محتوا از سوی شهروندان در ترغیب مشارکت اجتماعی
جریانسازی محتوای مفید و مناسب در فضای مجازی
تمایل شهروندان به تولید محتوا در روزنامهنگاری شهروندی
مردمی بودن محتوای روزنامهنگاری شهروندی
تکامل و معنایابی شهروندان در تعامل با فضای مجازی
ترکیب رسانۀ سنتی و مجازی
جایگزین بودن رسانههای مجازی
شفافسازی و اصالح قوانین

ساماندهی و تدوین قوانین
مناسب

تدوین قوانین موجد آزادیهای مدنی
ضرورت تصویب قانون جامع
رسانهای در کشور
تغییر نگرش منفی نسبت به مشارکت اجتماعی

توانمندسازی فرهنگی شهروندان

ارتقای سواد رسانهای و آموزش شهروندان
تقویت آگاهیهای اجتماعی شهروندان
فهم تهدیدگونۀ مدیران از فضای مجازی

پذیرش و گسترش روزنامهنگاری
شهروندی

نبود نگاه علمی به روزنامهنگاری شهروندی در کشور
شرایط اجتماعی و سیاسی ایران
روزنامهنگاری شهروندی و تغییر نگاه به مفهوم شهروند

عدم دخالت دولتها و به رسمیت

کاهش اقتدار دولتها در فضای رسانهای

شناختن استقالل رسانهها

پذیرش استقالل و آزادی عمل رسانهها
تقویت روحیه مطالبه گری
تقویت گسترۀ همگانی و تفاهم بین اذهانی

تقویت حوزۀ عمومی و جامعۀ

نهادینهسازی فرهنگ گفتوگو

مدنی

تقویت اعتماد اجتماعی
تقویت مشارکت مدنی
تقویت روحیۀ انتقادی شهروندان
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ادامه جدول  .2مقوالت اصلی و فرعی حاصل از کدگذاری
مقوالت فرعی (مؤلفهها)

مقوالت اصلی

رشد و شکوفایی اجتماعی

تبعات فرهنگی

رشد و شکوفایی شخصیت فردی
تغییر نگاه مخاطب به مفهوم قدرت

تبعات سیاسی -اجتماعی

دولتها و احترام به حقوق شهروندی
مشروعیتبخشی به دولتها
افزایش آگاهیهای سیاسی و اجتماعی

جدول  .3نمونهای از عبارت تلخیصشده برای ساخت مقوالت فرعی و اصلی
مقوله اصلی

مقولههای فرعی

گویهها و عبارتهای تلخیصشده

رشد و شکوفایی

روزنامهنگاری شهروندی و رشد شخصیت فردی

شخصیت فردی

تبعات فرهنگی

شبکه های اجتماعی و ظهور نمودهای جدید شخصیتی در افراد
تمایل به خودافشایی در کاربران شبکههای اجتماعی

رشد و شکوفایی
اجتماعی

روزنامهنگاری شهروندی و رشد شخصیت اجتماعی
روزنامهنگاری شهروندی و افزایش مشارکت شهروندان
جامعۀ شبکهای مبتنی بر مشارکت

افزایش آگاهیهای
سیاسی و اجتماعی

تغییر نگاه مخاطب
به مفهوم قدرت
تبعات سیاسی-
اجتماعی

اطالعات کاالی اساسی شبکههای اجتماعی
شهروندان و دسترسی بیشتر به اطالعات در دنیای کنونی
تنوع و تعدد رسانهها؛ ویژگی دنیای جدید
شبکههای اجتماعی و تغییر نگاه به مفهوم قدرت
شبکههای اجتماعی و نرم شدن مفهوم قدرت
عادیانگاری سیاسیون در دنیای کنونی از سوی شهروندان
شهروندان؛ تابع نظامهای سیاسی جدید

دولتها و احترام به

دولتها و احترام به فضای مجازی

حقوق شهروندی

دولتها و زمینهسازی برای تولید محتوا در شبکههای اجتماعی
دولتها و افزایش آگاهی مخاطبان

مشروعیت بخشی به
دولتها

رسانههای مجازی و مشروعیتبخشی به دولتها
فضای مجازی و گسترش دموکراسیهای غیرمستقیم
اینترنت؛ فرصتی برای مشارکت برابر افراد در جامعه
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برآینــد مطالعــات در ایــن پژوهــش منجــر بــه شــکلگیری الگــوی ذیــل براســاس
پارادایــم گرنــدد تئــوری اســتراوس و کوربیــن شــده اســت:
شکل  .1طراحی الگو از روزنامهنگاریشهروندی به منظور ارتقای حقوق شهروندی در ایران

بحث و نتیجهگیری
ایــن پژوهــش بــا هــدف طراحــی و ارائــۀ الگــو از روزنامهنــگاریشــهروندی بــهمنظــور
ارتقــای حقــوق شــهروندی در ایــران براســاس نظریــۀ دادهبنیــاد آغــاز شــده اســت .از
ایــن منظــر ،از رهیافــت پژوهــش کیفــی نظریــۀ دادهبنیــاد براســاس مــدل پارادایمــی
گرنــدد تئــوری بهــره بــرده اســت .دادههــای پژوهــش از فراینــد مصاحبــۀ عمیــق بــا 25
نفــر از اســاتید و صاحبنظــران حوزههــای علــوم ارتباطــات اجتماعــی و جامعهشناســان
متخصــص در حوزههــای روزنامهنــگاری ،رســانه و شــبکههای اجتماعــی کــه بهواســطۀ
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روش نمونهگیــری هدفمنــد و نظــری انتخــاب و از طریــق کدگــذاری نظــری تحلیــل شــده
بودهانــد ،بــه اشــباع نظــری رســیده اســت  .
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه الگــوی روزنامهنــگاریشــهروندی بــهمنظــور ارتقــای
حقــوق شــهروندی در ایــران از  14مقولــۀ اصلــی 49 ،مقولــۀ فرعــی و  609مفهــوم بــه
اشــباع نظــری رســده اســت و براســاس عناصــر پارادایــم گرنــدد تئــوری اســتراوس و کوربیــن
( ،)1998الگویــی از روزنامهنــگاریشــهروندی بــهمنظــور ارتقــای حقــوق شــهروندی در
ایــران برســاخته شــده اســت .براســاس الگــوی برساختهشــده مــی تــوان چنیــن گفــت  :

ّ
شــرایط علــی توســعه روزنامهنــگاری
مقابلــه بــا آســیبهای فضــای رســانهای ،یکــی از
شــهروندی در ایــران اســت کــه مقــوالت فرعــی ماننــد موانــع و تهدیــدات سیاســی ،موانــع
و تهدیــدات ارتباطــی ،موانــع و تهدیــدات اقتصــادی ،حاکــم بــودن فضــای انحصــاری و
سوءاســتفاده از رســانهها ،بیاعتمــادی بــه روزنامهنــگاری شــهروندی ،نبــود پشــتوانه
علمــی در روزنامهنــگاری شــهروندی ،عــدم مشــروعیت و نــگاه منفــی بــه روزنامهنــگاری
شــهروندی و بیاعتمــادی بــه روزنامهنــگاری ســنتی را در خــود جــای داده اســت.
بــرای تحلیــل ،واکاوی و بررســی موانــع و تهدیــدات سیاســی ،اقتصــادی ،ارتباطــی و نیــز
فضــای انحصــاری حاکــم بــر رســانهها و سوءاســتفاده از آنهــا ،میتــوان بــه آرای یورگــن
هابرمــاس و اندیش ـههای انتقــادی او اشــاره کــرد مبنــی بــر اینکــه «ارﺗﺒﺎﻃﺎت افقــی ﻣﻴﺎن

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺟﺎی ﺧﻮد را بــه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻤﻮدی ﻣﻴﺎن رســانههای تــودهای ﻛﻪ اغلـب ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ 
دوﻟﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و مشــتریاند داده اســت و ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎﻃﺎت مشــارکتی ﺗﻨﮓﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ»
(دونــی و فنتــون .)2003 ،لــذا ایــن موانــع و تهدیــدات ارتباطــی ،سیاســی و اقتصــادی
حاکــم بــر جامعــه بــا اندیشــههای آدورﻧﻮ و ﻫﻮرﻛﻬﺎﻳﻤﺮ درﺑﺎرۀ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺣﺮﻛﺖ 
بهســوی جامعــهای بهشــدت دولتــیﺷﺪه همسوســت (ﺳﺎﻟﺘﺮ.)139 :1383،
«موانــع و تهیــدات سیاســی؛ ارتباطــی ،اقتصــادی و اجتماعــی بایــد در جامعــه ،کمتــر
و کمتــر شــوند و شــهروندان روزنامهنــگار بــدون واهمــه بــه کار خــود ادامــه دهنــد .آنهــا
خــود ســاز و کارهــای محیــط رسانهایشــان را ایجــاد میکننــد و احتیاجــی بــه دخالــت
دولتهــا نیســت( ».خبــرۀ کــد .)21
توســعۀ فناوریهــای ارتباطــی و اطالعاتــی -کــه خــود شــامل مقــوالت فرعــی :نفــوذ
و قــدرت فضــای مجــازی و توســعۀ تکنولوژیهــای ارتباطــی اســت -بــه عنــوان یکــی دیگــر
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از شــرایط علــی روزنامهنــگاری شــهروندی مطــرح اســت .بــه بیــان دقیقتــر ،افزایــش
دسترســی بــه فناوریهــای ارتباطــی و اطالعاتــی و رشــد قابــل توجــه امکانــات و خدماتــی
کــه ایــن فناوریهــا در اختیــار کاربــران قــرار میدهنــد ،ســبب شــده اســت تــا شــهروندان
عصــر اطالعــات بیــش از هــر زمــان دیگــری بــر فراینــد ارتباطــات اثــر گذارنــد ،رســانههای
جدیــد را برگزیننــد و بــا خواســتهها و آرای خــود ،رونــد گزینــش و برجستهســازی اخبــار
را در رســانههای جریــان اصلــی 1تحتتأثیــر قــرار دهنــد .در ایــن مســیر شــهروندان ،خــود
محتــوای مــورد نظــر ارتباطــی را تولیــد و در شــبکههای اجتماعــی ،2وبالگهــای شــخصی
و رســانههای شــهروندی 3منتشــر میکننــد و بــه اشــتراک میگذارنــد .از ایــن رو ،رونــد
تولیــد و نشــر اطالعــات ،رنــگ و رویــی دیگــر یافتــه اســت.
«یکــی از دالیــل رشــد روزنامهنــگاری شــهروندی در ایــران ،افزایــش اســتفاده از

ً
خصوصــا بــا اســتفاده از گوشــیهای موبایــل اســت تــا حــدی کــه حتــی
فضــای مجــازی
در روســتاهای کوچــک نیــز بخشــی از اطالعرســانیها از طریــق اینترنــت و شــبکههای
اجتماعــی انجــام میشــود» (خبــرۀ کــد .)17
لــذا مفهــوم «روزنامهنــگاری آماتــور» اگــر چــه مفهومــی جدیــد در عرصــۀ روزنامهنــگاری
محســوب نمیشــود ،امــا بــه مــدد فناوریهــای رســانهای ،ایــن مســئله همــه گیــر شــده
و هــر شــهروند بــا همــراه داشــتن یــک تلفــن موبایــل و یــا یــک تبلــت بــه خبرنــگاری
فعــال در عرصــۀ فعالیتهــای اجتماعــی تبدیــل شــده اســت (قوانلــو قاجــار  .)7 :1394 ،در
ایــن ارتبــاط ،باباخانــی ( )1391نیــز در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه اســت
کــه رابطــۀ معنــاداری بیــن نقــش و تأثیــر ارتباطــات مجــازی بــر شــکلگیری روزنامهنــگاری
شــهروندی وجــود دارد.
شکســته شــدن انحصارگرایــی و گــردش آزاد اطالعــات کــه خــود شــامل مقــوالت فرعــی
چــون :از میــان رفتــن تمرکزگرایــی در حــوزۀ رســانهای ،دسترســی آســان بــه اطالعــات و
فراهــم نمــودن زیرســاخت ارتباطــی از ســوی دولــت اســت نیــز بهعنــوان یکــی دیگــر از
شــرایط علــی روزنامهنــگاری شــهروندی قلمــداد میشــود« .قطعـ ً
ـا توســعۀ زیرســاختهای

ارتباطــی کــه دولــت مســتقیم یــا غیرمســتقیم در آن دخیــل بــوده اســت ،باعــث گســترش
1 . Mainstream
2 . Social Networks
3 . Citizen Media
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روزنامهنــگاری شــهروندی و شــکلگیری مفهــوم شــهروند روزنامهنــگار شــده اســت» (خبــرۀ
کــد .)20
بــا ایــن رویکــرد ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺗﻌﺮﯾﻒ  ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺨﺎﻃب را
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺑﺎ  اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ  و اﺳﺘﺒﺪاد در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ 
رﻗﺎﺑﺖ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽاش ،اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﻣﯿﺎن ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﻣﺮزی متصــور نیســت .زﯾﺴﺖﺑﻮم ﺧﺒﺮی جدیــد،
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﺗﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری وارد دوران ﺿﺪ اﻧﺤﺼﺎری و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ 
ﺷﻮد (مســعودی.)7 :1391 ،
از شــرایط زمینــهای ایــن الگــو میتــوان بــه ســاختار محتوایــی رســانهها و توجــه
ویــژه بــه آنهــا اشــاره کــرد کــه ایــن موضــوع ،مقوالتــی فرعــی همچــون :تولیــد محتــوا
در روزنامهنــگاری شــهروندی ،جریانســازی محتــوای مفیــد و مناســب و اهمیــت تولیــد
محتــوا ازســوی شــهروندان در ترغیــب مشــارکت اجتماعــی را در برمیگیــرد« .تمامــی
شــهروندان میتواننــد دســت بــه تولیــد محتــوا بزننــد و ایــن تولیــد محتــوا ازآنرو کــه
باعــث شــکوفایی فــردی و اجتماعــی آنهــا میشــود؛ بــرای مشــارکت شــهروندان در ســایر
فعالیتهــای اجتماعــی نیــز زمینهســاز اســت کــه البتــه نبایــد از نقــش روشــنفکران و
صاحبــان فکــر در تولیــد محتــوا غافــل بــود کــه اغلــب بــه جریانســازی رســانهای منجــر
میشــود( ».خبــرۀ کــد .)9
رحمانــی فضلــی و صادقــی ( )1391در نتایــج پژوهــش خــود تصریــح میکننــد کــه بــرای
جلــب مشــارکت شــهروندان در امــور مختلــف جامعــه ،دو راه وجــود دارد :یکــی تعامــل
مســتقیم و رودررو و دیگــری ،مشــارکتغیرمســتقیم  از آنجــا کــه شــیوه اوّ ل مســتلزم
صــرف هزینــه ،وقــت و نیــروی انســانیزیــادی اســت ،امــروزه در غال ـب کشــورهای دنیــا از
رســانههای جمعــی درراســتای جلــب مشــارکتهای عمومــیاســتفاده میشــود .در واقــع،
رســانهها از طریــق بسترســازی میتواننــد زمینههــای تقویــت و مشــارکت شــهروندان را
فراهــم ســازند.
از دیگــر شــرایط زمینــهای ایــن الگــو میتــوان بــه جهتگیــری کنشــی و فعاالنــه
شــهروندان اشــاره کــرد کــه شــامل مقولههایــی فرعــی همچــون :تمایــل شــهروندان
بــه تولیــد محتــوا در روزنامهنــگاری شــهروندی ،مردمــی بــودن محتــوای روزنامهنــگاری
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شــهروندی و تکامــل و معنایابــی شــهروندان در تعامــل بــا فضــای مجــازی میشــود .بایــد
افــزود ایــن شــرط ،روزنامهنــگاری شــهروندی را برخاســته از نیــاز شــهروندان و شــکلگیری
روزنامهنــگاری شــهروندی را بهواســطۀ عالقهمنــدی شــهروندان بــه گفتوگــوی آزاد
و بیواســطه تلقــی میکنــد« .شــهروندان درراســتای نیــاز بــه دانســتن و گفتوگــوی
آزاد و بــدون واســطه ،عالقهمنــد بــه روزنامهنــگاری شــهروندی میشــوند و شــهروندان
در تعامــل بــا یکدیگــر در فضــای مجــازی بــه تکامــل و معنایابــی از خویــش و دیگــری
میپردازنــد کــه مشــارکت نیــز جزئــی از آن اســت» (خبــرۀ کــد .)25
در حقیقــت ،روزنامهنــگاری ســایبر ایــن امــکان را فراهــم مــی ســازد کــه روزنامهنــگار،
قالــب و شــکل بیــان تــک رســانهای یــا چنــد رســانهای را بــه نظــر و تشــخیص خــود
انتخــاب کنــد؛ بــا مخاطبــان وســیعی در تعامــل و گفتوگــو قــرار گیــرد و تولیــدات خــود
را بــا ســایر تولیــدات پیونــد زنــد .در ایــن فضــا ،و بــا ایــن قابلیتهــای جدیــد ،اشــکال
جدیــدی از روزنامهنــگاری پدیــدار میشــود کــه میتــوان آنهــا را روزنامهنــگاری مبتنــی بــر
حاشــیهنگاری ،روزنامهنــگاری مبتنــی بــر منبــع نامحــدود و روزنامهنــگاری فراســازگارانه
نامیــد (شــکرخواه.)40 :1384 ،
در ادامــه میتــوان بــه اثرپذیــری افــراد خانــواده از فضــای مجــازی کــه شــامل
مقولههــای فرعــی چــون :ضــرورت توجــه والدیــن بــه محتــوای دریافتــی فرزنــدان از فضــای
مجــازی ،ضــرورت تعبیــه قوانیــن مصونیــت بخــش بــرای خانوادههــا در اســتفاده از فضــای
مجــازی ،تولیــد محتــوای مناســب در فضــای مجــازی بــرای خانوادههــا و برنامهریــزی بــرای
افزایــش ســواد رســانهای خانوادههــا اشــاره کــرد« .خانــواده هــا آســیب پذیرتریــن قشــر در
برخــورداری از رســانههای شــهروندی و فضــای مجــازی هســتند کــه توجــه جــدی والدیــن در
اســتفاده فرزنــدان از فضــای مجــازی را میطلبــد کــه ایــن کنتــرل نبایــد محســوس و باعــث
آزار فرزنــدان شــود» (خبــرۀ کــد )14
«دولتهــا بایــد خانوادههــا را در اســتفاده از فضــای مجــازی بــا تصویــب قوانیــن
صحیــح حمایــت کننــد ،ضمــن آن کــه اســتفادۀ صحیــح از شــبکههای اجتماعــی و
روزنامهنــگاری شــهروندی باعــث پویایــی خانوادههــا میشــود» (خبــرۀ کــد .)23
ُ
درﻛﻨﺶﻫﺎی اجتماعــی ،ﻋﺪم اﻧﻌﻜﺎس ﭘﻴﺎم اﻳﻦ 
همچنیــن یکــی از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اصلــی

ُﻛﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اســت کــه نکتــۀ راﻫﮕﺸا و کلیــدی اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
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رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ُﻛﻨﺸﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮۀ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی اﻳﻦ ﭘﻴﺎمﻫﺎ را ﻣﻨﻌﻜﺲ 
میکننــد .همچنیــن یکــی از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ُﻛﻨﺸﮕﺮ ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮی ﺑﺮای

ُ
ﺑﻪ ﻛﻨﺶﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ (خانیکــی و کوهســتانی،
ﺷﻜﻞ دادن
.)35 :1394
تعامــل بیــن رســانههای جریــان اصلــی و رســانههای اجتماعــی نیــز کــه شــامل مقوالتــی
فرعــی همچــون :ترکیــب رســانۀ ســنتی و مجــازی و بحــث جایگزیــن بــودن رســانههای
مجــازی اســت نیــز بهعنــوان شــرایط مداخلــهای در ایــن الگــو مطــرح میشــود .بــا ایــن
نــگاه ،شــکلگیری گســترۀ همگانــی بــه تعامــل ســازنده بیــن رســانههای حرفــهای و
شــهروندی وابســته اســت؛ چراکــه فضــای رســانهای فضایــی یکپارچــه اســت و رســانههای
جایگزیــن در امتــداد رســانههای جریــان اصلــی مطــرح میشــوند.
در ایــن ارتبــاط ،ســون گان نــاه و ماســاهیرو یاماماتــو ( )2015در پژوهــش خــود بــا
عنــوان «بسترســازی اقتبــاس و اســتفاده از روزنامهنگاریشــهروندی در روزنامههــای
آنالیــن» بــهبررســی ایــن موضــوع میپردازنــد کــه روزنامهنــگاری حرفــهای تــا چــه حــد
از روزنامهنــگاری شــهروندی اقتبــاس و اســتفاده میکنــد و شمشــادی ( )1392نیــز در
پژوهــش خــود نشــان میدهــد کــه روزنامهنــگاران حرفــه ای ،مطالــب منــدرج شــهروند-
خبرنــگاران در شــبکۀ اجتماعــی فیــس بــوک را دارای اعتبــار دانســته و بــا داشــتن نگــرش
مثبــت نســبت بــه آنهــا ،ایــن اخبــار را پیگیــری و بازنشــر میکننــد و بــرای تأییــد اخبــار
رســمی مــورد اســتفاده قــرار میدهنــد.
«فضــای رســانهای فضــای یکپارچــه و یکدســتی اســت و روزنامهنــگاری ســنتی و
شــهروندی در راســتای هــم و بــرای تکمیــل هــم هســتند و جدایــی میــان آنهــا قائــل تصــور
نیســت و نمیتــوان پیشــرفت یکــی را درراســتای اضمحــال دیگــری دیــد» (خبــرۀ کــد .)2
ســاماندهی و تدویــن قوانیــن مناســب کــه شــامل مقــوالت فرعــی :شفافســازی و
اصــاح قوانیــن ،تدویــن قوانیــن موجــد آزادیهــای مدنــی و ضــرورت تصویــب قانــون
جامــع رســانهای در کشــور نیــز بــه عنــوان یکــی دیگــر از شــرایط مداخلـهای مطــرح هســتند.
یعنــی از یــک ســو دولــت هــا بایــد بــه کــم کــردن موانــع قانونــی رســانههای شــهروندی
و دسترســی آســان بــه فضــای مجــازی مبــادرت نمــوده و از ســوی دیگــر تصویــب قانــون
و توســعه فرهنــگ بــرای دسترســی آســان بــه اطالعــات در کنــار وضــع شــدن مقــررات
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بــرای مشــارکت در فضــای مجــازی بــا اهمیــت مینمایــد« .دسترســی آســان و بــدون
فیلتــر بــه اطالعــات از پیــش شــرطهای دســتیابی بــه دموکراســی اســت کــه زمینهســاز
مشــارکت شــهروندان اســت .در ایــن زمینــه ،اصــاح یــا تصویــب قوانیــن الــزامآور ضــروری
و فرهنگســازی بــرای نحــوۀ مشــارکت توســط دولتهــا کمککننــده خواهــد بــود» (خبــرۀ
کــد .)23
در نهایــت توانمندســازی فرهنگــی شــهروندان کــه خــود شــامل مقــوالت فرعــی:
تغییرنگــرش منفــی نســبت بــه مشــارکت اجتماعــی ،ارتقــای ســواد رســانهای و آمــوزش
شــهروندان و تقویــت آگاهیهــای اجتماعــی شــهروندان بــوده اســت؛ بــه عنــوان مقولــۀ
اصلــی ســوم ،شــرایط مداخل ـهای در مــدل برساختهشــدۀ روزنامهنــگاری شــهروندی مطــرح
هســتند؛ یعنــی دولتهــا بایــد ضمــن فراهــم کــردن زمینــۀ مشــارکت مــردم در امــورات
مختلــف جامعــه بهواســطۀ تقویــت آگاهــی اجتماعــی و از بیــن بــردن حــس بدبینــی در
مــردم نســبت بــه مشــارکت اجتماعــی بــه تقویــت و ارتقــای ســواد رســانهای شــهروندان
بهواســطۀ فراینــد آمــوزش از طریــق مکانیســمهای مختلــف جامعهپذیــری -خاصــه نهــاد
رســانه و نهــاد آمــوزش -مبــادرت ورزنــد .نتایــح تحقیقــات شــیبانی و ســپهوند ()1393
کــه بــه بررســی رابطــۀ کمــی و کیفــی برنامههــای تلویزیونــی و آگاهــی از حقــوق شــهروندی
پرداختهانــد نیــز بــر ایــن موضــوع تأکیــد میکنــد .یافتههــای تحقیــق نشــان میدهــد
کــه تلویزیــون در بــاال بــردن آگاهــی مــردم در زمینــۀ حقــوق شــهروندی مؤثــر اســت و
زمینــه را بــرای تحقــق دموکراســی و جامعــۀ شــهروندمدار فراهــم میکنــد« :دولتهــا
وظیفــۀ ســترگی در نهادینهســازی حــس مشــارکت در شــهروندان بــر عهــدهدارنــد .افزایــش
آگاهیهــای عمومــی و ســواد رســانهای مــردم بایــد بهطــور مــداوم و همهگیــر دنبــال
شــود و البتــه فراهمســازی زمینههــای مشــارکت صحیــح مهمتــر و حیاتیتــر اســت»
(خبــرۀ کــد .)6
امــا پدیــده و یــا مقولــۀ محــوری شناساییشــده در الگــوی پیــش رو پذیــرش و
گســترش روزنامهنــگاری شهروندیاســت .ایــن مقولــۀ اصلــی خــود شــامل مقــوالت فرعــی
همچــون :نبــود نــگاه علمــی در روزنامهنــگاری شــهروندی ،روزنامهنــگاری شــهروندی و تغییــر
نــگاه بــه مفهــوم شــهروند  ،شــرایط اجتماعــی و سیاســی ایــران و فهــم تهدیدگونــۀ مدیــران
از فضــای مجــازی اســت.
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راهبــرد عمــل در الگــوی ارائهشــده ،عــدم دخالــت دولتهــا و بــه رســمیت شــناختن
اســتقالل رســانهها و تقویــت حــوزۀ عمومــی و جامعــۀ مدنــی اســت .تقویــت حــوزۀ
عمومــی و جامعــه مدنــی شــامل مقــوالت فرعــی چــون :نهادینــه ســازی فرهنــگ گفتوگــو،
تقویــت روحیــۀ مطالبهگــری ،تقویــت گســتره همگانــی و تفاهــم بیناالذهانــی ،تقویــت
روحیــۀ انتقــادی در شــهروندان ،تقویــت مشــارکت مدنــی و تقویــت اعتمــاد اجتماعــی
اســت .بدینترتیــب ،روزنامهنــگاری شــهروندی بهواســطه تولیــد محتــوا توســط 
شــهروندان ،موجــب نهادینهســازی فرهنــگ گفتوگــو در مــردم ،دســتیابی بــه خیــر جمعــی
و کنشهــای اجتماعــی همســو ،ارتقــای روحیــۀ مطالبهگــری شــهروندان و نقــد عملکــرد
دولتهــا میشــود .ایــن امــر ،تقویــت حــوزۀ عمومــی و جامعــۀ مدنــی را دربرخواهــد
داشــت .در ایــن ارتبــاط ،اشــاره بــه آرای آلــن ( )1394قابــل تأمــل اســت؛ او برایــن بــاور
اســت کــه روزنامهنــگاری شــهروندی ،پدیــدهای اســت کــه بــا بــه چالــش کشــیدن مفهــوم
روزنامهنــگاری ســنتی و معیارهــا و شــاخصههای آن پــا بــه عرصــه ظهــور نهــاد و بــا تکیــه
بــر اهــرم فنآوریهــای نویــن ،هــر روز بــر قــدرت ونفــوذ خــود درمیــان کاربــران افــزوده
اســت .ایــن نــوع روزنامهنــگاری کــه خــود را بــه روزنامهنــگاری مدنــی نزدیــک میکنــد ،بــه
نقــش بیبدیــل روزنامهنــگاری شــهروندی در مشــارکت مدنــی شــهروندان در امورمرتبــط بــا
خــود و نیــز امــور مرتبــط بــا دولــت و حکومــت اشــاره مــی کنــد« .روزنامهنــگاری شــهروندی

حتمـ ً
ـا باعــث بهتــر شــدن شــکل گفتوگوهــا در جامعــه و شــکلگیری کنشهــای همســو
میشــود؛ آنجــا کــه هدفــی کــه مــورد مطالبــۀ عمــوم اســت ،مطــرح میشــود کــه گاه
ایــن موضــوع در نقــد عملکــرد دولتهــا ،بهخصــوص در کشــورهایی مثــل ماســت کــه
گاه بهدلیــل مصالحــی بعضــی از مشــکالت در رســانههای نوشــتاری یــا صداوســیما مطــرح
نمیشــود کــه همیــن موضــوع یعنــی تقویــت جامعــۀ مدنــی» (خبــرۀ کــد .)10
همچنیــن تحقیقــات گــود و دیگــران( )1393نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره مــی کنــد.

ً
عمدتــا تغذیهکننــده
آنهــا معتقدنــد« :روزنامهنــگاری شــهروندی در مفهومــی گســتردهتر،
و تقویتکننــدۀ قــوۀ تخیــل دموکراتیــک اســت ،زیــرا دســتکم ،امــکان بالقــوهای بــرای
تبدیــل خبــر و روزنامهنــگاری بــه بخشــی از «گفتوگــو» بــه وجــود مــیآورد و موجــب 
تقویــت گفتوگــوی دموکراتیــک میشــود؛ کاری کــه بــا آرمانهــای یورگــن هابرمــاس و
جیمــز کــری مطابقــت دارد و آن را بازتــاب میدهــد»  .
در موضــوع عــدم دخالــت دولتهــا و بــه رســمیت شــناختن اســتقالل رســانهها نیــز
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میتــوان بــه مقــوالت فرعــی همچــون :کاهــش اقتــدار دولتهــا در فضــای رســانهای و
پذیــرش اســتقالل و آزادی عمــل رســانهها در انجــام فعالیتهــای رســانهای اشــاره کــرد.
بدیــن ترتیــب کــه دولتهــا بایــد بــرای ماهیــت و مختصــات فضــای وب ،احتــرام قائــل
شــده ،فعالیتهــای اجتماعــی و سیاســی در فضــای مجــازی را بــه رســمیت بشناســند
ً
شــهروندی جــدا پرهیــز
و از ارائــۀ هرگونــه مداخلــۀ دســتوری و تجویــزی در رســانههای
کننــد .ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس نیــز ﺣﻮزۀ عمومــی ،فضایــی اجتماعــی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻨﺶ 
ارتباطــی ﺗﻮﻟﻴﺪ میشــود و ﺣﻮزۀ عمومــی پیرامونــی ،ﺑﺎﻳﺪ مبتنــی ﺑﺮ جامع ـهای مدنــی ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﻏﻴﺮحکومتــی ،ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدی و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺧﺘﻴﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﻮزۀ عمومــی در ﺑﺨﺶ اجتماعــی زﻳﺴﺖ ﺟﻬﺎننــد و اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﭘﺪﻳﺪ 
میآورنــد ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﻬﻮد در ﺣﻮزهﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺣﻮزۀ عمومــی ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﻨﺪ (ﺳﺎﻟﺘﺮ.)140 :1383 ،
در نهایــت میتــوان بــه پیامدهــای کاربســت راهبــرد عمــل اشــاره داشــت کــه شــامل
دو مقولــۀ اصلــی تبعــات فرهنگــی و تبعــات سیاســی -اجتماعــی اســت .در مقولــۀ تبعــات
فرهنگــی ،میتــوان بــه مقولههــای فرعــی همچــون :رشــد و شــکوفایی شــخصیت فــردی و
رشــد و شــکوفایی اجتماعــی و در مقولــه تبعــات سیاســی -اجتماعــی بــه مقــوالت فرعــی:
افزایــش آگاهیهــای سیاســی و اجتماعــی ،تغییــر نــگاه مخاطــب به مفهــوم قــدرت ،دولتها
و ضــرورت احتــرام بــه حقــوق شــهروندی و مشــروعیت بخشــی بــه دولتهــا اشــاره کــرد.
نتایــج تحقیقــات رســتگارخالد و دیگــران ( )1394نیــز بــر ایــن موضــوع اشــاره دارد .آنهــا
در مقالـهای بــه ارائــۀ چهارچوبــی مفهومــی بــرای شــهروندی دموکراتیــک پرداختهانــد .ایــن
پژوهــش ،حقــوق شــهروندی دموکراتیــک را نقطــۀ پیونــد مباحــث شــهروندی و دموکراســی
میدانــد .در ایــن رویکــرد ،شــهروندان بــا آگاهــی ازحقــوق شــهروندی ،خواهــان مشــارکت
در جامعهانــد و از طــرف دیگــر ،دموکراســی نیــز بــرای اســتقرار و تثبیــت ،نیازمنــد شــهروندی
دموکراتیــک اســت .همچنیــن عنایتــی و همــکاران ( )1391در تحقیقــی بــا موضــوع رابطــه
آگاهــی از حقــوق شــهروندی بــا رفتارهــای اجتماعــی دانشــجویان دریافتنــد کــه ســه بعــد
حقــوق مدنــی ،حقــوق سیاســی و حقــوق اجتماعــی ،دارای رابطــۀ معنــاداری بــا رفتارهــای
اجتماعیانــد و رفتارهــای اجتماعــی دانشــجویان ،انعکاســی از میــزان آگاهــی آنــان از
حقــوق شــهروندی اســت.
«شــکوفایی فــردی تــوأم بــا رشــد شــخصیت فــردی اســت .ایــن مهــم ،ظهــور نمودهــای
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جدیــد شــخصیتی در افــراد ،تابعیــت در نظامهــای سیاســی جدیــد و مبتنــی بــر دموکراســی
را میطلبــد؛ در حالــی کــه اطالعــات کاالی ضــروری شــبکههای اجتماعــی محســوب
میشــود .تولیــد محتــوا خودبــاوری و اعتمــاد بــه نفــس را بــه همــراه دارد و آزادی بیــان،
حــق دانســتن و مشــارکت خودآگاهانــه را در جامعــه گســترش میدهــد .مطالبــۀ حقــوق
شــهروندی ،عقلگرایــی و فردگرایــی ،از تبعــات اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی و باعــث
تلقــی اطالعــات بــه عنــوان کاالی اجتماعــی و نــه اقتصــادی اســت» (خبــرۀ کــد .)8
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