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 چکيده
گیری حوزه عمومی های شهروندی و نقش آنها در شكلدر اين مقاله رسانه

وگويی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا در خالل جايگزين و فضای گفت
گیری حوزه عمومی جايگزين در بعد نظری و وابستگی آن مباحث نظری شكل

ک رسانه فراگیر و متكثر مانند: اينترنت مطرح و سپس سیر تطور و به ي
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ای بوم جديد رسانههای شهروندی و جايگاه آنها در زيستگیری رسانهشكل
مورد بررسی قرار گرفته است. در خالل اين پژوهش پنج سايت فعال 

های شهروندی که در هايی از رسانهنگاری شهروندی، به عنوان نمونهروزنامه
گیری حوزه عمومی جايگزين حول محور وگويی و شكلايجاد فضاهای گفت

کردند، برای مطالعه انتخاب شدند و با مديران و مورد تمرکز خود عمل می
وگو شد. در نهايت نیز سازوکار فعالیت و اداره اين گزاران آنها گفتبنیان

شده انتخاب هایها مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که نمونهرسانه
 اند.هايی روبرو شدههايی هستند و با چه چالشدارای چه ويژگی

نگاری شهروندی، حوزه : رسانه شهروندی، روزنامههاي كليديواژه

 ایبوم رسانهوگويی، زيستعمومی، حوزه عمومی جايگزين، فضای گفت

 

 مقدمه
اطی است، های کالسیک ارتبکه از نخستین مدل 2بر پايه مدل هارولد السول

 ، عناصر اصلی در انتقال پیام هستندتأثیرفرستنده )منبع(، پیام، کانال، گیرنده و 

های جديد فناوری»اما به موازات پیشرفت و گسترش  (333: 2365راد، )محسنیان

قلمرو قديمی  3«ارتباطات دور»و  1«ایارتباطات رايانه»در دو قلمرو خاص « ارتباطی

که مطبوعات، راديو، تلويزيون و سینما را در  4تباط جمعیارتباطات يعنی وسايل ار

گرفت دگرگون شده و با استفاده از شیوه ترکیبی ارتباطات دور و انفورماتیک، برمی

 تر شده استهای مختلف گستردهآنها در حوزه خدمات و فعالیت 2موسوم به تلماتیک،

ين اطالعی و ارتباطی و طبیعت های نو، در واقع با ظهور فناوری:ب(2332)معتمدنژاد، 

متكثر و افقی آنها، فرآيند انتقال پیام، مضمون و محتوای جديدی يافته است. امروز 

                                                 
1 . Harold D.Lasswell 

2 . Computer Communication 

3 . Telecommunication 

4 . Mass Media 

5 . Telematics 



  

 

 

 
 515/  هاي شهروندي و حوزه عمومي ...رسانه

ای را تسهیل کرده و مرزهای میان اينترنت امكان مشارکت شهروندان در تولید رسانه

ربوط به های مکننده پیام را از میان برده است. به اين ترتیب نظريهتولید کننده و مصرف

جديد  2«زيست بوم»اند. های انتقال پیام در اين حوزه نیز دچار تحول جدی شدهمدل

ای ها و منابع خبری و مخاطبان، دارای فضاهای حاشیهای عالوه بر رسانهرسانه

نگاران، مردم و منابع خبری شده است و به اين ترتیب وگويی میان روزنامهگفت

 اند که نیاز به مطالعه و بررسی دارند.م آمدهوگويی جديدی فراهفضاهای گفت

گیری فرهنگ مجاز ترين ويژگی ارتباطی اين فضاها را در شكلمهم 1مانوئل کاستلز

پايان »، «يكپارچگی ارتباطات الكترونیک»که در آن سه عنصر کند،واقعی خالصه می

. (381: 384، )کاستلزبرجسته است « های تعاملیظهور شبكه»و « عصر مخاطبان گسترده

های مادی جامعه يعنی مكان و زمان در حال تر، بنیاندر سطحی عمیق»به تعبیر او 

)کاستلز، « يابدزمانی ساخت میها و زمان بیدگرگونی است و پیرامون فضای جريان

 3«ایجامعه شبكه»(، به اين ترتیب فرآيندهای دگرگونی اجتماعی که در 222: 2384

ای پراکنده ولی فراگیر به گردش در ريق يک سیستم رسانهشوند، از طتعريف می

 آيند.می

درک اين فضای جديد هم برای شهروندان، هم برای اصحاب رسانه )شامل 

ها )شامل نگاران( و هم برای منابع خبری رسانهای و روزنامهگذاران رسانهسیاست

دولتی و غیردولتی و  مداران، نهادهای اجتماعی و فرهنگی های دولتی و سیاستدستگاه

وگويی های شناخته شده آنها( دارای اهمیت است. با شناخت اين فضای گفتچهره

ها و تهديدهای آن برای جامعه و اثرگذاری بر توان به تحلیل فرصتجديد می

 فرآيندهای سیاسی و اجتماعی پرداخت.

                                                 
1 . Ecosystem 

2 . Manuel Castells 

3 . Network Society 
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ده است، گیری اين فضاهای جديد، در حوزه انديشه سیاسی نیز اثرگذار بوشكل

وگو در عرصه عمومی بیش از همه در نظريات او که گفت 2چنانكه يورگن هابرماس،

خود اصالحاتی  1انعكاس داشته است، بر اساس اين تحوالت,  در نظريه حوزه عمومی

ای، به گونه 3را اعمال کرده و ابعاد جديدی به آن افزوده است. حوزه عمومی جايگزين

 4های شهروندیرسانه تأثیردر اين زمینه است که تحت  هابرماس بسط يافتة ديدگاه

وگويی جديد در اين مقاله تالش گرفته است. به منظور شناخت فضاهای گفت شكل

های شهروندی و نسبت آنها با دستگاه نظری هابرماس مورد مطالعه شده است که رسانه

های فعال سايت هايی ازگیرند و نتايج اين مطالعه با پژوهش درباره نمونه قرار

وگويی و حوزه عمومی گیری فضای گفتآنها در شكل تأثیرنگاری شهروندی و روزنامه

 جايگزين در ايران همراه شود.

 

 چارچوب مفهومي پژوهش
 حوزه عمومی و حوزه عمومی جايگزين )موازی( -2

حوزه عمومی )سپهر عمومی يا گستره همگانی( از جمله مفاهیم اساسی در انديشه 

شناس برجسته معاصر است، که به ويژه در حوزه گن هابرماس، فیلسوف و جامعهيور

ارتباطات کاربردهای فراوان دارد. هابرماس که به با وجود تعلق به مكتب انتقادی، 

ی دارد، از اسالف خود نسبت به دموکراس يیو برپا يابیمعنا برایتالش  گرايش به

تر است. به همین سبب بینداری خوشيهجامعه مدنی و تغییر در چارچوب نظام سرما

نگرش او به  2پردازد. رابرت هوالبمی« حوزه عمومی»است که او به طرح مقوله مهم 

حوزه عمومی را ناشی از اهمیت اين مفهوم به عنوان اساس نقد جامعه مبتنی بر اصول 

                                                 
1 . Jürgen Habermas 

2 . Public Sphere 

3 . Alternative Public Sphere 

4 . Citizen Media 

5 . Robert Holub 
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ابتدايی  . هابرماس در امكان رسیدن به چارچوبی(2332:12)هوالب، دانددموکراتیک می

ای برای جامعه مدنی است، نسبت به مارکس و حتی از حوزه عمومی که خود زمینه

 پیشگامان مكتب فرانكفورت مانند آدورنو و هورکهايمر امیدوارتر است.

جويی در مسائل همگانی گو، بحث و چارهوحوزه عمومی، فضای اظهار نظر، گفت

اين حوزه به لحاظ تاريخی دارد. است و هرکس بالقوه حق و قدرت شرکت در آن را 

ابتدا در قلمرو ادبیات گسترش يافت و پس از آن به قلمرويی تبديل شد که به طور 

کند. در اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن میمستقیم موضوعات سیاسی را بررسی 

گوی ادبی بود وهای پاريس و لندن مراکزی برای بحث و گفتها و سالنهجدهم، کافه

 را نیز در بر گرفت. ها مسائل مورد عالقه عموم که بعد

ای به هم پیوسته در آثار او قابل مشاهده تالش نظری هابرماس به صورت زنجیره

تالش او  ينتربا برجسته یهابرماس در مورد سپهر عموم یتالش نظر یناول است؛

نون و و قا يیگفتگو یدموکراس یراموناو پ یهاتالش ينو آخر یدرباره کنش تفاهم

نحو است که پرداختن  ينبد یوستگیپ ين. ادهدیرا نشان م یناگسستن یوندیاخالق، پ

 يساختار يدگرگوندر کتاب  تاريخی -یبرآمده از مباحث تجرب یموارد نظر یبه کاست

 یهنظردر کتاب  2583در دهه  ماند،یناتمام م 2563دهه  يلکه از اوا يسپهر عموم

اخالق در  ینهسرانجام در مباحث طرح شده در زمو  شودیم یلتكم ارتباطيكنش 

و  قحقو ینهو در زم ياخالق یسکورسدر باب د يو كاربرد: مالحظات يهتوجکتاب 

که در  ی. او در حاليابدیم یلتفص و هنجارها ياتواقع ياندر مدر کتاب  یدموکراس

را در جوامع  يخیتار یوضع ی(سپهر عموم) حوزه عمومی  یساختار یدگرگون

 شود،یرا موجب م یتکه گفتگو و نقد براساس عقالن کندیم یمدر غرب ترس رفتهیشپ

 یگفتگو و نقد عقالن تواندیکه مئه می کند را ارا ایيهنظر یکنش تفاهم يهدر کتاب نظر

و  یاتواقع یانو سرانجام در کتاب  م يد،تحقق آن بگشا یبرا یدهد و راه یحرا توض

و دولت را با محور قراردادن  يیگووگفت یراسدموک ی،عموم حوزههنجارها نسبت 

  .(85: 2388 )پدرام، کندیمشخص م یعموم حوزهقانون برآمده از درون 
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دوره   يک یکه ط کندیدر قرن هجدهم را گزارش م يخیتار یاهابرماس تجربه

 یآن افراد یجهکرد که در نت یلو تسه يجادرا ا یتیوضع ی،اجتماع يطکوتاه، شرا نسبتاً

 یرا در معرض مباحث یمختلف، امر عموم یها و فضاهاشدند و در مكان جمع

را تحت  یعموم گذارییاستس نستندتوا يقطر ينقرار دادند و از ا انتقادی -یعقالن

 قرار دهند. تأثیر

وگو و نقد عقالنی بیش های جمعی در قالب مطبوعات، گفتگیری رسانهبا شكل

های عقالنی و ا در برگرفت. با گسترش بحثاز پیش گسترش يافت و تمام جامعه ر

ها و همچنین خانهها و قهوههای بحث، سالنانتقادی در نهادهای حوزة عمومی )انجمن

گسترش وسايل ارتباط جمعی( به تدريج افكار عمومی متولد شد. به نظر هابرماس در 

یه قرن هجدهم مفهوم جديدی از افكار عمومی شكل گرفت. مردم همیشه چیزی شب

اند. اما اين افكار در سه جهت متفاوت از افكار عمومی جديداند، افكار عمومی داشته

 آمدند و از راه بحث و نقد به وجود نمی -1اند، اين افكار غیرتأملی بوده -2

اند. بر عكس، افكار عمومی جديد اوالً شدههای بعدی منتقل میمنفعالنه به نسل -3

آيند و ثالثاً بیانگر توافقی ثانیا از بحث و نقد به وجود می محصول و نتیجه تأمل هستند،

 .(2383)آزادارمكی و امامی،  شودهستند که فعاالنه ايجاد می

تواند ها و سطوح مختلفی شكل بگیرد، میتواند در عرصهحوزه عمومی می

 2کین های متفاوتی را نیز فرابگیرد. جانسیاسی و يا اجتماعی باشد و دامنهفرهنگی، 

ها، صدها يا کند: حوزه عمومی خرد، که دهحوزه عمومی را به سه سطح تقسیم می

شود. حوزه عمومی میانی که کننده را در سطح درون مرزی شامل میهزاران منازعه

و حوزه عمومی  شود؛ملت شامل می -های دولت ها انسان را در سطح چارچوبمیلیون

صدها میلیون انسانی است که مشغول بحث پیرامون  کالن که به طور عادی دربرگیرنده

 .(33: 2383)کین،  سطوح فراملی جهانی قدرت هستند

                                                 
1 . John Keane 
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البته در عمل حوزه عمومی مورد نظر هابرماس آنگونه که او در نظر داشت، به بار 

دولت در اقتصاد و جامعه از  يندهو دخالت فزا یدولت یهاگسترش دستگاهننشست. 

 هایيشمنافع و گرا یبزرگ و دارا یاجتماع یهاا و سازماننهاده یدايشو پ يكسو

نوزدهم و  یهارا در سده یو قلمرو حوزه عموم یتماه يجبه تدر يگر،د یخاص از سو

 یشدن مجدد حوزه عموم یاسیموجب س یبه طور کل ییراتتغ ينداد. ا ییرتغ یستمب

از منافع  یشتریتصاحب سهم ب یقدرت و دولت برا یهاکه گروه یشد، به طور

 دکه خو یارتباط جمع يلوسا يردر آن به رقابت پرداختند و مطبوعات و سا ،جامعه

شدند  يلتبد «یمصرف فرهنگ»بودند، به حوزه  یو عقالن یقلمرو مباحث انتقاد یزمان

نفوذ، دولت و احزاب شده و در علم از  یهاگروه يدعقا کنندهصرفمردم مبیشتر و 

 يگر،دولت برکنار ماندند. به عبارت د هاییاستو س یومعم هایگیرییمتصم يندفرا

شدند و در  يلتبد یدر افكار عموم یو دستكار یبه صحنه جوساز يجمطبوعات به تدر

 يااحزاب  ياتنظر نگویکننده و سختنها منعكس یاز موارد حوزه عموم یاریبس

 یت کارکرداز جمله مطبوعا ی حوزه عمومی،هابود و نهاد یپارلمان هاییونفراکس

ی انفعال حوزه عموم يند. از آنجا که فرايافتند یمشورت یتیو سرانجام موقع سیاسییرغ

بود و مباحث  یاقتصاد یهمراه با دخالت روزافزون دولت در زندگ هايیدر موقعیت

 یهاو بحث یاسیس یاناز صراحت ب گرفت،یم دبه خو یجنبه فن یشترب یزن یپارلمان

رو به کاهش  یدولت و جامعه مدن یانو تقابل م شدیاسته مک یزمطبوعات ن یادیبن

)خانیكی،  نامدیم «یشدن حوزه عموم یباز فئودال»مرحله را  ين. هابرماس انهادیم

2382 :52).  

وگويی حوزه عمومی با وجود اين هابرماس همچنان نسبت به مضمون گفت

دهای نظری و اقتضاهای دارد. او از جمله فیلسوفانی است که نه تنها بنیا دغدغه

گیری و اثرگذاری آن سالیان دراز تحقیق کرده وگو را پذيرفته و درباره فرايند شكلگفت

های آن تن داده و پیامدهای آن را پذيرفته وگو و الزاماست، بلكه خود نیز به گفت

های نظری او عالوه بر اين که با گذشت زمان است. شايد به همین دلیل است که تالش
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تر شده، پیوستگی و استمرار خود را نیز از دست نداده است. نمونه اين استمرار را املک

در عرصه نقد حوزه عمومی هابرماس و ساختار آن و تحول به سوی حوزه عمومی 

در نشست رونمايی از ترجمه  2کريگ کالهون 2585توان ديد. در سال جايگزين می

می، نسبت به بدبینی آدورنويی او در انگلیسی کتاب دگرگونی ساختاری حوزه عمو

های زبان به انتقاد گشود. کالهون براين باور بود که نبايد به رسانه 2563اوايل دهه 

ای دموکراتیک راهبردهای رسانه»ای يكسره بدبین بود و بهتر است جايی برای توده

اثرگذاری  هايی از مردم در ساختار جامعه مدنی توانباز گذاشت، چون گروه« جايگزين

عمومی  توان حوزهای را دارند. او همچنین معتقد بود که میهای تودهبر رسانه

های جمعی( ايجاد کرد. در نگاه کالهون حوزه جايگزين )در برابر حوزه عمومی رسانه

های جمعی، دارای عواملی بود که سبب شدند شده توسط رسانهعمومی ساخته

های گیری رسانهبگويد. در چنین شرايطی شكلشدن سخن هابرماس از بازفئودالی

توانست های نهادهای مدنی و ساختارهای خرد اجتماعی میشهروندی مبتنی بر دغدغه

گیری يک حوزه عمومی ساخته شده توسط آنها کمک کند. فضايی که حوزه به شكل

 نامیده شده است. 1عمومی جايگزين يا حوزه عمومی مخالف

شدن آن سخن و بازفئودالی هابرماس از زوال حوزه عمومیبه لحاظ ارتباطی وقتی 

کند که ارتباطات افقی میان گويد در حقیقت به اين نكته مهم ارتباطی اشاره میمی

 تأثیرای که تحت های تودهشهروندان، جای خود را با ارتباطات عمودی میان رسانه

تر تباطات مشارکتی تنگدولت و سرمايه و مشتريان هستند، عوض کرده و فضا برای ار

های شده است. اين تفسیر هابرماس از خط سیر حوزه عمومی قرابت زيادی با انديشه

 ای به شدت دولتیآدورنو و هورکهايمر درباره صنعت فرهنگ و حرکت به سوی جامعه

بخش شده دارد. اگرچه هابرماس در کنار انديشه انتقادی نگاهی هم به انديشه رهايی

کند تا مفهوم ايدئولوژيک را از هسته عقالنی جداسازد. البته او از الش میدارد ولی ت

                                                 
1 . Craig Calhoun 

2 . Counter-Public Sphere 
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رسد که بیش از هرچیز در نصیب نبوده است ولی به نظر میانتقادهای مختلف نیز بی

پی پیشبرد انگیزه اخالقی پشت مفهوم حوزه عمومی، يعنی ايجاد فضايی برای ديدار و 

ای تواند پايه ساخت جامعهن هسته عقالنی میوگوی شهروندان است. به نظر او ايگفت

 .(Downey&Fenton, 2003) واقعاً دموکراتیک باشد

توجه ابتدايی هابرماس به حوزه عمومی بورژوايی که به گمان برخی از منتقدان 

آمد، نتايج درخور توجهی به دنبال داشت. بخشی از اين نگاهی يک بعدی به شمار می

به صورت  2533و اوايل دهه 2563دانشجويی اواخر دهه ها در خالل جنبش ديدگاه

جدی مطرح شد و بخشی ديگر نیز در زمان ترجمه نسبتا ديرهنگام کتاب او به زبان 

های عمومی و انگلیسی طرح شد. به هر حال هابرماس خود شاهد تكثیر حوزه

ا يكی اين مسئله ر 2585شدن حوزه عمومی بورژوايی بود. هابرماس خود در سال قلب

های کتابش دانست و گفت که با خواندن اثری از میخائیل باختین به نام از ضعف

برده است. هابرماس گفت که پی 1به پويايی درونی فرهنگ عامه 2«رابلیاس و دنیای او»

فرهنگ مردم عادی با وجود اينكه در ظاهر بروزی ندارد و بازتاب منفعلی از فرهنگ 

به  با استفاده از روندهای روزمره و مراسم رسمیمسلط است؛ اما همین فرهنگ 

ای شورشی خشن علیه دنیای سلسله مراتبی پیرامون خود را دارد. او در صورت دوره

در   های اروپای مرکزی و غربیداری، دگرگونیهای سرمايهپیشرفت تأثیرنهايت تحت 

ر نظريه حوزه های جديد اجتماعی، دو توسعه جامعه مدنی از طريق جنبش 2585سال 

 (Downey&Fenton, 2003) عمومی خود تغییراتی داد.

را پذيرفت، بلكه به « حوزه عمومی جايگزين»به اين ترتیب هابرماس نه تنها 

های آن برای به چالش کشیدن سلطه نیز اشاره کرد. هابرماس در اين مرحله ظرفیت

ای ه صورت مجموعههای عام باش را نسبت به عامه کنارگذاشت و به تودهبدبینی

های تواند نسبت به بازنمايی رسانهای که در واقع میکرد. توده تأکیدمتفاوت و متكثر 

                                                 
1 . Rabelais and His World 

2 . Plebeian 
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 ,Waltz, 2005) ای در جامعه مقاومت کند و دستور کار سیاسی خود را داشته باشدتوده

p. 19) . 

 ها وای جديدی که متاثر از مرکززدايی رسانههابرماس با توجه به فضای رسانه

فراگیرشدن قابلیت دسترسی شهروندان به آنها صورت گرفته است اين سئوال را مطرح 

ای دخل های تودهتواند در حوزه عمومی رسانهای میکند که آيا اين اين تحول شبكهمی

ها از طريق فرآيندهای انتقادی ارتباطات را دچار های رسانهو تصرف کند و اولويت

توانند در پشتیبانی از تغییرات های جماعتی مینه رسانهگوتغییر نمايد؟ و آيا اين

 ای و مسلط رقابت کنند؟های رسانهاجتماعی پیشرو با غول

میان دونوع حوزه عمومی تمايز قائل است.  2554در اثر خود در سال  2دالگرن

بر اساس تقسیم بندی «. جوقلمرو مدافعه»حوزه عمومی و ديگری « قلمرو متداول»يكی 

های بزرگ بینیم، رسانهمرو متداول فضايی است که ما اغلب خود را در آن میاو قل

 کنند برای همه امكان بحث وکنند و سعی میاطالعات را برای اعضای جامعه آماده می

های مسلط جو، بخشی در فضا و زمان رسانهتبادل نظر به وجود آورند. اما قلمرو مدافعه

های سیاسی و های متعلق به گروهر رسانهتهای کوچکو بخشی نیز در صورت

کند تا به گیرد. نگاه دالگرن کمک میها شكل میها و شبكهها، سازماناجتماعی، جنبش

خوبی دو حوزه عمومی، يكی متعلق به صاحبان سلطه و ديگری متعلق به افراد تحت 

 (Downey & Fenton, 2003) سلطه را به رسمیت بشناسیم

نسبت به هاي نوین اجتماعي و اینترنت جنبش دموكراسي،له در مقا 1سالتر لی

اينكه اينترنت را بازتولیدکننده حوزه عمومی بورژوايی هابرماس بدانیم با ترديد سخن 

گويد. به گفته سالتر اين ادعا با تضادهايی روبروست، زيرا جدا از شرايط خاص  می

نندگان در آن برخالف کگیری حوزه عمومی بورژوايی، مشارکتاجتماعی  شكل

اند. سالتر چندگونگی کاربران اينترنت، از اهداف و منافع همگونی برخوردار بوده

                                                 
1 . Dahlgren 

2 . Lee Salter 
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گويد که اين دوگونه حوزه عمومی تنها در بازبودن به روی همگان مشابه همه می

« نظام»خود، دوگانه « کنش ارتباطی»های بعدی، در کتاب هستند. البته هابرماس در گام

جهان مبتنی بر عقالنیت گويد که زيستکند. او میرا مطرح می« انجهزيست»و 

ارتباطی است و نظام مبتنی بر عقالنیت ابزاری. هابرماس در چنین وضعیتی، دوگانگی 

های اداری، کند. مرکز از مجموعه سازمانپیرامون را وارد بحث حوزه عمومی می -مرکز

تشكیل گیری اراده )در پارلمان( و شكل نظام قضايی، و پیرامون، از عقايد دموکراتیک

شود. اين هسته مرکزی از پیرامون از اين بابت متفاوت است که اولی دارای توانايی می

 .(243: 2383)سالتر،  عمل و تابع قواعد شكلی است

ای مدنی باشد که گويد که حوزه عمومی پیرامونی بايد مبتنی بر جامعههابرماس می

گاه غیرحكومتی، غیراقتصادی و ارتباطات اختیاری است که تكیهمتشكل از پیوندهای 

جهان هستند. او همچنین ساختارهای ارتباطات حوزه عمومی در بخش اجتماعی زيست

معتقد است اين حوزه عمومی پیرامون )غیررسمی يا جايگزين( بايد قادر باشد که بر 

سوئی بر حوزه عمومی غیررسمی  تأثیربگذارد، اما نظام سیاسی نبايد  تأثیرنظام سیاسی 

در چارچوب نظام سیاسی را فاقد  گرفته شده هایداشته باشد، زيرا اين مسئله تصمیم

کند. در چنین موقعیتی نظام سیاسی به گرداب کسری مشروعیت و مشروعیت می

 .(242: 2383)سالتر،  کنندشود که يكديگر را تشديد میکسری راهبری کشانده می

نقدهای ابتدايی از ادغام مقوله اينترنت در مفهوم حوزه عمومی  سالتر با وجود

رسد که حوزه عمومی جايگزين که به لحاظ مفهومی بورژوايی، به اين مسئله مهم می

تواند از اينترنت به عنوان شايد در تقابل با مفهوم بورژوايی قرن هجدهمی آن باشد، می

کند که باره اشاره میهابرماس در اينکننده بهره ببرد. او به شرط سازوکاری تسهیل

معتقد است حوزه عمومی جايگزين بايد دارای امتیاز برخورداری از يک وسیله ارتباطی 

آفرين، گسترش اجتماعی های مشكلنامحدود باشد که به وسیله آن درک موقعیت

 دشوها میسر های جمعی و تفسیر نیازها، و کسب مهارتگفتمانی و امكان بیان هويت

 . (241: 2383)سالتر، 
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دهد های راديكال و فعاالن اجتماعی اجازه تواند به گروهبه اين ترتیب اينترنت می

که به صورتی مجازی و ارزان، حوزه عمومی جايگزين يا مخالف بسازند و 

های جايگزين جدی قلمداد هايشان را سامان دهند. پیش از اين رسانهاعتراض

د آنها بتوانند از طرح يک خواسته سیاسی راديكال فراتر بروند ششدند و تصور نمینمی

آمدند. اما ای و بدون پشتوانه مالی به حساب میو عمدتاً نیز فاقد مخاطب، غیرحرفه

اينترنت وضعیت را تغییر داده است. اکنون نه تنها به کمک اينترنت امكان ارتباط با 

کند تا از طرح ين رسانه به آنها کمک میها فراهم شده است، بلكه اهواداران اين جنبش

 های جمعی اثر بگذارند.های راديكال فراتر روند و بر رسانهصرف خواسته

ای جديد در ارتباطات سخن گفت، اين مقوله در بررسی اين روندها، بايد از مقوله

وگويی ها در واردکردن سبک نوشتن گفتوگو و نقش مهم وبالگنگاری گفتروزنامه

ها را به هم هاست، اين پديده به سرعت خوانندگان و نويسندگان رسانهوزنامهبه ر

های ( البته از آنجا که ورود رسانهQuandt & Singer, 2009) نزديک کرده است

کالً دگرگون کرده است،  شايد حتی برای کاربرد واژه های ارتباطی را اجتماعی، حوزه

 یاط بیشتری رفتار کرد. مخاطب نیز نسبت به گذشته بايد با احت

آورد، يكی میان وگو را فراهم مینگاری در دو سطح مختلف امكان گفتروزنامه

گیرد و هاست که مخاطبان فعال را دربرمیای و کاربران رسانهنگاران حرفهروزنامه

شود. به اين وگويی میديگری میان اعضای جامعه است که موجب ترويج فضای گفت

ای شده شده و حرفهتوانند ساختارهای نهادیهای شهروندی میسانهترتیب فعاالن ر

های خبری را به چالش بكشند و برای تولید محتوا دست به کار شوند. نخستین سازمان

ای نقش مهمی برای نظرات های رسانهوگو نیز اين بوده است که سازمانپیامد اين گفت

و امروز ديگر سايت اينترنتی هیچ  و محتواهای مورد نظر کاربران در نظر گرفتند

وگويی و موارد متعدد ديگر دارای معتبری بدون امكان نظردهی، تاالرهای گفت روزنامه

ها ظرفیت، مشارکت کاربران را ندارد. عالوه بر اين، نظرات کاربران برای دبیران رسانه

ند انصاف و نیز مهم است و بر اساس آن نسبت به رعايت اصول سازمانی در خبر، مان
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در کره  2نیوزمایکنند. مديران سايت اينترنتی اوهطرفی و مانند آنها، قضاوت میبی

وگويی را در جايی بیرون از جنوبی از نخستین کسانی بودند که اين امكان گفت

ای را در سايت نگاران حرفهای به راه انداختند. آنها روزنامهای رسانههای حرفهسازمان

وگوی میان اين دو و قرار دادند و امكان گفت 1نگارانروزنامه-روندخود کنار شه

اصطالحی  -اين سايت  3های خبریارتقای عملكرد هر دو را فراهم آوردند، پارتیزان

شان را ایبايد دبیران حرفه - برندنگارها به کار میروزنامه -که برای اشاره به شهروند

های سايت قرارگیرد. سوی ديگر ر میان اولويتقانع کنند که مسئله مورد نظر آنها د

گردد که اين سايت وگويی باز مینیوز به تاالرهای گفتمایوگو در سايت اوهگفت

های سايت و حتی ها و مقالهبرای مخاطبانش فراهم آورد و بسیاری از نوشته

ی قرار گوياين تاالرهای گفت تأثیرهای اجتماعی آن در فضای واقعی نیز تحت فعالیت

 (.Min, 2005) گرفت

گويند نكته ديگری که بايد به آن اشاره کرد اين است که برخی منتقدان می

وگو در ماهیت اصلی خود با ارسال پیامی واحد برای مخاطبانی بسیار، سازگار گفت

 (. هرSafran, 2005) هايی مشخص داردهای محدود و پیامنیست و احتیاج به طرف

توان گفت که وگو، میآل گفتمی اغماض نسبت به صورت ايدهچند به هرحال با ک

وگو را میان امكان برقراری سطحی از گفت 4های مشارکتیسطوحی از رسانه

وگويی که مقدمه آورند. گفتکنندگان فراهم میهای خبری و مشارکتسازمان

 شود.گیری خبر میشكل

يونسكو(، روز جهانی يونسكو، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد )

« وگو و فهم دوجانبهها، گفترسانه»به عنوان  1335آزادی مطبوعات را در سال 

تاکید بر در نگاه يونسكو  (.Free Media Fosters Dialogue, 2009) گذاری کردنام

                                                 
1 . Ohmynews.com 

2 . Citizen Journalists 

3 . News Guerilla 
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و چگونگی تحقق آن در متون رسمی و غیررسمی بسیار اهمیت دارد. « های آزادرسانه»

وگو هستند. يونسكو تاکید دارد اساساً بهترين ظرف و زمینه برای گفتهای آزاد رسانه

توانند به ايجاد تفاهم متقابل کمک کنند توجه به ها میهايی که رسانهيكی از بهترين راه

ی که روزآمد، تكثرگرا، ااست. رسانه« خود رسانه»و تقويت فرهنگ « های آزادرسانه»

سانسور و محاط شدن در عاليق شخصی، سیاست و فراگیر، منصف، آزاد و به دور از 

تواند به ايجاد گفت وگو و تفاهم آن هم در دنیای به طور طبیعی می ،تجارت باشد

. در حقیقت نگاه يونسكو نگاهی است (2388)خانیكی،  دها کمک کنها و تنوعتفاوت

آزاد به  هایها امید دارد. امید به اينكه رسانههای سازمانی رسانهکه به ظرفیت

های عمومی جايگزين خرد و متوسط و کالن کمک کنند تا حوزه گیری حوزهشكل

وگو در همه سطوح فراهم عمومی جايگزين در همه سطوح شكل بگیرد و امكان گفت

های شود. البته بايد به اين نگاه يونسكو اين نكته مهم را افزود که عالوه بر ظرفیت

ای شهروندی به عنوان زيرساختی با قابلیت دسترسی ههای بزرگ، رسانهسازمان رسانه

دادن ای برای شكلهای عمدهو تولید محتوا توسط شمار بیشتری از شهروندان، ظرفیت

ای های جديد رسانهتوانند در چارچوببه يک حوزه عمومی جايگزين را دارند. آنها می

می در فضايی فارغ دهی افكار عمووگوی میان شهروندان و شكلبه محملی برای گفت

 های جريان اصلی تبديل شوند.از رسانه

 

 هاي شهرونديرسانه -2
های به صورت عام اصطالحی است که به رسانه« های شهروندیرسانه»واژه 

های ارتباطاتی و اطالعاتی )مانند الكترونیكی )مانند راديو، تلويزيون و ويدئو( و فناوری

شوند، اطالق که توسط شهروندان کنترل و استفاده می پیام کوتاه تلفن همراه و اينترنت(

 1رسانه جايگزين، 2شود. اين اصطالح شماری از مفاهیم ديگر مانند رسانه جماعتی،می

                                                 
1 . Community Media 

2 . Alternative Media 
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گیرد. را در برمی 4و رسانه راديكال 3رسانه مشارکتی 1گر،رسانه کنش 2رسانه خودمختار،

 ند.هرکدام از اين اصطالحات به وجهی از رسانه اشاره دار

ها شود اشاره به دوگانگی میان اين رسانهسخن گفته می« رسانه جايگزين»وقتی از  

ها گیرد و البته به ظرفیت اين رسانههای جريان اصلی،  وجه غالب به خود میو رسانه

ماهیت جمعی و « رسانه جماعتی»برای بیان يک دغدغه ناگفته و پنهان اشاره می شود. 

بیند. رسانه شوند را میه بانی يک رسانه شهروندی میهدف مشترک جماعتی را ک

های مختلف اشاره دارد و رسانه مشارکتی به آزادی افراد برای تولید محتوا در رسانه

پردازد. رسانه راديكال نیز به ها میخودمختار به مسئله استقالل مالكیت در اين رسانه

کند می تأکیدمبتنی بر مقاومت های ساختن سیاستها برای برجستهظرفیت اين رسانه

(Rodriguez, 2008) ،دهی ها برای سامانگر به ظرفیت اين رسانهکنش همچنین رسانه

  .(Huesa, 2008تغییرات اجتماعی و ايجاد ساختی منصفانه در جامعه اشاره دارد )

در ويرايش  1332کوئیل در سال در فرايند توجه به اين مفهوم جديد، دنیس مک

های هنجاری بندی نظريهدر طبقه 1332سال  2های ارتباط جمعیتاب نظريهپنجم ک

متكثر يا بازاری، -اش تغییراتی داد و آنها را در چهارگروه قرار داد. مدل لیبرالرسانه

های جايگزين. ای و مدل رسانهمدل مسئولیت اجتماعی يا منافع عمومی، مدل حرفه

 گويد:های جايگزين دارد میبه رسانهکوئیل درباره مدل چهارم که نگاهی مک

های غیرجريان اصلی، با کننده شماری از رسانهاين مدل بازنمايی

های های متفاوت است. بااين وجود برخی ارزشاهداف و ويژگی
بر کوچک بودن مقیاس و سازمانی مردمی،  تأکیدمشترک، مخصوصاً با 

ان تولیدکنندگان و مشارکتی و جماعتی وجود دارد، با اهدافی مشترک می
و در برخی موارد در مخالفت با قدرت دولت و صنعت به آن  مخاطبان،

                                                 
1 . Autonomous Media 

2 . Activist Media 

3 . Participatory Media 

4 . Radical Media 

5 . McQuail’s Mass Communication Theory 
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های متكثرشان ها و ارزششود. اين مدل، به حق خرده فرهنگافزوده می
کند و فهمی درون ذهنی و حس واقعی يک جماعت را ارتقا می تأکید

 .(McQuail,  2005: 186) دهدمی

 

  1هاي اجتماعيرسانه -3
های اجتماعی را شايد بتوان مفهومی گسترده در نظر گرفت که عالوه بر واژه رسانه

های مختلفی از ارتباط را به طور خاص به کمک های شهروندی و جايگزين، مدلرسانه

سازد. بر اين اساس پذير میاينترنت و ابزارهای فناوری ارتباطات و اطالعات امكان

 ارتباطی، های اجتماعی امكان نوينرسانه

میان شهروندان را در فضايی متكثر، هم به لحاظ زيرساختی و هم به لحاظ ساختی، 

 آورند. فراهم می

های اجتماعی از پیشینه آکادمیک چشمگیری شناسی، مفهوم رسانهالبته به لحاظ واژه

های شهروندی تبیین دقیق آن دشوارتر است. برخوردار نیست و نسبت به مفهوم رسانه

ای های اجتماعی به رشد اينترنت و همگرايی رسانهتوان گفت رسانهیقت میدر حق

ها نیز اوج های يكپارچه ارتباطی است که اين رسانهوابسته هستند و با گسترش فناوری

ها قرار های اجتماعی و اقلیتگیرند و بخشی از توانايی بالقوه آنها در خدمت جنبشمی

ای شهروندی جايگزين و جماعتی در تمام تاريخ هگیرد. به اين ترتیب رسانهمی

های اند. اما رسانهمطبوعات در کنار نشريات رسمی و جريان اصلی مطرح بوده

ترشدن اين ، مفهومی جديد و فناورانه هستند. برای روشناجتماعی به معنای متداول

 های اجتماعی برشمرد: توان پنج ويژگی را برای رسانهمفهوم، می

                                                 
1 . Social Media 
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 و مخاطب سوی از بازخورد ارسال اجتماعی هایرسانه: مشارکت ظرفیت -2

 و مرز هارسانه اين. کنندمی تشويق آن را و کرده تسهیل را رسانه با همگامی و همكاری

 .اندبرده بین از را مخاطب و رسانه بین کشیخط

 باز بازخورد دريافت و اعضا مشارکت برای اجتماعی هایرسانه اغلب: بودن باز -1

. کنندمی تشويق را اطالعات گذاریاشتراکبه و گذاشتن 2کامنت دادن، یأر آنها. هستند

 .دارد وجود هارسانه اين در محتوا به دسترسی و تولید برای مانعی ندرتبه

 برای را محتوا و دادندمی انجام را انتشار عمل سنتی هایرسانه: سويه دو ارتباط -3

 محاوره و گفتگو برای فضايی اجتماعی هایرسانه در ولی کردند،می ارسال مخاطب

 کرده پیدا تغییر دوسويه به سويهيک حالت از ارتباطی جريان و دارد وجود دوطرف

 .است

 برقرار را امكان اين اجتماعی هایرسانه 1:آنالين هایجماعت گیریشكل -4

. کنند برقرار ثریمو ارتباط و بگیرند شكل سرعتبه هاگروه و هاجماعت که کنندمی

 هایتیم عكاسی، مانند مشترکی پیرامون عاليق توانندمی آنالين هایجماعت اين

 .باشند گرفته شكل تلويزيونی برنامه يک يا ورزشی

 گسترش حال در همیشه اجتماعی هایشبكه اغلب: ارتباط برقراری توانايی -2

 کنندمی برقرار پیوند ديگر فرادا و منابع ها،سايت با و هستند شانارتباطات و اتصاالت

(Mayfield, 2008:8). 

سه صورت دخالت مخاطبان در محتوا و اقتصاد  3در اين زمینه بومن و ويلیس

کنند: مدل پخش را همانگونه که در شكل يک پیداست، از هم جدا می سازمان رسانه

ند ويژگی های اجتماعی. اين مدل چو مدل رسانه 4های تعاملیسراسری، مدل رسانه

های  های اجتماعی را يک گام پس از رسانهدهد: نخست اينكه رسانهمهم را نشان می

                                                 
1 . Comment 

2 . Online Communities 
3 Bowman&Willis 

4 Interactive Media 
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دهد. نقش مخاطب فعال در تولید محتوای گرفته از ابزارهای تعاملی قرار میتأثیر

داند و های پیشین متفاوت میهای اجتماعی از اساس با مدلای را در رسانهرسانه

برجسته  -اش سخن گفته شدتر دربارهکه پیش –اربر را محتوای تولیدشده توسط ک

های جديد کند و اثر فناوریپوشی نمیهای تعاملی نیز چشمکند. اين مدل از رسانهمی

 بیند.ای را نیز در قالب اين فضا میارتباطی بر فضای رسانه

 

هاي اجتماعي مبتني بر مشاركت توليد محتوا و گردش اقتصادي رسانه -1 شکل

 كنندگان خرد استت

 

يابد و ناشر رسمی های اجتماعی شمار حامیان مالی خرد افزايش میدر مدل رسانه

ای در سطح تولید های عريض و طويل رسانهو سازمانی وجود ندارد. يعنی سازمان

محتوا و سودهی به آن، کمترين نقش ممكن را دارند. ممكن است میان اين مدل و آنچه 

هايی ديده شود. های شخصی گفته شد، مشابهتدرباره رسانه در ابتدای اين فصل
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هايی با های شخصی است که شباهتپوشانی به دلیل ماهیت رسانهبخشی از اين هم

ای دارند، اما نقطه افتراق های رسانههای اجتماعی در رهاشدگی از سازمانرسانه

های اشتراکی و گويیم صورتهای اجتماعی سخن میاينجاست که وقتی از رسانه

جمعی تولید محتوا را در نظر داريم. در حقیقت مهمترين مزيتی که طرح بحث 

های اجتماعی در خود دارد اين است که صورت تولید محتوا در آن به افزايش رسانه

کند و امكان نظردهی موثر، تكمیل مطلب و بررسی صحت آن با اعتبار منبع کمک می

پذير است دگان در تولید بخش خاصی از محتوا امكانکننتوجه به نظرات ساير شرکت

 شود.وگو در فضای مجازی تسهیل میو فرآيند گفت

های اجتماعی، به عنوان بارزترين های اجتماعی به دلیل گستردگی شبكهرسانه

های اخیر ظرفیت مطالعه گسترده و مفصلی را به نمونه تولید و اشتراک محتوا، در سال

هايی مانند های اخیر گسترش استفاده از سايتران دارند. در سالخصوص در جامعه اي

ها افزوده بوک و تويیتر سبب شده تا بر اهمیت اجتماعی و فرهنگی اين رسانهفیس

 اند.ای نیز اثرگذارشدهسازی بین رسانهشود، خاصه آنكه در برجسته

 

 ايزیست بوم جدید رسانه -4

های رسانه»پردازد که دربرگیرنده می گستردهاز آنجا که اين مقاله به ساختاری 

هايی از و صورت« های شهروندی جايگزينرسانه»و مجموعه « جريان اصلی

ها در آن در ای که رسانهبوم گسترده رسانهاست بايد به زيست« های اجتماعیرسانه»

فضايی ای بوم به لحاظ رسانهگیرند، نیز توجه کرد. اين زيستکنار يكديگر قرار می

های های جريان اصلی، منابع خبری و رسانهاست که در آن اثر متقابل میان رسانه

ها بیش از بوم رسانهدهیم که زيستتوانیم نشان شود. در اين فضا میجايگزين ديده می
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های جريان اصلی و غیرجريان وگو و تعامل میان رسانههر زمان ديگری مبتنی بر گفت

های عمومی جايگزين خرد و کالن، فراهم آمده گیری حوزهلاصلی شده و امكان شك

های اجتماعی به طور گیری از امكانات رسانههای جايگزين با بهرهاست. همچنین رسانه

گیر و های جريان اصلی، که غالباً مقامات تصمیممستقیم با منابع خبری رسانه

های جريان اصلی نیز ل رسانهگیرند و بر کنش آنها در قباگذار هستند، تماس میسیاست

 شوند.اثرگذار می

های شهروندی و مردمی، (، در فضای رسانه1بوم جديد )شكل در اين زيست

های ها يا از رسانهگیرد، اين موضوعوگو شكل میهای داغ روز گفتپیرامون موضوع

طرح در ها و مسايل مورد عالقه و مگیرند و يا از بیان دغدغهجريان اصلی سرچشمه می

شوند. در چنین فضايی ای میبوم رسانههای شهروندی وارد فضای زيسترسانه

های شده در حوزههای خود از مسئله مطرحهای جريان اصلی نیز، برساخترسانه

وگويی میان کنند و وارد فضای گفتعمومی خرد و جايگزين پیرامونی را مطرح می

ها در ل مشارکت مستقیم مخاطبان رسانهشوند. در سطحی ديگر به دلیای میرسانه

وگوی میان مردم، را ای تمرين گفتبوم جديد رسانهسطوح شهروندی و مردمی، زيست

هستند که « راديوهای جماعتی»سازد. نمونه بارز اين فضای تمرينی پذير میامكان

 های ذيل يک لینک به اشتراککنند. کامنتمعموالً در سطح محلی برنامه پخش می

های تواند مثال ديگری از اين تمرينگذاشته شده در يک سايت اشتراک لینک،  می

کند در ای که فضای مورد نظر را ايجاد میوگو باشد. زيست بوم جديد رسانهگفت

 های زير است:بوم دارای بخششكل دو نشان داده شده است. اين زيست



  

 

 

 
 519/  هاي شهروندي و حوزه عمومي ...رسانه

 

گردش خبر را دگرگون اي فرآیند توليد و زیست بوم جدید رسانه -2 شکل

 كرده است

 

 شامل موارد زير هستند بوم جديد،های اجتماعی دخیل در زيستپنج گونه از رسانه

(Bowman & Willis, 2005): 

های های ياهو و اتاقوگو، گروهمانند تاالرهای گفت وگویي:هاي گفتجماعت

 چت ديگر

 ری های متنی، صوتی و تصويانواع وبالگ هاي شخصي:رسانه

های دارای هويت خاص، های فرامحلی، جماعتسايت هاي اطالعي:جماعت

 های نهادهای جامعه مدنی و مانند اينهاهای تولید جمعی محتوا، سايتسايت



 

 

 

 

 

 

 

 15فصلنامه علوم اجتماعي شماره /  061  

های اجتماعی مانند در شبكه 1هاي اشتراک لينك:هاي اجتماعي و سایتشبکه

 نک مانند باالترين.های اشتراک لیو در سايت 4فريندفید، 3تويیتر، 1فیسبوک،

توان به صورت که می 3يوتیوب 6فیلكر، 2هايی مانند رپیدشیر،سايت اشتراک محتوا:

 رايگان عكس و فیلم در آنها بارگذاری کرد.

خواهند بر فرايندهای اينها در کنار يكديگر ابزار دست شهروندانی هستند که می

و صدای خود را انعكاس دهند. های جريان اصلی اثرگذار شوند تولید محتوا در رسانه

های جريان اصلی، منابع خبری نگاران رسانهبوم عالوه بر اينها روزنامهدر اين زيست

های جريان اصلی هم حضور دارند. البته تنوع ايجاد شده در فرآيند سنتی و خود رسانه

طور ها و اهمیت يافتن محتوای تولیدشده توسط کاربران و به تولید محتوا در رسانه

گردد که حاکی از ورود به دوره بوم باز میکلی نقش کاربران به سوی ديگر اين زيست

ارتباطات »ای که مانوئل کاستلز از آن به عنوان جديدی از ارتباطات است. دوره

تولید، در پخش -کند و دربرگیرنده ارتباطاتی است که در محتوا خودياد می 8«خودگزين

 .(Castells, 2007) انتخاب است -توسط مخاطبان خودگردان و در دريافت  - خود

اين پژوهش از میان اجزای جديد زيست بوم رسانه ای  به دنبال بررسی و تحقیق 

نگاری هايی که بارزترين نمونه روزنامهاست. سايت« های اطالعیجماعت»پیرامون 

که به طور شوند، فاقد مرکزيتی هستند شهروندی هستند که به صورت جمعی اداره می

بانی خبر به معنای کالسیک شود، دروازههای جريان اصلی تصور میمعمول برای رسانه

های جريان کنند که در رسانهها وجود ندارد و در نهايت صداهايی را منعكس میدر آن

                                                 

های اجتماعی اشاره نشده بودکه در اينجا اضافه شد و در حقیقت اين البته در مدل بومن و ويلیس به شبكه -2

 .دل اين دو نفر استمدل بهبود يافته م

2 . Facebook 

3 . Twitter 

4 . Friendfeed 

5 . Rapidshare 

6 . Flicker 

7 . Youtube 

8 . Mass Self Coomunication 
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دار، يابند. اين صداها ممكن است به يک هويت برنامهاصلی جايی برای انعكاس نمی

قاومتی اختصاص داشته و يا به يک نهاد جامعه مدنی و يا يک حزب جو و يا ممدافعه

های جايگزينی هستند که با اراده و ها رسانهسیاسی اقلیت وابسته باشند. به يک معنا اين

های شهروندی در اند. اين رسانههايی گوناگون به راه افتادهانرژی شهروندان و با انگیزه

اند. به اين معنا که از يک شده« اجتماعی»قتصادی نیز حقیقت به لحاظ ساختار اداری و ا

ساختار با حامی مالی يكتا و پرقدرت به ساختار متكثر و با حامیان مالی خرد، در میان 

بندی های مختلف تقسیمها با ديدگاهاند. اين سايتمردم و نهادهای مدنی، حرکت کرده

 گیرند. شده و مورد بررسی قرار می

خود را پیدا  گاهای جايهای شهروندی در زيست بوم جديد رسانهههای رسانسايت

های شهروندی پژوهش بر روی های مهم پژوهش بر روی رسانهاند. يكی از حوزهکرده

دارای ساختار  ی نسبتا نوظهورهازيرا به هر حال اين رسانه ،ساختار و سازمان آنها است

های متفاوت و اختارها با چالشسازمانی خاصی هستند و به دلیل نو بودن اين س

گرفته است و  از پايین به باال شكل ساختار آنها معموالً شوند.متعددی روبرو می

کنند و به همین دلیل مديريت ها يا نهادهای اقتصادی بزرگ، حمايتی از آنها نمیدولت

برای  های جريان اصلی متفاوت است. از سوی ديگر آنهاو اداره سازمان آنها با رسانه

اينكه بتوانند نقش خود در ايجاد يک حوزه عمومی جايگزين يا يک جريان پادقدرت را 

ايفا کنند و صداهای خاموش را بازتاب دهند، بايد ساختاری مشخص داشته باشند و بر 

 های اداره يک رسانه غلبه کنند.دشواری

از خبر و دهند که آنها ترکیبی ها شهروندی نشان میمشاهدات کلی از رسانه 

عناصر مورد  بهدهند. بیشتر آنها برای ارزيابی کار خود های غیر رسمی را ارائه میبحث

کنند و های جريان اصلی مثل تعداد بازديدها يا بازگشت مالی تكیه نمیتوجه رسانه

تعريف آنها از موفقیت متفاوت است. معیار موفقیت برای آنها میزان اثرگذاری بر جامعه 

ها ها ی اقتصادی و مالی اندکی در اين سايتها و توقعست. همچنین انگیزهآنها ا هدف

کنندگان بیشتر در امر تولید تها يافتن مشارکوجود دارد و تنها دغدغهش جدی اين رسانه
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در آمريكا نشان داد که  1333محتوا و حمايت فنی است. جالب آنكه پژوهشی در سال 

ها انتخاب شده بودند خود اندکاران اين رسانهتدرصد پاسخگويانی که از میان دس 33

 .(Schaffer, 2007) دانستندرا موفق می

های اين است که صورت جديدی از سازمان شودبه هرحال آنچه مشاهده می

بینی زيادی نسبت به آينده آنها ايجاد شده است. ای در حال ظهور است و خوشرسانه

های شهروندی بعد از يک ه طور خاص سايتها و بهرچند که شماری از اين رسانه

گردند شوند يا دچار تحوالت ساختاری میتعطیل می ،دوره نه چندان طوالنی از فعالیت

رسد آنچه که در اين رفت د. به نظر مینشوهای ديگری متولد میو البته در مقابل سايت

 .تهروندی اسنگاری شدهد خود پديده روزنامهو آمدها اهمیت خود را از دست نمی

وگوی ای از اساس بر گفتتوان گفت که زيست بوم جديد رسانهدر مجموع می

بوم عبور های مختلف زيستهای خبری از بخشمیان اجزايش بنا شده است. سوژه

ای از رسند و باز از خروجی آنها در شبكههای جريان اصلی میکنند و به رسانهمی

 کنندگان درد. شهروندان هم در قالب مشارکتيابنهای اجتماعی جريان میرسانه

ها امكان حضور ها و هم در قالب انتشاردهندگان پیام در اين رسانهمحتوای اين رسانه

کنند. افكار عمومی برآمده از اين حوزه عمومی، صدای در حوزه عمومی را پیدا می

د. در اين میان انهای اين حوزه مشارکت داشتهمتكثر و آزاد اعضايی است که در بحث

 يابد. اينكه چگونه در کنار يكديگر يک رسانه شهروندی اهمیت می بقای رسانه

وگو کنند، نظرات کاربران را بشنوند مستقل جامعه مدنی را اداره کنند، با يكديگر گفت

شان تدبیری بینديشند. توجه شماری از و در نهايت برای چرخه اقتصادی رسانه

های اخیر به سوی بررسی و تحلیل موقعیت سازمانی یا در سالهای مهم در دنپژوهش

که پیش از اينها به سختی شنیده است های شهروندی و کمک به بقای صداهايی رسانه

 شدند.می
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 مطالعه موردي؛ بررسي پنج رسانه فعال شهروندي در ایران
زای ای خود را غالب کرده است. اجزيست بوم جديد بر تمام ساختارهای رسانه

اين زيست بوم، هرجا که دسترسی به اينترنت به خوبی فراهم است و شهروندان 

گذارند. ها اثر میمندی از آن را دارند فعال هستند و بر ساخت جريان رسانهمهارت بهره

های مربوط به حوزه عمومی جايگزين، نشان دهنده بوم در تالقی با نظريهاين زيست

تر امكان جود برای انعكاس صداهايی است که پیشای موهای جديد رسانهظرفیت

يافتند. شهروندان به صورت فردی و در قالب وگويی را نمیحضور در فضاهای گفت

اند. در های مجازی امكان طرح نظرها و عقايد خود را يافتهنهادهای مدنی و جماعت

دهد، قرار میای در اختیار بوم جديد رسانهدر میان ابزارهايی که زيست ژوهشاين پ

های اطالعی مورد بررسی قرار نگاری شهروندی ذيل بخش جماعتهای روزنامهسايت

های فعال ايرانی مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از کار سايتگرفتند. برای اين

معیارهايی که برای انتخاب آنها در نظر گرفته شده بود، پنج سايت برای بررسی نهايی 

شده و حدود تعیین شده ند، اين معیارها با توجه به مباحث نظری مطرحاهانتخاب شد

 عبارتند از:  برای پژوهش انتخاب شده اند. معیارهای انتخاب

های شهروندی )جايگزين، جماعتی، هواداری، های رسانهيكی از صورت :یك

 مشارکتی( باشد.

 شد.تالشی برای ايجاد يک حوزه عمومی جايگزين صورت داده با: دو

های جريان ای خرد و کوچک را دنبال کند که در دستورکار رسانهدغدغه :سه

 اصلی قرار ندارد.

کنند را دنبال های فرهنگ رسمی تصوير میهويتی برخالف آنچه دستگاه :چهار

 کند.

 به لحاظ سازوکار مالی وابستگی بیرونی نداشته باشد. :پنج
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 شد.فرآيند تولید محتوا در آنها جمعی با :شش

 فعالیتی اجتماعی مبتنی بر سايت شكل گرفته باشد. :هفت

 مديران سايت در دسترس باشند. :هشت

گیری آنها و ها و بررسی روندها و الگوهای شكلبندی اين سايتالبته برای طبقه

های قرارگرفت. سايت تأکیدشان يک نكته مهم مورد های پژوهش دربارهيافتن پاسخ

های حمايتی نهادهايی بودجه رفت به کمککه احتمال می ایتولید محتوای جمعی

های توانمندسازی و گسترش دموکراسی نهادهای بیرون از ايران و در قالب طرح

المللی شكل گرفته و فاقد هويت بیرونی و واقعی در فضای اجتماعی ايران باشند، بین

ها نیست، ژوهشی اين سايتهای پمورد مطالعه قرار نگرفتند. البته اين مسئله نافی ارزش

های های مديريتی سايتاما به دلیل نگاه نظری موجود در اين پژوهش برای يافتن شیوه

نگاری شهروندی با ساختاری از پايین به باال، مبتنی بر کنش جمعی در تولید روزنامه

يابی به کمک دهی و هويتای و همچنین سازمانهای رسانهمحتوا و ساخت اولويت

هايی ها از لیست بررسی اولیه خارج شدند. همچنین سايتمجازی، اين سايت فضای

ای بزرگ برای جلب مشارکت شهروندان در تولید محتوا که توسط نهادهای رسانه

شوند نیز با وجود اهمیتی که به لحاظ تجربی و پژوهشی دارند، هدف اندازی میراه

های ديگر شود که صورتمی دتأکیبررسی اين پژوهش نیستند. همچنین بارديگر 

های اشتراک لینک )باالترين( و يا شهروندی مانند: سايت-های اجتماعیرسانه

های مورد های اجتماعی )تويیتر و فیسبوک( که در بسیاری از زمینههای شبكهسايت

 بررسی ما موثر بودند، در محدوده اين پژوهش قرار نگرفتند.

 

 روش تحقيق
ها از تكنیک فی به انجام رسیده و برای گردآوری دادهاين تحقیق به روش کی

نگاری شهروندی های روزنامهگذاران سايتيافته با مديران و بنیانمصاحبه نیمه ساخت
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ها شناختی از دنیای ذهنی و شخصی اين افراد استفاده شده است. در خالل اين مصاحبه

های شناخت درباره رسانهآيد و اين دهند، به دست میدرباره کاری که انجام می

وگويی و حوزه عمومی کند که فضاهای جديد گفتشهروندی در ايران کمک می

گیری در اين پژوهش از استراتژی جايگزين مبتنی بر آن را بشناسیم. برای نمونه

استفاده شده است. اووه فیلک گزينش تدريجی نمونه را به منزله « گیری نظرینمونه»

(. همچنین برای تفسیر Flick, 2006: 141) داندقیق کیفی میای کلی در تحقاعده

های کدگذاری موضوعی و تحلیل محتوای کیفی های به دست آمده از تلفیق روشداده

 استفاده شده است.

 

 هاي پژوهشیافته
های شهروندی در ايران های رسانههای به عمل آمده در میان سايتپس از بررسی

وگو انتخاب شدند. پیشینه و نه برای بررسی و گفتچنانكه گفته شد پنج نمو

 های عمومی اين پنج سايت از اين قرار است:ويژگی

 خبرگزاري مستقل محيط زیستي ایران )ایرن( -1

اندازی شده است. ناصر کرمی، مدير سايت، يكی راه 2386اين خبرگزاری در سال 

ار سايت ترکیبی از نگاران با سابقه حوزه محیط زيست است. ساختاز روزنامه

نگارانی است که دغدغه جدی مسائل محیط روزنامه-ای و شهروندنگاران حرفهروزنامه

گذار سايت يكی از کسانی است که سايت اينترنتی زيستی را دارند. جدای از اين، بنیان

اندازی کردند. سايتی که هم به دلیل تخصصی بودن راه 2338قلم سبز ايران را در سال 

 نگاری آنالين در ايران است. گام روزنامههای پیشبه دلیل آنالين بودنش از نمونهو هم 

محیط زيست حضور فعالی  در حال حاضر در ايران، کنشگران اجتماعی در حوزه

بانی و در اينترنت دارند و ايرن نیز سعی دارد تا در قالب يک نهاد مستقل وظیفه ديده

تر توسعه پايدار را بررسی زيستی ايران و در بعد کالنرسانی درباره مسائل محیط اطالع
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کند. عمده فعالیت تحريريه ايرن به صورت ارتباطات آنالين است و دبیران و 

 های ايمیلی با يكديگر ارتباط دارند. ای همكار سايت، از طريق گروهخبرنگاران حرفه

ای را به هايرن همچنین تالش کرده است استانداردهای اولیه خبرنويسی حرف

های نگارانش بیاموزد. همچنین در نقل خبر از شهروندان احتیاطروزنامه - شهروند

شود و يا اسامی با احتیاط صراحات ادعاها کنترل می شود، مثالًای الزم انجام میحرفه

 شده بیشتر شود. شود اعتبار اخبار منتشرشوند، اين کار سبب مینقل می

 

 تغيير براي برابري -2

ايت اينترنتی تغییر برای برابری، رسانه اصلی کمپین يک میلیون امضا برای رفع س

آمیز علیه زنان است. اين کمپین توسط طیف وسیعی از فعاالن حوزه زنان قوانین تبعیض

آوری يک میلیون امضا برای تومار اولیه و به راه افتاد. هدف آن جمع 2382در سال 

برای اقناع تعداد  )دوره هفتم( بود. در کنار  تالش ارائه آن به مجلس شورای اسالمی

بیشتری از شهروندان برای امضای اين تومار که به امضای شماری از هنرمندان و فعالین 

بخشی درباره اين قوانین که حوزه زنان رسیده بود، هدف دوم اين کمپین يعنی آگاهی

شناسان کمپین به شهرهای آمیز بودند، شكل گرفت. کاربه زعم طراحان کمپین تبعیض

ها شامل شیوه دادند. اين آموزشرفتند و نیروهای داوطلب را آموزش میمختلف می

وگو با مردم و همچنین معرفی اهداف اصلی کمپین بود. سايت کمپین با ساختاری گفت

افقی کامالً به محتوای تولیدشده توسط کنشگران وابسته است و توانسته است با وجود 

های اين کمپین، فضای گفت وگويی مناسبی را های ايجادشده برسر فعالیتمحدوديت

 بر سر اين قوانین میان نخبگان اجتماعی و سیاسی و شماری از مردم ايجاد کند.

های مربوط به کنشگران عضو خود، تولید کمپین عالوه بر انتشار اخبار و گزارش

توانستند تجربیات اد. همه کنشگران میمحتوای آماتور را نیز از ابتدا مورد توجه قرار د

هايی که نسبت به کمپین وجود داشت روزمره خود از برخورد با مردم عادی و واکنش

بودند  را نقل کنند. همچنین تجربیات زنانی که به دلیل همین قوانین دچار آسیب شده
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استفاده ای نیز به طور موردی در سايت مورد گرفت. نشر چندرسانهدر سايت قرار می

های آموزشی و ترويجی کمپین نیز از طريق سايت منتشر قرار گرفت. همچنین جزوه

شدند. ويژگی ديگر سايت تغییر برای برابری، اين است که سايت اصلی حاصل به می

های ها و سايتای ديگر است. يعنی وبالگهم پیوستن چندين سايت فرعی و منطقه

کنند. سايت تغییر جهان ذيل سايت اصلی فعالیت میها و مناطق ديگر کمپین در استان

برای برابری، بارها با تشخیص مقامات قضايی در ايران فیلترشد. اما هربار با آدرسی 

 جديد در فضای مجازی به فعالیت خود ادامه داده است. 

 

 هاشبکه خویشاوندي فشاركي -3

تتاح شد. اين سايت با اف 2386ها در ارديبهشت ماه سال شبكه خويشاوندی فشارکی

ايجاد کند. اين افراد  اين هدف به راه افتاد که پیوندی میان اعضای خانواده فشارکی

همگی فرزندان و بستگان اهالی روستای فشارک در نزديكی اصفهان هستند که با 

تر وجود نهادهايی های پیشاند. در سالگذشت زمان به تهران و اصفهان مهاجرت کرده

ت مذهبی خانوادگی در تهران اعضای خانواده را از حال هم با خبر نگاه مانند هیئ

داشت، اما مشكالت زندگی در شهرهای بزرگ سبب شد تا به مرور کارکرد مورد می

گیرند ايده يكی از نظر از میان برود. به همین دلیل اعضای خانواده تصمیم می

ی خانواده شود را جدی بگیرند. هم اندازی سايتی که کانون گردهمايها برای راهفشارکی

وگوی حاشیه سايت هستند و شمار نفر از اعضاش عضو تاالر گفت 123اکنون بیش از 

شوند. بیشتری هم عضو سايت هستند و از اخبار مربوط به خانواده وروستا با خبر می

با کنند نزديک به چهارهزار فشارکی از طريق اين سايت بینی میمديران اين سايت پیش

وگويی خانوادگی است و يكديگر در ارتباط باشند. فوروم حاشیه سايت، که تاالر گفت

های گیری درباره فعالیتتوانند عضو آن شوند، محلی برای تصمیمعموم افراد نمی

های سايت در ساختاری افقی انجام گیریدر فضای واقعی است. تمام تصمیم جمعی
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ها روم در روز يک ساعت برای مشارکت در بحثشود و به طور متوسط هر عضو فومی

 اند.ای از يک شبكه اجتماعی خانوادگی را به نمايش گذاشتهگذارد و نمونهوقت می

يافتن اعضای خانواده از  اين سايت در حال حاضر بستری است که عالوه بر اطالع

بزرگ  شود. دو همايشهای گروهی در آن انجام میريزی برای فعالیتهم، برنامه

ها و موارد متعدد اردوهای ها، برگزاری دو دوره لیگ فوتسال فشارکیخانواده فشارکی

 ها است.روزه از جمله اين فعالیت روزه و چند يک

 

 پویش موج سوم -4

االسالم والمسلمین موج سوم سايت اينترنتی پويش حمايت از کانديداتوری حجت

ی پیشین است. اين پويش در ابتدا با سید محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهور

های ابتدايی اين هدف ترغیب آقای خاتمی به نامزدی انتخابات به راه افتاد و تمام تالش

مجموعه بر حمايت از آقای خاتمی متمرکز بود. توماری برای ارائه به ايشان روی 

کردند. یسايت قرار گرفت که افراد با امضای آن، حمايت خود از آقای خاتمی اعالم م

های متنوع پويش بود. پس از انصراف سايت همچنین بستری برای ساماندهی فعالیت

آقای خاتمی نیز پويش با هدف حمايت از مهندس میرحسین موسوی فعالیت خود را 

 شدند. ادامه داد و ابزارهای پويش برای اين هدف به کارگرفته

دی در نوع خود ويژه سايت پويش به سبب تنوع به کارگیری ابزارهای شهرون

ای مختلفی مانند: سرودها و ويديوهای است. در سايت پويش محصوالت چندرسانه

انتخاباتی قرار داشت که قابلیت دانلود و پخش برروی تلفن همراه را داشتند. همچنین 

فراخوانی برای تولید محتوا توسط کاربران  سايت، از ابتدا منتشرشد و کاربران نه تنها در 

ها نیز به پردازی برای فعالیتمحتوای همسو با اهداف پويش، بلكه در ايده تولید

ها درنهايت نه تنها فضای پیرامون حضور آقای مشارکت طلبیده شدند. همین تالش

های اصلی حامی مهندس موسوی خاتمی را تلطیف کرد، بلكه پويش به يكی از ارگان

های انتخاباتی توانست فعالیتتبديل شد. همچنین پويش به کمک سايت موج سوم 
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متنوعی را در فضای واقعی سامان دهد. سايت موج سوم در روز انتخابات به دلیل 

های فرهنگی و هنری در وگو با چهرهپخش زنده تلويزيونی بر روی اينترنت و گفت

 حمايت از میرحسین موسوی فیلترشد.

 

 كانون هواداران منچستر یونایتد -5

های پرکلیک و پرتوجه در حوزه وب فارسی از جمله حوزههای هواداری سايت

های آرسنال، يوونتوس، های فوتبال سرشناس اروپايی باشگاههستند. از میان باشگاه

بايرن مونیخ، چلسی و منچستر يونايتد سايت هواداری به زبان فارسی دارند. اين 

عد با پیوستن ديگر اند و باندازی شدهها در ابتدا به صورت داوطلبانه راهسايت

يابند و کامالً ساختاری خودجوش و داوطلبانه مندان،  بال و پر گرفته و وسعت میعالقه

ها، سايت کانون هواداران منچستر يونايتد به دلیل انسجام دارند. در میان اين سايت

های متنوع ديگری که دارد، نمونه بیشتر اعضا و ارتباط با باشگاه منچستر و فعالیت

ها( است. اين سايت عالوه بر اينكه نماينده ملی از نشريات هواداری )هوادارنامهکا

کند، رسمی باشگاه در ايران است و کارت هواداری رسمی باشگاه در ايران را صادر می

وگوی هواداران منچستر به کمک فوروم کنار  سايت به محملی برای بحث و گفت

ها درباره باشگاه، رويدادهای اخبار و گزارش يونايتد تبديل شده است. همچنین آخرين

بینی و هرچیزی که يک هوادار داخلی آن، جداول مسابقات و نتايج، مسابقات پیش

های بیرونی هم شود. سايت فعالیتفوتبال برايش مهم است در اين سايت يافت می

یم دارد. گردهمايی ساالنه اعضا، گردهمايی ادواری هیئت مديره سايت و تشكیل ت

فوتسال کانون هواداران از جمله اينها هستند. اعضای سايت همچنین از طريق سايت به 

های حساس، سرودهای تیم، ها و صحنهشماری از محصوالت خاص مانند: فیلم گل

 يابند.تصاوير بازيكنان محبوب و مانند اينها دست می
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 هاي تحقيقپرسش

 عمقی به شرح ذيل است: هایهای اصلی اين تحقیق و نتايج مصاحبهپرسش
 اندازي سایت چه بوده است؟گذاران از راهپرسش اول: هدف اوليه بنيان

ای جايگزين يا های مورد مطالعه به دنبال ايجاد حوزه عمومیگذاران سايتبنیان

اند. اين حوزه عمومی در مواردی متوسط و کالن و در موارد بیشتری خرد موازی بوده

 است.

زيستی ايران در نبود يک صدای نخستین خبرگزاری مستقل محیطايرن به عنوان 

گیری به دنبال مستقل محیط زيستی تاسیس شده است. به اين ترتیب ايرن در بدو شكل

بستری است برای اينكه صدای فعاالن محیط زيست را که در تمام دنیا در حاشیه 

ق به ايجاد حوزه هستند به گوش مردم و سپس مسؤولین برساند. ايرن از اين طري

ای جايگزين و متوسط در حوزه محیط زيست منجر شده است. بستری که در عمومی

رسد. تغییر برای برابری هم شود و به گوش مسؤولین و مردم میآن صدايی شنیده می

شرايطی مشابه ايرن دارد. فعالین حوزه زنان اغلب صداهای در حاشیه هستند و در 

دانند، به همین دلیل آنها نیز در صدای مردانه را غالب می کنند کهگفتمانی زيست می

ای برای اينكه بدو امر دارای هويت مقاومت هستند و به دنبال ايجاد حوزه عمومی

هايشان را بزنند و ديده شوند  هستند. سايت تغییر،  متشكل از چندين سايت و حرف

دهند و از تشكیل می عمومی خرد، را وبالگ کوچک و بزرگ است که هرکدام حوزه

گیرد. هر تر به خود میهای عمومی خرد سايت تغییر شكل کالنهم پیوستن اين حوزه

اند و حال به دار تغییر رويكرد دادهها با گذشت زمان به هويتی برنامهدوی اين سايت

دنبال اين هستند که پس از عبور از دوره اول فعالیت خود موقعیت خود را در جامعه از 

 تعريف کنند.  نو

دار کار خود را ها اما از ابتدا بر اساس يک هويت برنامهشبكه خويشاوندی فشارکی

گذاران اين شبكه اين است که با استفاده از مواد و مصالح آغاز کرده است. هدف بنیان
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فرهنگی قابل دسترسی، هويت جديدی را برای اعضای خانواده بسازند و برجسته کنند 

جدای از صفات اجتماعی و فرهنگی خود به عنوان يک عضو خانواده  و افراد فامیل

های اين سايت گسترش يافت و فشارکی جايگاه جديدی بیابند. بر همین اساس فعالیت

 ای از اعضای خانواده فشارکی تبديل شد.به مرور به شبكه

موج سوم به عنوان سايت يک کمپین سیاسی به دنبال ايجاد حوزه عمومی 

ها يا های جريان اصلی خبری ديگر بوده است. اين رسانهدر برابر رسانه جايگزين

کار مخالف های محافظهطلب منتقد آقای خاتمی بودند و يا رسانههای اصالحرسانه

های ششم و هفتم. هدف اين پويش تغییر فضای موجود به های وی در دولتسیاست

اتوری مجدد بود. آنها به عنوان سود بازگشت آقای خاتمی و ترغیب وی برای کانديد

دار ظاهر شدند. يک هويت مقاومت وارد عرصه شدند و به مرور با يک هويت برنامه

گرفت. سايت موج سوم در دوره فعالیت های پويش بر اين بستر شكلفاز دوم فعالیت

وگوی میان نخبگان برسر داليل لزوم کانديداتوری آقای خود به بستری برای گفت

کننده، برای رأی دادن به مهندس میرحسین موسوی سپس ارائه داليلی اقناع خاتمی و

 تبديل شد.

های موفق سايت کانون هواداران منچستر يونايتد نیز به عنوان يكی از نمونه

نشريات هواداری در ايران، در ابتدا تنها يک وبالگ کوچک برای انتشار اخبار باشگاه 

تقل برای هواداران باشگاه مورد عالقه اعضا، بسط و بود، اما با هدف ايجاد هويتی مس

گسترش يافت و هدفش افزايش تعداد اعضا و حوزه فعالیت است. اين سايت نیز در 

وگوی میان هواداران اين باشگاه، به دور اش فضايی مناسب برای گفتایفوروم حاشیه

 ت.های بزرگ، ايجاد کرده اسطرفی در رسانههای مربوط به بیاز بحث
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هاي ها كدامند و تا چه اندازه به رسانهپرسش دوم: منابع خبري این سایت

 اند؟جریان اصلي وابسته

ای در های تودهها به طور کامل استقالل خود را از حوزه عمومی رسانهاين سايت

ها به صفت اهدافی که برای کدام از اين سايتاند. هیچمحدوده فعالیت خود جدا کرده

های جريان اصلی وابسته نیستند، اخبار مورد نظر خود را اند به رسانهفتهآن شكل گر

های جريان کنند. اينها تنها از خبرهای رسانهريزی میکنند و حول آن برنامهتولید می

ها و نظرهای جديد و تعمیق آنها اصلی برای تكمیل پوشش خبری و يا افزودن تحلیل

های زمانی خاصی خود مورد رجوع در دوره هابرند. همچنین اين سايتبهره می

های مهم خبرها و گیرند. مثال بعد از بازیهای جريان اصلی و بزرگ قرار میرسانه

های خبری درج ها و سايتهای کانون هواداران بدون ذکر منبع در خبرگزاریتحلیل

لف نقل های مختهای تولیدی سايت موج سوم در رسانهشود و يا بسیاری از گزارشمی

 شد.می

 هاي مورد مطالعهمنابع خبري سایت -1جدول 

 هاي نهایي ) درباره منابع خبري(گزاره نام سایت

 نگاران محلیروزنامه -شهروند  - ایرن

 اینگاران حرفهروزنامه -

 های رسمیهای خبری و خبرگزاریسايت  -

 المللینهادهای محیط زيستی بین -

 اعضای کمپین  - تغيير براي برابري

 های رسمیهای خبری و خبرگزاریسايت  -

 های مردمی ارسال شده برای سايتگزارش  -

 اعضای سايت  - هافشاركي

 مديران سايت  -

 های معتبر خانوادهچهره  -
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 های تولیدشده توسط پويشاخبار و گزارش  - موج سوم

 نخبگان سیاسی،  اجتماعی و فرهنگی  -

 های رسمیهای خبری و خبرگزاریسايت  -

 منچسترهواداران 

 

 سايت رسمی باشگاه  -

 های ديگر خارجیدر مواردی معدود سايت  -

 

ها چقدر كنندگان این سایتپرسش سوم: شمار بازدیدكنندگان و مشاركت

 است؟

های شهروندی در درجه نخست جلب مشارکت کنندگان و سپس هدف رسانه

به مرور هم يابد که کاربران بیشتر به سايت است. يعنی هرکاربر وقتی اهمیت می

خواننده ثابت سايت شود وهم امكانی برای مشارکت در تولید محتوا بیابد. همچنین با 

نگاری شهروندی در عیان يا پنهان خود، فضای های روزنامهتوجه به اينكه بیشتر سايت

دارند، با اين  های ايمیلی(وگو و يا گروههای گفتوگويی آنالين )مبتنی بر اتاقگفت

های های مورد مطالعه امكان مشارکت در چارچوباری از کاربران سايتاوصاف بسی

ها و يافتند. هرچند در مواردی مانند سايت فشارکیگذاران سايت را میمورد نظر بنیان

ای مشارکت تنها به اعضای آن گروه اختصاص دارد های قومیتی و منطقهساير سايت

 ومحدودتر است.

نگاری شهروندی ترکیبی است. ترکیبی از زنامهسايت ايرن يک نمونه کامل رو

کنند. البته تعداد نگارها سايت را اداره میروزنامه-ای و شهروندنگاران حرفهروزنامه

بازديدها هنوز به اندازه مناسبی نرسیده است و جای رشد دارد. سايت تغییر برای 

های ها و سايتالگکنندگان وهم به لحاظ تنوع وببرابری هم به لحاظ تعداد مشارکت

اش شمار زيادی کاربر را در خود جای داده است. سايت موج سوم نیز به زيرمجموعه

کنندگان در تولید محتوا، ابزارهايی را تدارک ديده صورت بالقوه با هدف جلب مشارکت
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ها و های اختصاصی فشارکیها در فورومبود و فراخوان داده بود. میزان اين مشارکت

 دهد.کانون هواداران خود را بیشتر نشان می فوروم باز

 

هاي چه بوده است و انداز موفقيت براي این سایتپرسش چهارم: چشم

 دانند؟آیا خود را موفق مي

دانستند. های مورد مطالعه همگی در میانه راه قرارداشتند و خود را موفق میسايت

شتر از وضعیت کنونی در میان هرچند مدير سايت ايرن معتقد بود که اين سايت بايد بی

عامه مردم اقبال بیابد. همچنین مديرسايت موج سوم نیز پوشش خبری اين سايت را 

ها و دوپاره شدن گروه اولیه، دانست. و يا سايت تغییر به دلیل برخی اختالفموفق نمی

ای های طايفهها هم همیشه با تهديد اختالفدر میانه راه کمی افت کرد. سايت فشارکی

های های مورد مطالعه را از شمار سايتروبرو بوده است. اما همه اينها بازهم سايت

 کنند. های مورد بررسی خود خارج نمیزبان در حوزهموفق فارسی

های مختلفی دارند. کانون های اعضا برنامهها برای تداوم انگیزههمچنین اين سايت

های اختصاصی دختران را ضو کانون فورومهواداران برای ايجاد انگیزه میان دختران ع

های دلخواهشان را در آنجا پیش ببرند. راه انداخته است که بدون حضور آقايان بحث

های داغ در روزهای پیش از مسابقات مهم فوتبال انداختن بحثکانون همچنین با راه

هايی مانند تکند. ايجاد تیم فوتسال و فعالیها را دنبال میتشويق به مشارکت در بحث

هايی داده است اش آموزشاين نیز در همین راستا هستند. سايت ايرن به همكاران محلی

ها هم دهد تا کار به نقطه مناسبی برسد. فشارکیاش دستمزد میایو به همكاران حرفه

ها اردوهای خانوادگی، مسابقات کارتینگ خانوادگی، لیگ فوتسال فشارکی با برگزاری

ها برنامه ديگر حتی باعث مهاجرت معكوس نخبگان به روستا و اصفهان و دهدر تهران 

و استفاده از ظرفیت آنها برای بازسازی و توسعه روستا شده است. همچنین اين سايت 

بستری بوده است برای برگزاری دو دوره همايش سراسری خانوادگی در تهران که در 
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ر نقاط دنیا گردهم آمدند. همچنین نشست دوم حدود هشتصد فشارکی از ايران وساي

های سايت از نخبگان علمی و اقتصادی فشارک تقدير شود. قرار است در قالب فعالیت

درونی  های بیرونی البته مانند موارد ديگر نیاز به مشوقهای مبتنی بر کمپینسايت

مكن ها کافی است، هرچند مندارند و هدف عمومی کمپین يا پويش برای تداوم انگیزه

 است اهداف تغییراتی کنند.

 

 ها براي افزایش انگيزه اعضا و كاربرانهاي سایتتالش -2جدول 

 ها(هاي نهایي )عوامل انگيزشي در این سایتگزاره نام سایت

های شهروندان و بهادادن به سوژه -نگارآموزش روزنامه  - ایرن

 رسیده از سوی آنان

 ایفهنگاران حرپرداخت دستمزد به روزنامه  -

 ای کمپین به عنوان مهمترين عامل رسیدن به هدف پايه  - تغيير براي برابري

 ايجاد بخش مردان کمپین و گردهم آوردن آنها -

 های خانوادگیبرگزاری اردوهای تفريحی و همايش  - هافشاركي

ها در سايت و تامین برخی نیازهای قراردادن بخش نیازمندی  -

الحسنه و طرح زی صندوق قرضانداديگر اعضای سايت مثل راه

 مسكن فامیلی

در اولويت قراردادن مسائل روستا برای افراد فامیل و تشويق   -

 آنها به مشارکت 

محدود و بسته نگاه داشتن فوروم برای اطمینان بخشی به   -

 هااعضا برای مشارکت آزادانه در فوروم

 ای پويش رسیدن به هدف پايه  - موج سوم

 های موبايلی پويش اصی و کلیپتولید سرودهای اختص  -

 هواداران منچستر

 

 های داغ در آستانه مسابقات مهماندازی بحثراه -

 اندازی بخش اختصاصی برای دختران عضو )يونايتد گرلز(راه  -
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 های آنالين بعد از مسابقات مهمبرگزاری نشست -

اهدای جايزه به کاربر برگزيده ماه به لحاظ کیفیت و کمیت   -

 الی در فورومهای ارسپست

های منچستريونايتد که اختصاصی برای دی بازیتوزيع سی -

 هواداران تهیه شده بود.

 

 ها چگونه است؟پرسش پنجم: نحوه اداره این سایت

های کنند و ارزشای استفاده مینگاران حرفههای جريان اصلی از روزنامهرسانه

شود. نی شان مشخص میهای رسانه نیز در سلسله مراتب سازماخبری و اولويت

های جريان اصلی تفاوت دارند. های شهروندی معموال در اين دو بعد با رسانهرسانه

های آنها گیریهای مورد مطالعه در مجموع متقارن بود و نه تنها تصمیمساختار سايت

شود، بلكه نسبت به مخاطبان در بستری مبتنی بر خردجمعی و توافق گروهی گرفته می

کنند و از توان بالقوه آنها برای مشارکت در تولید محتوا استفاده النه برخورد مینیز فعا

گیری در مرحله اجرا معموالً بر عهده تیم سردبیری که کنند. البته اين سازوکار تصمیممی

ها برای به کارگرفتن شود. همچنین سايتشمار محدودی از افراد هستند گذاشته می

 کنند.يک فوروم فعال درحاشیه خود استفاده میکاربران و اعضايشان از 

ای نگاران حرفهها در سايت ايرن در تعامل میان سردبیری و روزنامهگیریتصمیم

شود. اين تعامل در پشت صحنه سايت است و کاربر سايت تنها صورت نهايی انجام می

يا سردبیری مطالب نگاران هم در تماس با دبیران و روزنامه -بینید. شهرونداخبار را می

های سايت تغییر برای برابری هم حاصل گیریکنند. تصمیمو خبرهای خود را منتشر می

وگوهای گروهی در پشت صحنه سايت است. هر بخش سايت يک کمیته پیگیری گفت

های ويژه در دارد که مسئول تامین محتوا و به روزرسانی آن بخش است، در مناسبت

های ايمیلی شكل يت، که معموال با استفاده از گروههمین فضای پشت صحنه سا

ها و ريزیها تمام برنامهشود. فشارکیگیری میگیرد، درباره مطالب ويژه تصمیممی
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دهند و در سايت تنها حاصل های خود را در فوروم خانوادگی انجام میگیریتصمیم

تواند با عضويت در یشود. هر فشارکی مهای نهايی در قالب خبرکلی منتشر میتصمیم

های مورد مطالعه گیری شرکت کند. موج سوم در میان سايتها در فرآيند تصمیمفوروم

کمترين تقارن را داشت، دو مدير سايت درباره انتشار يافتن يا نیافتن همه محتوای نهايی 

کردند. اين تمرکز با گیری میتولیدشده توسط اعضای پويش و کاربران سايت تصمیم

های انتخاباتی صورت ه به دوره زمانی کوتاه فعالیت سايت و حجم باالی فعالیتتوج

 گرفته بود. 
 

ها در پرسش ششم: ميزان ویرایش و دخل و تصرف مدیران این سایت

 محتواي منتشر شده چه مقدار است؟

ها نظارت پیشگیرانه را در نظر گرفتند. يعنی اخبار موارد مطالعه اغلب برای سايت

های شدند. کامنتمی تأيیدها ده در سايت پیش از انتشار توسط دبیران سايتمنتشرش

ها برای رسیدن به دست کمی از استانداردهای مطالب نیز همین گونه بودند. اين سايت

اند که در مورد انتشار اخبار با دقت بیشتری عمل کنند. اين نظارت خبری ترجیح داده

در فوروم خانوادگی  گیرد. مثالًی به خود میها، ساختار افقی و عمومدر فوروم

کنند و شود و همه بر هم نظارت میها شاهد اين هستیم که نظارت عمومی میفشارکی

ها برای سايت وگوها موفق هم هستند. اما فشارکیدر متعادل نگاه داشتن فضای گفت

ان نگاه ای تا مدتها حتی مديرسايت را نیز پنههای طايفهخود به دلیل حساسیت

های ای بر طايفه ديگر پیش نیايد. همچنین حساسیتداشتند تا شائبه ترجیح طايفهمی

های گروهی پیشگیرانه سبب شده تا سايت تغییر برای برابری دوپاره شود. تغییر تاکتیک

ها و های عمومی در برابر انتشار يادداشتاز اعضای کمپین سبب شد تا در بحث

اره تغییر تاکتیک اجرايی کمپین، مقاومت شود و اين گروه گفتارهای اين گروه درب

های خود، سايت ديگری را به عنوان رسانه خود ترجیح دهند برای پیشبرد انديشه

رفت با حساسیت باال انتخاب کنند. موج سوم نیز که يک سايت انتخاباتی به شمار می
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مام مدت فعالیت اين گیرانه را در پیش گرفت و موفق هم بود زيرا در تنظارت پیش

 کدام از خبرهای آن تكذيب نشد.سايت هیچ

 

ها چه مدت است؟ آیا آنها براي پایایي پرسش هفتم: ميزان دوام این سایت

 اي دارند؟و دوام فعاليت خود برنامه

هايی گیرند، دسته نخست سايتهای مورد مطالعه در دو دسته جای میسايت

ان مدت دارند و دسته دوم اهداف طوالنی مدت هستند که اهداف کوتاه مدت يا می

های تغییر برای برابری و موج سوم از دسته اول دارند يا فاقد دوره زمانی هستند. سايت

های کمپین يک میلیون امضا و ها به عنوانی بستری برای فعالیتهستند. اين سايت

لیت داشتند و پويش دعوت از خاتمی )و پس از آن: حمايت از خاتمی و موسوی( فعا

دوره فعالیت مشخصی نیز برای آنها تعريف شده بود. دوره فعالیت سايت موج سوم 

تقريبا پايان يافته است اما تغییر برای برابری تا زمان حیات کمپین و فعالیت اعضای آن 

های ديگر فاقد دوره زمانی خاص هستند. اما يابد. سايتاش خاتمه نمیماموريت اولیه

ها ای مختلفی دارند که در بخش انگیزشهای توسعهای دوام سايت برنامههمه آنها بر

 درباره آنها توضیح داده شد.

ها افزايش شمار همچنین يكی ديگر از موارد مهم در ادامه فعالیت اين سايت

های مختلف مخاطبان خود از ها بسته به گروهبازديدکنندگان آنهاست. اين سايت

کنندگان بالقوه خود استفاده زايش بازديدکنندگان و مشارکتابزارهای مختلف برای اف

های های وابسته به کمپین يک میلیون امضا با چاپ تقويمکنند. مثال يكی از سايتمی

ها و درج آدرس در حاشیه تقويم« شروط ضمن عقد»ديواری و درج موارد مربوط به 

ها با يشاوندی فشارکیسايت سعی در جلب مخاطبان بیشتر دارد.  همچنین شبكه خو

های ديجیتال و ارائه مداوم هايی مانند رسانهچاپ کارت ويزيت و شرکت در نمايشگاه

کننده هستند. سايت سايت به اعضای خانواده به دنبال جلب مخاطب و مشارکت
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های هواداری ورزشی ديگر و شرکت در هواداران منچستر نیز با درج آگهی در سايت

 های ديجیتال به دنبال شناساندن خود می باشند.ها رسانهنمايشگاه

 

هاي شهروندي هاي رسانهپرسش هشت: چرخه اقتصادي فعاليت سایت

 گيرد؟ها انجام ميهاي بازاریابي در مورد این سایتچگونه است؟ آیا فعاليت

تامین منابع مالی و انسانی برای ادامه فعالیت دو عنصر مهم برای تداوم فعالیت 

های شهروندی هستند. به جز سايت موج سوم که يک سايت انتخاباتی رسانه هایسايت

اند و با گذاران به راه افتادههای ديگر با هزينه شخصی بنیانآيد، سايتبه شمار می

سازوکارهای ديگر به دنبال تامین منابع مالی و انسانی خود هستند. سايت ايرن به دنبال 

دار محیط يی است که  محصوالت تجاری دوستهاهای مربوط به شرکتجذب آگهی

کننده بیشتر به دنبال ها همچنین برای جذب مشارکتکنند. ايرنیزيست تولید می

اندازی باشگاه خبرنگاران سبز هستند که هدف عمده اين باشگاه تربیت راه

 گران فعال محیط زيستی است.نگاران و کنشروزنامه

هايی با نمادهای کمپین را با قیمت نند: قاب سینهتغییر برای برابری محصوالتی ما 

فروشد. محصوالت مشابه ديگری نیز دارد. هرچند تمام همكاران پايه و همت عالی می

کمپین داوطلب هستند و عمالً هزينه مادی چندانی بردوش کمپین نیست. همچنین به 

ا زياد بودند، اما دلیل هدف اجتماعی انتخاب شده، داوطلبان همكاری با کمپین در ابتد

های قضايی از شمار و شور نیروهای انسانی داوطلب با فشارهای واردشده از سوی مقام

 کاسته شد. 

ها نیز از میان اعضای خانواده به دنبال حامیان مالی عمده هستند. تا پیش از فشارکی

های جمعی به صورت خرد از تک تک اعضا و يا به صورت های فعالیتاين هزينه

افزار سايت ده توسط چند چهره موجه خانواده تامین شده است، اما ارتقاش نرمعم

 نیازمند اين است که درآمد نسبتاً پايداری برای سايت ايجاد شود.
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هايش کانون هواداران منچستر يونايتد نیز قراردادهايی تجاری برای تامین هزينه

شود و کاربران اين ارائه می دارد. شماری از محصوالت اين کانون به ويترين ايرانسل

ای را ها و دريافت آخرين اخبار منچستر هزينهها و فیلمشبكه برای دانلود عكس

شود. همچنین به ازای هرعضوی که کنند که درصدی از آن عايد کانون میپرداخت می

کند درصدی از حق عضويت وی از سوی باشگاه به کارت رسمی هواداری دريافت می

شود. کانون هواداران حامیان خاص مالی نیز دارد. کسانی که خت میکانون پردا

اند. يا يک شرکت صنعتی های موردی مجموعه را، مانند هزينه هاست، تقبل کردههزينه

های منچستر را با آرم خود برای کانون منتشر کرده ده هزار پوستر شامل تقويم بازی

 است.

 

 ها چيست؟شترک این سایتها و امکانات ثابت و مپرسش نهم: بخش

گیری آنها از ابزارهای تعاملی و های اينترنتی میزان بهرهدر بررسی سايت

کننده به مشارکت کاربران اهمیت دارد. همچنین استفاده از زيرساخت اينترنت ترغیب

ها مورد بررسی قرار ای و مواردی مانند اينها در سايتبرای ارائه محصوالت چندرسانه

 های ذيل قابل مشاهده است.ها در جدولل بررسیگرفت. حاص

 

 هاي مورد مطالعهامکانات تعاملي سایت -3جدول 

 هاي نهایيگزاره نام سایت

هايش با يک مرحله وگويی است، کامنتايرن فاقد فوروم گفت  - ایرن
شوند، نظرسنجی دارد و ارتباط با آن از طريق شماره نظارت منتشر می

پذير است. سايت فاقد ی موجود در سايت امكانهاها و ايمیلتلفن
 ای است. امكانات چندرسانه

هايش با وگويی است، کامنتتغییر برای برابری فاقد فوروم گفت  - تغيير براي برابري
کند واز شوند. از نظرسنجی استفاده نمیيک مرحله تائید منتشر می

ود. سايت به توان اعالم همكاری و ادامه فعالیت نمطريق ايمیل می
 ای استفاده کرده است.صورت موردی از امكانات چندرسانه
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وگويی است. فعاالنه در رکن اصلی و زنده سايت فوروم گفت  - هافشاركي

شود. سايت با نظرسنجی هم با اعضا در هايش مشارکت میکامنت

توان از طريق ايمیل با مديران آن ارتباط است. برای ارتباط با سايت می

 ای فعلًا در سايت قرار ندارند.گرفت.امكانات چندرسانه تماس

هايش فعاالنه با وگويی نداشت. اما کامنتموج سوم فوروم گفت - موج سوم

کامنت  133شدند و گاه ذيل يک گزارش مهم تا استقبال روبرو می

شد. برای ارتباط با سايت هم تلفن و هم ايمیل قرار داده می تأيیدجدی 

خوان مشارکت در تولید محتوا از ابتدا در سايت قرار شده بود و فرا

 داشت. 

 هواداران منچستر

 

فوروم رکن اصلی و زنده سايت است. سايت اصلی فاقد امكان   -

ها و نقدهای مفصلی در بخش فوروم گذاری است اما بحثکامنت 

توان ايمیل زد و با مديران ارتباط وجود دارند. برای ارتباط با سايت می

 ارکرد.  برقر

 

 

 هاي جدید پژوهشبندي و یافتهجمع
های توان گفت که در پروژههای بررسی شده میدر مجموع و با استناد به نمونه

نگاری شهروندی بررسی شده، يک مسئلة الب اين است که فرآيند تولید يک روزنامه

، سبت گیری برای فعالیت جمعی ذيل يک سايتخبر يا گزارش و يا فرآيندهای تصمیم

به محتوای ارائه شده و تعداد بازديدکنندگان آن اهمیت داشت مديران سايت ها بیش از 

رباره تعداد بازديدها دغدغه داشته باشند به اثرگذاری فعالیت تعريف شده و همچنین 

های سايت در فضای کنندگان در فرآيندهای آنالين و يا برنامهافزايش تعداد مشارکت

 ند.دادواقعی اهمیت می

های بررسی شده، سئله مهم اين بود که آنها به لحاظ همچنین در میان نمونه

ها گذاران بودند. تمام نمونهگذاری فردی يا گروهی بنیاناقتصادی کامالً متكی به سرمايه
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کنندگان ثانويه را گذاران به ادارهدر دوره بلوغ بودند و به طور طبیعی يک گذار از بنیان

شده گفتند به دنبال اين هستند وگوهای انجامو به همین دلیل در گفتدر پیش داشتند 

های حلکه سازوکار مالی پايداری را برای مجموعه بیابند، هرچند هیچ کدام هنوز به راه

 قطعی نرسیده بودند. 

کردند، اما ها در غالب فرآيندها به شیوه دموکراتیک عمل میاين نمونه

گزاران نها در اختیار گروه محدودتری از مديران يا بنیانهای کلیدی در آگیریتصمیم

های گیری بیشتری داشتند اما در فورومبود. در مورد نشر محتوا در سايت اصلی سخت

 ای سايت ساختاری باز و بدون کنترل پیشینی داشتند.حاشیه

بوم ای بود که نقش خود را در زيستها به گونهدر مجموع اثرگذاری اين سايت

های کردند و در مقاطع زمانی مختلف اهمیت خروجیای به خوبی ايفا میديد رسانهج

داد. های آنان خود را نشان میوگويی با محوريت دغدغهآنها در ايجاد فضاهای گفت

های ايرن، کمپین يک میلیون امضا و پويش موج سوم نمود اين مسئله در مورد سايت

ها و کانون هواداران جازی خويشاوندی فشارکیبیشتری داشت، ولی در مورد جامعه م

 منچستر يونايتد بیشتر در فضاهای خرد و در میان اعضا و هواداران بازتاب داشت.

 ها،گذاران اين سايتوگويی با مديران و بنیانهای گفتهمگام با برگزاری نشست

 جه قرار نگرفتههای ديگری نیز روبرو شد که در مطالعات اولیه مورد توپژوهش با يافته

های اصلی مورد بحث و مداقه قرار بودند. شماری از اين نكات جديد ذيل سئوال

های ديگر اختصاص يافتند و در موارد گرفتند. اما شماری ديگر از آنها کامالً به حوزه

ها مورد مطالعه قرارگرفته مشترکاتی نیز میان آنها وجود داشت. در حقیقت اين يافته

ئلی است که بیشتر مختص فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ايران است و ناظر به مسا

آيند. در ادامه به اين موارد پرداخته های نظری به دست نمیدر خالل مرور يافته

 شود.می
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 نویس و طراح گرافيست در گروه اوليهاهميت حضور برنامه

ها تسلط يكی از اندازی اين سايتهای ابتدايی در راهبا توجه به اهمیت هزينه

نويسی و طراحی برای وب در پیشبرد کار سايت اهمیت گذاران به برنامهمديران يا بنیان

های مطالعه شده اين مسئله به خوبی نمود داشت. سايت بسیاری دارد. در میان سايت

« اسپیپ»افزار مديريت محتوای رايگان و منبع باز به نام تغییر برای برابری از يک نرم

اند که به اصول اجرای اين کند و در میان همكاران اولیه سايت کسانی بودهده میاستفا

کند و با توجه افزار استفاده میافزار مسلط بودند. سايت تغییر هنوز هم از همین نرمنرم

 شود.افزار هر تغییری در سايت به راحتی انجام میبه تسلط اعضا به نرم

افزار مديريت محتوای رايگان جومال استفاده نرمها هم برای سايت خود از فشارکی

کردند، افرادی بودند کنند. همچنین در میان جوانانی که از ابتدا با سايت همكاری میمی

 افزار را برای استفاده سايت بهینه کردند.مسلط بودند و اين نرم که به طراحی وب

يت محتوای اختصاصی افزارهای مديرموج سوم و کانون هواداران منچستر هم نرم

 اند. ها طراحی و اجرا شدهگذاران اولیه سايتخود را دارند که هر دو توسط بنیان

افزارهای مديريت محتوا و يا حتی استفاده از های مربوط به طراحی نرمهزينه

های اين نرم افزارها افزارهای رايگان و همچنین لزوم وجود شناخت کافی از توانايینرم

های مسلط به نگاری شهروندی به داوطلبهای روزنامهست تا سايتسبب شده ا

 طراحی وب، نیازمند باشند.

 

 وگویيهاي ایميلي و تاالرهاي گفتاهميت گروه

های ايمیلی و مكاتبات جمعی از طريق ايمیل از جمله نخستین ابزارهايی بود گروه

قبالً توضیح داده شد  که شهروندان برای مشارکت از آن بهره گرفتند. همانگونه که

های ايمیلی محدود به افرادی است که نامشان در فهرست ثبت شده است. به فهرست

شده و قابل کنترل است. گیرد مديريتهايی که در آن شكل میهمین دلیل بحث

های ايمیلی به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط و های مورد بررسی از فهرستسايت



 

 

 

 

 

 

 

 15فصلنامه علوم اجتماعي شماره /  094  

ترين حالت کنند. اين ابزار در درجه اول سادهمعی استفاده میهای جگیریتصمیم

وگوی انتقادی و توانند از آن بهره ببرند. همچنین امكان گفتکاربری را دارد و همه می

های ايرن و تغییر کند. سايتگیری جدی را فراهم میجدلی میان اعضا برای يک تصمیم

ها هم برای کنند. فشارکیاستفاده میبرای برابری به طور فعاالنه از اين امكان 

کنند که محدود به اعضای شان استفاده میهای خود از فوروم خانوادگیگیریتصمیم

ها است. کانون هواداران منچستر يونايتد نیز از امكان گیریخانواده است و بستر تصمیم

سايت های مديران ها و يا نشستوگوهای پس از بازیچت گروهی ياهو برای گفت

 کند. استفاده می

 

 شوندها غالباً دچار انشعاب ميسایت

های مورد مطالعه تجربه دوپاره شدن و انشعاب را با خود دارند. مانند ويژگی سايت

بهره نمانده های پیاپی، فضای مجازی هم از اين مسئله بیجمعی ايرانیان در انشعاب

های کمپین بعد ازمدتی ر در تاکتیکاست. سايت تغییر برای برابری به دلیل اختالف نظ

دوپاره شد و گروهی از فعاالن حوزه زنان از اين سايت جداشدند و سايت ديگری به 

های اندازی کردند. اين انشعاب سبب کاستن از انگیزهرا راه« مدرسه فمنیستی»نام 

کرده ها متمرکز ابتدايی شده، همچنین بخشی از انرژی هر دو گروه را به همین اختالف

است. همچنین کانون هواداران منچستر نیز در مقطعی يک انشعاب را تجربه کرده است 

و حال در کنار فوروم سايت، يک فوروم ديگر نیز متعلق به هواداران منچستر يونايتد 

وگوهايی مجدد برای يكی وجود دارد. البته حال و با گذشت مدتی از اين انشعاب گفت

های ها هم در مقطعی به دلیل اختالفده است. فشارکیشدن هر دو فوروم انجام ش

ای دچار انشعاب شدند و سايت ديگری با اهداف سايت اولیه تشكیل شد که آن طايفه

 تجربه هم موفق نشد و تمرکز اصلی و کانونی خانواده برروی سايت کنونی باقی ماند. 
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 هاي شهروندياجتماعي فعاليت رسانه -مشکالت سياسي

ها چالش آنها با نهادهای قضايی و امنیتی ديگر در فعالیت اين رسانهنكته مهم 

جمهوری اسالمی ايران است. ايرن به دنبال تبديل شدن به يک خبرگزاری رسمی در 

ايران است و با وجود ارائه تمام مدارک به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، هنوز 

رای برابری به دلیل حساسیت مجوزی برای اين سايت صادر نشده است. سايت تغییر ب

بار فیلترشده است و هربار با آدرسی جديد 11اين نهادها بر روی فعالیت کمپین تاکنون 

فعالیت خود را ادامه داده است. همچنین کمپین نیز از ابتدا با مخالفت نهادهای قضايی 

 روبرو شد. سايت موج سوم نیز روز انتخابات فیلترشد و شماری از اعضای پويش و

های صورت گرفته فعالیت سايت فعاالن سايت نیز دستگیر شدند و به دنبال دستگیری

های انگیزشی خود تصمیم متوقف شد. کانون هواداران منچستر نیز وقتی در میان فعالیت

های منچستر را به صورت زنده و روی پرده برای اعضايش پخش کند با گرفت بازی

ها با توجه به نتظامی روبرو شد. در میان فشارکیمخالفت اداره اماکن عمومی نیروی ا

وگويی اعضای خانواده با مشكل خاصی احتیاط مديرانش و بسته بودن فوروم گفت

 روبرو نشده است.
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