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 مقدمه 

جديديمحسوبمیدرزبانفارسیواژه رسانه يواژه رسانهينسبتاً مهمشود. ترينوها

انتقالاطالعاتوآگاهی بهمؤثرترينابزار درتحققفرآيندارتباطاتهستند. طورکلیها

رسانه استکه تکنولوژيکبیانشده ارتقاء مظهر وسايلشگرفیهستندکه اندانسانها

خواندهومیزانپیونديک«عصرارتباطات»(؛چنانکهبرخیعصرحاضررا0930)مولوي،

دانند)سیدجامعهراباافقشگرفتغییراتنوينومیزانتحرکآندرزمینهارتباطاتمی

 ,Craigشود)درارتباطاتمحسوبمی«ايکارگزارواسطه»(ورسانهنوعی0933محسنی،

2004 تصاوير(. و انیمیشن صدا، گرافیک، متن، از ترکیبی هر رسانه، اهل عقیده به

گیردويدئويیکهازطريقکامپیوترباسايرتجهیزاتالکترونیکیدراختیارکاربرقرارمی

(؛بههمیندلیلتعريفO’Connor,Schmidt, and Drouin, 2016شود)رسانهنامیدهمی

 (Zelmer, 2012ت.)رسانهدائماًدستخوشتحولاس

باالخصشبکهرسانه نوين کاربرانهاي بین زيادي محبوبیت از نیز اجتماعی هاي

توانندازجهاتبسیاريبرروندهاياجتماعی،اقتصادي،فرهنگیاندکهمیبرخوردارشده

وسیاسیتأثیرگذارباشند.دراينپژوهشبهدنبالپاسخدادنبهاينسؤالهستیمکهتأثیر

ايرانبکهش در دموکراتیزاسیون تسهیل خصوصاً اجتماعی توسعه روند بر اجتماعی هاي

 باشد.هاوروابطیمیچگونهاستومدلبرآمدهازآندارايچهمؤلفه

 بیان مسئله

جامعه، شدن دموکراتیزه حکومت، انواع تطور سیر و تاريخی فرازوفرودهاي خالل در

بود جوامع از بسیاري نهايی رسانهمطلوب رابطه بررسی به بسیاري مطالعات است. وه

( )Byrne, 2018دموکراسی توسعه و آزاديرسانه ،)Muturi, 2005شبکه تأثیر هاي(،

در غنی ادبیات حیث اين از و است پذيرفته صورت اجتماعی روندهاي بر اجتماعی

( دارد  ;VanBelle, 1997; Kedzie, 1997; VanBelle, 2000مطالعاتجهانیوجود

Zakaria, 2003; Craig, 2004; Shirky, 2011; Zelmer, 2012; Roland, 2018)اما ؛

توجهآنجاستکهدرادبیاتداخلیهرچندمطالعاتیاندکیدراينبابوجودنکتهقابل
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پور،يزدخواستیوکیخائی،؛عدلی0930السادات،؛سیدعلويونقیب0930دارد)مولوي،

0930 خواستار، مطالعه0936؛ اما شبکه( تأثیر براي مدلی بتواند برايکه هاياجتماعی

استراتژيداده از استفاده با دموکراسی ساختتوسعه رويکرد با بررسیکندبنیاد گرايانه

مالحظهنگرديد.

پژوهشپیش وبنابراين پرکرده را موجود پژوهشی خأل استکه آن درصدد رو

گرايانهبهبررسیاينرابطهحساسوحیاتیبپردازد.بتواندباديدگاهیجامعوکل

تأملدهدکهپرداختنبهموضوعرسانهازجوانبمختلفنکاتقابلآمارهانشانمی

به دارد. صاحبزيادي از بسیاري رسانهزعم رسانه، حوزه مینظران نقشبسیارها توانند

جنبش اجتماعی، روندهاي بر داشاثرگذاري اعتراضات و ها نمونه براي باشند. بهار»ته

هاياجتماعیبرروندهاياجتماعیايشفافبراياثرگذاريشبکهتواننمونهرامی«عربی

هاياجتماعی،تأثیراتمتفاوتیموازاتنفوذشبکههاياخیروبهدانست.ايراننیزدردهه

ايازتأثیرنمونه33ورشدنآتشاختالفاتدرسالبارهتجربهکردهاست.شعلهرادراين

میشبکه اجتماعی حمیديهاي )حاتمی، شود محسوب تواند قنبرپور، و (،0931فر

تواندنمونهآنکهمديريتبحراندرجاريشدنسیلدرشهرهايکشوروزلزلهمیحال

(.0939هاياجتماعیبرزندگیاجتماعیقلمدادشود)افضلی،عريضیوباقرزاده،شبکه

نمازاين شبکهیرو منفیبودنکارکرد دقیقیبرايمثبتيا هاياجتماعیقائلتوانمرز

شبکه تأثیرات که هستیم سؤال اين درک دنبال به پژوهش اين در بنابراين هايبود؛

توانددرقالبيکترشدنايران،چگونهمیاجتماعیبرتغییراتاجتماعیودموکراتیزه

مدلطراحیشود.

 های اجتماعی هتعریف رسانه و شبک

هروسیلهکهمطلبياخبريرا»آمدهاست:«رسانه»مقابلکلمه«عمید»درفرهنگفارسی

(.دردانشنامهعلوم0933)عمید،«بهاطالعمردمبرساند،مانندراديووتلويزيونوروزنامه

ادهايگروهی،يکنهاجتماعی،رسانه)رسانهجمعی(بدينگونهتعريفشدهاست:رسانه

می تشکیل را کلماتاجتماعی از فراتر حیطه در دانشو توزيع و تولید به که دهند



 9911زمستان |  24شمارة  |ششم سال  |های نوین  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 4

 

دارايمشخصهمی درپردازندو فناوريپیشرفته نسبیاز بارزچوناستفاده و ايبرجسته

عنوانابزارانتقالمعانی(.رسانه،ازديربازبهRoland, 2018باشند)هامیتولیدوپخشپیام

امامستقلازتاريخچهرفتهوقدمتیبهبهکارمیومفاهیم يايناندازهپیدايشبشردارد،

به آنچه معموالً امروزه ومقاالتونوشته رسانه عنوانواژه، استفادهدرگفتگوها مورد ها

0هايارتباطیرسانه گیرد،بهقرارمی
(.Chen, Xu, Cao, and Zhang, 2016اشارهدارد) 

ا جديدي رسانهنوع بهز امروزه که اجتماعیرسانه عنوانها 1هاي
می  شوند،شناخته

اند.تجربهنشاندادهاستکهيکیازعواملونیروهايمهمتغییراتاجتماعیدرجوامع

جنبش بردن میان از يا ايجاد در تأثیرگذار نهادهاي بسیاراين فرهنگی و اجتماعی هاي

رسانه و توانستهمؤثرند ازها اند نمادسازي»طريق قابل« آنتأثیر بر بگذارند.توجهی ها

خطازاين نهادهايتأثیرگذار، براياين بايد تامشیرو تدوينکرد سطحکالن هايیدر

آنبتوانبیشترينبهره از )برداريرا بهعملآورد (.Kovachand Rosenstiel, 1999ها

هاياجتماعیترينتعريفرسانهقبولبلتعريفازرسانهاجتماعیوجوددارد.قا93حداقل

برنامه»عبارتاست پايهوبساختهمیازگروهیاز بر شوندوموجبهاياينترنتیکه

می اطالعات )شوندتبادل »Andreasand Haenlein, 2010 ديگر،. تعريفی براساس

میشبکه اجازه افراد به که هستند خدماتآنالينی اجتماعی، يکهاي در سیستمدهند

معرفیکنند، ديگران به را خود باشند، داشته را معینپروفايلشخصیخود مشخصو

افراد طريق اين از کنند. برقرار ارتباط ديگران با و اشتراکبگذارند به را اطالعاتشان

وهمچنینارتباطمی حفظکرده ديگرانرا هاياجتماعیجديديراتوانندارتباطشانبا

(.Boyd and Ellison, 2007شکلدهند)

 های جمعی آزادی رسانه

سازمانديدهگرچهسازمان سازمانمللمتحد، بانحقوقبشروهايیمانندبانکجهانی،

 حمايتکردهالمللازآزاديرسانهبینسازمانعفو اينامراندواستداللمیها کنندکه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Communication Media 

2. Social Media 
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هايوندانداشتهباشدورسانهشودکهدولتمسئولیتبیشترينسبتبهنیازشهرباعثمی

هايخبريوکنندکهرابطهبینرسانهطورمستقلعملکنند؛امابرخیفرضمیخبريبه

0برداريمتقابلبهره"دولتيک
برداريازديگريکههردوبهدنبالبهرهاست،درحالی"

فر اين محصول مردم عموم و هستند خود شخصی منافع رساندن حداکثر به آيندبراي

( صاحبO'Heffernan, 1994هستند که است حالی در اين استدالل(. ديگري نظران

توانايیرسانهکرده عدم استفادهاندکه موجبجلوگیرياز اخبار برايکنترلکردن ها

عنوانعاملیبراينظارتبرهابههايخبريشدهوازسويیديگراينرسانهدولتازرسانه

 Bennett, Lawrence andاند)هايمجازي،ضعیفتلقیشدهراسیدولت،حتیدردموک

Livingston, 2007.)

شبکه کردن رسانهسانسور مسائل از همواره اجتماعی کههاي بوده جوامعی اي

هاهابسیارپايیناست.حتیاگرسانسوردولتیازرسانهايدرآنهايآزاديرسانهشاخص

برخیمعتقدندرس نباشد، کنترلدولتراانهآشکار منابعرسمی، دلیلوابستگیبه به ها

1سازيفرضیهنمايه"دارند.برايناساس
رسانهاصرفاًيکپیغامکندکهرسانهتصريحمی"

به نخبگان، ارائهبراي اخبار در که بحثی هر و هستند دولتی نخبگان است،ويژه شده

)صرف رسمی منابع اين میان اختالف از (،Hallin, 1986; Bennett, 1990نظر

تواندکنندهنظراتنخبگاندولتیاست.منتقدانبراينباورندکهاينفرضیهنمیمنعکس

داندمی«9ايحسمسئولیتحرفه»دهدوآنراسازيرخمیتوضیحدهدکهچگونهنمايه

(اگرچهAlthaus, 2003برد)هايجايگزينمیاندرکارانخبررابهدنبالديدگاهکهدست

حرفه استانداردهاي و اخالقیمحیط کدهاي است، متفاوت مختلف کشورهاي در اي

سازمان از رسانهبسیاري میهاي نشان بیاي صداي داشتن به رسانه اهل که صدادهند

(Kovach and Rosenstiel, 2001می افتخار ) سال در مثالً رئیس0331کنند. جمهور،

بیش آقايخاتمیفشار تبديلوقت، آن نتیجه که شدنتريبرايآزاديمطبوعاتآورد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. mutual exploitation 

2. indexing hypothesis 

3. sense of professional responsibility 
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بود«حقوق»ترينابزاربسیجبراياصالحطلبانبراياحترامبیشتربهوسیع"مطبوعاتبه

(Hicks, 1999.)

0هابازارايده"هادرتنظیماتمختلفیدخیلهستند.مفهومآزاديرسانه
کندبیانمی"

اثر میزان در تغییرات توزيع رسانهکه میبخشی را آزاد رژيمهاي انواع میان در توان

هايآزادبراحترامدولتبهحقوقبشرموردمطالعهقراردهد.مشخصاستکهتأثیررسانه

ويژگی حضور بهبه دموکراتیک، وهاي سیاسی مشارکت سیاسی، رقابت ويژه

درحالیمحدوديت دارد. بستگی اجرايی رسانههاي قادرکه آزاد نقضهاي گزارش به

محدوديت رقابتو غیابمشارکتسیاسیو در اما دولتهستند، در بشر هايحقوق

شودوهیچمکانیسمسازمانیوجودپذيرترمیاجرايی،دولتنسبتبهافکارعمومیآسیب

دولترابرعهدهبگیردوبتواندپاسخگوترباشدواحترامبیشترينداردکهبتواندمسئولیت

ب )نسبت بگذارد بشر حقوق Shirky, 2011ه براساسجدول نسبترابطهمی0(. توان

 آزاديرسانهبادموکراسیرامالحظهکرد.

 (VanBelle, 1997)رابطه نوع حکومت با آزادی رسانه  .1جدول 

 جمع های تحت کنترل حکومت رسانه های آزاد رسانه 

(٪9386)07119370307دموکراسی

خودکامگی
973



1630


9133(6083٪)

(٪6081)9196(٪9383)0313جمع

 

 های اجتماعی و توسعه دموکراسی شبکه

هايسیاسیکهگیريآرماننهاديبرايرسیدنبهتصمیم"مثابهشومپیتر،دموکراسیرابه

ازمبارزاترقابتیبرايرأيدادنمردمبهدستتوانايیتصمیم استفاده با گیريافرادرا

مشخصمیگیرمی درحالی"کندند، به، را دموکراسی ريکر ردکه براي فرصتی عنوان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. marketplace of ideas 
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حضورمقاماتدولتیمی اما است، تعاريفمتمرکز اين انتخاباتبرايهردوي شناسد.

عنوانطورکلیبهکند؛بنابراين،دموکراسیبهتنهايیدموکراسیراتضمیننمیانتخاباتبه

(.Marshall, Jaggers and Gurr, 2003; Dahl, 1998مفهومیچندبعديکاربرددارد)

کهدال،مقاماتمنتخب،انتخاباتآزاد،منصفانهومکرر،آزاديبیان،باتوجهبهاين

هايمستقلومنابعجايگزينوقابلدسترساطالعات،حقتشکیلومشارکتدرانجمن

داندتاساسیدموکراسیمیسالدرنهادهايمربوطهراالزاماشمولهمهشهروندانبزرگ

(Dahl, 1998وبسیاريازاينشاخص)هاهستند،الزماستهايذکرشدهمنبعثازرسانه

 ترنگريستهشود.عنوانکاتالیزورهايدموکراسیژرفهابهکهبهرسانه

0لرنر سال ارتباطاتجمعی،0373در و ملی توسعه مورد در متناصلیخود در ،

هايجمعیرسانه پويايی"را 1افزاينده
لرنرپیشنهادمی" اينچارچوب، در کندکهنامید.

کند.هايجمعی،مدرنیزاسیوناجتماعیوفرآيندهايدموکراتیکراتشديدمیرسانه

دربیاناتخوداذعانکرده-جمهورسابقامريکامعاوناولرئیس-،9گورگرچهال

عصر"راايجادخواهدکرد،بلکه"مشارکتیگسترشدموکراسی"تنهابودکهاينترنتنه

رانیزشکلخواهدداد،امااکثرمحققانبراينباورندکهفرآيندتوسعه"دموکراسیجديد

جلوه نیستو خطی و ساده رسانهچندان پیچیدههاي جمعی اغلبدراي ظريفو تر،

،تحقیقاتتوسعهبههادرسطحملیآشکارنیست.درحقیقتهاياحتیدههها،سالدوره

قابل پارادايم پرداختهتغییرات حاضرتوجهی حال در سیاسی و اقتصادي مبارزات و اند

فرمت روشهايمختلفرسانهاغلببا با همراه فرهنگیچندگانهايو هاياجتماعیو

)صورتمی  ;Muturi, 2005; Sood, Senguputa, Mishra, & Jacoby, 2004پذيرد

Rogers, 2003)

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Lerner 

2. mobility multiplier 

3. Al Gore 
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 پیشینه پژوهش

بارهبهدودستهکلیازمنابعبرخورديم.يکسريبامطالعهوبررسیادبیاتموجوددراين

دوسويهومثبتقلمدادکردندودستهازمنابعرابطهشبکه هاياجتماعیودموکراسیرا

ازاينديگربههمنوايیبینشبکه ترديدنگريستند. ديده روهاياجتماعیودموکراسیبا

نمی بهپژوهشگر بینشبکهتواند جوامع در که کند بیان توسعهطورقطع هاياجتماعیو

گرايبرقراراست.احتماالًاينموضوعبهدلیليکمتغیرمداخلهدموکراسیچهنوعرابطه

 نام به حکومت»مهم نوع بهمی« ادبیات در زيرا بیانباشد؛ مؤکد درطور که شده

توتالیحکومت رسانههاي آزادي بهتر نمیاي دموکراسی توسعه به منجر شود،طورقطع

هايلیبرالاينهمنوايیچشمگیرتراست.برخیازپژوهشمنتجازکهدرحکومتدرحالی

 اشارهشدهاست.1مطالعاتدرجدول

 های اجتماعی با دموکراسی پیشینه پژوهش رابطه شبکه .4جدول 

 های پژوهش هیافت عنوان پژوهش نویسنده، سال

0936خواستار،

بررسیتأثیرفناوري

اطالعاتوارتباطات

برسطحدموکراسیبا

استفادهازروش

هايپانلداده

ازداده استفاده بازهزمانی033هايپانلاينپژوهشبا کشوردر

1119 فناوريمی1101تا متغیرهاي پژوهش، اين در پردازد.

مؤلفه با ارتباطات و خدماتاطالعات فناوري، زيرساخت هاي

دولتالکترونیکبه مشارکتالکترونیکو متغیرآنالين، عنوان

شدهعنوانمتغیروابستهدرنظرگرفتهمستقلوسطحدموکراسیبه

دهندهتأثیرمثبتفناورياطالعاتبرهايپژوهشنشاناست.يافته

رشددموکراسیاست.

قلی پیراننژاد،

پورعزت،پور،

حنفیزاده،

0931

 

تبیینتأثیراتگسترش

برتوسعهICTنفوذ

 اجتماعی



بنیاد)گراندداينمقالهبخشیازيکپژوهشکیفیبارويکردداده

هاينظرانحوزهتئوري(استکهدرآنتعدادهجدهنفرازصاحب

عمومی،فناورياطالعاتوعلوماجتماعیازطريقگذاريسیاست

برفیانتخابروشنمونه ودرمطالعهگیريهدفمندوگلوله شده

هايپژوهشحاکیازآناستکهگسترشاند.يافتهشرکتکرده

طريق از جوامع در ارتباطات و اطالعات فناوري نفوذ و

هشهروندانتأثیرگذاريبرسطحانتظاراتعمومیوياريرساندنب

نظام در تحول و تغییر ايجاد در تسهیل برايکسبشايستگیو

اجتماعیجوامع،برفرآيندتوسعهاجتماعیجوامعتأثیرگذاراست.

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/225812/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86_%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/225812/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86_%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/99058/%d8%a2%d8%b1%db%8c%d9%86_%d9%82%d9%84%db%8c_%d9%be%d9%88%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/99058/%d8%a2%d8%b1%db%8c%d9%86_%d9%82%d9%84%db%8c_%d9%be%d9%88%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/99058/%d8%a2%d8%b1%db%8c%d9%86_%d9%82%d9%84%db%8c_%d9%be%d9%88%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/75220/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%b2%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/75220/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%b2%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/75220/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b9%d8%b2%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/55390/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85_%d8%ad%d9%86%d9%81%db%8c_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/55390/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85_%d8%ad%d9%86%d9%81%db%8c_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1065177/%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-ict-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1065177/%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-ict-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1065177/%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-ict-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1065177/%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-ict-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c
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 های پژوهش هیافت عنوان پژوهش نویسنده، سال

پوروعدلی

0931همکاران،

حوزهعمومیو

گفتگودرفضاي

هايمجازيشبکه

اجتماعی

د اطالعات دادوستد و ارتباط برقراري امکان ارتقاي چند رهر

میشبکه ارتقا را گفتگو امکان مجازي اجتماعی اماهاي دهد،

کنندهآنهماست.محدوديتموردنظراساساًمحدودومخدوش

امکان نابرابر توزيع ايناز با مرتبط فناوريهاي ناشیگونه ها

میانمی گفتگو عمومیمجازيهم وضعیتخاصحوزه و شود

میفرهنگ مخدوش را درواقع،ها اجتماعیشبکهکند. هاي

آورند،گفتگوواسطهحوزهعمومیمجازيکهپديدمیمجازي،به

کنند.هارامحدودومخدوشمیمیانفرهنگ

سیدعلويو

السادات،نقیب

0930

حوزهعمومیدر

فضايمجازي

علومسیاسیدانشگاه ارتباطاتو کارشناسانعلوم هايازديدگاه

گرفتهمومیدرفضايمجازيشکلکشورسهمتغیرمستقلحوزهع

وشبکهاستووبالگ هاياجتماعیازمصاديقحوزهعمومیها

دهندهآنهايپژوهشنشاندرفضايمجازيهستند.همچنینيافته

قابلبه عمومی حوزه نظريه مجازياستکه حوزه کارگیريدر

اي،هايفضايمجازيوارتباطاتباواسطهرايانهاستاماويژگی

مدل فضايیمتکثروچندپارهساختهاستکهبا حوزهعمومیرا

سنتیحوزهعمومیمتفاوتاست.

0933رضانیا،

اينترنتوحوزه

عمومی،مطالعه

موردي:تحلیلسايت

گفتمان

به آن گرفتن نظر در و اينترنت وجود يکحوزهصرف عنوان

نمی وردنتوانددربهعملدرآامکانیبرايظهورحوزهعمومی،

حوزهعمومینقشزياديداشتهباشد،بلکهمسائلديگريمربوط

هاوهمچنینمیزاناحساسبهدولتونقشآندرگسترشآزادي

از اينترنتی کاربران و مخاطبان براي مسائل اهمیت و مسئولیت

کنندههستند.عواملتعیین

 0930میناوند،

بررسیقابلیتوامکان

عملکرداينترنت

انحوزهعمومیعنوبه

 سیاسی

قابلیت حوزهاينترنتاز امکاناتزياديبرايايفايکارکرد و ها

مردم اختیار در اينترنتامکاناتی شبکه است. برخوردار عمومی

باجوامعمی برابر و درفضايیمناسببهگفتگويآزاد تا گذارد

اينظرههمبپردازندودرنتیجهفرآيندهايگفتگوومباحثه،بهنقطه

افکار به اجتماعیدستيابندو مسائلسیاسیو مشترکیدرباره

عمومیشکلدهند.

0،1103بیرنه
Democracy and 

libraries: 

symbol or 

میيافته نشان کتابخانهها از استقبال بین که عمومیدهد هاي

شبکه)به از شکلی اطالععنوان فناوريهاي حوزه در که رسانی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Byrne 

https://www.emeraldinsight.com/author/Byrne%2C+Alex
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 های پژوهش هیافت عنوان پژوهش نویسنده، سال

symbiosis? اطمینانوجودبررسیهستند(ودموکراسیرابطهمثبتوقابلقابل

دارد.

گاينوس،واگنر

0،1106وگري

Internet freedom 

and social media

 effects: democr

acy and citizen 

attitudes in 

Latin America 

 

هاياجتماعیتأثیرمنفیبردهدکهاستفادهازرسانهنتايجنشانمی

برنگرششهرون عالوه دارد. کشور شرايطسیاسی نسبتبه دان

پاسخ دهندگانازآندستهازکشورهايیکهبیشترينآزادياين،

طورکلیتمايلبیشترينسبتبهدموکراسیواينترنتیراداشتند،به

عنوانيکنتیجهازآزاديحال،بهشرايطسیاسیخودداشتند.بااين

اينت اثراتمنفی اينترنت، رسانهبیشتر اينرنتو بر اجتماعی هاي

مشهودنگرش اينترنتبیشتر کشورهايدارايآزاديبیشتر در ها

بود.

1،1107فاريس

New Media and 

Democracy in 

the Arab World 



حالهايجديدتابههايپژوهشحاکیازآناستکهرسانهيافته

هايیکهدراوايلاند،کشورايبرخاورمیانهداشتهتأثیربسیارويژه

رژيم تحتسلطه انحصاراتاطالعاتیقرارقرن و هاياقتدارگرا

هاياخیربرايدورزدنسانسور،هايجديددرسالداشتند.رسانه

اند.عنوانبهارعربیشناختهشدهايجادفضايبازبرايمخالفان،به

حال،ساختارهايقويحکومتاقتدارگرادراينمنطقهشايعبااين

رژيم و بههستند فزايندهها رسانهطور ابزار از استفاده در هاياي

کنند.جديدبهنفعخودنفوذمی

9،1109آگر

Fostering 

democracy 

through social 

media: 

Evaluating 

diametrically 

opposed 

nonprofit 

advocacy 

organizations’ 

use of 

Facebook, 

Twitter, and 

YouTube 



مین نشان مطالعه اين سازمانتايج که برايدهد غیرانتفاعی هاي

کنندکههاياجتماعی،مردمرامتقاعدمیحمايتاخالقیازرسانه

رسانه از ارتباطاتيکطرفه از کنند.بیشتر استفاده هايدوطرفه

هايمختلفاجتماعیبرايمقاصدهاازرسانهعالوهبراين،سازمان

ازتوئیتر،فیسیمختلفاستفادهم بوکويوتیوببرايکنند،مثالً

کنند.درخواستبازخوردوارتباطاتدوطرفهاستفادهمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gainous, Wagner and Gray 

2. Faris 

3. Auger 

https://www.emeraldinsight.com/author/Gainous%2C+Jason
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0363811113001021#!
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 های پژوهش هیافت عنوان پژوهش نویسنده، سال

0،1101منصور

The role 

of social networ

king sites 

(SNSs) in the 

January 25th 

Revolution in 

Egypt 

هاياجتماعینقشیمرکزيوهايشبکهنتايجنشاندادهکهسايت

عنوانبهارعربیشناختهطورکلبهاساسیرادررويدادهايیکهبه

کردهمی بازي آنشوند، اهمیت بهاند. اطالعاتها منبع عنوان

رجیورسانیبهجامعهخاايبراياطالععنوانوسیلهغیردولتیوبه

کنندگانتأيیدشدهاست.داخلی،توسطهمهشرکت

1،1117جوينت
Democracy, 

eLiteracy and 

the internet 

 

هاياينترنتیرسدکهابتکاراتامیدوارکنندهتأثیرفناوريبهنظرمی

ترينبینانهاست.بسیاريازمهمنوعیبسیارخوشبردموکراسی،به

اند.رفاهعمومیمامضربودههاياجتماعیدرموردوبسايت

 پیشینه تاریخی رابطه بین رسانه و دموکراسی در ایران

همانچشم اما است، پیچیده و چندوجهی درواقع ايران تاريخی سیاسی کهانداز طور

می تصور تقويتبسیاري نیروهاي زائلکنند نیروهاي از دموکراسی پیرويکننده کننده

(.اطالعاتیMilani, 2010شود)هاآشکارمیبقابیشتربرايآنکنند،زيرامبارزهبرايمی

دهدمانندشمشیردولبهاست،زيراهاياجتماعیارائهمیکهايراندرمورداستفادهازرسانه

کندوازطرفیبهنظارتدقیقوازيکسوبهمعنیمثبتارتباطاتوبسیجمنابعاشارهمی

 (.Christensen, 2011رديابیکاربران)

سال )از اول مرحله در است. اينترنتپاسخداده توسعه مرحله سه به دولتايران

0333 شبکه0333تا پتانسیلمتضاد حکومتايران، و(، انگاشته ناديده هاياجتماعیرا

،اينترنتتوسط0333رشدسريعآنرانديدگرفتهاست.مرحلهدومدرماهجواليسال

مورداستفاد دسترسیمخالفان کردن محدود به شروع ايران حکومت و گرفت قرار ه

رخ1117هاکرد.مرحلهسومدرسالکاربرانباکاهشسرعتاتصالوفیلترکردنسايت

دولتشبکه که تازهداد مرحله وارد را )هاياجتماعی همGolka, 2011ايکرد در .)

منعکسشآمیختناهمیترسانه ايران در بحثهاياجتماعیکه بود، هايمهمیدرده

به شناخته«انقالبتوئیتري»موردآنچهدرطولايندورهناپايدارکارکردهاستوبعضاً

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mansour 

2. Joint 

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/00242531211220753
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/00242531211220753
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(.ازاينزمانبودکهبهطورجديومسلم،بهنقشKnight, 2012شودراآغازکرد)می

بردهشد.هادرايجادتحوالتايرانپیپررنگرسانه

سنجشبرايايرانموجوددرسايتوزارتارتباطاتولنگاهیبهسهشاخصقاب

سال 1119فناورياطالعاتاز مشترکینثابت1109تا افزايشمستمرکاربراناينترنت،

نشانمی بهاينترنتباندپهنواشتراکتلفنهمراهرا هايتوجهی،درسالطورقابلدهد.

پهنايبانداينترنترشدچشمگیريهايبعد،مشترکینثابتودرسال1113پسازسال

دهندهسطحآزاديدريککشور،،نشان0داشتهاست.شاخصچهارم،نمراتخانهآزادي

ايرانرتبهششازهفتامتیازرابه عنواندرطولايندورهبرايايرانتغییرنکردهاست.

عنوانبه«فته»عنوانبهترينوبه«يک»دريافتکردهاست)دراينمقیاس"غیرآزاد"

تر(.البتهاينپیشینهتاريخیتأثیربسیاريقبلFreedom House, 2015بدترينرتبهاست()

بازمی مشروطه قیام تأثیرآندر و ايران)تلگراف( به اولینرسانه گردديعنیزمانورود

اززمانهاينوينرامدنظردارد،بازهموردنظرلیکنباتوجهبهرويکردتحقیقکهرسانه

هاينوينموردبررسیقرارگرفتهاستولذامواردفوقبهتأثیردودههاخیرورودرسانه

اشارهدارد.

 روش انجام پژوهش

ذهن به آنچه است؛ تفسیرگراي مقاله اين پژوهش بهفلسفه توجه لزوم و گرايی

یاست؛کهکند.رويکردپژوهشاستقرايساختارسازيياساختارسازياجتماعیتأکیدمی

شود.استراتژيپژوهش،ها،نظريهحاصلمیهاوتحلیلآنآوريدادهدرطیآنباجمع

استفادهازرويکردساختداده )چارمز(بهشکلبنیاداستکهبا گیرينظريهپرداختهگرا

افقزمانیانجامپژوهشمقطعیاستودرمحدودهزمانیخاصیصورتگرفته. است.

گرداوري میابزار رسانه مديريت حوزه در خبرگان از مصاحبه نیز باشد.داده

کنندگاندراينپژوهشافرادخبرهوسرشناسدرحوزهرسانهواساتیدبرجستهمشارکت

نظريهداده هايشناختهشدهبنیاد،يکیازروشدانشگاهیدررشتهمديريترسانهبودند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Freedom House scores 
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سوگلیزربهوجودآمدوچارچوبیتوسطاسترا0361پژوهشکیفیاستکهدرسال

هايتولیداستقرايیهايکیفیداردوبهمعرفیرويهدقیقبرايگردآوريوتحلیلداده

بهبررسیدقیقومنظمداده اتکا مینظريهدرروشکیفیبا بهها زعمگولدينگپردازد.

داده» نظريه بودن استقرايی از اينروشمنظور در استکه اين فرضیهبنیاد آزمودن به

نمی تدوينپرداخته نظريه بلکه همشود، تحلیل و گردآوري نتیجه در دادهشده هازمان

شودکههدفمطالعه،تدوين،اينروشدرشرايطیاستفادهمی«.شودرويیدهيازايیدهمی

 )بازرگان، باشد يکنظريه اصالح يا از0931تعديل فراتر تحلیل بر روش اين در .)

درکبنديجديدفراترازانديشه،برطبقهتوصیف شدهوبرگردآوريوتحلیلهايقبالً

هايهاازنمونهبارهدادهجايگردآورييکمندبهصورتنظامهابهداده0رفتوبرگشتی

(.Charmaz, 2006شود)بزرگتأکیدمی

دادهبه انتشارکتاباکتشافنظريه پرطورکلیبعداز يکیاز کاربردتريناينبنیاد،

بودکهتوسطاستراسوکوربینمطرحشدکهبهعرضهپارادايم«مندرويکردنظام»هارويه

منطقیياتصويرتجسمیازنظريهدرحالتکوينتأکیدداشت.دومینالگوتوسطگلیزربا

عدوازاندازهاستراسوکوربینبرقوادرانتقادازتأکیدبیش«رويکردظاهرشونده»عنوان

وچارچوبرويه الگويها مطرحشد. تدويننظريه غیرقابلانعطافآندر هايثابتو

هاتأکیدداشت.دراينالگوکانوندرتحلیلرويدادهاومقوله1گلیزربرحساسیتنظري

بهتوصیفهاوپردازشنظريهمعطوفمیتوجهپژوهشگربراتصالمقوله گردد،نهصرفاً

مطرحشدکه«گرارويکردساخت»ط.سومینالگوتوسطچارمزباعنوانهاوروابمقوله

نظام رويکرد از انتقاد بیشضمن تأکید بر مبنی ظاهرشونده، و چارچوبیمند بر ازاندازه

داده معتقداستکهپژوهشگراننظريه بايدراهبردهايانعطافدقیق، بکاربنیاد پذيريرا

شرکت که معنايی تا موقعیتکنندگانبرند به پژوهش فرايند میدر نسبت راها دهند

(.0931شناسايیکنندوازنظرفلسفینیزدرفراسويپژوهشکمیسیرنمايد)بازرگان،

واستخراجمعانیازآنچارمزبرنقشپژوهشگردرگردآوريوتحلیلداده بسیارها ها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. iterative 

2. theoretical sensitivity 
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ايوخطیبهگردآوريومرحلهکند.بههمیندلیلاوقائلبهاتخاذيکرويهتأکیدمی

کندکهپژوهشگراننظريهجايمعرفیيکرويهمشخصادعامیهانیستوبهتحلیلداده

انداز:گردآوريهاملزمبهرعايتمعیارهايیهستندکهاينمعیارهاعبارتبرخاستهازداده

هم تحلیل دادهو دادهزمان کدگذاري فرايند روشها، تطبیقی،ها، بردارييادداشتهاي

(.Charmaz, 2006گیرينظريوتلفیقچارچوبنظري)شخصی،نمونه

ساخت رويکرد وبراساس مقدماتی کدگذاري داريم: کدگذاري نوع دو گرا،

هاراخیلیبادقتبههايیازدادهکدگذاريمتمرکز.درطولکدگذاريمقدماتی،ماتکه

می وارد که تحلیلی خاطر مطالعه عبارتکنند، مقدماتی کدگذاري انواع ازکرديم. اند

پساز کدگذاريلغتبهلغت،کدگذاريخطبهخطوکدگذاريرويدادبهرويداد.

هاوانجاممرحلهپااليش،دومرحلهکدگذاريطبقرويکردچارمزدرتحلیلکلیهمصاحبه

هابررسیشدندوباههاانجامشد.درمرحلهاولکهکدگذاريمقدماتیبود،دادموردداده

نحوهکدگذارينیزبهاينصورترويکردرويدادبهرويدادمفاهیماولیهشناسايیشدند.

می متبادر ذهنپژوهشگر مفهومیبه خواندنبخشیازيکمصاحبه، با کهبودکه شود

انتزاعیمی يکمفهوم از برايدرکآن اولتواند مصاحبه بعدازآنکه کرد. استفاده تر

درسؤاالتپژوهشبازنگريشدوافزونبرسؤاالتقبل،به طورکاملکدگذاريشد،

کرد.سؤاالتقبلسؤاالتديگريمطرحشدکهمارادرپیشبردپژوهشبیشترکمکمی

جرح مورد درنیز قبلی روندهاي دوم، مصاحبه شدن انجام با گرفت. قرار وتعديل

هايبعديبههمینصورتادامهمهنیزمصاحبهسازيوکدگذاريتکرارشد.دراداپیاده

مصاحبه انجام طول در زيگزاگی يکروند بنابراين کرد؛ دوبارهپیدا کدگذاري، ها،

گیرينظريکهمارامصاحبه،دوبارهکدگذاريو...صورتپذيرفت؛زيراعالوهبرنمونه

تئوريکمکمی يا مدل به رسیدن در روندزيگزاگیبرايپر هايکردنشکافکند،

کند.موجودبینروابطوعناصرتئورييامدلبسیارکمکمی

اولیه کدهاي ما کدگذاريمتمرکز، میدر نظر به که راايرا فايده بیشترين رسد

وتحلیلقويدرخصوصکدهاياولیهخطکهتجزيهداشتهباشندانتخابکرديم.هنگامی
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هاازطريقتريازدادههايبزرگشرحبخششودزمانترکیبکردنوبهخطانجاممی

فرامی پرتکرارترينوکدگذاريمتمرکز از استفاده معنیاز به کدگذاريمتمرکز رسد.

-هاويکیازاهدافآنمیمنظورکاهشحجمبسیارزياددادهترينکدهايقبلیبهمهم

گیريدرخصوصکفايتآنکدهاباشد.تواندتصمیم

م متمرکز تصمیمکدگذاري بهستلزم اولیه کدهاي کدام خصوصاينکه گیريدر

باشد.کنند،میطورکاملمیهابهبنديدادهلحاظتحلیلیکمکبیشتريبهطبقه

جمع دادهبراي است.آوري شده استفاده يافته ساختار نیمه مصاحبه ابزار از ها

انتخابمشارکت نمونهکنندگان طريق از مصاشده براي نظري حبهگیري از01ها نفر

صاحب و حجمخبرگان کلیپژوهش، رويکرد به توجه با بودند. مديريترسانه نظران

داده کفايتنظري و اشباع به رسیدن زمان تا ايننمونه در نظري اشباع يافت. ادامه ها

مصاحبهبعدينیزبا9اتفاقافتادکهبراياطمینانازاينموضوع1يپژوهشدرمصاحبه

هايمنتخبصورتگرفت.هنمون

کسبداده از اطمینان همهبراي و اساسیهايکامل ابعاد دستندادن از و جانبه

تعیین پیش از چارچوب از شدهپژوهش، بر مشتمل به3اي خبرگان براي عنوانسؤال

ها،راهنمايمصاحبهاستفادهشد.الزمبهذکراستبعدازانجامهرمصاحبهوتحلیلداده

مصاحبهموا واکاويبیشتريداشتنددر به نیاز میرديکه پرسشقرار مورد گرفتندوها

ايناساستنظیممی بر محتوايتمامیمصاحبهسؤاالتمصاحبه بهشدند. صورتفايلها

هايراهنمامستندوثبتشدهاست.صوتیويادداشت

 ارزیابی کیفیت تحقیق

هايمحققاياستکهدرآنداعیهمنتعییندرجهطورسنتیمتضاعتباردرتحقیقکیفیبه

کنندگانازواقعیت(تحتمطالعهسازگاريهايمشارکتيدانشباواقعیت)سازهدرباره

تکنیک کیفیطیفیاز محققان اينهدف، جهتدستیابیبه شاملمصاحبه،دارد. را ها

طورهماهنگاتخودبهمشاهده،تحلیلتصاوير،اسنادومدارکوغیرهبرايثبتمشاهد

(0931گیرند.)محمدپور،بهکارمی
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به کیفی روششناسان معیاراکثر از روايیکمی و اعتبار واژگان از استفاده جاي

اعتماد" قابلیت يا 0اعتمادپذيري
استفاده" کیفی نتايج کیفیت ارزيابی به ارجاع جهت

توانبهيافتهکهدرآنمیکنند.قابلیتاعتماد،بهبیانیساده،میزانیاستمی

(0337هااعتمادکرد.گوباولینکلن)هاييکتحقیقکیفیمتکیبودوبهنتايجآن

باشندمعتقدندمعیارقابلیتاعتماددربرگیرندهچهارمعیارجداگانهامابههممرتبطزيرمی

(:0933)انصاري،اخالصیوشفیعی،

1باورپذيري .0 لینکلن، و نظرگوبا از يافته: داشتنبه میزانباور هايباورپذيريبا

هاهمسازوهمبستههستندنهپراکندهوتحقیقارتباطدارد.دريکتحقیقباورپذير،داده

 شفیعی، و اخالصی )انصاري، می0933متناقض باورپذيري و(. حفظ طريق از تواند

پاسخ آنگسترشارتباطبا دانندوچگونهعملهامیگويانجهتدستیابیبهآنچهواقعاً

باتوجهبهحضورمستمرپژوهشگردرمحیطسازمانیموردبررسی،می ايجادشود. کنند،

 پذيربودهاست.يابیواقعیبهتجربیاتشانامکانهابرايدستشوندهارتباطبامصاحبه

اطمینان9پذيرياطمینان .1 که: جايی شناسايی توانايی از است عبارت پذيري

گردآورياييکمطالعههداده آنآمده، بهيمعیناز و کلیديکاررفتهشده راهبرد اند.

اطمینان تأمین تشخیصبراي آزمون به3پذيري، میاست. کیفی محققان توانندعالوه،

کنترلعضواطمینان افزايشدهند. ازطريقروشکنترلعضو اعتبار7پذيرينتايجرا يا

هايخودرابايکياچندنفرازافرادآنوسیلهمحققفرضتکنیکیاستکهبه6گوپاسخ

مطلعتحتبررسیکنترلمی اخالصیوشفیعی، نتايجمصاحبه0933کند)انصاري، ها(.

قرارتنازمصاحبه1يکدگذاريبهدستآمد،موردتأيیدکهبهشیوه شوندگانمطلع،

پژوهشگرخارجینیز1هنماوهاموردبررسیاستادراچنینصحتکدگذاريگرفت.هم

 قرارگرفت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Trustworthiness 

2. Credibility 

3. Dependability 

4. Auditing 

5. Member Check 

6. Respondent Validity 
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1عینیتکیفی":تأيیدپذيريبه0تأيیدپذيري .9
گزارشطبیعیگرايانهکیفیاطالق"

مبتنیبردادهشود.دراينزمینه،محققبايدنشاندهدکهيافتهمی هاهايويعمالًوواقعاً

حدامکانروش استانداردسازيتا تأيیدپذيريبا نهستند. و يادداشتکردنهمهها يیز

تصمیمايده میها، کامل طرح به مربوط و اجرايی جزيیاتهاي با تأيیدپذيري شود.

پاسخمیهايبهشناسیروش اينسؤال به و تحقیقارتباطدارد در آياکاررفته دهدکه:

 اندازهکافیجزيیاتیدراختیارماگذاشتهکهمحققبه

تحلیلداده .7 مراحلمختلفکدگذاريبتوانیمگردآوريو ارزيابیکنیم؟ را ها

تفصیلوباجزيیاتتوضیحدادههاازمقدماتیتامتمرکزورسیدنبهکدهاياصلی،بهداده

 (.0933شد)انصاري،اخالصیوشفیعی،

انتقال9پذيريانتقال .6 شباهتدارد. بیرونی اعتبار مفهوم به مفهوم اين به: پذيري

شود.دردانشاثباتگرايانه،اعتباربیرونیبرايپژوهشاطالقمیهيافته3کاربردپذيري

پذيرييابازنمايینتايجپژوهشمتکیاست.فرضهستیشناختیپشتسرآناينتعمیم

حديدرموردآن استکهچیزيفراسويزندگیاجتماعیوجودداردومحققنیزتا

بر عکس، بر کیفی، محققان است. دانشپیشین واقعیتداراي گوناگونی و هايتعدد

می محقق که چیزي تنها زمینه، همین در دارند. تأکید شده بداند،ساخته واقعاً تواند

دستهايبهيافته مفهوم به استکه موردمطالعه میدان از 7فرستنده-بستر"آمده
موسوم"

اولیه ابزار انتقالاست. ايجاد اراي براي مناسب توصیف از استفاده همهئهپذيري يي

توصیفضخیم يا تحقیق فرايند با تمام6جزيیاتمرتبط زمینه اين در پژوهشگر است.

افزارمربوطهسازيکردهودربسترنرموکاستپیادهشوندگانرابیکمهايمصاحبهگفته

(Max QDAواردنمودهوبهکدگذاريوتحلیلآن)،(.0931هاپرداختهاست)محمدپور

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Confirmability 

2 . Qualitative Objectivity 

3. Transformability 

4. Applicability 

5. Context-Sender 

6. Thick Description 
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 ها تحلیل داده

کدمقدماتی01ها،تکمصاحبهسازيوکدگذاريتکمصاحبهوپیاده01بعدازانجام

ارتباط متوجه سپسپژوهشگر شد. شد.استخراج مقدماتی کدهاي از برخی میان هايی

هاهايیوجودداردکهپژوهشگرارتباطمشخصگرديدکهبینتعداديازاينکدهاارتباط

آمدهاستخراجکرد.دستمتمرکزرادربینکدهايمقدماتیبهراشناسايیکردوکدهاي

قالب01اين دسته6کدمقدماتیدر متمرکز کد کدهايبهبنديشد. آمدهدستتعداد

 قسمتنامبردهشده،بهشرحزيراست:01طورکلیدربه

 : کدگذاری مقدماتی9جدول 

 تعداد کدها عنوان کدهای مقدماتی ردیف

01آگاهیبخشی0

11شفافیتوپاسخگويی1

1بهبودسرمايهاجتماعی9

3تقويتصدايعامه)آزاديبیان(3

3دموکراسیطلبی7

00ايايجادجامعهشبکه6

7ايجادجامعهمدنی1

00ايسوادرسانه3

01هايمجازياستفادهمقاماتازشبکه3

07فیلترينگ01

7اشاعهمحتواينادرست00

9هايحقوقیوقانونیعدموجودآگاهیوزيرساخت01

7انحصارومحدوديتاطالعاتی09

3قدرتمطلقحکومت03

03هاياجتماعیشدنوعدمتوانمقابلهباشبکهجهانی07

3افزايشسطحدانشعمومی06

3هاياجتماعیشبکه01

071تعدادکل
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نیادبارويکردچارمزي،کدگذاريمتمرکزاستکهبهمرحلهدومکدگذاريتئوريدادهب

دستهانتزاعی نمودنو بتواندکدهايهايمقدماتیمیبنديمجددکدگذاريتر تا پردازد

همدارنددريکدستهمفهومیبزرگمقدماتیکهازنظرمفهومیمشابهت تروهايیبا

ترقراربگیرند.انتزاعی

 بررسیومطالعهچندين01دراينپژوهش، بهدستهکدمقدماتیبا هايبارهکدها،

تقسیمانتزاعی دستهتر اين شدند. بهبندي زير قالبجدول در نمايشبندي خالصه طور

شدهاست:داده

 ها از کدهای مقدماتی : کدهای متمرکز و نحوه استخراج آن2جدول 

 کدهای مقدماتی کدهای متمرکز

امدهاپی

آگاهیبخشی

شفافیتوپاسخگويی

بهبودسرمايهاجتماعی

تقويتصدايعامه)آزاديبیان(

دموکراسیطلبی

ايايجادجامعهشبکه

ايجادجامعهمدنی

هاکنندهتعديل
ايسوادرسانه

هايمجازياستفادهمقاماتازشبکه

گرهامداخله
فیلترينگ

اشاعهمحتواينادرست

زمینه/شرايط

هايحقوقیوقانونیعدموجودآگاهیوزيرساخت

انحصارومحدوديتاطالعاتی

قدرتمطلقحکومت

اقتضائات
هاياجتماعیشدنوعدمتوانمقابلهباشبکهجهانی

افزايشسطحدانشعمومی
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هاياجتماعیشبکه»قابلذکراستکهکدمتمرکز علتشدهاست.حذف3ازجدول«

عنوانمقولهمحوريموردبررسیقرارگرفتهاستوصرفاًبهاينکارآناستکهاينکدبه

 شود.هايآناشارهمیويژگی

بعدازاتمامکدگذاري بايدآننهايتاً مدلیکهها، هادرقالبيکمدلارائهشوند.

مقولهتبیین و بوده معلولی و علت روابط کننده را برجسته و مهم مشخصنمايد.هاي

دهدواينکارراتماماًدراختیارايراارائهنمیشدهازآنجاکهچارمز،مدلازپیشتعريف

کنندهدرستیبرايبیانروابطبیندهدبنابهنظرپژوهشگرمدلزيرتبیینپژوهشگرقرارمی

مقوالتاست:
 


 بر توسعه دموکراسی در ایران های اجتماعی : مدل پارادایمی تأثیر شبکه1شکل 

  

 گرهامداخله

 فیلترينگ

 اشاعهمحتواينادرست

 هاکننده تعدیل

 ياسوادرسانه

 هايمجازياستفادهمقاماتازشبکه

توسعه 

 دموکراسی

 زمینه / شرایط

عدموجودآگاهیو

 هايحقوقیوقانونیزيرساخت

 انحصارومحدوديتاطالعاتی

 قدرتمطلقحکومت

 پیامدها

 بخشیآگاهی

 شفافیتوپاسخگويی

 بهبودسرمايهاجتماعی

تقويتصدايعامه

 )آزاديبیان(

 دموکراسیطلبی

 ايايجادجامعهشبکه

 ادجامعهمدنیايج

 اقتضائات

جهانیشدنوعدمتوان

هايمقابلهباشبکه

 اجتماعی

افزايشسطحدانش

 عمومی

های شبکه

 اجتماعی
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 های پژوهش یافته

 هایی چون: های اجتماعی با ویژگی براساس این پژوهش شبکه

شبکه در بودن: محور رسانهکاربر برخالف اجتماعی نوعهاي از ارتباط که ملی ي

می ايجاد کاربر سوي از درواقعبرودکستاست، هستند. برودبند اصطالح در و شوند

اطالعاتیدرمیکاربرانمشخص نمايشدربیايدوچه محتوايیبرايشانبه کنندکهچه

 دسترسشانقراربگیرد.

شبکه فراهممیبدونمحدوديتزمانیومکانی: سازندهاياجتماعیاينامکانرا

کهکاربرانبدونمحدوديتدرهرزمانومکانی

 بگذارند.بتوانندمحتواهايموردنظرخودرادراينبستربهاشتراک

اينشبکه کاربران نمیمشارکتفعالداشتن: میها بايستدرتوانندمنفعلباشندو

 خلقاطالعاتسهیمشوند.

شبکهکنترل غالباً بودن: توانندهرگونهاقدامدرجهتراحتیمیهاياجتماعیبهزدا

 طلبهستند.انسدادوفیلتررادوربزنندوماهیتاًآزادي

م به بودن: هرباز از انتقالانواعبازخور بستريبزرگبرايدريافتو عنايوجود

 کاربريبهکاربرانديگر.

بهمشخصشده که مقوالتاند ساير دارند. پژوهشقرار اين محوري مقوله عنوان

بهتصويردرآمد.درادامهبهتوضیحهرکداماز0ها،درقالبشکلحاصلهازکدگذاري

:پردازيماينمقوالتمی

 های حقوقی و قانونی: عدم وجود آگاهی و زیرساخت 

درجامعهماتودهمردمازحقوقاساسیخوداطالعچندانیندارندوعلیرغمتأکیدقانون

شودکهاطالعاتدراينزمینهاساسیدربارهتوجهبهدانشوآگاهیمردم،مشاهدهمی

آيداشارهبهنکاتمهمیدربارهقوانینیبرايافرادبسیارناچیزاست.آنچهازقوانینمابرم

ومشخصکردنمرزهايقانونیوحقوقیآن درسطحمتضمنآگاهیافراد هاستاما
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نمی حاصل برداشتی چنین شهروندان رفتارهاي و شبکهجامعه باب در مثالً هايشود.

به نمیاجتماعیو مردم اکثر تکنولوژيارتباطی، از جوامعدانندکهطورکلیاستفاده در

المللیچهقوانینوحقوقیبراياستفادهمردموجوددارد.آنچهباعثتأسفاستاينبین

مارادرغموحسرتیگذرا استکهمالحظهرفاهوامنیتاطالعاتیسايرکشورهاصرفاً

اينعدمآگاهیمنجربهايننکتهبردومنجربهاقداماتاساسیحقوقینمیفرومی شود.

عنوانقانونالينفکعادالنهبرخودبقبوالنندوکههرنوعاعمالمحدوديتیرابهشودمی

 درصددتغییروضعموجودبرنیايند.

 انحصار و محدودیت اطالعاتی:

صداوسیماي مردم با حکومت و دولت اطالعات تسهیم مرجع يگانه پیش، چندي تا

ب نظام موافق مطبوعات از برخی و ايران اسالمی درجمهوري انحصارطلبی ودند.

میاطالع اذهانمردم کردن تغییررسانیهمگانیموجبکانالیزه اينفضا، در اگر شود.

تکنولوژي ورود با نشود، فضايرقابتیاطالعاتیايجاد ايجاد جنسمثبتیبراي هايیاز

نبايدانتظارجذبمخاطبتوسطرسانه موجیمهارناپذيري، داشتهباشیم. هايموجودرا

می فضاهايمجازيديده کذبدر يا اطالعاتصدق انفجار ناشیاز امروز وکه شود

تقابل اين از حاکی دولتی مطبوعات و ملی رسانه مخاطبان از کثیري خیل فروريختن

هايسنتیدرکشوراست.هاياجتماعیورسانهشبکه

 قدرت مطلق حکومت:

به ايران اسالمی جمهوري بر حاکم ايدئولوژي اطالعاتیطور انحصارشکنی با آشکار

نمی اطالعاتی بسته محیط در دارد. خاصرامنافات استعدادهاي شکوفايی انتظار توان

ترىگستردهتفسیرايدئولوژيکوغیرايدئولوژيکدين،هردوتابعجريانداشت.ازطرفی

ويافراترازآن،درکشورهاىاسالمىوحتىدر ايران هستندکهبرذهنیتروشنفکرىدر

جهانسومحضورداردواينتأکیدمکرربرايدئولوژيتاجايیپیشرفتکهامروزهبا

ازدگیمواجهشدهايدئولوژي تأثیرچشمگیريدر اينامر درايم. انسداد و انحصار يجاد

http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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انديشهشبکه نشر و افکار با مواجه خطر است. داشته همراه به هايغیرهاياجتماعیرا

ايرانی،اينترسپايداررادرمسئولینايجادکردهاستکهورودبهفضاهايیکه-اسالمی

 پذيرشوند.کند،اجتنابترمیقدرتعامهمردمراملموس

 های اجتماعی: ان مقابله با شبکهشدن و عدم تو جهانی

باشند،شدندارايتأثیراتمتقابلبرروييکديگرمیهاياجتماعیجديدوجهانیجنبش

بسیاريازجنبشطوريبه مشکالتجهانیبسیجمیکه ارتباطبا در شوندودرمقابلها

حدزياديب وسیلۀيکیازهامکانبرقرارياينمبادالتوآگاهیازمشکالتجهانیتا

جهانی افزايشجنبه يعنیگسترشارتباطاتفراملی، مهمشدن؛ از يکی است. ترينيافته

هاياجتماعیابزارفناورياطالعاتیوارتباطی،اينترنتاستکهبهافزايشقدرتجنبش

استريتوبهارعربیازمواردياستکهبراساسجديدکمککردهوجنبشتسخیروال

سرمايهتغییرا جوامع تحوالت مبناي بر ساختاري ازت و است تبیین قابل صنعتی داري

بهشاخص اينترنتو ارتباطی و اطالعاتی فناوري از گسترده استفاده آن، خصوصهاي

شدناينجنبشداشتهاست.هاياجتماعیمجازياستکهکمکشايانیدرجهانیشبکه

ازدستگیريتصمیمهاقدرتحکومتتغییراتیدرچنین ازحوزهدادهوقدرتخودرا

میقدرتصاحبيابدومردم،میانتقالومردمعمومیحوزهبهحکومت به هرشوند.

جمعیدرمسائلوقضايايسیاسیازمسلماتصورت،تأثیرگذاريونقشوسايلارتباط

رسانیدرموردمسائلداخلیوجهانامروزاستوبخشبزرگیازرهبريسیاسی،اطالع

هاو...بهعهدهجهانی،معرفیسیاستمداران،ايجاددگرگونیدرساختارهايمستبدانهدولت

اينابزارهاينويناستومحتوياتسیاسیاينوسايل،حجمبزرگیازذهنیتشهروندان

 کند.دهیمیدرموردمسائلسیاسیرابهوجودآوردهوسازمان

 طح دانش عمومی:افزایش س

ايجادالگوهايآموزشمطلوبوترسیمچشم بهبودسطحسوادوآموزش، اندازبهینهبا

شبکه از استفاده در تأثیراتمثبتی دانشعمومی، سطح خصوصارتقاء در هايفردي
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شود.بابررسیتأثیراتمتقابلمیزانافزايشدانشعمومیواستفادهاجتماعیمشاهدهمی

شبکه میهااز رشدياجتماعیمشاهده و دارند هم با ناگسستنی رابطه دو اين که شود

هاياجتماعیخواهدشد.همچنینروزمرهدانشعمومیمنجربهاستفادهکاراترازشبکه

برايپذيرشکارايی مقاومتکمتري مردم، عامه سواد دانشو آگاهی، افزايشمیزان

 کند.هاياجتماعیايجادمیشبکه

 ای: رسانهسواد 

رسانه سواد با پیامافراد، کشف به قادر پیچیدهاي پیامهاي محتواي در موجود هايي

آنرسانه شد. خواهند هماي میها رسانهچنین درتوانند و کرده ايجاد را خود هاي

شودمردمازايمشارکتفعاالنهداشتهباشند،اينامرسببمیگیريفرهنگرسانهشکل

مندشوند.امروزهحضورايبهرهصورتهوشمندانههابهشده،ازرسانهخارجحالتمصرفی

ها،گذاردوبااعتمادبهاينرسانهايمردمتأثیرمیطورناخودآگاهبرسوادرسانههابهرسانه

صلح و محکم اجتماعی میروابط حفظ اينآمیز که بهشود اساسها و پايه خود، نوبه

هادرمواجههبامخاطبانخودهايسازندهاست.مديرانرسانهمکاريرفتارهايجمعیوه

رسانه سواد ارتقا جهتافزايشو در آنبايد بهاي تا تالشنمايند يکرسانهها عنوان

ايآناستکهنقشآندرتوسعهتوجهدرسوادرسانهاعتمادشناختهشوند.نکتهقابلقابل

هاياطالعاتیوارتباطیدرکشورهايوگسترشفناورياجتماعیباافزايشنفوذاينترنت

مختلفجهانبرابرنیست.چراکهمیزاندسترسیبهاينترنتدرکشورهايمختلف)پیشرفته

يافتهکهدسترسیيافته(يکساننبودهاستبنابرايندرکشورهايکمترتوسعهوکمترتوسعه

فناوري و اينترنت تعبه است محدود پیشرفته میهاي افراد از کمی عهدهداد از توانند

نمیپرداختهزينه باهاياينخدماتبرآيندلذا آنيکسان تأثیر داشتکه انتظار توان

 کشورهايپیشرفتهباشد.
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 های مجازی: استفاده مقامات از شبکه

شبکه از مقامات بعضی چالشاستفاده با فیلترينگرا و انسداد سیاست اجتماعی، هاي

اجراخواهدبودکهمسئولیندرخطمقدماجرايآنايفايده؛زيراسیاستیقابلمواجهکر

هاياجتماعیداخلیوملیايجادشدتاحضورمردمدرنقشکنند.گرچهبرخیازشبکه

هاياجتماعیموردنظارتقرارگیرد،امارويديگرسکهاستفادهبعضیمقاماتازشبکه

شبکه فیلترشده که حاکیازعدمهايیبود سیاستاعالمی، متناقضبا اينرفتار بودند.

هاباشد.ازطرفی،استفادهمقاماتازشبکهاجماعکاملنسبتبهاينسیاستاتخاذشدهمی

هاشودتاباآشناشدنوبرخوردنزديکبااينشبکهنکتهبسیارمثبتیاست،زيراموجبمی

آسیب مخربو آنمیزان بودن رسان به معقوالنهها ملی زيرامنافع شود؛ زده تخمین تر

کند.ترجلوهمیهرآنچهازبیرونوبافاصلهارزيابیشود،منفی

 فیلترینگ:

شبکه فیلترکردنفضايمجازيبه وگسترشهاياجتماعیبازنمیسابقه ورود با گردد.

خودشايجادکرد.اينترنت،فیلترينگنیزفرزندناخلفخودرابرايايجادمانعبرسرراه

پی کردن سايتفیلتر وبالگدرپی شبکهها، توانستها، گرچه مجازي، مختلف هاي

پناهآوردنبهفیلترشکن اما ازدسترسیاينفضاهامحدودکند، ها،بسیاريازکاربرانرا

تعداديروزافزونیاز ازآنجاکه است. کرده ايجاد معضالتاخالقیمتعدديبرايافراد

افرادکمسنوسالتشکیلمیکاربران منظوراستفادهازدهند،استفادهازفیلترشکنبهرا

بهشبکه غالباً که مجازي نشدههاي ايجاد نامناسب محتواهاي آوردن فراهم ومنظور اند

هدفازايجادشانارتباطاجتماعیبودهاست،موجبشدهاستکهبتواننددردنیايیاز

 با نامتناسب متعددمحتواهاي مشکالت موجب امر اين که بگذارند پا خود سن

ايمنجربهشناختی،رفتاريوجنسیخواهدشد.ازآنجاکهفیلترکردندرهیچزمینهروان

انديشیبیشتريتأملشودکهدربارهايناقدام،باژرفبهبودورشدنشدهاست،پیشنهادمی

 شود.
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 اشاعه محتوای نادرست:

ن محتواي از محتوايکذبومنظور نخست، است. مورد پژوهشچند اين ادرستدر

حکومتیبا مطبوعاتدولتیو ملیو رسانه برخیازکاربراننسبتبه ازآنجاکه دروغ:

هايمعاندبانظامگفتهشود،سرتعظیمکنند،هرآنچهازجانبرسانهديدهمنفینگاهمی

می نادفرود ممکناستاينمحتواها گرچه ازآورند. ايندسته اما رستوکذبباشد،

تواننددرستیونادرستیآنراتشخیصدهند.اينمیکاربرانبهدلیلنداشتنسوادرسانه

بیانحرف اظهاراتبیمعنايدوم، و فضايمجازيها هتاکیدر فحاشیو ادبانه،

اکثراينعداستکهمتأسفانهموجبکدورتوناهنجاري ازهايبسیاريگشتهاست. ه

هايفیککنند،بااکانتافرادکهچنینمحتواهاينادرستیرادرفضايمجازيمنتشرمی

گیريراکنند.بهگزارشپلیسفتا،رشدچشموغیرقابلتشخیصاقدامبهچنیناعمالیمی

رواندراين منظر از هستیم. شاهد ندارند،باره چهره به چهره ارتباط افراد وقتی شناسی،

 تريازخودبروزدهند.شرمانهتر،پرخاشگرتروبیدخودواقعیتواننمی

 آگاهی بخشی:

میشبکه اجتماعی آگاهیهاي در نقشچشمگیري آگاهیتوانند کنند. ايفا هايبخشی

می فرهنگی؛ اقتصادي، اجتماعی، شکلسیاسی، در مثبت،تواند سیاسی جريانات گیري

د.هرچقدرمیزاناطالعاتانتشاريافتهدرفضاهايفرديداشتهباشنعملکردبسیارمنحصربه

گیريجرياناتمتعددتوانندتأثیربیشتريبرشکلاتکاترباشند،میمجازي،مستندتروقابل

هاياجتماعیشودداشتهباشند.شبکهسیاسیوتوسعهاجتماعیکهمنجربهدموکراسیمی

شرطآنکهپوششگستردهوهستند.بههايمختلفیکارسازدرروندآگاهیدادندرزمینه

می شود، تأمین اينترنتی وقوعامن هنگام بخصوصدر مهم سازوکارهاي از يکی تواند

بحرانومديريتآنخواهدبود.
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 شفافیت و پاسخگویی:

بهاطالعاتواسناددولتیبهترومناسب پاسخگويیودسترسیمردم ترهرچهشفافیت،

تراست.هايتوسعهدموکراسیبیشتروملموسسويمؤلفههصورتپذيرد،روندحرکتب

هايقبلنظیرهايحقوقینامتعارفوبهدنبالآنافشاءبرخیمفاسدپنهانسالانتشارفیش

مجازيپاداش فضاي اهمیت شهرداري، امالک غیرقانونی واگذاري و غیرقانونی هاي

ازپیشنمود.بههمیندلیلگفتهبیشهايحکومتیسازيکنشعنوانبستريبرايشفافبه

میمی گستره، اين به شايان توجّه و تقويت اصولشود پیشبرد در مهمی عمل توان

.ساالريباشددموکراسیومردم

 بهبود سرمایه اجتماعی:

اجتماعیبه  برتلقیمیعنوانمنبعیجهتکنشجمعیسرمايه اينمنبععالوه و گردد

 نسبتبه توجه و اجتماعیآگاهی عمومی آگاهی-امور يعنی )شناخت(، ايکهسیاسی

دلموجبعالقه عمومیومنديو اعتماد از اعم شاملهنجارهاياعتماد نگرانیاست،

هاياجتماعیاعتمادنهادي/مدنی،هنجارهاويارفتارهايتعاملیمتقابلکهدردرونشبکه

می ساختاريشبکهعمل عناصر و مشارکتکنند و میها غیررسمی و رسمی باشد.هاي

هايجمعیدراشکالوايازکنشنتايجسرمايهاجتماعیدرداخلشبکهشاملمجموعه

 (.0939هايمختلفاست)مرتضوياسکويی،اکبريوبورقانیفراهانی،اندازه

ايکهپیرامونسرمايهاجتماعیصورتگرفته،هنگامیمحققمباحثوعناوينتازه

ايدگرگونشودکهکنشراتسهیلکند.اگرسرمايهروابطمیانافرادبهشیوهشودکهمی

يابد،سرمايهانسانیمشاهدهتجسممیصورتماديوقابلفیزيکیکامالًمحسوسبودهوبه

مهارت متجلیمیدر کسبکرده فرد دانشیکه و اجتماعیناملموسها سرمايه ترشود،

يابدواگرسرمايهفیزيکیوانسانیروابطتولیدراتجسممیبودهودرروابطمیانافراد

عملمینمايد،سرمايهاجتماعینیزهمانندآنتسهیلمی ايکهگروهیازگونهکندبهها

اعضايشکهقابلیتاعتمادوهمکاريبیشتريرادارند،کارهايیبسیاربیشترازگروهیکه
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 انجام را هستند اعتمادپذيري آن بورقانیمیفاقد و اکبري اسکويی، )مرتضوي دهند

(.0939فراهانی،

بعديوسیع اجتماعیکه فرهنگسیاسیغنیوکنشسرمايه ترازاعتمادعمومی،

ملتتلقیمی گسترششبکهمتقابلمثبتدولتو با توانندبهبودهاياجتماعیمیشود،

 چشمگیريايجادکند.

 تقویت صدای عامه )آزادی بیان(:

میاگ بنگريم اينمفهوم ارتباطاتبه علوم منظر از برقرارير حق و امتیاز را آن توانیم

ارتباطوعدموجودمانعومحدوديتدرمسیراينفراگردتعريفکنیم.آزاديانديشه،

آزاديمطبوعات،آزاديکالموآزادياطالعاتازجملهديگرمفاهیمدرحوزهآزادي

راخورناظربرارتباطگرياارتباطگیربودن،نوعارتباطومجرايارتباطاتهستندکهبهف

يافتهوازهممتمايزمی شوندامادرکالم،قرابتوانتقالپیام،مفهوممخصوصخودرا

شوندايازافرادراشاملمیهاياجتماعی،شبکههمپوشانیزياديدارند.ازآنجاکهشبکه

می يکديکه با بالواسطه امکاناتحداقلیتوانند داشتن با فرد هر و باشند تعامل در گر

هاياجتماعیقادرخواهندبود،تواندسهمیدراشاعهاخبارداشتهباشد،بنابراينشبکهمی

باره،هاياجتماعیدراينتريندستاوردشبکهصدايافرادرابهگوشهمگانبرسانند.مهم

امعهافقیاست.افرادبدونسانسورواعمالمراتبیوايجادجکمرنگکردنجامعهسلسله

درعرصهتوانندبهتهديدوفشارمی تقويتراحتیحرفشانرا هايعمومیپخشنمايند.

توانددرايجاددموکراسیواقعیگامیصدايعامهکهنوعیتلقیازآزاديبیاناست،می

شبکه بردارد. بهبلند بايد عهاياجتماعی يکمحیطباز بازتابعنوان و دهندهملکنند

 هايمختلفباشد.ايده

 دموکراسی طلبی:

هايافرادواحزابهاياجتماعی،درنهادينهساختنپلورالیسمسیاسی،تبیینديدگاهشبکه

کهکمکشايانیدرخصوصآنمختلفوتوسعهدموکراسیو...جايگاهممتازيدارد.به
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-هاياجتماعیبارويکردجمعد.وجودشبکهکنهاياجتماعیمیپشتسرگذاشتنبحران

ارزش به میگرا فراوانی کمک اجتماعی و سیاسی تکثرهاي و تنوع که زيرا کند،

کارهايکثرتگرايانهفرهنگیـسیاسیبردگرديسیهاياجتماعی،موجبارائهراهشبکه

جد روند در موجبتسريع و بوده تأثیرگذار عمیقاً جامعه، وبنیادهايسنتی سیاسی يد

هاگردد.درواقعبرجستگیوبرازندگینقشرسانهنهادينگیهنجارهايمدرناجتماعیمی

به آن تثبیت و دموکراسی پیشرفت نیرويیدر داراي سیاسی مدرن يکالگوي عنوان

سازدرروابطوهنجارهايمتعیندرسیاستواجتماعاست.دگرگون

دموکراسی بیلذا، پیامد شبکهوچونطلبی، اجتماعیچرايگسترشروزافزون هاي

(.0939است)مرتضوياسکويی،اکبريوبورقانیفراهانی،

 ای: ایجاد جامعه شبکه

هايمختلفاجتماعی،سیاسی،اقتصاديوفرهنگیناشیازاي،جنبهاصطالحجامعهشبکه

شبکه گسترش و ارتباطات و اطالعات فناوري توصیفمیظهور را مجازي ند.کهاي

هايکنندکهدرآنترکیبیازشبکهايتوصیفمیايراجامعهنظرانجامعهشبکهصاحب

شبکه و رسانهاجتماعی سطحهاي سه هر در را جامعه کلیدي ساختارهاي و مبانی اي،

می شکل اجتماعی( و سازمانی به)فردي، جامعه حالت، اين در فزايندهدهند. طور

واسطهفناورياطالعاتدهدواينتغییربهطاتخودراتغییرمیشودوارتبادهیمیسازمان

شود.بدينترتیب،ارتباطاتچهرهبهچهرهافرادبهارتباطاتمجازيوارتباطاتمحققمی

شبکه طريق میاز تغییر اجتماعی شبکههاي معناستکه بدين اين وهايرسانهکند. اي

اند.هاوساختارهاياجتماعیراتغییردادهمانشبکهاجتماعیمجازيماهیتومعنايساز

توسطسیگنالاينشبکه جهان، نقطه هر از را کاربران و افراد بود خواهند قادر وها ها

ماهواره بهارتباطات کنند.مثابهاي متصل يکديگر به فراتر سیستم يک از نودهايی ي

اخاللوازهمگسیختگیشوددرصورتبروزهرنوعبرقراريايناتصاالتباعثمی

عنوانيکسیستمهولوگرافیک،تمامیسیستم،کلسیستمازهمنپاشدوسیستمبتواندبه

 هايخودرادرهريکازنودهاذخیرهنمايد.ويژگی
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 ایجاد جامعه مدنی:

شبکه از منبعث مدنی مجموعهجامعۀ اجتماعی، تشکلهاي و فعال نهادهاي از هاياي

قانونمندومستقلصنفی،اجتماع هايافرادجامعهکنندۀديدگاهاندکهمنعکسیوسیاسیِ

سیاسیحاکمبه مینظام مردم بیندولتو واسطه قدرتشبکهاندو هرچقدر هايباشند.

دستبیشترشود،بههمانمیزانهايیازايناجتماعیدرايجادجامعهمدنیوايجادتشکل

تحولمی و بهبود انتظار اين-سیاسیتوان اينصورتاستکه در داشت. اجتماعیرا

توانندشوندودرنهايتمینهادهاضامننهادينهشدنآزاديوبسطمشارکتمردمیمی

تأملدرقدرتخودکامهرامهارکردهودراينمیان،نقشاساسیراايفاکنند.نکتهقابل

هاياجتماعیمابهازايبیرونیبابساختجامعهمدنیايناستکهاگرتحوالتشبکه

رغمايجادفشارکشاند.علینداشتهباشد،جامعهرابهسمتدوگانگیودوقطبیشـدنمی

ايجزعصبیشدنجامعهدرپیوهیجاندرجامعهبرايبروزهنجارشکنیوتحول،نتیجه

نخواهدداشت.

 گیری بحث و نتیجه

مهممی گفت شبکهتوان ويژگی اجتترين ارکانهاي بر تأثیرگذاري موجب که ماعی

اينويژگیکهباعث تغییرازبرودکستبهبرودبندباشد. گوناگوناجتماعیشدهاست،

زمانوبرحسبعالقهخوددرپیکسباطالعاتازتعداديطورهمشودکاربرانبهمی

زينششدهومنابعمتفاوتباشند،توانستهاقتداربرودکستکهباامکاناشاعهاطالعاتگ

شدهوارسالازمنابعمحدوداستراباچالشاساسیمواجهسازد.گاهادستکاري

يافته به حاصلبنا مدل و پژوهش شبکههاي پیامد توسعهشده. اجتماعی، هاي

تقويتمؤلفه ايجاد طريق از شبکهدموکراسی جامعه چون و...هايی بخشی آگاهی اي،

هايهايتاريکشبکهنکتهمهم،نبايدموجبغفلتازلبهباشد،اماتوجهصرفبهاينمی

موازاتتأثیراتمثبتیکهبرتوسعهدموکراسیدارند،هاياجتماعیبهاجتماعیشود.شبکه

اگرمديريتمناسبیبرايآنمی هادرتوانندمانعیجديبرسرراهآننیزقلمدادشوند.
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ترينتوانندازمهمهاياجتماعیمیتهباشند،شبکهنظرگرفتهنشودومابهازايبیرونینداش

ناپذيرنیزبشوند.ابزارکارشکنی،تهديد،قطبیشدنجامعهوبروزفجايعجبران

همان اززيرا، دموکراسی توسعه به پیامدهايمنجر شد مالحظه مدل در که گونه

بهکژکارکردبدلگرهاتحتتأثیرقرارگرفتهوکارکردهايشبکهاجتماعیطريقمداخله

شبکهمی همنمايند. اجتماعی احتمالهاي عامه، تقويتصداي و بخشی آگاهی با زمان

نادرست)دست محتواي سازماناشاعه نفوذ اطالعاتو توسطکاريگسترده دهیشده

زمانباشده(وهمهاياطالعاتهدفمندوهدايتافکارعمومیبهاخبارطراحیايجادموج

شبکهتقويتصد جامعه ايجاد و ...ايعامه اينترنتو قطع يا و مدنیاحتمالفیلتر ايو

وجوددارد.

مهم پژوهشگر، نظر راهبه هدايتمنطقیشبکهترين باکار همگامی هاياجتماعی،

فعالیتآنآن مشخصکردنحدود حدومرز و مقابلايستادن در آنکه چه وهاست. ها

راه فیلترينگ، و انسداد تعديلکنندهحل نیست. سوادمنطقیمسئله بردن باال هايیمانند

میرسانه مقامات حضور و بهاي رسانهتواند بر حاکم شرايط بهبود بر هايطورجدي

دولت سازنده موجباتتعامل و گذاشته تأثیر کمک-اجتماعی و نموده فراهم ملترا

باشد.توسعهدموکراسیمیشايانیبهبهبودسرمايهاجتماعینمايدکهگاممؤثريدر

تواندچهتأثیراتمنفیبرهاياجتماعیمیبرايدرکبهترآنکهلبهتاريکشبکه

داشته دموکراسی میتوسعه پیشنهاد پژوهشگر پژوهشباشند، دراينکند آتی بارههاي

فیلترينگشبکه و انسداد تأثیراتمنفی بررسی همچنین هاياجتماعیوصورتپذيرد.

شبکهنحوه مقاماتدر بهحضور نیز اجتماعی پژوهشهاي نیازمند پژوهشگر، هايزعم

معتبرياست.

  



 9911زمستان |  24شمارة  |ششم سال  |های نوین  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 92

 

 منابع
باقرزاده خجسته حسن و عريضی فرشاد سید محدثه، )افضلی راهچالش»(.0939. و کارهايها

ريت،دومینکنفرانسملیمدي«هاياجتماعیمجازيدرمديريتبحراناستفادهازشبکه

 هايحیاتی،صنايعومديريتشهري.درشريانHSEبحرانو

امیراخالصیورضاشفیعی وکارهايارائهمدلبرندسازيبرايکسب».(0933).انصاريفهیمه،
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