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ارائۀ الگو از روزنامه نگاری شهروندی به منظور
 گسترش مشارکت مدنی در ایران

■ مهدیخسروشاهی1،فائزهتقیپور2،رضاابراهیمزاده3

چکیده

گسـترش مشـارکت مدنی  هـدف ایـن پژوهـش، طراحـی و ارائـۀ الگو از روزنامه نگاری  شـهروندی به منظور 

در ایـران براسـاس نظریـۀ داده بنیـاد اسـت. براین اسـاس، داده هـای پژوهـش از 25 نفـر از صاحبنظـران 

به واسـطۀ  و  نیمه  سـاختاریافته  مصاحبـۀ  از  اسـتفاده  بـا  اجتماعـی،  ارتباطـات  علـوم  حـوزۀ  خبـرگان  و 

از  حاصـل  داده هـای  تحلیـل  بـرای  همچنیـن  شـده اند.  گـردآوری  و  انتخـاب  نظـری  نمونه گیـری  روش 

کدگـذاری نظـری به منظـور شـمارش مفاهیـم )مقـوالت پایـه ای(، مقـوالت فرعی و  مصاحبه هـا، از فراینـد 

ح شـده، نتایـج پژوهـش  کارشناسـی مطر مقـوالت اصلـی اسـتفاده شـد. پـس از اشـباع نظـری در مباحـث 

کـه شـامل 14 مقولۀ اصلی، 41 مقولۀ فرعی و 509 مفهوم بود سـوق  پیـش رو بـه الگویـی مطلـوب و جدیـد 

بـه  ارزیابـی  از دو روش  الگـوی برساخته شـده،  بـرای اعتبارسـنجی مقـوالت و  داده شـد. بدین منظـور، 

کانونـی یـا متمرکـز و برای پایایی  سـنجی در بخـش قابلیـت تکرارپذیری، از  گـروه   شـیوۀ ارتباطـی و تشـکیل 

کدگـذار و نیـز در بخـش قابلیـت تعمیم پذیـری، از شـیوۀ نمونه گیـری نظـری  روش ضریـب توافـق بیـن دو 

جامـع و منظـم اسـتفاده شـده اسـت.
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مقدمه
گسـترش فرهنـگ مشـارکت در  و  گاهـی  آ افزایـش  بـرای  به عنـوان محملـی  از رسـانه ها همـواره 
که تحوالت  جامعـه یـاد می شـود. رسـانه های جدیـد نیـز از ایـن قاعده مسـتثنا نبوده اند؛ تا آنجـا 
فّناورانـه و اجتماعـی، ظهور و بروز شـهروندان روزنامه نـگار1 را به واقعیت های اجتماعی پیرامون 
و  اجتماع انـد  مطالبه گـر  بینـای  چشـم  روزنامه نـگار،  شـهروندان  امـروزه  کرده انـد.  تحمیـل  مـا 
کـرده و مشـارکت شـهروندان را  وجـود شـبکه های اجتماعـی اطاع  محـور، مفهـوم قـدرت را نـرم 
کـه شـهروندان، مسـئولیت اجتماعـی بیشـتر و  معنـا و مفهومـی دیگـر بخشـیده اسـت؛ تـا آنجـا 

پاسـخگویی صاحبـان قـدرت را خواسـتارند.
و  افـراد  حضـور  ظهـور، بـا  ابتـدای  از  و  همـواره  )مردم سـاالری(  دموکراسـی  مفهـوم  درواقـع 
کـرده و اندیشـمندان ایـن حـوزه نیز اغلـب در تعاریف  به عبارتـی مشـارکت شـهروندان نمـود پیـدا 
و مباحـث مربـوط، آن را بـا مقولـۀ شـهروندی پیونـد داده انـد )هلـد، 1391: 19(. ازایـن رو ارسـطو2 
به عنوان یکی از نخسـتین اندیشـمندان سیاسـی معتقد اسـت: »ِاعمال حقوق شـهروندی تنها 
کثریـت مردم در آن مشـارکت داشـته باشند«)بشـیریه، 1392: 52(. کـه ا در دولتـی ممکـن اسـت 
و  اجتماعــی  مســائل  در  ایرانــی  شــهروندان  مشــارکت  میــزان  پایین بــودن  همــواره  ازســویی   
فرهنگــی، یکــی از مســائل جامعــۀ درحال گــذار ایــران در عصــر جدیــد تلقــی شــده اســت تــا آنجــا 
تضادهــای  آن، مدیریــت  کّم وکیــف  ارتقــای  بــرای  برنامه ریــزی  و  موانــع  بــدون شــناخت  کــه 
ــر غیرممکــن نباشــد، حداقــل بســیار مشــکل  گ کشــور، ا اجتماعــی و ســاماندهی نظــم و توســعۀ 

ــود. ــد ب خواه
ــه فّناوری هــای ارتباطــی و اطاعاتــی و رشــد قابل توجــه   ازســوی دیگر، افزایــش دسترســی ب
ــرار می دهنــد ســبب شــده اســت  ــران ق کارب ــار  ــه ایــن فّناوری هــا در اختی ک ــی  ــات و خدمات امکان
تــا شــهرونداِن عصــر اطاعــات، بیــش از هرزمــان دیگــر، بــر فراینــد ارتباطــات تأثیــر بگذارنــد، 
گزینــش و برجسته ســازی  رســانه های جدیــد را برگزیننــد و بــا خواســته ها و آرای خــود، رونــد 
اخبــار را در رســانه های جریــان اصلــی3 تحت تأثیــر قــرار دهنــد. در ایــن مســیر، شــهروندان خــود 
و  شــخصی  گ هــای  وبا اجتماعــی4،   شــبکه های  در  و  تولیــد  را  ارتباطــی  موردنظــر  محتــوای 
ک می گذارنــد. ازایــن رو رونــد تولیــد و نشــر  رســانه های شــهروندی5 منتشــر می کننــد و بــه اشــترا

1. Citizens of the Journalist
2. Aristotle
3. Mainstream
4. Social Networks
5. Citizen Media
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اطاعــات، رنگ ورویــی دیگــر یافتــه اســت.
گان،  درواقـع رسـانه های شـهروندِی رودریگوئـز بـه مـردم اجـازه می دهنـد تـا جهـان را بـا واژ
صورت بنـدی و ارزش هـای زیباشناسـانۀ خـود صـدا بزننـد )عقیلـی و هاشـمی، 1391: 173( و در 
کـه بـر شـیوه ها و  کـه جامعـه ترغیـب می شـود تـا از فرصت هـای نوینـی  ایـن شـرایط جدیـد اسـت 

کنـد )معتمدنـژاد، 1383: 49(. کیفیـت زندگـی تأثیـرات وسـیعی می گذارنـد اسـتقبال 
سـطوح  در  رسـانه ها  مخاطبـان  مسـتقیم،  مشـارکت  به دلیـل  جدیـد،  زیسـت بوم  ایـن  در 
 )Bowman & گفتگـو میان خویـش می یابنـد شـهروندی  و مردمـی، فضایـی  جدیـد  بـرای تمریـن 
کـه آیـا روزنامه نـگاری شـهروندی و فضای  )Willis, 2005 و ایـن پرسـش در ذهـن شـکل می گیـرد 
گسـترش مشـارکت  رسـانه ای شـکل گرفته برای شـهروندان، می تواند موجب افزایش مشـارکت و 
دهیـم؟ ارائـه  مفهومـی  الگویـی  قالـب  در  را  آن  می توانیـم  درنهایـت  و  شـود  ایـران  در  مدنـی 
بنابرایـن پژوهـش پیـِش  رو بـر آن اسـت تـا بـا رهیافـت نظریـۀ داده بنیـاد، بـه طراحـی الگـوی 
بپـردازد،  ایـران  در  مدنـی  مشـارکت  گسـترش  به منظـور  شـهروندی  روزنامه نـگاری  از  مطلـوب 
رسـانه ها،  دایـرۀ  از  ج  خـار سیاسـی،  و  اجتماعـی  تغییـر  و  اصـاح  برنامه هـای  پیشـبرد  کـه  چرا
و  کنشـگری  بـرای  شانسـی  روزنامه نـگار،  شـهروندان  فعالیـت  و  رسـانه های  نویـن  به خصـوص 

)کاسـتلز، 1393: 382(. ندارنـد  افـکار عمومـی  جلـب 
شـکل گیری  نحـوۀ  و  تاریخچـه  بـر  کوتـاه  مـروری  ابتـدا  شـد  خواهـد  سـعی  بخـش  ایـن  در 
پیشـینۀ  آن گاه  و  شـود  انجـام  تحقیـق  اصلـی  مفاهیـم  از  تعریفـی  و  شـهروندی  روزنامه نـگاری 

گیرنـد. قـرار  بررسـی  مـورد  آن  بـا  مرتبـط  مفهومـی  چارچـوب  و  انجام شـده  تحقیقـات 

روزنامهنگاریشهروندی
کار رفت، اما تجربۀ آن به  واژۀ روزنامه نگاری شهروندی برای نخستين بار در سال 2000 ميالدی به 
گذشته  از  را  شهروندی  روزنامه نگاری  نیز  فّناورانه  بازمی گردد. سرعت تحوالت  سال های دورتر 
شهروندان  سوی  از  كه  را  نظری، تاش هایی  به لحاظ  که می توانیم  تا جایی  كرده است  متفاوت 
در  می شود،  انجام  وقت  رسانه های  طريق  از  سياسی  و  اجتماعی  فرايندهای  بر  اثرگذاری  برای 

چارچوب روزنامه نگاری شهروندی جای دهیم )خانیکی و الوندی، 1390: 8(.
فراتررفته  برخـط  روزنامه نـگاری  مانند  روزنامه نگاری،  یک گونـۀ  از  شهروندی  روزنامه نـگاری 
کـه به آن نوع از روزنامه نـگاری بازمی گـردد كه اغلب توسط شـهرونداِن غیرحرفه ای  است، به  صورتـی 
و بيرون از سازمان رسـانه ای رسـانه های جريان اصلـی و رسـمی توليد می شـود؛ هرچند امكان دارد 

کننـد )عقیلـی و هاشـمی، 1391: 165(. حرفه ای هـا نيز در تولیـد محتـوا مشـارکت 

گسترشمشارکتمدنیدرایران ارائۀالگوازروزنامهنگاریشهروندیبهمنظور
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مشارکتمدنی
تاریخـی  تجربـۀ  هرنـوع  کـه  کنیـم  آغـاز  بدیهـی  اصـل  ایـن  بـا  می توانیـم  را  مشـارکت  از  بحـث 
گروههـا و نهادهـای مدنـی مختلـف و به واسـطۀ عمـل  مردم سـاالری، بـا حضـور و مداخلـۀ افـراد، 
به تکلیف شـهروندی شـکل گرفته اسـت  )شـیانی، 1389: 15(. مشـارکت، زیربنای جامعۀ مدنی 
کـه سـودای پیشـرفت دارد، از دسـت  اسـت و هیـچ گاه اهمیـت حیاتـی خـود را بـرای جامعـه ای 

نخواهـد داد  )سـروش و همـکاران، 1389: 123(.
تعیین  در  دخالت  به منظور  گروهی  و  فردی  کنش های  انواع  در بر دارندۀ  مدنی  مشارکت 
سرنوشت خود و جامعه و تأثیرنهادن بر فرایندهای تصمیم گیری مربوط به امور عمومی است 

که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است )ساروخانی و همکاران، 1385: 32(.

پیشینۀپژوهش
تحقـق  بـر  اجتماعـی  شـبکه های  »تأثیـر  عنـوان  بـا  تحقیقـی   )1398( شـیفته  و  مهـدی زاده  
کـه یافته هـای پژوهـش، نشـانگر میـزان اسـتفادۀ زیـاد  دموکراسـی دیجیتـال« انجـام داده اند 
از شـبکه های مجـازی و خدمـات دولـت الکترونیـک و وجـود رابطـۀ بیـن شـبکه های اجتماعـی، 

اسـت. دیجیتـال  مردم سـاالری  و  الکترونیـک  دولـت 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  فعالیـت  »بررسـی  عنـوان  بـا  تحقیقـی   )1398( دیگـران  و  انـواری 
دانشـجویان«  سیاسـی  فرهنـگ  بـر  آن  تأثیـر  و  مجـازی  اجتماعـی  شـبکه های  در  روشـنفکران 
کـه نقـش  بـا اسـتفاده از روش پدیدارشناسـی انجـام داده انـد. نتایـج تحقیـق نشـان می دهنـد 
و  تفکـر  شـکل گیری  در  غیرسیاسـی  اجتماعـی  سـازمانهای  و  مدنـی  نهادهـای  در  روشـنفکران 

اسـت. تأثیرگـذار  و  مهـم  ملـی  احسـاس 
باباخانـی )1391( تحقیقـی بـا عنوان »بررسـی روزنامه نگاری شـهروندی با تکیـه  بر ارتباطات 
کـه  طبـق ایـن پژوهـش، فرضیـۀ نقـش و  کیـو انجـام داده  اسـت   مجـازی« و بـا اسـتفاده از روش 

تأثیـر ارتباطـات  مجـازی بـر شـکل گیری روزنامه نـگاری شـهروندی تأییـد می شـود.
الغـذی )2014(1 در مقالـه ای دیگـر بـا عنـوان »روزنامه نـگاری شـهروندی در خیـزش مـردم 
سـوریه، مشـکات بیـان غربـی در بافـت محلـی«، بـه بررسـی روزنامه نـگاری شـهروندی از نـگاه 
رونـد  در  شـهروندی  روزنامه نـگاری  وی،  نظـر  از  می پـردازد.  واقعـه  بطـن  در  و  سـوریه  مـردم 

از آن توسـط تروریسـت ها نگـران اسـت. از اسـتفادۀ  دموکراسـی جهـان عـرب مؤثـر اسـت و 
کار و میشل بار )2014(2 در پژوهشی با عنوان »بررسی اعتبار رسانه ای  همچنین جیسون 

1. Alghazi
2. Carr, D. J. & Bard, M
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در روزنامه نگاری جریان اصلی و روزنامه نگاری شهروندی در نگاه منتقدان«، از اعتبار رسانه ای 
به عنوان عاملی مهم در پذیرش مطالب به وسیلۀ مخاطبان یاد می کند. نتایج تحقیق نشان 
که منتقدان رسانه ای و سیاسی، برای روزنامه نگاری شهروندی اعتبار بیشتر و در  می دهند 

مقابل مردم عادی برای روزنامه نگاری جریان اصلی اعتبار بیشتری قائل اند.
گان نـاه و ماسـاهیرو یاماماتـو )2015(1 نیـز در پژوهشـی بـا عنوان »بسترسـازی اقتباس  سـون 
موضـوع  ایـن  بررسـی  بـه  آنایـن«،  روزنامه هـای  در  شـهروندی  روزنامه نـگاری  از  اسـتفاده  و 
و  اقتبـاس  شـهروندی  روزنامه نـگاری  از  حـد  چـه  تـا  حرفـه ای  روزنامه نـگاری  کـه  می پردازنـد 
کثرت گـرای جامعـه، نقـش  کـه تجربـه و سـاختار  اسـتفاده می کنـد. ایـن مطالعـه نشـان می دهـد 
کاربـران دارنـد. سـونگ  بسـیار مهمـی را در اسـتفاده و اقتبـاس از محتـوای ایجادشـده توسـط 
جـی میـن )2016(2 نیـز در مقالـه ای بـا عنـوان »گفتگـو از طریـق روزنامه نـگاری، جسـتجو بـرای 
می کنـد  بررسـی  را  موضـوع  ایـن  عمومـی«،  و  شـهروندی  روزنامه نـگاری  اصـول  سـازمان دهی 
کـه جنبش هـای روزنامه نـگاری عمومـی و شـهروندی در سـالهای اخیـر چگونـه توانسـته اند بـه 

زندگـیِ  بـا مردم سـاالرِی بیشـتر منفعـت برسـانند.
کـه پژوهش های داخلـی و خارجی، بـه اهمیت و  مـروری بـر سـوابق تحقیـق نشـان می د هـد 
کارکردهـای مختلـف روزنامه نـگاری شـهروندی در تحقـق مردم سـاالری دیجیتـال، تأثیرگـذاری 
لـت دارنـد، ولـی  بـر فرهنـگ سیاسـی مـردم و ابـزاری بـرای بیـان صـدای خفتـۀ مـردم بـودن دال
گسـترش  هیچ یـک از پژوهش هـای قبلـی، الگوی مطلوب از روزنامه نگاری شـهروندی به منظور 
کـه پژوهـش  مشـارکت مدنـی در ایـران بـر اسـاس نظریـۀ داده بنیـاد را طراحـی نکرده انـد؛ امـری 

پیـشِ  رو درصـدد مطالعـۀ آن اسـت.

مبانینظریپژوهش
کاستلز3: جامعۀ شبکه ای و اطاعاتی مانوئل 

کاستلز، جامعه شناس اسپانیایی و نویسندۀ سه گانۀ مهم عصر اطاعات4، برای بررسی  مانوئل 
و تحلیـل جایـگاه شـهروند جهانـی در نظریاتـش بـه خلـق و تبییـن مفهـوم جامعـۀ شـبکه ای5 
به واسـطۀ  به طورکلـی  »جوامع  اسـت:  معتقـد  خویـش  باورهـای  تبییـن  در  وی   پرداخته اسـت. 

1. Nah, Sun Gun & Yamamato, Masahiro
2. Min, Sung Ji
3. Manuel Castells
4. Information Age
5. Network Society
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مقاله علمی _ پژوهشی

فناوری های اطالعاتی تغيير شكل یافته اند و همين عامل سبب خلق دنيای جديدی شده كه وی نام 
کوهستانی، 1394: 28(. كاستلز در نظریۀ جامعۀ  آن را »جامعۀ شبکه ای« می گذارد« )خانیکی و 
کـه ما با جامعـۀ جديدی مواجهیـم كه فّناوری هـای نوين ارتباطاتـی آن  شـبکه ای خود تأكيد می کنـد 
را ساخته انـد. در اين جامعه مرزهای سـّنتی، بومـی و رسـمی در ارتباطات از میـان  رفته انـد و شبكه 
جای نهادهای گذشته را گرفته است. از خصوصیات مهم جامعۀ شـبکه ای، فعالیت جنبش هایی 

کـه هویت هـای حذف شـده و بـه حاشـیه رانده شـده را جسـت وجو می کنـد. بـوده اسـت 
وی ارتباطات الکترونیک را فرصتی برای تقویت مشارکت سیاسی و ارتباط افقی میان شهروندان 
می داند. از دیدگاه او، دسترسی مستقیم و هم زمان به اطاعات و ارتباطات رایانه ای باعث تسهیل 
انتشار و اصاح اطاعات می شود و امکاناتی برای تعامل و مباحثه در عرصه های خودمختار و 
که  کاستلز معتقد است  که از امکان پایش توسط رسانه ها خارج است.  الکترونیک عرضه می کند 

این فرایند باعث انعطاف و انطباق پذیری عرصۀ سیاسی می شود )كاستلز، 1384: 25(.
اجتماعـی،  شـبکه های  و  شـهروندی  رسـانه های  ظرفیت هـای  از  بهره گیـری  با   درواقـع 
انديشمندی  مشهورترين  كاستلز  رویکـرد،  ایـن  بـا  يافته است.  جديدی  صورت  اجتماعي  توانمندسازی 
است كه »جامعۀ شـبکه ای« را در كنار دو مؤلفـۀ ديگر یعنـی »فضای جريانها« و »واقعيت مجازی«، 
وی  دیدگاههـای  مختلف  ابعاد  بررسـی  کـرده است.  بررسـی  نظرياتش  كليدی  مفهوم  سه  بهعنوان 
به خوبی نشـان دهندۀ آن است كه این دیدگاهها تا چه اندازه می توانند به فهم بهتر از كاركردهای 

الونـدی، 1390: 1-4(. و  کننـد )خانیکـی  كمك  شهروندی  روزنامه نـگاری 
گفته می شـود  کاستلز، از منطق شـبکه ای و آثار اجتماعی آن سـخن  در تعريف جامعۀ شـبکه ای 
شبكه  در  حضور  يا  غيبت  و  می گیـرد  پیشـی  قدرت«  »جریان هـای  از  جريانها«  »قدرت  آن  در  كه 
كه  جامعه انـد؛ جامعـه ای  تغيير در  سلطه و  حياتـی  منابع  شبكهها،  برابر ديگر  شبكه در  هر  پويایـی  و 
ريخت  برتری  آن  ويژگـی  كه  بنامیـم  شـبکه ای  جامعـۀ  به درسـتی  را  آن  می توانیـم  به این ترتیـب 
اجتماعـی برکنـش اجتماعـی است )كاستلز، 1380: 543(. از اين منظر، فّناوری هـای نوين ارتباطـی 
از طريق امكانات بی زمانـی و بی مکانـی ای كه در اختيار باورها و عقايد مختلف سياسـی، فرهنگـی و 
اجتماعـی قرار می دهنـد، همواره به تقويت جریان هـای مقاومت در برابر جريان قدرت و سلطه كمك 
اوری برای پوشاندن فاصلۀ ایجادشـده،  گروههـای اقليت از فنّ کـه اين فاصله و بهره بـرداری  كرده انـد 

.)Castells, 2007: 238-266( از منظرهای گوناگونـی بررسـی شـده است

گسترۀهمگانی یورگنهابرماس:حوزۀعمومیو
گسـترده تر، بیشـتر تغذیه کننده و تقویت کنندۀ قوۀ تخیل  روزنامه نگاری شـهروندی در مفهومی 
آزاد و مردم سـاالر اسـت، زیـرا دسـت کم، امـکان بالقـوه ای بـرای تبدیـل خبـر و روزنامه نـگاری بـه 
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آزاد و مردم سـاالر می شـود؛  گفتگـوی  تقویـت  بـه  وجـود مـی آورد و موجـب  از »گفتگـو«  بخشـی 
کـری مطابقـت دارد و آنهـا را بازتـاب می دهـد  کـه بـا آرمان هـای یورگـن هابرمـاس و جیمـز  کاری 
)گود و دیگران، 1393: 25 ـ 24(. بر اساس توصيف هابرماس، حوزۀ عمومی فضایی اجتماعی است 
كه در كنش ارتباطـی توليد می شـود و حوزۀ عمومـی پيرامونـی بايد مبتنـی بر جامعـه ای مدنـی باشد 
كه متشكل از پيوندهای غیرحکومتی، غيراقتصادی و ارتباطات اختياری است كه تكيهگاه ساختارهای 
مسائل  تا  پديد می آورنـد  را  امكان  اين  و  زيست جهان انـد  اجتماعي  بخش  عمومـی در  حوزۀ  ارتباطات 
.)Habermas, 1996( مشهود در حوزه هـای زندگـی خصوصـی، در حوزۀ عمومـی گسترش پيدا كنند
درواقـع اساس حـوزۀ عمومـی، گفتگوی عقالنـی و انتقادی است و عموم مردم از طريق گفتگو 
و تعامل با يكديگر آن را تشكيل می دهنـد و به  تبـع آن افـکار عمومـی شكل می گیرنـد )عبداللهيان و 
گی هایـی كه هابرماس برای حـوزۀ عمومـی برمی شـمرد، مكاني است كه  اجاق، 1385(. از دیگـر ویژ
برای همه قابل دسـترس و بيان و مبادلۀ تجربيات اجتماعی و ديدگاهها در آن ممکن باشد و ويژگي 
سـوم، بازبینی و نظارت نقادانه بر سیاسـت های دولت است )عبداللهیان و شـارقی، 1386: 135(.
تکیـۀ اصلـی هابرماس در تبيين و تعريف حـوزۀ عمومـی را می توانیـم در مفهوم »خير مشترك« 
شهروندان دربـارۀ  ميان  كه  است  اين  هدف اصلـی شـکل گیری حـوزۀ عمومـی  او،  از نظـر  بیابیـم. 
»خير مشترك« بحث هـای انتقادی عقانـی صورت گيرد و اين امر به صورت بنـدی يا تدوين سلسله 
اقداماتـی منتهـی شود كه در جهت منافع عموم عمل می کننـد. دراينميان، رسـانه های جمعـی با 
توجه  به تمركزشان بر انتشار اخبار و تحلیل های انتقادی در مورد عملكرد دولت، يكي از اركان كارآمد 

حـوزۀ عمومی انـد )دهقان، 1385(.
سالتر نیز با وجود نقدهای ابتدایی از ادغام مقولۀ اينترنت در مفهوم حوزۀ عمومی سرمایه داری، 
مفهوم  با  تقابل  شايد در  مفهومي  لحاظ  به  كه  جايگزين  عمومـی  حوزۀ  كه  مهم مـی رسد  مسئلـۀ  اين  به 
سـرمایه داری قرن هجدهمي آن باشد، می توانـد از اينترنت به عنـوان سازوكاری تسـهیل کننده بهره 
ببرد. او به  شرط هابرماس در اين مبحث اشاره می کند كه معتقد است: »حوزۀ عمومی جايگزين بايد 
دارای امتياز برخورداری از يك وسيلـۀ ارتباطـی نامحدود باشد كه به وسـیلۀ آن درك موقعیت هـای 
مشـکل آفرین، گسترش اجتماعي گفتمانـی و امكان بيان هویت هـای جمعـی، تفسير نيازها و كسب 

مهارتها ميسر شود« )سالتر، 1383: 142(.
به ظرفیت هـای آن  بلكه  پذيرفت،  جايگزين« را  عمومـی  نهتنها »حوزۀ  هابرماس  به این ترتیـب، 
عامه  به  نسبت  را  بدبینـی اش  مرحله  اين  در  هابرماس  كرد.  اشاره  نيز  سلطه  به چالش كشيدن  برای 
كه  توده ای  كرد؛  تأكيد  متكثر  و  متفاوت  مجموعـه ای  به صـورت  عام  توده هـای  به  و  گذاشت  كنار 
درواقـع می توانـد نسبت به بازنمايي رسـانه های توده ای در جامعـه مقاومت كند و دستور كار سياسي 
از روزنامه نـگاری  بـا ایـن تفکـر، اسـتفادۀ شـهروندان   .)Waltz, 2005: 19( باشـد خود را داشـته 

گسترشمشارکتمدنیدرایران ارائۀالگوازروزنامهنگاریشهروندیبهمنظور



102

شمارهپنجاهوسوم
ســــالبیـستودوم

بهــار1400

مقاله علمی _ پژوهشی

به عنـوان بسـتری بـرای حضـور در فضـای عمومـی هابرمـاس می توانـد زمینۀ مشـارکت آنـان را در 
موضوعـات مختلـف اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی فراهـم سـازد.

جانسراوس:ارتباطاتمشارکتی
بر  مبتني  ارتباطات  تحقق  در  تعیین کننـده ای  نقش  گفتگـو   ،)2008( سرواس  جـان  ديدگاه  در 
مشاركت و مردم سـاالری مشـارکتی و درنتیجه حركت به سـوی توسعۀ بوم شـناختی دارد )خانیکی 

.)125  :1394 نیک خواه ابیانـه،  و 
کاربـران پیامها  گاهانـۀ مخاطبـان و  کـه اسـاس آن مشـارکت فعـال و آ »ارتباطـات مشـارکتی« 
ح های توسـعه ای  که طر کاربردی اسـت، ادعا دارد  گفتگوی واقعی و  به مثابـۀ طـرف تعامـل یـک 
در هیـچ زمینـه ای بـدون مشـارکت مـردم موفـق نخواهنـد بـود و اجتماعـات در پرتـو ارتباطاتـی از 
گفتگوهـای نزدیک، خـود در آموزش و تغییر شـرکت  کـه از طریـق  ایـن  دسـت، قـادر خواهنـد بـود 
گفتگـو  کننـد. به این ترتیـب، ایـن رویکـرد ارتباطـی، رسـانه ها را امـکان و میدانـی بـرای تسـهیل 
گـون در مسـیر حـّل یـک مسـأله یـا مسـائل مشـترک توسـعه ای می دانـد و  گونا کنشـگران  میـان 
کنش هـای شـهروندان بـرای حـّل مشـکلی خـاص و یـا پیشـبرد اولویت هـا  در پـی سـامان دادن 
و اهـداف واالسـت. طبیعتـًا در این گونـه فعالیت هـای ارتباطـی، رسـانه های متمرکـز، پیچیـده، 
محلـی  و  دسـترس  در  متکثـر،  متنـوع،  رسـانه های  بـه  را  خـود  جـای  پایش شـده،  و  پرهزینـه 
گیرنـدۀ پیـام مرتبـًا در حـال تغییرنـد و افقی بـودن  کـه در آنهـا نقش هـای فرسـتنده و  می دهنـد 
توسـعه، صورت بندی هـای جدیـدی  ارتباطـات  و  میـان  پیونـد  بـه  ارتباطـات،  تعاملی بـودن  و 

می دهـد )خانیکـی، 1394: 2(.
مشخصه های اصلي الگوی ارتباطات مشاركتي يا سازمانی از ديد جان سرواس از این  قرار است:

1. مردم به عنوان بازيگران و مشارکت کنندگان اصلی اند؛
2. مردم به عنوان هستۀ اصلی توسعه اند؛

گفتگو به جای تک صدایی و رهايي به جای ازخودبیگانگی است؛ کید بـر  3.  تأ
4. مشاركت بـا هـدف توزيع مجدد قـدرت نخبـگان و تبديل جامعـه به یـک جامعـۀ مردم سـاالر 

.)Servas, 2008: 408( اسـت
که ازیک طرف روزنامه نگاری شهروندی،  کلی می توانیم چنین بگوییم   در یک جمع بندی 
گفتگویی و  فضا را برای گفتگو و مباحثه های مردمی گشوده و از نگاه هابرماسی بار مردم ساالری 
مبتنی بر اجتماع )مجازی و واقعي( را در حوزۀ عمومی بر دوش كشيده  است. ازطرف ديگر و با نگاه 
كاستلزی، روزنامه نگاری شهروندی با استفاده از ارتباطات الکترونیک، فرصتی را برای تقویت 
مشارکت سیاسی و ارتباط افقی میان شهروندان فراهم ساخته  است؛ بنابراین، ديگر ارتباطات 
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در  ندارند.  موجود  ظرفیت های  کیفی  ارتقای  و  بهبود  برای  را  الزم  كارايي  عمودی،  و  یک سویه 
كه  مخاطب محور  ارتباطات  یعنی   ،)2008( سراوس  تعبیر  به  مشارکتی  ارتباطات   وضعیتی،  چنين 
که شبکه های اجتماعی به طورعام و  مطرح می شوند؛ امری  گفتگویی اند  افقی و مبادله ای و 

کرده اند. روزنامه نگاری شهروندی به طورخاص بسترهای آن را تسهیل 

روشپژوهش
کاربردی،  نوع پژوهش  به لحاظ  کتشافی،  ا زمرۀ تحقیقات  به لحاظ ماهیت، در  این پژوهش 
ح  طر زمرۀ  در  داده ها،  ماهیت  به لحاظ  و  استقرایی  راهبرد  دارای  پژوهش،  راهبرد  به لحاظ 
کربین  کیفی و از نوع نظریۀ داده بنیاد1 بر اساس الگو و چارچوب فکری استراوس و  پژوهشی 
تعریف  اساس  بر  داده بنیاد  نظریۀ   .)130  :1386 امامی،  و  دانایی فرد  از  )نقل  است   )1397(
کیفی قلمداد می شود  گلیزر و استرواس2، یکی از راهبردهای پژوهش  پدیدآورندگان آن یعنی 
که از طریق آن نظریه، برمبنای مفاهیم اصلی حاصل از داده ها شکل می گیرد. به بیان دقیق تر، 
که در جریان  که مستقیمًا از داده هایی استخراج شده است  نظریۀ زمینه ای نظریه ای است 
گردآمده و تحلیل شده اند ))Glaser & Strauss, 1967. در این روش،  پژوهش به صورت منظم 
کار  گردآوری داده ها، تحلیل و نظریۀ نهایی با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ هستند و پژوهشگر 
او بسط یک نظریۀ موجود  آنکه منظور  از قبل در ذهنش شروع نمی کند )مگر  با نظریه ای  را 
کار را در عرصۀ واقعیت آغاز می کند و اجازه می دهد تا نظریه از درون داده هایی  باشد(، بلکه 
ـــ 34(. هدف نهایی این راهبرد،  کربین، 1397: 35  گرد می آورد پدیدار شود )استراوس و  که 
که به صورت استقرایی از مطالعۀ  ارائۀ تبیین های جامع نظری دربارۀ یک پدیدۀ خاص است 
به  را  از منابع اطاعاتی  راهبرد، داده های حاصل  این  به طورکلی  پدیده حاصل می شود.  آن 
کدهای مشترک را به مقوله و مقوله ها را به  نوعی نظریه تبدیل می کند  کدها،  مجموعه ای از 
انجام نظریۀ داده بنیاد در پژوهش حاضر عبارت اند  )حریری، 1390: 56(. به طورکلی مراحل 
شامل  مرحله  سه  در  داده ها  کدگذاری  داده ها،  گردآوری  پژوهش،  پرسش های  تدوین  از: 
کدگذاری  گزینشی و طراحی الگو بر اساس نظریۀ داده بنیاد  کدگذاری  محوری و  کدگذاری باز، 
کنش/ که مبتنی بر شناسایی عناصر شش گانۀ شرایط عّلی، زمینه ای، مداخله ای، راهبردهای 
کوربین )1998(،  کنش، پیامد و پدیده محوری و ارتباط بین آنهاست. به اعتقاد استروس و  وا
کاربرد این الگو، پژوهشگر را قادر می سازد تا دربارۀ داده ها به طور منظم بیندیشد و آنها را به 

کند )نقل از ازکیا و ایمانی جاجرمی، 1390: 95-97(. هم مرتبط 

1. Grounded theory
2. Glazer & Strauss
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مقاله علمی _ پژوهشی

جامعۀ آماری این پژوهش، تمامی خبرگان و صاحبنظران علوم ارتباطات اجتماعی اند و 
ک، دستیابی به  که ما از ارائۀ حجم جامعۀ آماری و نیز نمونۀ آماری خودداری می شود، چرا
بررسی است؛  پدیدۀ مورد  با  مرتبط  پیرامون پرسش های  کلی  توافق  و  نظری داده ها  اشباع 
مصاحبۀ  انجام  و  نظری  نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  کیفی  پژوهش  داده های  بنابراین 
نیمه ساختاریافته با 25 نفر از استادن و صاحبنظران حوزۀ علوم ارتباطات اجتماعی به اشباع 
کیفی متوقف شده است. شیوۀ نمونه گیری نیز بر  نظری رسیده و مرحلۀ جمع آوری داده های 

که شکلی از نمونه گیری هدفمند محسوب می شود. اساس نمونه گیری نظری است 
فرعی  پایه ای،  مقوالت  باورپذیری(  و  اطمینان  )قابلیت  اعتبارسنجی  برای  ادامه،  در 
و  )مفاهیم  ارتباطی  به  شیوۀ  اعتبار  ارزیابی  روش  دو  از  برساخته شده،  الگوی  نیز  و  اصلی  و 
گروه  و تشکیل  پایش شد(  اعضای مصاحبه شونده  و اصلی احصاشده توسط  فرعی  مقوالت 
استفاده  اجتماعی  ارتباطات  علوم  حوزۀ  صاحبنظران  و  استادان  از  نظرخواهی  و  کانونی 
قابلیت  و  تکرار  )قابلیت  پایایی سنجی  به منظور  همچنین   .)415  :1388 )فلیک،  است  شده 
تعمیم پذیری( مقوالت پایه ای، فرعی و اصلی و نیز الگوی برساخته شده، از روش ضریب توافق 
بنابراین  کدگذاری استفاده شده است و  با محقق همکار( در فرایند  کدگذار )محقق  بین دو 
ناهماهنگی های به وجود آمده، از طریق بازنگری داده ها مرتفع شده اند. همچنین به منظور 
قابلیت تعمیم پذیری سعی شد تا حّد امکان نمونه گیری نظری به صورت منظم و جامع انجام 

کربین، 1387: 284 ـ 283(. شود )اشتراوس و 

یافتههایپژوهش
از  مطلــوب  الگــوی  برســاخت  و  اصلــی  مقــوالت  بــه  دســتیابی  به منظــور  پژوهــش  ایــن  در 
گســترش مشــارکت  مدنــی در ایــران بــر اســاس نظریــۀ داده بنیاد،  روزنامه نــگاری  شــهروندی بــرای 
ــوری  کدگذاری مح ــم(،  ــف مفاهی ــاز )کش ــذاری  ب کدگ ــۀ  ــه مرحل ــری در س ــذاری نظ کدگ ــد  از فراین
کدگــذاری  گزینشــی یــا انتخابــی )کشــف مقــوالت اصلــی( در قالــب نظریــۀ  )کشــف مؤلفه هــا( و 
کدگــذاری بــاز )کشــف مفاهیــم(، ابتــدا  گرنــدد تئــوری اســتفاده شــد. بدین منظــور، در مرحلــۀ 
داده هــای حاصــل از فراینــد مصاحبــۀ عمیــق بــا 25 نفــر از صاحبنظــران حــوزۀ علــوم ارتباطــات 
گزاره هــای خبــری در 665  به صــورت  و  به صــورت خط    به خــط  اســتخراج،  از  پــس  اجتماعــی 
گزاره هــای خبــری  گزاره هــای خبــری به منظــور حــذف  گــردآوری شــدند. ایــن  گــزاره تدویــن و 
گــزارۀ  گــزاره و ســپس بــه 509  کم اثــر، پــس از بازخوانــی دوبــاره، بــه 550  مشــابه و نامرتبــط و 
کدهــای زنــده )اســتفاده از  کشــف مفاهیــم، از  خبــری مبــدل شــدند. در ایــن  فراینــد و به منظــور 
کــه مشــارکت کنندگان بــه  کار برده انــد( و نیــز مفاهیــم برخاســته از نوشــته ها )اســتفاده  مفاهیمــی 
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از مفاهیــم در نظریه هــای موجــود( اســتفاده شــده اســت. بــا تعییــن و مشخص شــدن مفاهیــم 
کدگــذاری محــوری و  کدگــذارِی بــاز تمــام و فراینــد  و مقــوالت پایــه ای )509 مفهــوم(، مرحلــۀ 
کشــف مقوله هــای دســت  اّول )مقوله هــای فرعــی( آغــاز شــد؛ بنابرایــن داده هــا )همــان مفاهیــم 
کدگــذاری بــاز( بــا شــیوه های جدیــد )تلخیــص و ترکیــب( بــه یکدیگــر پیونــد  ج از فراینــد  مســتخر
خوردنــد تــا پیوندهــای میــان مقــوالت بــا مقــوالت فرعی شــان )مؤلفه هــا( برقــرار شــود. منتهــی 
گزینشــی بر اســاس  کدگــذاری  کــه در ســطور قبــل بیــان شــد، ایــن مرحلــه و نیــز مرحلــۀ  همان گونــه 
کــه شــامل شــرایط عّلــی، شــرایط زمینــه ای، شــرایط مداخلــه ای،  گرنــدد تئــوری  عناصــر نظریــۀ 
پدیــده یــا مقولــۀ محــوری، راهبردهــای عمــل و پیامدهاســت انجام شــده تــا نظمــی منطقــی 
ــوری و  ــذاری مح کدگ ــس از  ــود. پ ــاد ش ــر ایج ــا یکدیگ ــان ب ــا و ارتباطش ــارۀ داده ه ــمند درب و روش
گزینشــی یــا  کدگــذاری  کشــف مقــوالت فرعــی )41 مقولــه(، پژوهــش وارد مرحلــۀ نهایــی یعنــی 
انتخابــی شــد. در ایــن مرحلــه، مقــوالت اصلــی )14 مقولــه( به منظــور شــکل گیری چارچــوب 
کدگــذاری محــوری معرفــی  کــه در بخــش  ــا همــان مؤلفه هــا  ــه مقــوالت فرعــی ی نظــری اّولیــه، ب

گردیدنــد. شــدند مرتبــط 
گزینشی  کدگذاری باز، محوری و  در جدول شمارۀ 1، ابتدا مقوالت اصلی و فرعی حاصل از 
ذکر  به  مفهوم(،   509( مفاهیم  تمام  بیان  مفّصل بودن  به دلیل  ادامه،  در  و  آورد  خواهیم  را 
که شامل دو مؤلفه یا مقولۀ فرعی  مفاهیم مرتبط با مقولۀ اصلی »تقویت سرمایۀ اجتماعی« 

کتفا می کنیم: »تقویت اعتماد اجتماعی« و »تقویت مشارکت مدنی« است ا

کدگذاری جدول1.مقوالتاصلیوفرعیحاصلاز

مقوالتفرعی)مؤلفهها(مقوالت اصلی

مقابله با آسیب های مرتبط با فضای 
رسانه ای و روزنامه نگاری شهروندی

موانع و تهدیدات سیاسی

موانع و تهدیدات ارتباطی

موانع و تهدیدات اقتصادی

کم بودن فضای انحصاری و سوءاستفاده از رسانه ها حا

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 سّنتی

توسعۀ فنّاوری های ارتباطی و اطالعاتی
نفوذ و قدرت فضای مجازی

توسعه فّناوری های ارتباطی

گسترشمشارکتمدنیدرایران ارائۀالگوازروزنامهنگاریشهروندیبهمنظور
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شکسته شدن انحصارگرایی و
 گردش آزاد اطالعات

ازمیان رفتن تمرکزگرایی در حوزۀ رسانه ای

دسترسی آسان به اطاعات

فراهم کردن زیرساخت ارتباطی از سوی دولت

عدم تمرکزگرایی و به رسمیت شناختن 
استقالل رسانه ها

کاهش اقتدار دولت ها در فضای رسانه ای

پذیرش استقال و آزادی عمل رسانه ها

ضرورت توجه به حقوق
 شهروندی شهروندان

عدم نهادینه شدن حق آزادی و برابری

نهادینه کردن حقوق شهروندی

به رسمیت شناختن حقوق شهروندی از سوی دولت

توجه به ساختار محتوایی رسانه ها
تولید محتوا در روزنامه نگاری شهروندی

جریان سازی محتوای مفید و مناسب در فضای مجازی

جهت گیری کنشی فعاالنۀ 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 سازندۀ رسانۀ حرفه ای و مجازی
ترکیب رسانه سّنتی و مجازی

جایگزین بودن رسانه های مجازی

ساماندهی و تدوین قوانین مناسب
شفاف سازی و اصاح قوانین

تدوین قوانین موجد آزادی های مدنی

توانمندسازی فرهنگی شهروندان
تغییر نگرش منفی نسبت به مشارکت اجتماعی

ارتقای سواد رسانه ای و آموزش شهروندان

گاهی های اجتماعی شهروندان تقویت آ

تقویت سرمایۀ اجتماعی
تقویت اعتماد اجتماعی

تقویت مشارکت مدنی

تقویت حوزۀ عمومی و
 جامعه مدنی

تقویت نهادهای مدنی

گفتمانی نهادینه کردن فرهنگ 

تقویت روحیۀ مطالبه گری

گسترۀ همگانی و تفاهم بین االذهانی تقویت 

تقویت روحیۀ انتقادی شهروندان

تبعات فرهنگی
بازهویت یابی اجتماعی

تغییر و جهت گیری سبک زندگی شهروندان

تبعات سیاسی- اجتماعی
تسهیل روند دموکراسی در جامعه

مشروعیت بخشی دولت ها
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گزارههایتلخیصشدهبرایساختمقوالتفرعیواصلی جدول2.نمونهایاز

گزارههایتلخیصشدهمقولههایفرعیمقولۀاصلی گویههاو

ی
اع

تم
اج

ۀ
مای

سر
ت

قوی
ت

تقویت 
اعتماد اجتماعی

بی اعتمادی در تعامات اجتماعی ایرانیان

تقویت اعتماد در میان شهروندان

تقویت اعتماد رسانه ای

گرو صحبت صریح با مردم اعتبار رسانه در 

تقویت 
مشارکت مدنی

پایین بودن میزان مشارکت اجتماعی شهروندان

ضرورت توجه و پذیرش مشارکت مردم

نهادینه سازی مشارکت  مردم در تصمیم گیری های اجتماعی

بسترسازی برای مشارکت شهروندی با توسعۀ روزنامه نگاری شهروندی

اعتقاد به سهم افراد در ادارۀ جامعه

گزاره هایی چون بی اعتمادی در تعامات اجتماعی ایرانیان،  تقویتاعتماداجتماعی شامل 
گرو صحبت صریح با  تقویت اعتماد در میان شهروندان، تقویت اعتماد رسانه ای و اعتبار رسانه در 
گزاره هایی چون پایین بودن میزان مشارکت اجتماعی  مردم است و تقویتمشارکتمدنی شامل 
شهروندان، ضرورت توجه و پذیرش مشارکت مردم، نهادینه سازی مشارکت  مردم در تصمیم گیری های 
اجتماعی، بسترسازی برای مشارکت شهروندی با توسعۀ روزنامه نگاری شهروندی و اعتقاد به سهم 

افراد در ادار ۀ جامعه است که در جدول شمارۀ 2 به آنها اشاره  شده است.
برآیند مطالعات در این پژوهش منجر به شکل گیری الگوی زیر شده است:

شکل1.طراحیالگوازروزنامهنگاریشهروندیبهمنظورگسترشمشارکتمدنیدرایران

گسترشمشارکتمدنیدرایران ارائۀالگوازروزنامهنگاریشهروندیبهمنظور
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مقاله علمی _ پژوهشی

بحثونتیجهگیری
در این پژوهش، یافته های حاصل از مصاحبه ها که با هدف طراحی الگوی مطلوب از روزنامه نگاری 

شهروندی به منظور مشارکت مدنی در ایران انجام شده اند، بر نتایج زیر اذعان دارند:
مقابله با آسیب های مرتبط با فضای رسانه ای و روزنامه نگاری شهروندی، یکی از شرایط 
که مقوالت فرعی  مانند موانع و تهدیدات  عّلی توسعۀ روزنامه نگاری شهروندی در ایران است 
کم بودن فضای انحصاری  سیاسی، موانع و تهدیدات ارتباطی، موانع و تهدیدات اقتصادی، حا
در  علمی  پشتوانۀ  نبود  شهروندی،  روزنامه نگاری  به  بی اعتمادی  رسانه ها،  از  سوءاستفاده  و 
روزنامه نگاری شهروندی، عدم مشروعیت و نگاه منفی به روزنامه نگاری شهروندی و بی اعتمادی 
و  موانع  بررسی  و  کاوی  وا تحلیل،  برای  است.  داده  جای   خود  در  را  سّنتی  روزنامه نگاری  به 
کم بر رسانه ها و سوءاستفاده از  تهدیدات سیاسی، اقتصادی، ارتباطی و نیز فضای انحصاری حا
که با استناد به آرای یورگن  کنیم  آنها می توانیم به نظرات دکتر حسن نمک دوست تهرانی اشاره 
که ارتباطات افقي ميان شهروندان، جای خود را  هابرماس و اندیشه های انتقادی او معتقد است 
به ارتباطات عمودی ميان رسانه های توده ای كه اغلب تحت تأثير دولت، سرمايه و مشتری اند داده  
و فضا برای ارتباطات مشاركتي تنگتر شده است. وی در بخشی دیگر از سخنانش از نبود پشتوانۀ 
علمی و نگاه منفی به روزنامه نگاری شهروندی در جامعه می گوید و خواستار پایان یافتن فضای 
رسانه ها  تمام  بر  را  خود  سیطرۀ  دولتی  رسانه های  و  »صداوسیما  رسانه هاست:  در  انحصاری 
گسترانده اند و باید فضا برای فعالیت رسانه های خصوصی فراهم شود. روزنامه نگاری شهروندی 

در پی انحصار رسانه ها و خواست و نیاز مردم برای ارتباط بدون واسطه شکل گرفته است.«
غ التحصیل دکتری ارتباطات از دانشگاه عامه طباطبایی، با تأیید  دکتر مهدی جلیلی، فار
این موضوع، به اندیشه های آدورنو و هوركهايمر دربارۀ صنعت فرهنگ و حركت به سوی جامعه ای 
به شدت دولتیشده اشاره می کند و خواستار برطرف شدن موانع و تهدیدات ارتباطی، سیاسی 
می کند:  اعام  خود  مصاحبۀ  از  بخشی  در  به صراحت  او  است.  جامعه  بر  کم  حا اقتصادی  و 
کمتر شوند  کمتر و  »موانع و تهیدات سیاسی، ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی باید در جامعه 
کار خود ادامه دهند. آنها خود سازوکارهای محیط  و شهروندان روزنامه نگار، بدون واهمه به 

رسانه ای شان را ایجاد می کنند و احتیاجی به دخالت دولت ها نیست.«
روزنامه نگاری  توسعۀ  عّلی  شرایط  از  یکی دیگر  اطاعاتی  و  ارتباطی  فّناوری های  توسعۀ 
که شامل مقوالتی فرعی مانند نفوذ و قدرت فضای مجازی و توسعه  شهروندی در ایران است 
فّناوری های ارتباطی است. دکتر ظهیر احمدی، دانش آموختۀ دکتری ارتباطات دانشگاه امام 
این موضوع معتقد است:  به  با اشاره  از مصاحبۀ خود،  و استاد دانشگاه، در بخشی  صادق 
مجازی  فضای  از  استفاده  افزایش  ایران،  در  شهروندی  روزنامه نگاری  رشد  دالیل  از  »یکی 
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نیز  کوچک  که حتی در روستاهای  تا حّدی  گوشی های موبایل است  از  با استفاده  خصوصًا 
بخشی از اطاع رسانی ها از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی انجام می شود.«

همچنین شکسته شدن انحصارگرایی و گردش آزاد اطاعات که خود شامل مقوالتی فرعی مانند 
ازمیان رفتن تمرکزگرایی در حوزۀ رسانه ای، دسترسی آسان به اطاعات و فراهم کردن زیرساخت 
ارتباطی از سوی دولت است، به عنوان یکی دیگر از شرایط عّلی روزنامه نگاری شهروندی قلمداد 
می شود. در این زمینه نیز دکتر یوسف خجیر، رئیس دانشکدۀ پژوهش های ارتباطی دانشگاه سوره 
معتقد است: »قطعًا توسعۀ زیرساخت های ارتباطی که دولت مستقیم یا غیرمستقیم در آن دخیل 
بوده است، باعث گسترش روزنامه نگاری شهروندی و شکل گیری مفهوم شهرونِد روزنامه نگار شده 
است.« عاوه برآن، عدم تمرکزگرایی و به  رسمیت شناختن استقال رسانه ها که شامل مقوالتی فرعی 
کاهش اقتدار دولت ها در فضای رسانه ای و پذیرش استقال و آزادی عمل رسانه هاست؛  مانند 
که دولت ها  به عنوان شرایط زمینه ای در الگوی برساختۀ ما شناسایی  شده است؛ بدین ترتیب 
باید برای ماهیت و مختصات فضای مجازی احترام قائل شوند، فعالیت های اجتماعی و سیاسی 
در فضای مجازی را به رسمیت بشناسند و از هرگونه مداخلۀ دستوری و تجویزی در رسانه های 
کید  کنند؛ چنانکه دکتر نمک دوست تهرانی به شدت در مصاحبۀ خود تأ شهروندی جدًا پرهیز 
می کند: »فضای مجازی و تعامل شهروندان در شبکه های اجتماعی، تجویزی و دستوری نیست و 

دستوری بودن به این محیط لطمه می زند.«
زمینه ای  شرایط  از  دیگر  یکی  به عنوان  شهروندی شهروندان،  حقوق  به  توجه  ضرورت 
برابری،  و  آزادی  نهادینه نشدن  مانند  فرعی  مقوالتی  شامل  که  الگوست  در  شناسایی شده 
نهادینه کردن حقوق شهروندی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی از سوی دولت هاست. 
تهران  آزاد  دانشگاه  استاد  و  اسامی  آزاد  دانشگاه  از  ارتباطات  دکتری  دارای  که  کردی  دکتر 
به  شمال است، دراین زمینه معتقد است: »روزنامه نگاری شهروندی در جامعۀ ما می تواند 
ابزار و بستری برای مطالبۀ حقوق شهروندی مبدل شود و دولت ها می توانند بسترهای قانونی 
که در آن به  کنند. احترام به فضای مجازی و مخاطبانی  و معرفتی را برای این موضوع فراهم 
که  گامهایی مؤثر در این زمینه اند  گاهی  بخشی به آنها،  فعالیت و تولید محتوا می پردازند و آ
البته فراهم کردن بسترهای قانونی به وسیلۀ دولت ها برای به رسمیت شناختن فضای مجازی، 
کاالیی اجتماعی و نه  تولید و نشر محتوا و فعالیت شهروندان را می طلبد تا اطاعات به عنوان 
گیرد. البته این مهم جز با تصویب قانون جامع رسانه ای  اقتصادی در دسترس شهروندان قرار 
انتخاب  آزادی  بیان،  آزادی  شد.  نخواهد  محقق  اجتماعی  و  سیاسی  ساختارهای  اصاح  و 

محتوا، برابری در برابر قانون و... ازجمله حقوق شهروندی و در این راستاست.«
از دیگر شرایط زمینه ای این الگو می توانیم به ساختار محتوایی رسانه ها و توجه ویژه به آنها 

گسترشمشارکتمدنیدرایران ارائۀالگوازروزنامهنگاریشهروندیبهمنظور
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مقاله علمی _ پژوهشی

شهروندی،  روزنامه نگاری  در  محتوا  تولید  مانند  فرعی  مقوالتی  موضوع،  این  که  کنیم  اشاره 
جریان سازی محتوای مفید و مناسب و نقش و اهمیت تولید محتوا از سوی شهروندان در ترغیب 
جهت گیری  در  روشنفکران  بارز  نقش  از  نباید  دراین زمینه  برمی گیرد.  در  را  اجتماعی  مشارکت 
محتوای روزنامه نگاری شهروندی غافل باشیم. دکتر عقیلی، استاد ارتباطات دانشگاه آزاد اسامی، 
دراین خصوص معتقد است: »تمامی شهروندان می توانند دست به تولید محتوا بزنند و این تولید 
محتوا ازآن رو که باعث شکوفایی فردی و اجتماعی آنها می شود، برای مشارکت شهروندان در سایر 
که البته نباید از نقش روشنفکران و صاحبان فکر در  فعالیت های اجتماعی نیز زمینه ساز است 
که اغلب به جریان سازی رسانه ای منجر می شود.« در ادامه می توانیم به  تولید محتوا غافل شویم 
که شامل  کنیم  کنشی و فعاالنۀ شهروندان به عنوان شرط زمینه ای نهایی الگو اشاره  جهت گیری 
مقوالتی فرعی مانند تمایل شهروندان به تولید محتوا در روزنامه نگاری شهروندی، مردمی بودن 
محتوای روزنامه نگاری شهروندی و تکامل و معنایابی شهروندان در تعامل با فضای مجازی می شود. 
که این شرط، روزنامه نگاری شهروندی را برخواسته از نیاز شهروندان و شکل گیری  باید بیفزاییم 
گفتگوی آزاد و بی واسطه تلقی  روزنامه نگاری شهروندی را به واسطۀ عاقه مندی شهروندان به 
می کند. دکتر ضیایی فر، دانش آموختۀ دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دراین زمینه معتقد است: 
گفتگوی آزاد و بدون واسطه، عاقه مند به روزنامه نگاری  »شهروندان در راستای نیاز به دانستن و 
شهروندی می شوند و در تعامل با یکدیگر در فضای مجازی، به تکامل و معنایابی از خویش و دیگری 
که  که مشارکت نیز جزئی از آن است.« تعامل سازندۀ رسانه های حرفه ای و مجازی نیز  می پردازند 
شامل مقوالتی فرعی مانند ترکیب رسانه های سّنتی و مجازی و بحث جایگزین بودن رسانه های 
مجازی است، به عنوان شرایط مداخله ای در این الگو مطرح می شود. با این نگاه، شکل گیری 
که  وابسته است، چرا بین رسانه های حرفه ای و شهروندی  تعامل سازنده  به  گسترۀ همگانی، 
فضای رسانه ای، فضایی یکپارچه است و رسانه های جایگزین در امتداد رسانه های جریان اصلی 
مطرح می شوند. دکتر پیشدار، روزنامه نگار و استاد دانشگاه سوره، در این راستا بر این باور است: 
»فضای رسانه ای فضای یکپارچه و یکدستی است و روزنامه نگاری سّنتی و شهروندی، در راستای 
هم و برای تکمیل هم هستند و جدایی میان آنها قائل تصور نیست و نمی توانیم پیشرفت یکی را 
در راستای اضمحال دیگری ببینیم.« از دیگر شرایط مداخله ای می توانیم به ساماندهی و تدوین 
قوانین مناسب در فضای مجازی اشاره کنیم که شامل مقوالتی فرعی مانند شفاف سازی و اصاح 
قوانین و تدوین قوانین موجد آزادی های مدنی می شود؛ بنابراین ازیک سو دولت ها باید به کم کردن 
کنند و  موانع قانونی به منظور دسترسی آسان به فضای مجازی و رسانه های شهروندی مبادرت 
ازسوی دیگر تصویب قانون و توسعۀ فرهنگ دسترسی آسان به اطاعات، در کنار وضع مقررات برای 
که درزمینۀ  کردی  چگونگی مشارکت در فضای مجازی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. خانم دکتر 
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کرده است، دراین زمینه معتقد است: »دسترسی  حقوق مطبوعات و رسانه های جمعی پژوهش 
که زمینه ساز  آسان و بدون فیلتر به اطاعات، از پیش شرط های دستیابی به مردم ساالری است 
مشارکت شهروندان است. دراین زمینه، اصاح یا تصویب قوانین الزام آور ضروری و فرهنگ سازی 
کمک کننده خواهند بود.« درنهایت، توانمندسازی فرهنگی  برای نحوۀ مشارکت توسط دولت ها 
که  شهروندان به عنوان مقولۀ سوم شرایط مداخله ای در طراحی الگوی حاضر مطرح می شود 
خود شامل مقوالتی فرعی مانند تغییر نگرش منفی نسبت به مشارکت اجتماعی، ارتقای سواد 
دولت ها  یعنی  است؛  شهروندان  اجتماعی  گاهی های  آ تقویت  و  شهروندان  آموزش  و  رسانه ای 
گاهی های اجتماعی و  ضمن فراهم کردن زمینۀ مشارکت مردم در امور مختلف جامعه، با تقویت آ
ازبین بردن حّس بدبینی در مردم نسبت به مقولۀ مشارکت اجتماعی، باید به تقویت و ارتقای سواد 
گروه و استاد دانشگاه عامه  کیا، مدیر  رسانه ای شهروندان از طریق آموزش مبادرت ورزند. دکتر 
طباطبایی، دراین زمینه معتقد است: »دولت ها وظیفۀ سترگی در نهادینه سازی حّس مشارکت در 
گاهی های عمومی و سواد رسانه ای مردم باید به طور مداوم و  شهروندان بر عهده  دارند. افزایش آ

همه گیر دنبال شود و البته فراهم سازی زمینه های مشارکت صحیح، مهمتر و حیاتی تر است.«
اجتماعی  سرمایۀ  تقویت  پیِش رو،  الگوی  در  شناسایی شده  محوری  مقولۀ  یا  پدیده  اما 
تقویت مشارکت مدنی  مانند  فرعی  اصلی خود شامل مقوالتی  این مقولۀ  شهروندان است. 
این  زمینه  و مردم شناس، در  اعتماد اجتماعی است. دکتر جعفری، جامعه شناس  تقویت  و 
معتقد است: »سرمایۀ اجتماعی در جامعه ای مفروض، دربرگیرندۀ نهادها، روابط، نظرگاهها و 
کم اند و در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی  کنش های بین مردم حا ارزش هایی است که برکنش و وا
افراد،  ارتباطات میان  و  کنش ها  این  نیز در تعمیق  روزنامه نگاری شهروندی  و  سهمی دارند 
جامعه  افراد  میان  بدون واسطه  و  مستقیم  ارتباط  سبب  اینکه  به دلیل  دارد،  بسزایی  نقش 
می شود. با این تلقی و تفکر، روزنامه نگاری شهروندی به  دلیل جهت گیری از پایین به باال در 
عاقه مندی  عام،  شکل  به  خاص  شکل  از  اعتماد  تسّری  موجب  اجتماعی،  مشارکت  فرایند 
تصمیم گیری های  در  مردم  مشارکت  نهادینه کردن  و  اجتماعی  موضوعات  به  شهروندان 
که موضوعی بسیار قابل تأمل است.« راهبرد عمل در الگوی ارائه شده،  اجتماعی خواهد شد 
فرعی  مقوالتی  شامل  نیز  اصلی  مقولۀ  این  است.  مدنی  جامعۀ  و  عمومی  حوزۀ  تقویت 
مطالبه گری،  روحیۀ  تقویت  گفتمانی،  فرهنگ  نهادینه کردن  مدنی،  نهادهای  تقویت  مانند 
انتقادی در شهروندان است.  تقویت روحیۀ  و  بین االذهانی  تفاهم  و  گسترۀ همگانی  تقویت 
موجب  شهروندان،  توسط  محتوا  تولید  به واسطۀ  شهروندی  روزنامه نگاری  بدین ترتیب، 
کنش های اجتماعی همسو،  گفتگو در مردم، دستیابی به خیر جمعی و  نهادینه شدن فرهنگ 
ارتقای روحیۀ مطالبه گری شهروندان و نقد عملکرد دولت ها می شود. این امر، تقویت حوزۀ 
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گفتگو با دکتر نمک دوست تهرانی، به این  عمومی و جامعۀ مدنی را در بر خواهد داشت. در 
گفتگوها  شکل  بهترشدن  باعث  حتمًا  شهروندی  »روزنامه نگاری  است:  شده  اشاره   موضوع 
که مورد مطالبۀ عموم  که هدفی  کنش های همسو می شود، آنجایی  در جامعه و شکل گیری 
کشورهایی  گاه این موضوع در نقد عملکرد دولت ها، به خصوص در  که  ح می شود  است مطر
ح  کشور ما به دلیل مصالحی بعضی از مشکات در رسانه های نوشتاری یا صداوسیما مطر مثل 

که همین موضوع یعنی تقویت جامعۀ مدنی.« نمی شوند 
که شامل دو مقولۀ اصلی  کنیم  کاربست راهبرد عمل اشاره  درنهایت می توانیم به پیامدهای 
تبعات فرهنگی و تبعات سیاسی-اجتماعی اند. در مقولۀ تبعات فرهنگی می توانیم به مقوله هایی 
فرعی مانند بازهویت یابی اجتماعی و تغییر و جهت گیری سبک زندگی شهروندان و در مقولۀ تبعات 
مشروعیت  و  جامعه  در  مردم ساالری  روند  تسهیل  مانند  فرعی  مقوالتی  به  سیاسی-اجتماعی 
بخشی به دولت ها اشاره کنیم. دکتر پیشدار با اشاره به این موضوع چنین نوشته است: »شبکه های 
اجتماعی به طورعام و روزنامه نگاری شهروندی به طورخاص، عرصۀ ظهور هویت های خاموش اند 
کمك فضای باز اطاع رسانی، حق انتخاب و داشتن سبك های زندگی متنوع  و ازسوی دیگر، به 
را به عموم مردم می دهند.« عاوه براین، روزنامه نگاری شهروندی در تقویت مشارکت و تعمیق 
مردم ساالری در دنیای واقعی، نقشی بی بدیل دارد و به دلیل تولید قدرت از طریق تولید محتوا، 
که  باعث افزایش مشارکت های اجتماعی شهروندان و دستیابی به توسعه خواهد شد؛ موضوعی 

تقریبًا تمام مشارکت کنندگان دراین پژوهش به نوعی بدان اشاره داشته اند.

منابعومأخذ
کاربردنظریۀبنیاد،  کاربردیتحقیق، روشهای ایمانی جاجرمی )1390(.  ازکیا، مصطفی و حسین   

کیهان. جلد دوم، تهران: انتشارات 
نظریۀ مراحلتولید و )فنون کیفی پژوهش مبانی  .)1397( کربین  جولیت  و  انسلم  استراوس،   

زمینهای(، ترجمۀ ابراهیم افشار، چاپ هفتم، تهران: نشر نی.
کیفی،نظریۀمبنایی، ترجمۀ بیوک  کربین، جولیت )1387(. اصولروشتحقیق  استراوس، آنسلم و 

محمدی، چاپ اّول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 الوندی، پدرام )1394(. روزنامهنگاریشبکهای، تهران: انتشارات ثانیه.

 بشیریه، حسین )1392(. درسهایدموکراسیبرایهمه، چاپ پنجم، تهران: انتشارات نگاه معاصر.
کیفی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی  و مطالعات فرهنگی.  حریری، نجا )1390(. اصولوروشهای

کورش و سکینه واحدچوکده )1388(. آموزششهروندیدرمدارس، تهران: نشر آییژ. فتحی، 
 فلیک، اووه )1388(. درآمدیبرتحقیقکیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، چاپ دوم، تهران: نشر نی.

جلد  چاووشیان،  حسن  و  پایا  علی  ترجمۀ  عصراطالعات؛قدرت،هویت،  مانوئل )1384(.  کاستلز،   



113

شمارهپنجاهوسوم
ســــالبیـستودوم

بهــار1400

دوم، تهران: طرح نو.
کاستلز، مانوئل )1393(. عصراطالعات؛ظهورجامعۀشبکهای، ترجمۀ احمد عليقليان و افشين خاكباز، 

جلد يكم، چاپ سوم، تهران: طرح نو.
گود، لوک و دیگران )1393(. روزنامهنگاریشهروندیودموکراسی، ترجمۀ محمود سلطان آبادی،   

چاپ اّول، تهران: انتشارات ثانیه.
معتمدنژاد، كاظم )1383(. وسایلارتباطجمعی، جلد نخست، چاپ چهارم، تهران: دانشگاه عالمه طباطبايي.
 هلد، دیوید )1391(. مدلهایدموکراسی، ترجمۀ عباس  مخبر، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

 8 اطالعات،  عصر روزنامهنگاریشهروندی،  روزنامهنگاریکنشگر،  .)1394( هادی  خانیکی، 
اردیبهشت.

 الوندی، پدرام )1388(. رسانه های شهروندی در ایران، الگوها و روندهای شکل گیری رونامه نگاری 
طباطبایی،  عامه  دانشگاه  تهران:  کارشناسیارشد،  پایاننامۀ مجازی،  فضای  در  شهروندی 

دانشکدۀ علوم اجتماعی، ص 83.
 انواری، محمدرضا و دیگران )1398(. »بررسی فعالیت اجتماعی و فرهنگی روشنفکران در شبکه های 
پدیدارشناسی(«،  روش  به  )مطالعه  دانشجویان  سیاسی  فرهنگ  بر  آن  تأثیر  و  مجازی  اجتماعی 

فصلنامۀانجمنایرانیمطالعاتفرهنگیوارتباطات، شمارۀ 55: 173-206.
پایان نامۀ  ارتباطاتمجازی،  تکیهبر با روزنامهنگاریشهروندی بررسی  .)1391( شیا  باباخانی،   

کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه عامه طباطبایی، دانشکدۀ علوم ارتباطات اجتماعی.
 خانیکی، هادی  و پدرام الوندی )1390(. »روزنامه نگاری شهروندی؛ رسانه ای در شبکه های اجتماعي«، 

فصلنامۀعلمی-ترویجیجامعه،فرهنگورسانه، شمارۀ 1: 1-25.
نشگر چشم اندازی نو در ارتباطات توسعه،  کوهستانی )1394(. »روزنامه نگاری كُ خانیکی، هادی و مرضیه 

مطالعۀ موردی: رسانه ای شدن ميراث فرهنگي در ايران«، فصلنامۀرسانه، شمارۀ 3: 25-38.
بررسی  گفتگو،  روزنامه نگاری  مؤلفه های  و  نیکخواه ابیانه)1394(.»مبانی  علیرضا  و  هادی  خانیکی، 
مطالعاتفرهنگی ارتباطات و روزنامه نگاران«،  گفتگو، استادان  دیدگاههای صاحبنظران حوزۀ 

وارتباطات، شمارۀ 38: 121-155.
کیفی، تأملی بر نظریه پردازی  دانایی فرد، حسن و سیدمجتبی امامی )1386(. »استراتژی های پژوهش 

داده بنیاد«، اندیشۀمدیریت1، شمارۀ 2: 69-97.
دوفصلنامۀمجلۀ دهقان، علیرضا )1385(. »روزنامه نگاری الکترونیک: فرصت ها و محدودیت ها«، 

جهانیرسانه، شمارۀ 2: 1-25.
اجتماعی«،  مشارکت  و  خانواده  در  قدرت  »ساخت   .)1385( امیرپناهی  محمد  و  باقر  ساروخانی، 

پژوهشزنان، شمارۀ 3: 31-60.
سالتر، لی )1383(. »دموکراسی، جنبش های نوین و اینترنت«، ترجمۀ پیروز ایزدی، فصلنامۀرسانه، 

گسترشمشارکتمدنیدرایران ارائۀالگوازروزنامهنگاریشهروندیبهمنظور



114

شمارهپنجاهوسوم
ســــالبیـستودوم

بهــار1400

مقاله علمی _ پژوهشی

شمارۀ 59: 133-163.
جوانان  اجتماعی  مشارکت  و  هویت  اجتماعی،  »سرمایۀ   .)1389( افراسیابی  حسین  و  مریم  سروش، 
شیراز«، دوفصلنامۀعلمی-تخصصیپژوهشجوانانفرهنگوجامعه، شمارۀ 5: 155-.123
کودکان«، فصلنامۀرفاهاجتماعی،شمارۀ 7: 29-.15  شیانی، ملیحه )1389(. »مشارکت اجتماعی 

 عبداللهیان، حمید و سیده زهرا اجاق )1385(. »نقش جریانات هویت ساز روشنفکری در توسعۀ حوزۀ 
عمومی ایرانی، تیپولوژی روشنفکران«، فصلنامۀمطالعاتملی، شمارۀ 4: 3-26.

مطالعۀ  فرصت ها؛  و  چالش ها  الكترونيك،  »نشر   .)1386( شارقی  مرضیه  و  حمید  عبداللهیان، 
روزنامه نگاری الكترونيك«، نامۀصادق، شمارۀ 31: 38-56.

عقیلی، سیدوحید و سیدعرفان هاشمی )1391(. »مطالعه و بررسی روزنامه نگاری شهروندی در حوزۀ عمومی 
مجازی و جایگزین«، فصلنامۀعلمي-ترویجيجامعه،فرهنگورسانه، شمارۀ 3: 139-188.

پایاننامۀ جدید،  رسانه های  فضای  در  کنشگر  روزنامه نگاری  الگوهای   .)1390( مرضیه  کوهستانی، 
کارشناسیارشد، تهران: دانشگاه عامه طباطبایی، دانشکدۀ علوم اجتماعی.

 مهدی زاده، شراره و منصوره شیفته )1398(. »تأثیر شبکه های اجتماعی بر تحقق دموکراسی دیجیتال؛ 
و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامۀ مازندران«،  دانشگاه  دانشجویان  موردمطالعه: 

ارتباطات، شمارۀ 55: 131-151.
Bowman, S. & Willis, C. )2005(. The Future is Here, But Do News Media Companies See It?

NiemanReports.4(59 (, 6-11.
Castells, M. )2007(. Communication, Power and Counter-power in the Network Society. 

InternationalJournalofCommunication. pp. 238-266.
Glaser, B. & Strauss, A. )1967(. TheDiscovery ofGroundedTheory:Strategies for

QualitativeResearch. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Habermas, J )1996(.  BetweenfactsandNorms:contributiontoadiscoursetheoryof

lawanddemocracy. trans by W.Rehg. Polity.
Johnson, L. and Morris, P. )2010(. Towards a framework for critical citizenship education. 

CurriculumJournal. 21)1(, pp. 77–96.
Rodriguez,C. )2008(, Citizen’s Media. In W. Donsbach )Ed.(, The International 

Encyclopedia of Communication Vol.
Servas, J. & Patchanee, M. )2008(. Development Communication Approaches in an

InternationalPerspective. In J. Servas, Communication For Development and Social 
Change )p. 428(. New Dehli: Sage Publications.

Waltz  ،M. )2005(. Alternative and Activist Media. Edinburgh: Edinburgh University 
Press.


