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چکیده

روزنامهنــگاریشهروندیبهنوعــیازروزنامهنــگاریاطــاقمیشــودكهاغلبتوسطشـهرونداِنغیرحرفــهایو

بيرونازسازمانرســانهایجرياناصلــیورســمیتوليدمیشــود،هرچندامكانداردحرفهایهــانيزدرتولیــد

ــور ــهمنظ ــهروندیب ــگاریش ــویروزنامهن ــۀالگ ــیوارائ ــش،طراح ــنپژوه ــدفای ــد.ه ــارکتکنن ــوامش محت

ارتقــایحقــوقشــهروندیدرایــرانبراســاسنظریــۀدادهبنیــاداســت.ازایــنرو،دادههــایپژوهــشاز25نفــراز

صاحبنظــرانوخبــرگانحــوزۀعلــومارتباطــاتوجامعهشناســانیکــهمتخصــصدرحــوزۀروزنامهنــگاری،رســانه

ــری ــطۀروشنمونهگی ــاختاریافتهوبهواس ــۀنیمهس ــتفادهازمصاحب ــااس ــد؛ب ــیبودهان ــبکههایاجتماع وش

ــلدادههــایحاصــلازمصاحبههــا ــرایتحلی ــنب ــردآوریشــدهاســت.همچنی ــدونظــری،انتخــابوگ هدفمن

ــی ــوالتاصل ــیومق ــوالتفرع ــهای(،مق ــوالتپای ــم)مق ــوراحصــایمفاهی ــریبهمنظ ــذارینظ ــدکدگ ازفراین

اســتفادهشــد.پــسازاشــباعنظــریدرمباحــثکارشناســیمطرحشــده،نتایــجپژوهــشپیــشرورابــهالگویــی

مطلــوبوجدیــدکــهشــامل14مقولــۀاصلــی،49مقولــۀفرعــیو609مفهــومبــود،ســوقدادکــهمقابلــهبــا

ــه ــیوب ــدمتمرکزگرای ــات،ع ــردشآزاداطاع ــیوگ ــدنانحصارگرای ــتهش ــانهای،شکس ــایرس ــیبهایفض آس

رســمیتشــناختناســتقالرســانههاوضــرورتتوجــهبــهحقــوقشــهروندیشــهروندانازجملــهمقولههــای

ــد. ــنپژوهشان ــیای اصل

واژه  های کلیدی
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مقدمه

ــگ ــترشفرهن ــیوگس ــشآگاه ــرایافزای ــیب ــوانمحمل ــوارهبهعن ــانههاهم ازرس

ــتثنا ــدهمس ــنقاع ــزازای ــدنی ــانههایجدی ــود.رس ــادمیش ــهی ــریدرجامع ــهگ مطالب

اجتماعــی،ظهــوروبــروزشــهروندان آنجــاکــهتحــوالتفّناورانــهو نبودهانــد؛تــا

روزنامهنــگار1رابــهواقعیتهــایاجتماعــیپیرامــونمــاتحمیــلکــردهاســت.

ازطرفــی،ارتقــایحقــوقشــهروندی،یکــیازمســائلجامعــهدرحــالگــذارایــراندر

عصــرجدیــدتلقــیمــیشــودتــاآنجــاکــهبــدونشــناختموانــعوبرنامهریــزیدرجهــت

ارتقــایکــموکیــفآن،مدیریــتتضادهــایاجتماعــیوســاماندهینظــموتوســعۀکشــور

اگــرغیرممکــننباشــد،حداقــلبســیارمشــکلخواهــدبــود.

ازســویدیگــر،افزایــشدسترســیبــهفناوریهــایارتباطــیواطاعاتــیورشــد

ــد، ــرارمیدهن ــرانق ــارکارب ــادراختی ــنفناوریه ــهای ــیک ــاتوخدمات ــهامکان قابلتوج

ــد ــرفراین ــریب ــاندیگ ــرزم ــشازه ــاتبی ــراطاع ــهروندانعص ــتش ــدهاس ــببش س

ــد ــاخواســتههاوآرایخــود،رون ــدوب ــدرابرگزینن ــد،رســانههایجدی ارتباطــاتاثرگذارن

ــد. ــراردهن ــرق ــی2تحتتأثی ــاناصل ــاررادررســانههایجری ــشوبرجستهســازیاخب گزین

ــدودرشــبکههای ــوایموردنظــرارتباطــیراتولی ــنمســیر،شــهروندان،خــود،محت درای

اجتماعــی3،وباگهــایشــخصیورســانههایشــهروندی4منتشــرمیکننــدوبــهاشــتراک

ــهاســت. ــگورویــیدیگــریافت ــدونشــراطاعــات،رن ــدتولی ــنرو،رون ــد.ازای میگذارن

درایــنزیســتبومجدیــد،بــهدلیــلمشــارکتمســتقیممخاطبــانرســانههادر

ســطوحشــهروندیومردمــی،فضایــیجدیــدبــرایمطالبــهحقــوقشــهروندیفراهــمشــده

)Bowman&Willis,2010(وایــنســؤالدرذهــنشــکلمیگیــردکــهآیــاروزنامهنــگاری

شــهروندیمیتوانــدموجــبارتقــایحقــوقشــهروندیدرایــرانشــودودرنهایــتآنرادر

قالــبالگویــیمفهومــیارائــهداد؟

لــذاایــنپژوهــش،بــرآناســتتــابــارهیافــتنظریــۀدادهبنیــادبــهطراحــیالگــوی

1.CitizensoftheJournalist
2.Mainstream
3.SocialNetworks
4.CitizenMedia
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مطلــوبازروزنامهنــگاریشــهروندیبــهمنظــورارتقــایحقــوقشــهروندیدرایــران

بپــردازد؛چراکــهپیشــبردبرنامههــایاصــاحوتغییــراجتماعــیوسیاســی،خــارجازدایــرۀ

ــرای ــیب رســانهها،بهخصــوصرســانههاینویــنوفعالیــتشــهروندانروزنامهنــگار،اقبال

کنشــگریوجلــبافــکارعمومــیندارنــد)کاســتلز،382:1393(.

پیشینۀ پژوهش

مهــدیزادهوشــیفته)1398(تحقیقــیبــاعنــوان»تأثیــرشــبکههایاجتماعــیبــر	

ــدکــهیافتههــایپژوهــشنشــانگر ــال«انجــامدادهان تحقــقدموکراســیدیجیت

میــزاناســتفادهبــاالازشــبکههایمجــازیوخدمــاتدولــتالکترونیــکووجــود

ــال ــیدیجیت ــکودموکراس ــتالکترونی ــی،دول ــبکههایاجتماع ــنش ــهبی رابط

اســت.

ســهامیودیگــران)1395(،درمقالــهایبــهبررســیرابطــهآگاهــیازحقــوق	

شــهروندیوکیفیــتزندگــیدربیــنزنــان44-25ســالشــهرشــیرازپرداختهانــد.

ایــنتحقیــقبــهروشپیمایــشوگــردآوریاطاعــاتازطریــقپرسشــنامهانجــام

شــدهاســت.نتایــجتحقیــقازرابطــۀمعنــادارمیــانحقــوقشــهروندیوکیفیــت

زندگــیســخنبــهمیــانآوردهاســت.

ارائــۀچهارچوبــیمفهومــی	 رســتگارخالدودیگــران)1394(،درمقالــهایبــه

بــرایشــهروندیدموکراتیــکپرداختــهاســت.ایــنپژوهــش،حقــوقشــهروندی

ــن ــد.درای ــدمباحــثشــهروندیودموکراســیمیدان دموکراتیــکرانقطــهپیون

رویکــرد،شــهروندانبــاداشــتنآگاهــیازحقــوقشــهروندی،خواهــانمشــارکت

درجامعهانــدوازطــرفدیگــر،دموکراســینیــزبــرایاســتقراروتثبیــت،نیازمنــد

شــهروندیدموکراتیــکاســت.ایــنتحقیــق،ازطریــقمطالعــاتاســنادیانجــام

شــدهاســت.

شــیبانیوســپهوند)1393(،درمقالــهایبــهبررســیرابطــهکّمــیوکیفــی	

برنامههــایتلویزیونــیوآگاهــیازحقــوقشــهروندیپرداختهانــد.ایــنپژوهــش

ازطریــقپیمایــشوبــاابــزارپرسشــنامهانجــامشــدهاســت.یافتههــایتحقیــق

ــوق ــهحق ــردمدرزمین ــیم ــردنآگاه ــاالب ــوندرب ــهتلویزی ــدک ــانمیده نش

شــهروندیمؤثــراســتوزمینــهرابــرایتحقــقدموکراســیوجامعــۀشــهروندمدار
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ــد. ــممیکن فراه

ــوق	 ــیازحق ــۀآگاه ــوعرابط ــاموض ــیب ــکاران)1391(،درتحقیق ــیوهم عنایت

ــدکــهســهبعــدحقــوق ــارفتارهــایاجتماعــیدانشــجویاندریافتن شــهروندیب

مدنــی،حقــوقسیاســیوحقــوقاجتماعــیدارایرابطــۀمعنــاداریبــارفتارهــای

اجتماعیانــدورفتارهــایاجتماعــیدانشــجویان،انعکاســیازمیــزانآگاهــیآنــان

ازحقــوقشــهروندیاســت.

ســونگجــیمیــن)2016(،درمقالــهایبــاعنــوانگفتوگــوازطریــقروزنامهنگاری،	

جســتجوبــرایســازماندهیاصــولروزنامهنــگاریشــهروندیوعمومــی،بــهبررســی

ــگاریعمومــیوشــهروندیدر ــردازدکــهجنبشهــایروزنامهن ایــنموضــوعمیپ

ــت ــکمنفع ــیدموکراتی ــهزندگ ــترب ــتهاندبیش ــهتوانس ــر،چگون ــالهایاخی س

ــهایــنموضــوعمیپــردازدکــهچگونــهانســانها ــهب برســاند.بحــثاصلــیمقال

درمکالمــاتخویــش،اخبــاررابــهعنــوانفراینــدیبــرایمذاکرههــایاجتماعــیو

ــد. ــگاریهــرروزهانتخــابمیکنن ــیروزنامهن ســازماندهیاصول

ســونگاننــاهوماســاهیرویاماماتــو)2015(1نیــزدرپژوهشــیبــاعنــوان	

»بسترســازیاقتبــاسواســتفادهازروزنامهنــگاریشــهروندیدرروزنامههــای

ــا ــهایت ــگاریحرف ــهروزنامهن ــدک ــوعمیپردازن ــنموض ــیای ــهبررس ــن«ب آنای

چــهحــدازروزنامهنــگاریشــهروندیاقتبــاسواســتفادهمیکنــد.ایــنمطالعــه

نشــانمیدهــدکــهتجربــهوســاختارکثرتگــرایجامعــهنقــشبســیارمهمــیرا

ــراندارد. ــطکارب ــدهتوس ــوایایجادش ــاسازمحت ــتفادهواقتب دراس

الغــذی)2014(2درمقالــهایدیگــربــاعنــوان»روزنامهنــگاریشــهروندیدرخیــزش	

مــردمســوریه،مشــکاتبیــانغربــیدربافــتمحلــی«بــهبررســیروزنامهنــگاری

ازنظــروی نــگاهمــردمســوریهودربطــنواقعــهمیپــردازد. از شــهروندی

روزنامهنــگاریشــهروندیدررونــددموکراســیجهــانعــربمؤثــروازاســتفادۀآن

ــراناســت. توســطتروریســتهانگ

ــیوخارجــی	 ــرســوابقتحقیــقنشــانمیدهــدکــهپژوهشهــایداخل مــروریب

1 . Nah, Sun Gun & Yamamato, Masahiro 

2 . Alghazi
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بــهاهمیــتوکارکردهــایمختلــفروزنامهنــگاریشــهروندیدرتحقــقدموکراســی

ــانصــدای ــرایبی ــزاریب ــردمواب ــگسیاســیم ــرفرهن ــذاریب ــال،تأثیرگ دیجیت

ــی ــهطراح ــیب ــایقبل ــکازپژوهشه ــیهیچی ــد،ول ــتدارن ــردمدالل ــهم خفت

ــگاریشــهروندیبهمنظــورارتقــایحقــوقشــهروندی ــوبازروزنامهن الگــویمطل

درایــرانبراســاسنظریــۀدادهبنیــادمبــادرتننمودنــد.امــریکــهایــنپژوهــش،

درصــددمطالعــۀآناســت.

مبانی نظری پژوهش

روزنامه نگاری شهروندی

اما واژۀروزنامهنــگاریشهروندیبراینخستينباردرسال2000ميادیبــکاررفت،

ــگاری ــزروزنامهن ــهنی ــوالتفّناوران ــرعتتح ــردد.س ــالهایدورتربازمیگ تجربۀآنبهس

نظری لحاظ به میتــوان کــه جایــی تــا اســت؛ كرده متفاوت گذشته از را شهروندی

از اجتماعــیوسياســی برفرايندهای اثرگذاری برای ازسویشهروندان كه را تاشهایــی

روزنامهنــگاریشهروندیجایداد انجاممیشــود،درچهارچــوب طريقرســانههایوقت

)خانیکــیوالونــدی،8:1390(.

آناين روزنامهنــگاری مانند روزنامهنگارانه، یکگونــۀ از شهروندی روزنامهنــگاری

ــرددكهاغلبتوسط ــگاریبازمیگ ــهبهآننوعازروزنامهن ــیک ــهصورت فراتررفتهاست؛ب

شـهرونداِنغیرحرفــهایوبيرونازسازمانرســانهایرســانههایجرياناصلــیورســمی

کننــد نيزدرتولیــدمحتــوامشــارکت امكانداردحرفهایهــا توليدمیشــود،هرچند

)عقیلــیوهاشــمی،165:1391(.

مفهوم حقوق شهروندی

براســاستفکــرفلســفییونانــیورومــی،جمهوریخواهــیمدنــیبــرنیــازشــهروندان

بــهعمــلسیاســیدرحــوزۀعمومــیومشــارکتفعاالنــهدریــکجامعــۀسیاســیبــهعنوان

ــرال،ایــنرویکــرد، ــاســنتلیب ــروآزادتأکیــدکــردهاســت.درمقایســهب شــهروندانبراب

ــرایوظایــفومســئولیتهادرتعامــلومشــارکتدرتصمیمگیریهــای جایــگاهبیشــتریب

.)Hoskinsetal,2012:12(ــد سیاســیفراهــممیکن

ــنتهای ــاتازس ــیاوق ــهروندیگاه ــومش ــعهمفه ــی،توس ــایغرب ــیه دردموکراس
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بــر رویکــرد ایــن .)Crick, 2003: 10( اســت شــده مشــتق مدنــی جمهوریخــواه

خواســتههایشــهروندانمبنــیبــرحفــظنهادهــایدموکراتیــکتأکیــدداردکــهبــهنوبــه

ــه ــهروندانب ــر،ش ــنمنظ ــود.ازای ــترمیش ــایبیش ــنآزادیه ــهتضمی ــرب ــود،منج خ

طــورقانونــیبــهبازیگرانــیفعــالبــرایتغییــراجتماعــیوابــزاریبــرایجلوگیــریازفســاد

.)Lovett,2010: 198( میشــوند تبدیــل

بــهنظــرمارشــال،شــهروندیپایگاهــیاســتکــهبــهتمامــیافــرادیکــهعضــوتمــام

عیــاراجتمــاعهســتند،دادهشــدهاســت.ایــنافــرادهمگــیدارایجایــگاهبرابــروحقــوق،

ــاایــنپایگاهنــد.ویشــهروندیراشــاملحقــوقمدنــی1، وظایــفوتکالیــفمتناســبب

.)Friedmann,2014:168(ــد ــوقاجتماعی3میدان ــوقسیاســی2وحق حق

همچنیــندرفرهنــگعلــومسیاســی،شــهروند4بهکســیاطــاقمیشــودکــهازحقوق

ــورداراســت)آقابخشــی،1393: ــککشــوربرخ ــوناساســیی ــدرجدرقان ــازاتمن وامتی

ــهای ــهروندیمقول ــهش ــتک ــانداش ــوانبی ــنمیت ــیچنی ــتکل ــکبرداش 94(ودری

ــه ــکجامعـ ــنددری ــادرباش ــاق ــهآنه ــراد،بهنحویک ــرداف ــوۀعملک ــانح ــطب اســتمرتب

دموکراتیــکمحیــطخـــودومحیــطاجتماعــیســایرینرابــهنحــومثبــتوبــارزیمتأثــر

ــی،86:1387(. ــازند)عالم س

ــا ــردهاســتت ــاشک ــعت ــیجام ــیمفهوم ــهعنوان ــادیب ــه،شــهروندیانتق درادام

AbowitzandHarnish,2015:(چهارچوبــیبــرایشــهروندیدرشــرایطمتفــاوتباشــد

ــیو ــلاجتماع ــقعم ــهازطری ــودجامع ــدوبهب ــرنق ــردب ــنرویک ــالدرای ــرایمث 67(.ب
سیاســیوبراســاسایدههــایتوانمندســازیوعدالــتاجتماعــیکــهتوســطپائولــوفریــره

بیــانشــده،تمرکــزمیشــود)Johnson&Morris,2010:80(.ایــنمــدل،بــردیــدگاه

پویاتــریازدموکراســیکــهمبتنــیبــرشــهروندانتقــادیومتعهــداســت؛تأکیــدمیکنــد.

ــور ــهط ــهروندانب ــهدرآن،ش ــتک ــادیاس ــکانتق ــهرونددموکراتی ــر،ش ــاحدیگ اصط

ــن ــد)Veugelers,2007:112(.همچنی ــادرگیرن فعــالدرایجــاددموکراســیقــویوپوی

مدلهــایانتقــادیشــهروندیدیگــریکــهبــرمشــارکتبرابــردرروابــطقــدرتتمرکــزدارد

1  . civil rights

2  . Political rights

3 . social rights

4  . Citizen
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ــتاجتماعــیوموفــه ــال،ویســتایمروکیــن)2004(ازعدال ــرایمث ــد.ب ــزوجــوددارن نی

)2005(ازمبــارزهبــرایروابــطقــدرِتبرابــِربیشــتر،بــهعنــوانبخشــیازشــهروندیبحــث

میکننــد.

ــۀ ــتدومقول ــامحوری ــهب ــفک ــیتعاری ــر،هســتهمشــترکتمام ــارتدقیقت ــهعب بـ

ــوق ــتهازحق ــیبههمپیوس ــهروندیرامفهوم ــت،ش ــراهاس ــههم ــقووظیف ــدیح کلی

ــأنو ــگاه،ش ــیپای ــهنوع ــهمثاب ــهب ــدک ــیمیدان ــیواجتماع ــی،سیاس ــفمدن ووظای

ــات ــارغازتعلق ــتوف ــدهاس ــاءش ــهاعط ــرادجامع ــیاف ــهتمام ــیب ــتاجتماع عضوی

طبقـــاتی،نـــژادی،قـــومی،مـــذهبیواقتـــصادی،همگـــانرایکسانفرضمیکندوآنهارا

ــد ــهازجامعــهمیدان ــعومزایــایحاصل ــازات،مناب واجــدحــقبرخــورداریازتمامــیامتی

کــهدرنهایــتمســئول،مکلــفوموظــفبــهمشــارکتدرجامعــهایهســتندکـــهدرآن

ــینی،3:1385(. ــیحس ــریونجات ــد)منوچه ــیمیکنن زندگ

ــرایدموکراســیو پــسدرنگاهــیجامــع،حقــوقشــهروندی1بــهمفهومــیمحــوریب

اســتقالفــردیتبدیــلشــدهوازآنبــهعنــوانســنتفکــریوسیاســیدردورانمــدرن

یــادمیشــود)shafir,2012:51(.بــهعبــارتدیگــر،حقــوقشــهروندی،حقــوقنهادینــهای

اســتکــهاعضــاییــکجامعــهخــاص،بــاعنــوانحقــوقخاصــیازآنبرخوردارنــدونحــوۀ

.)20:2017,Iija(اعطــاواجــرایآنهــامیتوانــددرجوامــعمختلــفمتفــاوتباشــد

حقوق شهروندی و رسانه  ها

رشــدوتوســعۀمفهــومحقــوقشــهروندی،درخواســتحقــوقبرابــردرجامعــهوتوزیع

عادالنــهقــدرت،همــوارهبــارشــدوتوســعهرســانههاعجیــنبــودهاســت؛بــهطــوریکــه

ــود ــیوآزادیخواهــیخ ــد،صــدایعدالتخواه ــخســعیکردهان ــولتاری انســانهادرط

راازطریــقرســانههارســاتروبلندتــرفریــادزننــد.

درایــنراســتا،شــکلگیریرســانههایمکتــوب،پیدایــشصنعــتچــاپوشــکلگیری

دولــت-ملتهــادرسراســرجهــانبــهتوســعۀایــنمفهــوم،شــتابیدوچنــدانبخشــید.

درادامــهتکنولوژیهــایجدیــدرســانهایوتعریــفمتفــاوتآنهــاازرســانهها،مخاطــب

وپیــام،مفهــومشــهروندیراجانــیدوبــارهبخشــید؛چــراکــههــریــکازشــهروندانخــود

ــدودرفضــایرســانهایفراهــم ــایجامعــهمیدانن ــکرســانهوچشــمبین ــهی ــهمثاب راب

1 . Citizenship Rights
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شــدهکــهکمتــرکنتــرلدولتهــارادربــردارد،نگاهــیجدیــدبــهمفاهیمــیچــونحقــوق

ــدداشــت. ــاومســئولیتهایاجتماعی1خواهن ــفدولته شــهروندی،وظای

مانوئل کاستلز2: جامعۀ شبکه  ای و اطالعاتی

مانوئــلکاســتلز،جامعهشــناساســـانیاییونویســندۀســهگانۀمهــمعصــراطاعــات3،

بــرایبررســیوتحلیــلجایــگاهشــهروندجهانــیدرنظریاتــشبــهخلــقوتبییــنمفهــوم

جامعــهشــبکهای4میپــردازد.ویدرتبییــنباورهــایخویــشمعتقــداســت:جوامع

عامل، همين و یافتهانــد شكل اطاعاتــیتغيير فناوریهــای بهواســطۀ بهطورکلــی

سببخلقدنيایجديدیشدهكهوینامآنرا»جامعــۀشــبکهای«میگــذارد)خانیکــی

وکوهســتانی،28:1394(.كاستلزدرتئوریجامعــۀشــبکهایخودتأكيدمیکنــد،مابا

اين ارتباطاتــیآنراساختهاست.در جامعــۀجديدیمواجهیــمكهفناوریهــاینوين

جامعه،مرزهایســنتی،بومــیورســمیدرارتباطاتازمیانرفتــهوشبكهجاینهادهای

گذشتهراگرفتهاست.ازخصوصیــاتمهــمجامعــۀشــبکهای،فعالیــتجنبشهایــیاســت

میکنــد. جســتوجو را بهحاشیهراندهشــده و حذفشــده هویتهــای کــه

ویارتباطــاتالکترونیــکرافرصتــیبــرایتقویــتمشــارکتسیاســیوارتبــاطافقــی

ــات ــهاطاع ــانب ــتقیموهمزم ــیمس ــدگاهاودسترس ــد.ازدی ــهروندانمیدان ــانش می

ــی ــریباعــثتســهیلانتشــارواصــاحاطاعــاتمیشــودوامکانات وارتباطــاتکامپیوت

ــهاز ــدک ــهمیکن ــکعرض ــاروالکترونی ــایخودمخت ــهدرعرصهه ــلومباحث ــرایتعام ب

کنتــرلرســانههاخــارجاســت.کاســتلزمعتقــداســتکــهایــنفراینــدباعــثانعطــافو

انطباقپذیــریعرصــۀسیاســیمیشــود)كاستلز،25:1384(.

ــی ــبکههایاجتماع ــهروندیوش ــانههایش ــایرس ــریازظرفیته ــعبابهرهگی درواق

ــرد،كاستلزمشهورترين ــنرویک ــاای ــیصورتجديدیيافتهاست.ب توانمندسازیاجتماع

انديشمندیاستكه»جامعــۀشــبکهای«رادركناردومؤلفــۀديگریعنــی»فضایجريانها«

و»واقعيتمجازی«بهعنوانسهمفهومكليدینظرياتشمــوردبررســیقراردادهاست.

1 . social responsibility

2 . Manuel Castells

3 . Information Age

4 . Network Society

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Ø¹ØµØ±_Ø§Ø·Ù�Ø§Ø¹Ø§Øª_(Ú©ØªØ§Ø¨)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Information_Age:_Economy,_Society_and_Culture
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ــندیدگاههــا ــینشــاندهندۀآناستكهای بررســیابعادمختلفدیدگاههــایویبهخوب

كند كمك شهروندی روزنامهنــگاری كاركردهای از بهتر فهم به میتوانــد اندازه چه تا

ــی،65:1391( )باباخان

درتعريفجامعــۀشــبکهایکاستلز،ازمنطقشــبکهایوآثاراجتماعــیآنســخنمیرود

كهدرآن»قدرتجريانهاازجریانهــایقدرت«پیشــیمیگیــردوغيبتياحضوردرشبكه

برابرديگرشبكهها،منابعحياتــیسلطهوتغييردرجامعهانــد. وپويایــیهرشبكهدر

ــیاست)كاستلز،1380: ــشاجتماع ــیبرکن ــیآنبرتریريختاجتماع ــهایكهويژگ جامع

ــیكه ــانوبیمکان ــیازطريقامكاناتبیزم ــاینوينارتباط 543(.ازاينمنظر،فناوریه

ــد،هموارهبه دراختيارباورهاوعقايدمختلفسياســی،فرهنگــیواجتماعــیقرارمیدهن

ــهازمنظرهای ــدک ــایمقاومتدربرابرجريانقدرتوسلطهكمككردهان تقويتجریانه

فاصله پوشاندن برای فناوری از اقليت گروههــای بهرهبــرداری و فاصله اين گوناگونــی

.)266-238:2007,Castells(ــیقرارگرفتهاست ــده،موردبررس ایجادش

روش  پژوهش

ایــنپژوهــش،بــهلحــاظماهیــتپژوهــشدرزمــرهتحقیقــاتاکتشــافی،بــهلحــاظ

نــوعپژوهــشکاربــردی،بــهلحــاظاســتراتژیپژوهــشدارایاســتراتژیاســتقراییو

ــاد1 ــۀدادهبنی ــوعنظری ــیوازن ــرۀطــرحپژوهشــیکیف ــادرزم ــتدادهه ــهلحــاظماهی ب

براســاسمــدلپارادایمــیاســتراوسوکربیــن)1397(اســت)نقــلازداناییفــردو

امامــی،130:1386(.نظریــۀدادهبنیــادبراســاستعریــفپدیدآورنــدگانآنیعنــیگلیــزر

ــقآن ــهازطری ــودک ــدادمیش ــیقلم ــشکیف ــایپژوه ــیازراهبرده ــترواس2یک واس

ــر، ــاندقیقت ــهبی ــردب ــیحاصــلازدادههــاشــکلمیگی ــماصل ــایمفاهی ــرمبن ــهب نظری

نظریــۀزمینــهای،نظریــهایاســتکــهمســتقیمًاازدادههایــیاســتخراجشــدهاســتکــه

,Glaser&Strauss(درجریــانپژوهــش،بهصــورتمنظــمگــردآمــدهوتحلیــلشــدهاند

ــاط ــردرارتب ــایکدیگ ــیب ــهنهای ــلونظری ــردآوریدادههــا،تحلی ــنروش،گ 1967(.درای

ــد؛بلکــه ــلدرذهــنشــروعنمیکن ــهایازقب ــانظری ــگاســتوپژوهشــگرکارراب تنگاتن

ــه ــیک ــهازدروندادههای ــدنظری ــازهمیده ــدواج ــازمیکن ــتآغ کاررادرعرصــۀواقعی

1 . Grounded theory

2 . Glazer & Strauss
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گــردمــیآورد،پدیــدارشــود)اســتراوسوکربیــن،34:1397و35(.هــدفنهایــیایــن

ــهبهصــورت ــدهخــاصاســتک ــکپدی ــارۀی ــۀتبیینهــایجامــعنظــریدرب ــرد،ارائ راهب

ــای ــرد،دادهه ــنراهب ــی،ای ــود.بهطورکل ــلمیش ــده،حاص ــۀآنپدی ــتقراییازمطالع اس

ــهو ــهمقول ــهمجموعــهایازکدهــا،کدهــایمشــترکراب ــعاطاعاتــیراب حاصــلازمناب

مقولههــارابهنوعــینظریــهتبدیــلمیکنــد)حریــری،56:1390(.

مراحــلانجــامنظریــۀدادهبنیــاددرایــنپژوهــشعبارتانــداز:تدویــنپرســشهای

ــاز، ــذاریب ــه،شــاملکدگ ــادرســهمرحل ــذاریدادهه ــا،کدگ ــردآوریدادهه پژوهــش،گ

ــادکــه ــۀدادهبنی کدگــذاریمحــوریوکدگــذاریگزینشــیوطراحــیالگــوبراســاسنظری

ــهای،راهبردهــای ــهای،مداخل ــی،زمین ــرشناســاییعناصــرشــشگانه:شــرایطعل ــیب مبتن

کنــش/واکنــش،پیامــدوپدیــدهمحــوریوارتبــاطبیــنآنهاســت.بــهاعتقــاداســتروسو

کوربیــن)1998(کاربــردایــنمــدلپژوهشــگرراقــادرمیســازدتــادربــارۀدادههــابهطــور

منظــمبیندیشــدوآنهــارابــههــممرتبــطکنــد)بهنقــلازازکیــاوایمانــیجاجرمــی،1390:

.)95-97

ــوم ــایعل ــرانحوزهه ــرگانوصاحبنظ ــنپژوهــش،متشــکلازخب ــاریای ــۀآم جامع

ارتباطــاتوجامعهشناســانمتخصــصدرحــوزۀروزنامهنــگاری،رســانهوشــبکههای

اجتماعــیبــودهاســت.بنابرایــندادههــایپژوهــشکیفــیبــااســتفادهازروشنمونهگیری

ــر ــا25نف ــاختاریافتهب ــۀنیمهس ــاممصاحب ــری)گامدوم(وانج ــد)گاماول(ونظ هدفمن

ــۀ ــریرســیدهاســتومرحل ــباعنظ ــهاش ــورب ــایمذک ــرانحوزهه ــرگانوصاحبنظ ازخب

جمــعآوریدادههــایکیفــیمتوقــفشــدهاســت.)جــدولشــمارۀ1(

بــرایاعتبارســنجی)قابلیــتاطمینــانوباورپذیــری(مقــوالتپایــهای،فرعــیواصلــی
ــط ــیتوس ــی)یعن ــیوۀارتباط ــهش ــارب ــیاعتب ــاختهازدوروشارزیاب ــویبرس ــزالگ ونی
ــیمتشــکلازاســاتید ــروهکانون ــزتشــکیلگ ــرلشــد(ونی اعضــایمصاحبهشــوندهکنت
ــده ــتفادهش ــزاس ــینی ــیوجامعهشناس ــاتاجتماع ــومارتباط ــوزۀعل ــرانح وصاحبنظ
اســت)فلیــک،415:1388(.عــاوهبــرآن،بــرایپایاییســنجی)قابلیــتتکــراروقابلیــت
تعمیمپذیــری(مقــوالتپایــهای،فرعــیواصلــیونیــزالگــویبرساختهشــدهازروشضریب
پایایــییــاتوافــقدرونــیبیــندوکدگــذار)محقــقبــامحقــقهمــکار(درفراینــدکدگــذاری
بــااســتفادهازضریــبپایایــیهولســتیاســتفادهشــدهاســتولــذاناهماهنگیهــایبــه
وجــودآمــدهازطریــقبازنگــریدادههــامرتفــعشــدهاســت)مقــدارضریــبمذکــوربــاالی
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0/8بــرآوردشــدهاســت(.درنهایــت،بهمنظــورقابلیــتتعمیمپذیــریســعیشــدتــاحــد
ــن، ــرینظــریبهصــورتمنظــموجامــعانجــامشــود)اشــتراوسوکربی امــکان،نمونهگی
284:1387ـ283(.لــذاازســطوحمختلــفنخبگانــیدردوبخــشاجرایــیودانشــگاهی

ونیــزرشــتههایمختلــفدعــوتبــهمصاحبــهشــدهاســت.

جدول1.مشخصاتمشارکتکنندگاندرپژوهش

فعالیت و سابقۀ کاری سن جنس تحصیالت کد

استاد دانشگاه تهران شمال، پژوهشگر حقوق رسانه ها 45 زن دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 1

مدیر دانشکدۀ پژوهش های ارتباطی سوره 43 مرد دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 2

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 40 زن دکتری مطالعات فرهنگی 3

استاد دانشگاه و فعال رسانه  ای 49 مرد دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 4

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و فعال رسانه  ای 55 مرد دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 5

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و فعال رسانه  ای 51 مرد دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 6

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و فعال رسانه ای 60 مرد دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 7

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و فعال رسانه ای 55 زن دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 8

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب 57 مرد دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 9

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال 59 مرد دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 10

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 55 مرد دکتری جامعه شناسی 11

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 65 مرد دکتری جامعه شناسی 12

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 54 مرد دکتری جامعه شناسی 13

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 63 مرد دکتری  جامعه شناسی 14

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 66 مرد دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 15

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 67 مرد دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 16

مدیر گروه رادیو و استاد انشگاه 46 مرد دکتری فرهنگ و ارتباطات 17

مدیر گروه تلویزیون و استاد دانشگاه 39 مرد دکتری زبان شناسی 18

مدیر طرح و برنامه معاونت صدا و استاد دانشگاه 42 زن دکتری زبان شناسی 19

مدیر گروه دانشکدۀ پژوهش های ارتباطی سوره 60 مرد دکتری مطالعات فرهنگی 20

روزنامه نگار و فعال رسانه  ای 41 مرد دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 21

استاد دانشگاه و فعال رسانه  ای 67 مرد دکتری اقتصاد 22

استاد دانشگاه آزاد اسالمی علوم تحقیقات 48 مرد دکتری حقوق 23

فعال رسانه ای و مدیر روابط عمومی 70 مرد دکتری توسعه 24

استاد دانشگاه و فعال مدنی 47 مرد دکتری علوم ارتباطات اجتماعی 25
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یافته  های پژوهش

درایــنپژوهــش،بهمنظــوردســتیابیبــهمقــوالتاصلــیوبرســاختالگــویمطلــوب

ازروزنامهنــگاریشــهروندیبهمنظــورارتقــایحقــوقشــهروندیدرایــران،براســاسنظریــۀ

ــم(، ــاز)کشــفمفاهی ــذاریب ــۀکدگ ــهمرحل ــریدرس ــذارینظ ــدکدگ ــادازفراین دادهبنی

ــف ــی)کش ــاانتخاب ــیی ــذاریگزینش ــی(وکدگ ــوالتفرع ــفمق ــوری)کش کدگذاریمح

ــۀ ــوردرمرحل ــوریاســتفادهشــد.بدینمنظ ــددتئ ــۀگرن ــبنظری ــی(درقال ــوالتاصل مق

کدگــذاریبــاز)کشــفمفاهیــم(ابتــدادادههــایحاصــلازفراینــدمصاحبــۀعمیــقبــا25

ــان ــیوجامعهشناس ــاتاجتماع ــومارتباط ــایعل ــرانحوزهه ــاتیدوصاحبنظ ــرازاس نف

متخصــصدرحوزههــایروزنامهنــگاری،رســانهوشــبکههایاجتماعــیپــسازاســتخراج،

بهصــورتعبــاراتوجمــاتدر692جملــهتدویــنوگــردآوریشــد.ایــنعبــارات

ــاره ــارات)جمــات(مشــابهونامرتبــطوکماثــرپــسازبازخوانــیدوب بهمنظــورحــذفعب

بــه650عبــارت)جملــه(وســپسبــه609عبــارت)جملــه(مبــدلشــدند.درایــنفراینــدو

بهمنظــورکشــفمفاهیــم،ازکدهــایزنــده)اســتفادهازمفاهیمــیکــهمشــارکتکنندگان

ــد(ونیــزمفاهیــمبرخاســتهازنوشــتهها)اســتفادهازمفاهیــمدرنظریههــای بهکاربردهان

موجــود(اســتفادهشــدهاســت.بــاتعییــنومشــخصشــدنمفاهیــمومقــوالتپایــهای

)609عبــارت(،مرحلــۀکدگــذاریبــازبــهاتمــامرســیدوفراینــدکدگــذاریمحــوریوکشــف

ــم ــانمفاهی ــا)هم ــذادادهه ــد.ل ــازش ــی(آغ ــایفرع ــتاول)مقولهه ــایدس مقولهه

مســتخرجازفراینــدکدگــذاریبــاز(بــاشــیوههایجدیــد)ترکیــبوتلخیــص(بــهیکدیگــر

پیونــدخوردنــدتــاپیوندهــایمیــانمقولههــابــامقــوالتفرعیشــانبرقــرارشــود.منتهــی

همانگونــهکــهدرســطورقبــلبیــانشــد،ایــنمرحلــهونیــزمرحلــۀکدگــذاریگزینشــی،

براســاسعناصــرنظریــۀگرنــددتئــوریکــهشــامل:شــرایطعّلــی،شــرایطزمینــهای،شــرایط

مداخلــهای،پدیــدهیــامقولــۀمحــوری،راهبردهــایعمــلوپیامدهاســت،انجامشــدهتــا

نظمــیمنطقــیوروشــمنددربــارۀدادههــاوارتباطشــانبــایکدیگــرایجــادشــود.پــساز

ــی ــۀنهای ــه(پژوهــش،واردمرحل ــی)49مقول ــوالتفرع ــذاریمحــوریوکشــفمق کدگ

یعنــیکدگــذاریگزینشــییــاانتخابــیشــد.درایــنمرحلــه،مقــوالتاصلــی)14مقولــه(

بهمنظــورشــکلگیریچهارچــوبنظــریاولیــهبــهمقــوالتفرعــیکــهدربخــشکدگــذاری

محــوریمعرفــیشــدند،مرتبــطشــدند.
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درجــدولشــمارۀ)2(،ابتــدامقــوالتاصلــیوفرعــیحاصــلازکدگــذاریبــاز،محــوری

وگزینشــیراخواهیــمآوردودرادامــه)جــدولشــمارۀ3(بــهدلیــلمفصــلبــودنبیــان

ــات ــی»تبع ــایاصل ــامقولهه ــطب ــممرتب ــرمفاهی ــهذک ــارت(،ب ــم)609عب ــاممفاهی تم

ــۀ ــامقول ــۀاول،شــامل2مؤلفــهی ــهمقول فرهنگــی«و»تبعــاتسیاســی-اجتماعــی«ک

ــۀ فرعــی،»رشــدوشــکوفاییشــخصیتفــردی«و»رشــدوشــکوفاییاجتماعــی«ومقول

ــی«، ــیواجتماع ــایسیاس ــشآگاهیه ــی»افزای ــۀفرع ــامقول ــهی ــامل4مؤلف دوم،ش

»تغییــرنــگاهمخاطــببــهمفهــومقــدرت«،»دولتهــاواحتــرامبــهحقــوقشــهروندی«و

ــم: ــامیکنی ــا«اســت،اکتف ــهدولته »مشــروعیتبخشــیب

جدول2.مقوالتاصلیوفرعیحاصلازکدگذاری

مقوالت فرعی )مؤلفه ها(مقوالت اصلی

مقابله با آسیب های فضای 
رسانه ای 

موانع و تهدیدات سیاسی

موانع و تهدیدات ارتباطی

موانع و تهدیدات اقتصادی

حاکم بودن فضای انحصاری و سوءاستفاده از رسانه ها

بی اعتمادی به روزنامه  نگاری شهروندی

عدم پشتوانۀ علمی در روزنامه  نگاری شهروندی

عدم مشروعیت و نگاه منفی به روزنامه  نگاری شهروندی

بی اعتمادی به روزنامه  نگاری سنتی

توسعۀ فناوری های ارتباطی و 
اطالعاتی

نفوذ و قدرت فضای مجازی

توسعۀ فناوری ای ارتباطی

شکسته شدن انحصارگرایی و 
گردش آزاد اطالعات

از میان رفتن تمرکزگرایی در حوزه رسانه ای

دسترسی آسان به اطالعات

فراهم کردن زیرساخت های ارتباطی از سوی دولت

اثرپذیری افراد خانواده از فضای 
مجازی

ضرورت توجه والدین به محتوای دریافتی فرزندان از فضای مجازی

ضرورت تعبیه قوانین مصونیت بخش برای خانواده  ها در استفاده از فضای 
مجازی 

برنامه  ریزی برای افزایش سواد رسانه  ای خانواده ها

تولید محتوای مناسب در فضای مجازی برای خانواده  ها
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ادامهجدول2.مقوالتاصلیوفرعیحاصلازکدگذاری

مقوالت فرعی )مؤلفه ها(مقوالت اصلی

توجه به ساختار محتوایی 
رسانه ها

تولید محتوا در روزنامه نگاری شهروندی   

اهمیت تولید محتوا از سوی شهروندان در ترغیب مشارکت اجتماعی

جریان سازی محتوای مفید و مناسب در فضای مجازی

جهت گیری کنشی فعاالنه 
شهروندان

تمایل شهروندان به تولید محتوا در روزنامه نگاری شهروندی

مردمی بودن محتوای روزنامه نگاری شهروندی

تکامل و معنایابی شهروندان در تعامل با فضای مجازی

تعامل بین رسانه های جریان اصلی 
و رسانه  های اجتماعی

ترکیب رسانۀ سنتی و مجازی

جایگزین بودن رسانه های مجازی

ساماندهی و تدوین قوانین 
مناسب

شفاف سازی و اصالح قوانین

تدوین قوانین موجد آزادی های مدنی

 ضرورت تصویب قانون جامع 
رسانه ای در کشور

توانمندسازی فرهنگی شهروندان

تغییر نگرش منفی نسبت به مشارکت اجتماعی

ارتقای سواد رسانه ای و آموزش شهروندان

تقویت آگاهی های اجتماعی شهروندان

پذیرش و گسترش روزنامه نگاری 
شهروندی

فهم تهدیدگونۀ مدیران از فضای مجازی

نبود نگاه علمی به روزنامه نگاری شهروندی در کشور

شرایط اجتماعی و سیاسی ایران

روزنامه نگاری شهروندی و تغییر نگاه به مفهوم شهروند

عدم دخالت دولت ها و به رسمیت 
شناختن استقالل رسانه ها

کاهش اقتدار دولت ها در فضای رسانه ای

پذیرش استقالل و آزادی عمل رسانه ها 

تقویت حوزۀ عمومی و جامعۀ 
مدنی

تقویت روحیه مطالبه گری

تقویت گسترۀ همگانی و تفاهم بین اذهانی

نهادینه سازی فرهنگ گفت وگو

تقویت اعتماد اجتماعی

تقویت مشارکت مدنی

تقویت روحیۀ انتقادی شهروندان
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ادامهجدول2.مقوالتاصلیوفرعیحاصلازکدگذاری

مقوالت فرعی )مؤلفه ها(مقوالت اصلی

تبعات فرهنگی
رشد و شکوفایی اجتماعی

رشد و شکوفایی شخصیت فردی

تبعات سیاسی- اجتماعی

تغییر نگاه مخاطب به مفهوم قدرت

دولت ها و احترام به حقوق شهروندی

مشروعیت بخشی به دولت ها

افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی

جدول3.نمونهایازعبارتتلخیصشدهبرایساختمقوالتفرعیواصلی

گویه  ها و عبارت های تلخیص شدهمقوله های فرعیمقوله اصلی

تبعات فرهنگی

رشد و شکوفایی 
شخصیت فردی

روزنامه نگاری شهروندی و رشد شخصیت فردی

شبکه های اجتماعی و ظهور نمودهای جدید شخصیتی در افراد

تمایل به خودافشایی در کاربران شبکه های اجتماعی

رشد و شکوفایی 
اجتماعی

روزنامه نگاری شهروندی و رشد شخصیت اجتماعی

روزنامه نگاری شهروندی و افزایش مشارکت شهروندان

جامعۀ شبکه ای مبتنی بر مشارکت

تبعات سیاسی- 
اجتماعی

افزایش آگاهی های 
سیاسی و اجتماعی

اطالعات کاالی اساسی شبکه های اجتماعی

شهروندان و دسترسی بیشتر به اطالعات در دنیای کنونی

تنوع و تعدد رسانه ها؛ ویژگی دنیای جدید

تغییر نگاه مخاطب 
به مفهوم قدرت

شبکه های اجتماعی و تغییر نگاه به مفهوم قدرت

شبکه های اجتماعی و نرم شدن مفهوم قدرت

عادی انگاری سیاسیون در دنیای کنونی از سوی شهروندان 

دولت ها و احترام به 
حقوق شهروندی

شهروندان؛ تابع نظام های سیاسی جدید

دولت ها و احترام به فضای مجازی

دولت ها و زمینه سازی برای تولید محتوا در شبکه های اجتماعی

دولت ها و افزایش آگاهی مخاطبان

مشروعیت بخشی به 
دولت ها

رسانه های مجازی و مشروعیت بخشی به دولت ها

فضای مجازی و گسترش دموکراسی های غیرمستقیم

اینترنت؛ فرصتی برای مشارکت برابر افراد در جامعه 
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برآینــدمطالعــاتدرایــنپژوهــشمنجــربــهشــکلگیریالگــویذیــلبراســاس

ــت: ــدهاس ــنش ــتراوسوکوربی ــوریاس ــددتئ ــمگرن پارادای

شکل1.طراحیالگوازروزنامهنگاریشهروندیبهمنظورارتقایحقوقشهروندیدرایران

بحث و نتیجه گیری

ایــنپژوهــشبــاهــدفطراحــیوارائــۀالگــوازروزنامهنــگاریشــهروندیبــهمنظــور

ــت.از ــدهاس ــازش ــادآغ ــۀدادهبنی ــاسنظری ــرانبراس ــهروندیدرای ــوقش ــایحق ارتق

ــی ــدلپارادایم ــاسم ــادبراس ــۀدادهبنی ــینظری ــشکیف ــتپژوه ــر،ازرهیاف ــنمنظ ای

ــا25 ــقب ــۀعمی ــدمصاحب ــایپژوهــشازفراین ــردهاســت.دادهه ــرهب ــوریبه ــددتئ گرن

ــان ــیوجامعهشناس ــاتاجتماع ــومارتباط ــایعل ــرانحوزهه ــاتیدوصاحبنظ ــرازاس نف

متخصــصدرحوزههــایروزنامهنــگاری،رســانهوشــبکههایاجتماعــیکــهبهواســطۀ
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ــلشــده ــقکدگــذارینظــریتحلی ــدونظــریانتخــابوازطری ــریهدفمن روشنمونهگی

ــریرســیدهاســت. ــباعنظ ــهاش ــد،ب بودهان

ــای ــهمنظــورارتق ــگاریشــهروندیب ــویروزنامهن ــهالگ ــجپژوهــشنشــاندادک نتای

ــه ــومب ــیو609مفه ــۀفرع ــی،49مقول ــۀاصل ــراناز14مقول ــهروندیدرای ــوقش حق

اشــباعنظــریرســدهاســتوبراســاسعناصــرپارادایــمگرنــددتئــوریاســتراوسوکوربیــن

)1998(،الگویــیازروزنامهنــگاریشــهروندیبــهمنظــورارتقــایحقــوقشــهروندیدر

ــت: ــنگف ــوانچنی ــیت ــویبرساختهشــدهم ــرانبرســاختهشــدهاســت.براســاسالگ ای

ــگاری ــعهروزنامهن ــیتوس ــرایطعّل ــیازش ــانهای،یک ــایرس ــیبهایفض ــاآس ــهب مقابل

شــهروندیدرایــراناســتکــهمقــوالتفرعــیماننــدموانــعوتهدیــداتسیاســی،موانــع

ــاریو ــودنفضــایانحص ــمب ــداتاقتصــادی،حاک ــعوتهدی ــی،موان ــداتارتباط وتهدی

سوءاســتفادهازرســانهها،بیاعتمــادیبــهروزنامهنــگاریشــهروندی،نبــودپشــتوانه

ــگاری ــهروزنامهن ــیب ــگاهمنف ــروعیتون ــدممش ــهروندی،ع ــگاریش ــیدرروزنامهن علم

ــت. ــایدادهاس ــودج ــنتیرادرخ ــگاریس ــهروزنامهن ــادیب ــهروندیوبیاعتم ش

بــرایتحلیــل،واکاویوبررســیموانــعوتهدیــداتسیاســی،اقتصــادی،ارتباطــیونیــز

ــن ــهآراییورگ ــوانب ــا،میت ــررســانههاوسوءاســتفادهازآنه ــمب فضــایانحصــاریحاک

ــراینکــه»ارتباطاتافقــیميان ــیب هابرمــاسواندیشــههایانتقــادیاواشــارهکــردمبن

شهروندان،جایخودرابــهارتباطاتعمودیميانرســانههایتــودهایكهاغلــبتحتتأثير

دولت،سرمايهومشــتریانددادهاســتوفضابرایارتباطاتمشــارکتیتنگترشدهاست«

ــی،سیاســیواقتصــادی ــداتارتباط ــعوتهدی ــنموان ــذاای ــون،2003(.ل ــیوفنت )دون

آدورنووهوركهايمردربارۀصنعتفرهنگوحركت اندیشــههای حاکــمبــرجامعــهبــا

ــت)سالتر،139:1383(. ــیشدههمسوس ــدتدولت ــهایبهش ــویجامع بهس

»موانــعوتهیــداتسیاســی؛ارتباطــی،اقتصــادیواجتماعــیبایــددرجامعــه،کمتــر

وکمتــرشــوندوشــهروندانروزنامهنــگاربــدونواهمــهبــهکارخــودادامــهدهنــد.آنهــا

ــت ــهدخال ــیب ــدواحتیاج ــادمیکنن ــانراایج ــطرسانهایش ــایمحی ــازوکاره ــودس خ

ــد21(. ــرۀک ــانیســت.«)خب دولته

ــوذ ــی:نف ــوالتفرع ــهخــودشــاملمق ــی-ک توســعۀفناوریهــایارتباطــیواطاعات

ــوانیکــیدیگــر ــهعن وقــدرتفضــایمجــازیوتوســعۀتکنولوژیهــایارتباطــیاســت-ب
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ازشــرایطعلــیروزنامهنــگاریشــهروندیمطــرحاســت.بــهبیــاندقیقتــر،افزایــش

دسترســیبــهفناوریهــایارتباطــیواطاعاتــیورشــدقابــلتوجــهامکانــاتوخدماتــی

کــهایــنفناوریهــادراختیــارکاربــرانقــرارمیدهنــد،ســببشــدهاســتتــاشــهروندان

عصــراطاعــاتبیــشازهــرزمــاندیگــریبــرفراینــدارتباطــاتاثــرگذارنــد،رســانههای

ــار ــازیاخب ــشوبرجستهس ــدگزین ــود،رون ــتههاوآرایخ ــاخواس ــدوب ــدرابرگزینن جدی

رادررســانههایجریــاناصلــی1تحتتأثیــرقــراردهنــد.درایــنمســیرشــهروندان،خــود

ــی2،وباگهــایشــخصی ــدودرشــبکههایاجتماع ــرارتباطــیراتولی ــوردنظ ــوایم محت

ــد ــنرو،رون ــد.ازای ــتراکمیگذارن ــهاش ــدوب ــرمیکنن ــهروندی3منتش ــانههایش ورس

تولیــدونشــراطاعــات،رنــگورویــیدیگــریافتــهاســت.

از اســتفاده افزایــش ایــران، ازدالیــلرشــدروزنامهنــگاریشــهروندیدر »یکــی

ــی ــهحت ــاحــدیک ــلاســتت ــااســتفادهازگوشــیهایموبای فضــایمجــازیخصوصــًاب

درروســتاهایکوچــکنیــزبخشــیازاطاعرســانیهاازطریــقاینترنــتوشــبکههای

ــد17(. ــرۀک ــود«)خب ــاممیش ــیانج اجتماع

لــذامفهــوم»روزنامهنــگاریآماتــور«اگــرچــهمفهومــیجدیــددرعرصــۀروزنامهنــگاری

ــهمــددفناوریهــایرســانهای،ایــنمســئلههمــهگیــرشــده محســوبنمیشــود،امــاب

ــگاری ــهخبرن ــتب ــکتبل ــای ــلوی ــنموبای ــکتلف ــتنی ــراهداش ــاهم ــهروندب ــرش وه

فعــالدرعرصــۀفعالیتهــایاجتماعــیتبدیــلشــدهاســت)قوانلــوقاجــار،7:1394(.در

ایــنارتبــاط،باباخانــی)1391(نیــزدرپژوهــشخــودبــهایــننتیجــهدســتیافتــهاســت

کــهرابطــۀمعنــاداریبیــننقــشوتأثیــرارتباطــاتمجــازیبــرشــکلگیریروزنامهنــگاری

شــهروندیوجــوددارد.

شکســتهشــدنانحصارگرایــیوگــردشآزاداطاعــاتکــهخــودشــاملمقــوالتفرعــی

ــاتو ــهاطاع ــانب ــانهای،دسترســیآس ــوزۀرس ــیدرح ــنتمرکزگرای ــانرفت ــون:ازمی چ

ــراز ــیدیگ ــوانیک ــزبهعن ــتاســتنی ــیازســویدول ــاختارتباط ــودنزیرس ــمنم فراه

ــگاریشــهروندیقلمــدادمیشــود.»قطعــًاتوســعۀزیرســاختهای ــیروزنامهن شــرایطعل

ارتباطــیکــهدولــتمســتقیمیــاغیرمســتقیمدرآندخیــلبــودهاســت،باعــثگســترش

1 .Mainstream

2.SocialNetworks

3 .CitizenMedia
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روزنامهنــگاریشــهروندیوشــکلگیریمفهــومشــهروندروزنامهنــگارشــدهاســت«)خبــرۀ

کــد20(.

را مخاطب از جدیدی تعریف شهروندی، روزنامهنگاری رویکــرد،شکلگیری ایــن بــا

به مجازی فضای در مطالب انتشار در استبداد و انحصارگرایی با که است کرده بازتولید

رقابتوچالشبرمیخیزد،تاآنجاکهمخاطببهمعنیقدیمیاش،اکنوندراینبازنگری

ــد، جاییندارد؛زیرامیانفرستندهومخاطب،مرزیمتصــورنیســت.زیستبومخبریجدی

شرایطیبهوجودآوردهاستتاروزنامهنگاریوارددورانضدانحصاریودموکراسیدیجیتالی

شود)مســعودی،7:1391(.

ازشــرایطزمینــهایایــنالگــومیتــوانبــهســاختارمحتوایــیرســانههاوتوجــه

ــوا ــدمحت ــیفرعــیهمچــون:تولی ــنموضــوع،مقوالت ــهای ــردک ــااشــارهک ــهآنه ــژهب وی

ــد ــتتولی ــبواهمی ــدومناس ــوایمفی ــازیمحت ــهروندی،جریانس ــگاریش درروزنامهن

محتــواازســویشــهرونداندرترغیــبمشــارکتاجتماعــیرادربرمیگیــرد.»تمامــی

ــواازآنروکــه ــدوایــنتولیــدمحت ــوابزنن ــهتولیــدمحت ــددســتب شــهروندانمیتوانن

ــرایمشــارکتشــهرونداندرســایر باعــثشــکوفاییفــردیواجتماعــیآنهــامیشــود؛ب

ــنفکرانو ــشروش ــدازنق ــهنبای ــهالبت ــتک ــازاس ــززمینهس ــینی ــایاجتماع فعالیته

ــهجریانســازیرســانهایمنجــر ــبب ــهاغل ــودک ــلب ــواغاف ــدمحت ــردرتولی ــانفک صاحب

ــد9(. ــرۀک ــود.«)خب میش

رحمانــیفضلــیوصادقــی)1391(درنتایــجپژوهــشخــودتصریــحمیکننــدکــهبــرای

ــل ــیتعام ــوددارد:یک ــه،دوراهوج ــفجامع ــورمختل ــبمشــارکتشــهرونداندرام جل

ــتلزم ــیوهاّولمس ــهش ــاک ــتقیمازآنج ــارکتغیرمس ــری،مش ــتقیمورودرروودیگ مس

صــرفهزینــه،وقــتونیــرویانســانیزیــادیاســت،امــروزهدرغالــبکشــورهایدنیــااز

رســانههایجمعــیدرراســتایجلــبمشــارکتهایعمومــیاســتفادهمیشــود.درواقــع،

ــهروندانرا ــارکتش ــتومش ــایتقوی ــدزمینهه ــازیمیتوانن ــقبسترس ــانههاازطری رس

فراهــمســازند.

ازدیگــرشــرایطزمینــهایایــنالگــومیتــوانبــهجهتگیــریکنشــیوفعاالنــه

شــهرونداناشــارهکــردکــهشــاملمقولههایــیفرعــیهمچــون:تمایــلشــهروندان

ــگاری ــوایروزنامهن ــودنمحت ــیب ــهروندی،مردم ــگاریش ــوادرروزنامهن ــدمحت ــهتولی ب
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شــهروندیوتکامــلومعنایابــیشــهرونداندرتعامــلبــافضــایمجــازیمیشــود.بایــد

افــزودایــنشــرط،روزنامهنــگاریشــهروندیرابرخاســتهازنیــازشــهروندانوشــکلگیری

آزاد گفتوگــوی بــه شــهروندان بهواســطۀعاقهمنــدی را شــهروندی روزنامهنــگاری

وبیواســطهتلقــیمیکنــد.»شــهرونداندرراســتاینیــازبــهدانســتنوگفتوگــوی

ــهروندان ــوندوش ــهروندیمیش ــگاریش ــهروزنامهن ــدب ــطه،عاقهمن ــدونواس آزادوب

ــری ــشودیگ ــیازخوی ــلومعنایاب ــهتکام ــازیب ــایمج ــردرفض ــایکدیگ ــلب درتعام

ــد25(. ــرۀک ــت«)خب ــیازآناس ــزجزئ ــارکتنی ــهمش ــدک میپردازن

ــگار، ــگاریســایبرایــنامــکانرافراهــممــیســازدکــهروزنامهن درحقیقــت،روزنامهن

ــود ــخیصخ ــروتش ــهنظ ــانهایراب ــدرس ــاچن ــانهایی ــکرس ــانت ــکلبی ــبوش قال

انتخــابکنــد؛بــامخاطبــانوســیعیدرتعامــلوگفتوگــوقــرارگیــردوتولیــداتخــود

ــد،اشــکال ــنقابلیتهــایجدی ــاای ــد.درایــنفضــا،وب ــدزن ــاســایرتولیــداتپیون راب

ــر ــگاریمبتنــیب ــگاریپدیــدارمیشــودکــهمیتــوانآنهــاراروزنامهن جدیــدیازروزنامهن

حاشــیهنگاری،روزنامهنــگاریمبتنــیبــرمنبــعنامحــدودوروزنامهنــگاریفراســازگارانه

ــکرخواه،40:1384(. ــد)ش نامی

درادامــهمیتــوانبــهاثرپذیــریافــرادخانــوادهازفضــایمجــازیکــهشــامل

مقولههــایفرعــیچــون:ضــرورتتوجــهوالدیــنبــهمحتــوایدریافتــیفرزنــدانازفضــای

مجــازی،ضــرورتتعبیــهقوانیــنمصونیــتبخــشبــرایخانوادههــادراســتفادهازفضــای

مجــازی،تولیــدمحتــوایمناســبدرفضــایمجــازیبــرایخانوادههــاوبرنامهریــزیبــرای

افزایــشســوادرســانهایخانوادههــااشــارهکــرد.»خانــوادههــاآســیبپذیرتریــنقشــردر

برخــورداریازرســانههایشــهروندیوفضــایمجــازیهســتندکــهتوجــهجــدیوالدیــندر

اســتفادهفرزنــدانازفضــایمجــازیرامیطلبــدکــهایــنکنتــرلنبایــدمحســوسوباعــث

آزارفرزنــدانشــود«)خبــرۀکــد14(

ــن ــبقوانی ــاتصوی ــازیب ــایمج ــتفادهازفض ــارادراس ــدخانوادهه ــابای »دولته

صحیــححمایــتکننــد،ضمــنآنکــهاســتفادۀصحیــحازشــبکههایاجتماعــیو

کــد23(. باعــثپویایــیخانوادههــامیشــود«)خبــرۀ روزنامهنــگاریشــهروندی

ازچالشهایاصلــیدرُكنشهایاجتماعــی،عدمانعكاسپياماين همچنیــنیکــی

ُكنشهابهصورتواضحوتأثيرگذاراســتکــهنکتــۀراهگشاوکلیــدیاينچالشتوجهبه
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رسانههایجايگزينوروزنامهنگاریُكنشگراستكهباشيوۀمؤثرتریاينپيامهارامنعكس

ازعناصرمهمرسانههایُكنشگرجذبمخاطبحداكثریبرای میکننــد.همچنیــنیکــی

شكلدادنبهُكنشهاوجنبشهایاجتماعيازپايينبهباالست)خانیکــیوکوهســتانی،

.)35:1394

تعامــلبیــنرســانههایجریــاناصلــیورســانههایاجتماعــینیــزکــهشــاملمقوالتــی

ــانههای ــودنرس ــنب ــثجایگزی ــازیوبح ــنتیومج ــانۀس ــبرس ــون:ترکی ــیهمچ فرع

ــن ــاای ــومطــرحمیشــود.ب ــنالگ ــهایدرای ــوانشــرایطمداخل ــزبهعن مجــازیاســتنی

نــگاه،شــکلگیریگســترۀهمگانــیبــهتعامــلســازندهبیــنرســانههایحرفــهایو

شــهروندیوابســتهاســت؛چراکــهفضــایرســانهایفضایــییکـارچــهاســتورســانههای

ــوند. ــرحمیش ــیمط ــاناصل ــانههایجری ــدادرس ــندرامت جایگزی

ــا ــودب ــو)2015(درپژوهــشخ ــاهوماســاهیرویامامات ــاط،ســونگانن ــنارتب درای

روزنامههــای در روزنامهنگاریشــهروندی از اســتفاده و اقتبــاس »بسترســازی عنــوان

ــد ــهح ــاچ ــهایت ــگاریحرف ــهروزنامهن ــدک ــنموضــوعمیپردازن ــهبررســیای ــن«ب آنای

ازروزنامهنــگاریشــهروندیاقتبــاسواســتفادهمیکنــدوشمشــادی)1392(نیــزدر

ــدرجشــهروند- ــبمن ــهای،مطال ــگارانحرف ــهروزنامهن پژوهــشخــودنشــانمیدهــدک

خبرنــگاراندرشــبکۀاجتماعــیفیــسبــوکرادارایاعتبــاردانســتهوبــاداشــتننگــرش

ــار ــداخب ــرایتأیی ــدوب ــریوبازنشــرمیکنن ــارراپیگی ــناخب ــا،ای ــهآنه ــتنســبتب مثب

ــد. ــرارمیدهن ــتفادهق ــورداس ــمیم رس

»فضــایرســانهایفضــاییکـارچــهویکدســتیاســتوروزنامهنــگاریســنتیو

شــهروندیدرراســتایهــموبــرایتکمیــلهــمهســتندوجدایــیمیــانآنهــاقائــلتصــور

نیســتونمیتــوانپیشــرفتیکــیرادرراســتایاضمحــالدیگــریدیــد«)خبــرۀکــد2(.

ــازیو ــی:شفافس ــوالتفرع ــهشــاملمق ــنمناســبک ــنقوانی ــاماندهیوتدوی س

ــون ــبقان ــرورتتصوی ــیوض ــایمدن ــدآزادیه ــنموج ــنقوانی ــن،تدوی اصــاحقوانی

جامــعرســانهایدرکشــورنیــزبــهعنــوانیکــیدیگــرازشــرایطمداخلــهایمطــرحهســتند.

ــعقانونــیرســانههایشــهروندی ــهکــمکــردنموان یعنــیازیــکســودولــتهــابایــدب

ــادرتنمــودهوازســویدیگــرتصویــبقانــون ودسترســیآســانبــهفضــایمجــازیمب

ــررات ــدنمق ــعش ــاروض ــاتدرکن ــهاطاع ــانب ــیآس ــرایدسترس ــگب ــعهفرهن وتوس
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ــدون ــانوب ــیآس ــد.»دسترس ــتمینمای ــااهمی ــازیب ــایمج ــارکتدرفض ــرایمش ب

ــاز ــهزمینهس ــهدموکراســیاســتک ــششــرطهایدســتیابیب ــاتازپی ــهاطاع ــرب فیلت

مشــارکتشــهرونداناســت.درایــنزمینــه،اصــاحیــاتصویــبقوانیــنالــزامآورضــروری

وفرهنگســازیبــراینحــوۀمشــارکتتوســطدولتهــاکمککننــدهخواهــدبــود«)خبــرۀ

کــد23(.

درنهایــتتوانمندســازیفرهنگــیشــهروندانکــهخــودشــاملمقــوالتفرعــی:

ــوزش ــایســوادرســانهایوآم ــی،ارتق ــهمشــارکتاجتماع ــینســبتب ــرشمنف تغییرنگ

ــۀ ــوانمقول ــهعن ــودهاســت؛ب شــهروندانوتقویــتآگاهیهــایاجتماعــیشــهروندانب

اصلــیســوم،شــرایطمداخلــهایدرمــدلبرساختهشــدۀروزنامهنــگاریشــهروندیمطــرح

ــورات ــردمدرام ــۀمشــارکتم ــردنزمین ــنفراهــمک ــدضم ــابای ــیدولته هســتند؛یعن

ــیدر ــردنحــسبدبین ــنب ــفجامعــهبهواســطۀتقویــتآگاهــیاجتماعــیوازبی مختل

مــردمنســبتبــهمشــارکتاجتماعــیبــهتقویــتوارتقــایســوادرســانهایشــهروندان

ــاد ــری-خاصــهنه ــفجامعهپذی ــقمکانیســمهایمختل ــوزشازطری ــدآم بهواســطۀفراین

ــحتحقیقــاتشــیبانیوســپهوند)1393( ــد.نتای ــادرتورزن ــادآمــوزش-مب رســانهونه

کــهبــهبررســیرابطــۀکمــیوکیفــیبرنامههــایتلویزیونــیوآگاهــیازحقــوقشــهروندی

ــد ــانمیده ــقنش ــایتحقی ــد.یافتهه ــدمیکن ــوعتأکی ــنموض ــرای ــزب ــدنی پرداختهان

ــتو ــراس ــهروندیمؤث ــوقش ــۀحق ــردمدرزمین ــیم ــردنآگاه ــاالب ــوندرب ــهتلویزی ک

زمینــهرابــرایتحقــقدموکراســیوجامعــۀشــهروندمدارفراهــممیکنــد:»دولتهــا

وظیفــۀســترگیدرنهادینهســازیحــسمشــارکتدرشــهروندانبــرعهــدهدارنــد.افزایــش

ــال ــردنب ــداوموهمهگی ــورم ــدبهط ــردمبای ــانهایم ــوادرس ــیوس ــایعموم آگاهیه

شــودوالبتــهفراهمســازیزمینههــایمشــارکتصحیــحمهمتــروحیاتیتــراســت«

)خبــرۀکــد6(.

امــاپدیــدهویــامقولــۀمحــوریشناساییشــدهدرالگــویپیــشروپذیــرشو

گســترشروزنامهنــگاریشهروندیاســت.ایــنمقولــۀاصلــیخــودشــاملمقــوالتفرعــی

همچــون:نبــودنــگاهعلمــیدرروزنامهنــگاریشــهروندی،روزنامهنــگاریشــهروندیوتغییــر

نــگاهبــهمفهــومشــهروند،شــرایطاجتماعــیوسیاســیایــرانوفهــمتهدیدگونــۀمدیــران

ازفضــایمجــازیاســت.
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ــناختن ــمیتش ــهرس ــاوب ــتدولته ــدمدخال ــده،ع ــویارائهش ــلدرالگ ــردعم راهب

ــوزۀ ــتح ــت.تقوی ــیاس ــۀمدن ــیوجامع ــوزۀعموم ــتح ــانههاوتقوی ــتقالرس اس

عمومــیوجامعــهمدنــیشــاملمقــوالتفرعــیچــون:نهادینــهســازیفرهنــگگفتوگــو،

ــت ــی،تقوی ــیوتفاهــمبیناالذهان ــتگســترههمگان ــری،تقوی ــۀمطالبهگ ــتروحی تقوی

ــی ــاداجتماع ــتاعتم ــیوتقوی ــارکتمدن ــتمش ــهروندان،تقوی ــادیدرش ــۀانتق روحی

توســط محتــوا تولیــد بهواســطه شــهروندی روزنامهنــگاری بدینترتیــب، اســت.

شــهروندان،موجــبنهادینهســازیفرهنــگگفتوگــودرمــردم،دســتیابیبــهخیــرجمعــی

ــرد ــدعملک ــهروندانونق ــریش ــۀمطالبهگ ــایروحی ــو،ارتق ــیهمس ــایاجتماع وکنشه

ــد ــیرادربرخواه ــۀمدن ــیوجامع ــوزۀعموم ــتح ــر،تقوی ــنام ــود.ای ــامیش دولته

ــاور داشــت.درایــنارتبــاط،اشــارهبــهآرایآلــن)1394(قابــلتأمــلاســت؛اوبرایــنب

اســتکــهروزنامهنــگاریشــهروندی،پدیــدهایاســتکــهبــابــهچالــشکشــیدنمفهــوم

روزنامهنــگاریســنتیومعیارهــاوشــاخصههایآنپــابــهعرصــهظهــورنهــادوبــاتکیــه

ــزوده ــراناف ــانکارب ــوذخــوددرمی ــدرتونف ــرق ــرروزب ــن،ه ــراهــرمفنآوریهــاینوی ب

اســت.ایــننــوعروزنامهنــگاریکــهخــودرابــهروزنامهنــگاریمدنــینزدیــکمیکنــد،بــه

نقــشبیبدیــلروزنامهنــگاریشــهروندیدرمشــارکتمدنــیشــهرونداندرامورمرتبــطبــا

خــودونیــزامــورمرتبــطبــادولــتوحکومــتاشــارهمــیکنــد.»روزنامهنــگاریشــهروندی

حتمــًاباعــثبهتــرشــدنشــکلگفتوگوهــادرجامعــهوشــکلگیریکنشهــایهمســو

ــهگاه ــودک ــرحمیش ــت،مط ــوماس ــۀعم ــوردمطالب ــهم ــیک ــههدف ــاک ــود؛آنج میش

ــه ــتک ــلماس ــورهاییمث ــا،بهخصــوصدرکش ــرددولته ــدعملک ــوعدرنق ــنموض ای

گاهبهدلیــلمصالحــیبعضــیازمشــکاتدررســانههاینوشــتارییــاصداوســیمامطــرح

ــرۀکــد10(. ــی«)خب ــیتقویــتجامعــۀمدن نمیشــودکــههمیــنموضــوعیعن

همچنیــنتحقیقــاتگــودودیگــران)1393(نیــزبــهایــنموضــوعاشــارهمــیکنــد.

ــده ــًاتغذیهکنن ــگاریشــهروندیدرمفهومــیگســتردهتر،عمدت ــد:»روزنامهن ــامعتقدن آنه

ــرای ــوهایب ــکانبالق ــرادســتکم،ام ــکاســت،زی ــلدموکراتی ــوۀتخی ــدۀق وتقویتکنن

ــب ــیآوردوموج ــودم ــهوج ــو«ب ــیاز»گفتوگ ــهبخش ــگاریب ــروروزنامهن ــلخب تبدی

ــاسو ــنهابرم ــاییورگ ــاآرمانه ــهب ــکمیشــود؛کاریک ــویدموکراتی ــتگفتوگ تقوی

ــد«. ــابمیده ــتداردوآنرابازت ــریمطابق ــزک جیم

ــز ــهرســمیتشــناختناســتقالرســانههانی ــتدولتهــاوب درموضــوععــدمدخال
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ــادرفضــایرســانهایو ــداردولته ــیهمچــون:کاهــشاقت ــوالتفرع ــهمق ــوانب میت

ــرد. ــرشاســتقالوآزادیعمــلرســانههادرانجــامفعالیتهــایرســانهایاشــارهک پذی

ــل ــرامقائ ــرایماهیــتومختصــاتفضــایوب،احت ــدب ــنترتیــبکــهدولتهــابای بدی

ــند ــمیتبشناس ــهرس ــازیراب ــایمج ــیدرفض ــیوسیاس ــایاجتماع ــده،فعالیته ش

ــز ــدًاپرهی ــهروندیج ــانههایش ــزیدررس ــتوریوتجوی ــۀدس ــهمداخل ــۀهرگون وازارائ

کننــد.براساستوصيفهابرماسنیــزحوزۀعمومــی،فضایــیاجتماعــیاستكهدركنش

ارتباطــیتوليدمیشــودوحوزۀعمومــیپیرامونــی،بايدمبتنــیبرجامعــهایمدنــیباشد

كهمتشكلازپيوندهایغيرحکومتــی،غيراقتصادیوارتباطاتاختياریاستكهتكيهگاه

ساختارهایارتباطاتحوزۀعمومــیدربخشاجتماعــیزيستجهاننــدواينامكانراپديد

میآورنــدتامسائلمشهوددرحوزههایزندگيخصوصيدرحوزۀعمومــیگسترشپيدا

كنند)سالتر،140:1383(.

درنهایــتمیتــوانبــهپیامدهــایکاربســتراهبــردعمــلاشــارهداشــتکــهشــامل

دومقولــۀاصلــیتبعــاتفرهنگــیوتبعــاتسیاســی-اجتماعــیاســت.درمقولــۀتبعــات

فرهنگــی،میتــوانبــهمقولههــایفرعــیهمچــون:رشــدوشــکوفاییشــخصیتفــردیو

رشــدوشــکوفاییاجتماعــیودرمقولــهتبعــاتسیاســی-اجتماعــیبــهمقــوالتفرعــی:

افزایــشآگاهیهــایسیاســیواجتماعــی،تغییــرنــگاهمخاطــببهمفهــومقــدرت،دولتها

وضــرورتاحتــرامبــهحقــوقشــهروندیومشــروعیتبخشــیبــهدولتهــااشــارهکــرد.

نتایــجتحقیقــاترســتگارخالدودیگــران)1394(نیــزبــرایــنموضــوعاشــارهدارد.آنهــا

درمقالــهایبــهارائــۀچهارچوبــیمفهومــیبــرایشــهروندیدموکراتیــکپرداختهانــد.ایــن

پژوهــش،حقــوقشــهروندیدموکراتیــکرانقطــۀپیونــدمباحــثشــهروندیودموکراســی

میدانــد.درایــنرویکــرد،شــهروندانبــاآگاهــیازحقــوقشــهروندی،خواهــانمشــارکت

درجامعهانــدوازطــرفدیگــر،دموکراســینیــزبــرایاســتقراروتثبیــت،نیازمنــدشــهروندی

دموکراتیــکاســت.همچنیــنعنایتــیوهمــکاران)1391(درتحقیقــیبــاموضــوعرابطــه

آگاهــیازحقــوقشــهروندیبــارفتارهــایاجتماعــیدانشــجویاندریافتنــدکــهســهبعــد

حقــوقمدنــی،حقــوقسیاســیوحقــوقاجتماعــی،دارایرابطــۀمعنــاداریبــارفتارهــای

اجتماعیانــدورفتارهــایاجتماعــیدانشــجویان،انعکاســیازمیــزانآگاهــیآنــاناز

حقــوقشــهروندیاســت.

»شــکوفاییفــردیتــوأمبــارشــدشــخصیتفــردیاســت.ایــنمهــم،ظهــورنمودهــای
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جدیــدشــخصیتیدرافــراد،تابعیــتدرنظامهــایسیاســیجدیــدومبتنــیبــردموکراســی

اجتماعــیمحســوب کاالیضــروریشــبکههای اطاعــات کــه رامیطلبــد؛درحالــی

میشــود.تولیــدمحتــواخودبــاوریواعتمــادبــهنفــسرابــههمــراهداردوآزادیبیــان،

ــۀحقــوق ــهرادرجامعــهگســترشمیدهــد.مطالب حــقدانســتنومشــارکتخودآگاهان

شــهروندی،عقلگرایــیوفردگرایــی،ازتبعــاتاســتفادهازشــبکههایاجتماعــیوباعــث

تلقــیاطاعــاتبــهعنــوانکاالیاجتماعــیونــهاقتصــادیاســت«)خبــرۀکــد8(.
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