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  چکیده

ماعی مجازي در هاي اجت هاي شبکه ها و چالش این مقاله به شناسایی ظرفیت
از نظر اعضاي رسمی نهادهاي  ها بندي آن توسعه جامعه مدنی ایران و اولویت

روش این پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی . مدنی شهر تهران پرداخته است
و ابزار آن در بخش کیفی مصاحبه عمیق و کمی پرسشنامه ) کیفی و کمی(

گاهی و مسئوالن نظران دانش جامعه آماري در بخش کیفی، صاحب. است
گیري هدفمند   نفر با نمونه27ها  هاي مدنی هستند که از بین آن سازمان

همچنین جامعه آماري در بخش کمی اعضاي رسمی نهادهاي . انتخاب شدند
 384ها  گیري فادي از بین آن مدنی شهر تهران هستند که از طریق قاعده نمونه

هاي کیفی  پردازش داده. شدندگیري تصادفی ساده انتخاب  نفر به روش نمونه
 و پردازش 10 نسخه MAXQDAافزار  صورت تحلیل مضمون با کمک نرم به

ها نشان  یافته.  صورت گرفت21 نسخه SPSSافزار  هاي کمی با نرم داده
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 12 ظرفیت و 16هاي اجتماعی داراي  نظران، شبکه دهد که از نگاه صاحب می
ها، دسترسی آسان  اد مردم به شبکهگرایش زی. چالش براي جامعه مدنی هستند
ترین ظرفیت و ضعف استفاده  هاي مدنی مهم به آنان و کاهش هزینه فعالیت

ها  ترین چالش شبکه اي، سیاست فیلترینگ و انتشار مطالبات کاذب مهم حرفه
نتایج بیانگر این است که بخش اعظمی از . براي جامعه مدنی ایران هستند

هاي  ته از ویژگی فنی و ساختاري شبکهشده برخاس هاي مطرح ظرفیت
مانند (و کمتر ناظر بر ویژگی جامعه مدنی ) مانند تعاملی بودن(اجتماعی 

است که این به دلیل شناخت ضعیف کنشگران مدنی از ) کشف همسانی
همچنین استفاده . ها در جامعه مدنی است هاي این رسانه توانمندي

. ریزي و غیر هدفمند است ون برنامهها مقطعی، بد هاي مدنی از شبکه سازمان
عالوه بر این، سیاست فیلترینگ و ترس از کنترل حاکمیت بر فعالیت مجازي 
فعاالن مدنی، امکان تحقق جامعه مدنی مبتنی بر شبکه را از نهادهاي مدنی 

  .گرفته است
هاي  اي شده، شبکه  جامعه مدنی، جامعه مدنی شبکه:هاي کلیدي واژه

  .ها ها، چالش رفیتاجتماعی مجازي، ظ
  

  مقدمه. 1
امروزه به دلیل اهمیت یافتن اطالعات و ارتباطات و تغییر شیوه انتقال و ایجاد آن، 

ویژه  هاي نوین به جهان وارد عصر جدیدي شده است که در آن وجود فناوري
هاي اجتماعی و  انگیز شبکه رشد حیرت«. هاي اجتماعی مجازي امري حیاتی است شبکه

هاي موبایلی در یک دهه اخیر نشان از یک جامعه جدید با ساختار فرهنگی و  رسان پیام
ویژه  هاي نوین به شک، فناوري بی). Rheingold, 2002: 23(» اجتماعی جدید دارد

هاي اجتماعی مجازي باعث تغییر ساختارهاي موجود جامعه و ایجاد ساختار  شبکه
جامعه . تماعی، جامعه مدنی استهاي اج یکی از این حوزه. اجتماعی جدید شده است
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که  نحوي به. هاي جدید است عنوان بخشی از نظام اجتماعی، متأثر از رسانه مدنی به
اي با ویژگی انتشار آزاد  عنوان یک جامعه باز رسانه هاي اجتماعی مجازي به شبکه

وگو، طرح موضوعات مدنی و آموزش مشارکت مدنی  اطالعات، باز بودن فضاي گفت
توانند در تحقق جامعه مدنی  ها می این شبکه. اي براي جامعه مدنی باشد د مقدمهتوان می

ها با توجه به گسترش  در ایران نیز این شبکه. و الزامات آن نقش اساسی ایفا کنند
تجربه زیسته . اند هاي مدنی قرار گرفته روزافزون در بین شهروندان، مورد توجه سازمان

و مشاهدات عینی نگارندگان مقاله بیانگر این ) د مدنیحضور بیش از یک دهه در نها(
هاي نوظهور در حوزه فعالیت  هاي مدنی ایران از این رسانه است که امروزه سازمان
اما آنچه در این تجربه زیسته بیش از همه مشهود است . کنند خود بسیار استفاده می

اي و  ستفاده حرفهها در فعالیت مدنی و ضعف در ا استفاده عمومی از این رسانه
ها در نهادهاي مدنی در  که بیشترین استفاده از این رسانه نحوي به«تخصصی از آن است، 

هاي تخصصی چون جریان سازي،  رسانی است و در حوزه کارکرد ارتباطی و اطالع
خانیکی و خجیر، (» .سازي، ایجاد مشارکت در بین داوطلبان ضعیف هستند کمپین
هاي  هاي مدنی در ظرفیت  نشان از ضعف شناخت سازمانکه این خود) 88: 1397
ها  با توجه به اینکه، استفاده از این شبکه. هاي اجتماعی در فعالیت مدنی است شبکه

ها و فعاالن مدنی نسبت به  شود که سازمان زمانی باعث تحول جامعه مدنی می
ن شناخت از آن هاي آن شناخت کامل داشته باشند و با توجه به ای ها و چالش ظرفیت

ها و  در فعالیت مدنی استفاده کنند؛ این پژوهش درصدد شناسایی این ظرفیت
شده، پرسش اصلی این پژوهش این است  پس با توجه به مباحث مطرح. هاست چالش

هاي اجتماعی مجازي براي جامعه  هاي شبکه ها و چالش که از نظر خبرگان، ظرفیت
ها و  بندي این ظرفیت  شهر تهران اولویتران مدنیاند؟ و از نظر کنشگ مدنی ایران کدم

  ها براي جامعه مدنی ایران چگونه است؟ چالش

                                                   
-در این مقاله مراد از کنشگر مدنی، فردي است که عضو رسمی یک نهاد مدنی است که در آن فعالیت مستمر دارد .  
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  مبانی نظري. 2
  تعریف مفاهیم. 2. 1

  شبکه اجتماعی مجازي) الف
توان به تعبیري امتداد و ادامه شبکه اجتماعی واقعی  شبکه اجتماعی مجازي را می

 و اطالعاتی در فضاي مجازي بسط هاي نوین ارتباطی دانست که توسط فناوري
به همین دلیل هم . شده و داراي گستردگی و تغییرات شکلی و ساختاري شده است داده

برخاسته از ) اي مانند تعریف اولیه کاستلز در جامعه شبکه(هست که تعاریف اولیه 
اما بعدها . تعاریف شبکه اجتماعی در محیط واقعی و تعمیم آن به فضاي مجازي است

ها تعاریف  ، مشارکت کاربران و محتواي تولیدشده توسط آن2 توجه به ظرفیت وب با
  .شده است گوناگونی براي آن مطرح

  
  هاي اجتماعی مجازي  تعاریف شبکه-1جدول 

 تعریف نام اندیشمند

بوید و 
  الیسون
 

هاي مبتنی بر وب هستند که به افراد اجازه  هاي شبکه اجتماعی سرویس وب سایت
دهند، با سایر کاربرانی که در آن  هاي عمومی یا نیمه عمومی می فایلساخت پرو

نظر و اطالعات بپردازند و لیست پیوندهاي خود و  سیستم حضور دارند به تبادل
  )Boyd &Ellison, 2007. (دیگرانی را که در آن سیستم هستند را مشاهده کنند

شنیدر و 
  دیگران

اجتماعات آنالینی بر اساس منافع مشترك،  شبکه اجتماعی آنالین، فضایی است که 
مبتنی بر وب هستند و به . کنند ها یا دوستی براي افراد ایجاد می ها، زمینه فعالیت

 .دهند و ارتباط می) متن، تصاویر و ویدیو(کاربران اجازه پروفایل سازي، آپلود 

(Schneider& et al, 2009)  
و  پمپیک

 دیگران

کنند که براي خود   این امکان را براي کاربران ایجاد میهاي آنالینی هستند که سایت
. اي ارتباط برقرار کنند پروفایلی بسازند و با دیگران براي دالیل شخصی یا حرفه

)(Pempek, 2009  
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 هیدمن

 

ها تعامالت  هاي اجتماعی آنالین فرم خاصی از برقراري ارتباط هستند که در آن شبکه
 توسط یک پایگاه فنی و زیرساخت اینترنت مورد اي و ارتباطات بین عوامل شبکه

تواند عنصري  ها هدف، عالقه و یا نیاز مشترك می در این شبکه. گیرد پشتیبانی قرار می
شود تا عوامل مرتبط حتی بدون حضور فیزیکی احساس  پیونددهنده باشد که باعث می

  (Heidman& et al, 2012)  .اند کنند که در یک اجتماع و جمع حقیقی قرار گرفته
 شیپلی

 

شود که در آن امکانات تعامل، اضافه کردن  شبکه اینترنتی مبتنی بر وب اطالق می
هاي جدید به اشتراك گذاشتن محتوا و  دوستان، اظهارنظر در پروفایل، ایجاد گروه

 ,Shipley). (زمان میسر است طور هم ها و داشتن بحث و گفتگو به پیوستن به گروه

2012 
  

توان بیان داشت که شبکه اجتماعی مجازي یک برنامه  ه به تعاریف فوق میبا توج 
اسـت کـه عـالوه بـر سـه ویژگـی            ) وب تعـاملی   (2کاربردي آنالین و محـصول وب       

 داراي ویژگی تعاملی و کنشگري فعاالنه کـاربر   1ساختاري، تولید، مبادله و عرضه وب       
اي آنالیـن مبتنـی بـر    نـوعی شـبکه اجتمـاعی مجـازي، فـض      بـه .  است 2بر اساس وب    

 هـستند کـه بـا اسـتفاده از یـک موتـور          2هـایی از نـسل وب         سـایت   سایت یا وب    وب
وجوگر و افزودن امکاناتی مانند چت، ایمیل، انتقال متن، صدا، تصویر، ویدئو بـه        جست

یـابی بـراي    کاربران خود امکان ساخت پروفایل، فهرسـتی از مخاطبـان، حلقـه دوسـت        
گــذاري  اي از روابــط فـردي و گروهـی یــا اشـتراك    لــب شـبکه برقـراري ارتبـاط در قا  

ها ساختارهاي اجتماعی     در واقع آن  . دهد  هاي خود را می     ها، افکار و فعالیت     مندي  عالقه
  .جهت ایجاد، گسترش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضاي مجازي هستند

  
  جامعه مدنی) ب

یاسی و اجتماعی است که اي حوزه علوم س رشته جامعه مدنی ازجمله مفاهیم میان
از ابتدا طرح این مفهوم در حوزه اندیشه و علم، تاکنون تعابیر و تعاریف متعددي را به 

  .ترین تعاریف در این حوزه است جدول ذیل برخی از مهم. خود اختصاص داده است
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  تعریف اندیشمندان از جامعه مدنی -2جدول 

  تعریف  نام اندیشمند

از نظام نیازها و احتیاجات است که حدفاصل بین خانواده و جامعه مدنی برخاسته  هگل
جامعه مدنی دولتی است که باید از منافع خصوصی افراد دفاع و . باشد دولت می

  )1371پالمناتز، . (کند حقوق فردي را پشتیبانی می

الکسی دو 
  توکویل

است، اي از روابط اجتماعی است که فارغ از دخالت قدرت دولت  جامعه مدنی حوزه
ورزي و اقتصاد است که فارغ از سلطه  اي از فرهنگ، اجتماع، سیاست به تعبیري گونه

هاي غیردولتی  ها، تشکل دیگر مجموعه نهادها، مؤسسات، انجمن بیان به. باشد دولت می
. دهد  می و مدنی است که عرصه زندگی فردي و اجتماعی مستقل از دولت را شکل

  )1388دوتوکویل به نقل از عطار، (
آنتونیو 
 گرامشی

اي از نهادها و تشکیالت و سنن خصوصی و  جامعه مدنی کلیتی پیچیده و پوینده
عمومی است که بین دولت و ابزار قهریه و قانونی آن از یکسو و زیربناي اقتصادي از 

  )1377گرامشی،. (سوي دیگر قرار دارد
با ) یا کمترین دخالت دولت(لت اي فارغ از دخالت سیاست و دو جامعه مدنی حوزه هانا آرنت

شدگی اقدامات مدنی در میان شهروندان و عرصه  اي از حاکمیت قانون، نهادینه پشتوانه
  )1389آرنت، . (تساهل و تسامح مدنی است

جامعه مدنی حوزه مستقل، خودمختار و عمومی است که در قالبی دمکراتیک ظهور  هابرماس
کشاند و حقوق افراد را در مقابل  نقد می  را بهیابد و اقدامات غیرعادالنه دولت می

 .شود تهدیدات دولت حفظ و مانع برقراري دیکتاتوري و استبداد در جامعه می

(Calhoun, 2011)  
شود که فارغ از  اي از روابط اجتماعی اطالق می جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزه حسین بشیریه

هاي  ها و تشکل نهادها، مؤسسات، انجمناي از  دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه
  )1374بشیریه، . (گیرد خصوصی و مدنی را در برمی

هاي صنفی، اجتماعی و احزاب سیاسیِ قانونمند و  اي از نهادهاي و تشکل مجموعه  هادي خانیکی
نظام سیاسی حاکم و واسطه  هاي افراد جامعه به کننده دیدگاه-هاي مستقل که منعکس رسانه

این نهادها ضامن نهادینه شدن آزادي و بسط مشارکت مردمی . و مردم هستندبین دولت 
  )1378خانیکی، . (کنند باشند که در مهار قدرت خودکامه نقش اساسی را ایفا می می
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توان ویژگی مهم جامعه مدنی را ارتباط داوطلبانه و  با توجه به تعاریف فوق می
رعایت حقوق و حریم خصوصی، یافته بین دولت و شهروندان، حفظ و  سازمان

ساالري و  مشخص بودن تکالیف و حقوق دولت و شهروندان، وجود اصل مردم
هاي مدنی، اعتماد شهروند به حاکمیت، رعایت قانون از سوي نهاد دولتی و رابطه  آزادي

با توجه به اینکه تعریف خانیکی . قوي بین جامعه مدنی و حوزه عمومی دانست
هاي مستقل  مدنی را از نهادهاي مدنی تا احزاب سیاسی و رسانهدامنه جامعه ) 1378(

هاي  ویژه شبکه به(دهد و به رسانه نیز توجه ویژه دارد به رویکرد این مقاله  تعمیم می
  .تر و تعریف مورد پذیرش مقاله است نزدیک) اجتماعی
  
  رویکردهاي نظري. 2. 2

ها و  رفیتبا توجه به مطالعات نظري و پژوهشی موجود در خصوص ظ
توان این مطالعات را در  هاي اجتماعی مجازي براي جامعه مدنی، می هاي شبکه چالش

بینانه است متأثر از  رویکرد نخست که یک رویکرد خوش. بندي کرد سه رویکرد دسته
نظریات بسیج سازي فضاي مجازي در مشارکت است که بعدها توسط هاوارد رینگولد 

اندیشمندان و پژوهشگران این رویکرد بر این .  شدهاي اجتماعی وارد حوزه شبکه
توانند نقش مثبتی بر  هایی که دارند می هاي اجتماعی با توجه به ظرفیت باورند که شبکه

هاي اجتماعی به شهروندان این فرصت  رسانه«. هاي مدنی کاربران داشته باشند فعالیت
این [شته باشند و حتی اي دا دهند که در مسائل مدنی مختلف حضور فعاالنه را می
 ,Norris(» دهد هاي سیاسی و مدنی سوق می ها را به مشارکت در فعالیت آن] ها رسانه

هاي اجتماعی و  در خصوص شبکه) 2017(بین پژوهش امیرژانوف  دراین). 218 :2002
هاي فنی  هاي منبعث از ویژگی جامعه مدنی قزاقستان و چین بیانگر این است که ظرفیت

ون گستره پوشش جهانی، آزادي در ارسال و دریافت اطالعات، تعامل و ها چ شبکه
با همین . دوسویگی بین کاربران باعث توسعه فعالیت مدنی در این کشورها شده است
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هاي چون  در برزیل نیز بیانگر این است که ظرفیت) 2017(نگاه، مطالعات ویرا و فرییرا 
ها، فضاي حمایتی  ان و دسترسی آسان به آنها، تنوع کاربر هزینه پایین خدمات در شبکه
در مقابل . شود ها باعث رونق نهادهاي مدنی می در شبکه... کاربران از نهادهاي مدنی و 

ها و  بر طبق این نگاه با توجه به چالش. رویکرد دوم مبتنی بر نگاه بدبینانه است
.  جامعه مدنی کنندتوانند کمک شایانی به هاي اجتماعی دارند، نمی هایی که شبکه ضعف

 و  نظریه تقویتاین رویکرد داراي دو نظریه قوي است که نخستین را پیپا نوریس
ازآنجاکه «نوریس در نظریه تقویت معتقد است . نهد  نام میدومی را نظریه جایگزینی

) هاي اجتماعی دهنده رسانه کننده و ارائه مالک، توزیع(هاي وابسته به آن  اینترنت و رسانه
داران است، آنان سلطه و قدرت سنتی و رسمی خود   دست صاحبان قدرت و سرمایهدر

نوعی آنانی که در محیط  به. کنند را که در جامعه واقعی دارند وارد فضاي مجازي می
آفالین صاحب قدرت هستند بر محیط آنالین نیز کنترل دارند و از آن در راستاي 

بر طبق این ) Norris, 2002: 218(» .کنند ه میتقویت بنیه و توان خود در جامعه استفاد
نظریه جایگزینی نیز بر . ها از آن حاکمیت است نه جامعه مدنی نظریه قدرت در شبکه

پردازد و  جایگزینی ارتباطات دیجیتالی بر ارتباطات میان فردي در زندگی واقعی می
همان اندازه معتقد است که هرچقدر فرد در فضاي مجازي وقت خود را سپري کند به 

هاي اجتماعی  شهروندانی که وقت زیادي در رسانه. شود از فضاي واقعی جامعه دور می
توانند براي مشارکت مدنی در فضاي واقعی وقت زیادي صرف  کنند، نمی صرف می

که در مورد نقش ) 2012(باره الوجوي و سیکتون  دراین). Putnam, 2000(کنند 
اند بر برتري  کرده هاي مدنی نیویورك مطالعه می زمانهاي اجتماعی بر توسعه سا رسانه
  . دارند ها تأکید ها بر ظرفیت ها و ضعف چالش

                                                   
1. Pippa Norris 
2. Reinforcement Theory 
3. Altenative Theory 
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توان آن  رویکرد سوم یک رویکرد بینابینی مبتنی بر ظرفیت و چالش است که می
) 2017(و زینپ توفیکچی ) 2012 و 2009(، کاستلز )2012 و 2002(را در آثار ولمن 

دهد که بر اساس  ه کاربردي دارد و به کاربر این امکان را میاین رویکرد جنب. دید
هاي جدید براي فعالیت مدنی استفاده و از  هاي این رسانه تجربه کاربري خود از ظرفیت

: وي معتقد است. از پیشگامان این بحث بري ولمن است. هاي آن پرهیز کند چالش
ت اجتماعی و میان فردي؛ جاي تمرکز بر نقش مثبت و منفی اینترنت در تعامال به«

افزاید و آن را تکمیل  هاي سنتی ارتباطات می توان بیان کرد که اینترنت به روش می
 کاستلز نیز در آثار خود ضمن اینکه با نگاه .)Rainie, & Barry: 2012(» کند می

هاي اجتماعی ساختارهاي اجتماعی را شکل  گرایانه معتقد است که شبکه فرصت
ی یها د به نقش منفی و چالشنکن ها اعطا می ت ساختارانه جدیدي به آندهند و ریخ می

توئیتر «بین توفیکچی در کتاب   دراین.)Castells, 2004(پردازد  چون اسلکتیویسم نیز می
ها و  هاي اجتماعی براي جامعه مدنی داراي ظرفیت کند شبکه بیان می» آور و گاز اشک

ها ضمن اینکه باعث بسیج فعالیت مدنی  شبکه. صورت توأمان هستند ها به چالش
ها و جامعه  شوند در همان حال به دلیل ضعف شناخت کاربران از شبکه کاربران می

 در امتداد .)Tufekci, 2017(شود  مدنی واقعی باعث انحراف در مطالبات مدنی نیز می
هاي  هبیانگر این است که شبکدر ژاپن ) 2012(همین نگاه، مطالعه کیگو و کاوازاکی 

بندي  هایی چون ارتباط با مخاطبان گسترده و دسته اجتماعی توأمان داراي ظرفیت
هایی چون ضعف  ها، گستره فعالیت مدنی و ارتباط تعاملی کاربران و چالش نظرات آن

ها و ضعف امنیت مجازي و تجاوز به حریم  اي کنشگران از شبکه استفاده حرفه
شده   ها و مطالعات مطرح وجه به اندیشهدرمجموع با ت. خصوصی کنشگران هستند

هایی براي  هاي اجتماعی عالوه بر اینکه داراي ظرفیت توان بیان داشت که شبکه می
د که باعث تضعیف جامعه مدنی نهایی نیز دار  چالشندستهتوسعه جامعه مدنی 

  .هاست د که این پژوهش درصدد بررسی شناسایی هر دو آننشو می



 
 
 
 
 
 
 

  1398، بهار 17هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      44

  روش تحقیق
جان کرسول بر اساس توالی انجام کار و اهمیت . این پژوهش آمیخته استروش انجام 

تنیده  آمده، روش آمیخته را به سه نوع روش اکتشافی، تشریحی و درهم دست هاي به داده
هاي کیفی  در این مقاله با توجه به اهمیت داده). Creswell, 2007: 204(کند  تقسیم می

  ی، از نوع آمیخته اکتشافی آن بر روش کمها و تقدم  ها و چالش در کشف ظرفیت
ساس، نخست به کمک ابزار مصاحبه به گردآوري استفاده شد؛ بر این ا) ی کم-کیفی(

هاي اجتماعی براي  هاي شبکه ها و چالش داده کیفی در خصوص شناسایی ظرفیت
هاي کیفی، براي  سپس بر اساس این داده. شده است  جامعه مدنی ایران پرداخته

هاي مدنی  ها از نظر اعضاي سازمان ها و چالش این ظرفیت) بندي رتبه(بندي  یتاولو
نظران و  جامعه آماري براي مرحله نخست، صاحب. شده است اي طراحی پرسشنامه

هاي مدنی هستند که از طریق روش  متخصصان دانشگاهی و مسئوالن سازمان
معیار انتخاب . ها انتخاب شدند  نفر از بین آن 27 با حداکثر تنوعگیري هدفمند نمونه

بیش (نظران دانشگاهی، تدریس در حوزه پژوهش مدنظر  افراد نمونه در حوزه صاحب
جامعه مدنی، نهاد (، تألیف کتب یا مقاالت مرتبط در حوزه جامعه مدنی )از ده سال

و معیار انتخاب ) بیش از ده مورد(هاي اجتماعی  و اینترنت و شبکه...) مدنی، احزاب و
مسئوالن نهاد مدنی یا حزب، فعالیت در سازمان مدنی با گستره فعالیت سطح ملی و 

  . مسئولیت بیش از ده سال در آن سازمان بوده است
 استاد دانشگاه در رشته علوم ارتباطات، علوم سیاسی و 12با این معیار با 

 مرحله گیري تا رسیدن به نمونه.  مدیر سازمان مدنی مصاحبه شد15شناسی و  جامعه
شامل کلیه کنشگران ) یبخش کم(جامعه آماري براي مرحله دوم . اشباع ادامه یافت
داراي مجوز از (هاي مدنی شهر تهران  عنوان عضو رسمی در سازمان مدنی است که به

با توجه به اینکه تعداد دقیق آنان مشخص نبوده و . فعالیت دارند) وزارت کشور
                                                   

1. Purposive Sampling 
2. Maximum Variation Sampling 
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شگران متعدد و در برخی موارد متناقض بوده است؛ براي آمارهاي مراکز مرتبط با این کن
به ) 273: 1389 نقل از بلیکی،  )1988گیري فادي تعیین حجم نمونه از قاعده نمونه

:شده است شرح زیر استفاده
2

2

E
pqzn که در این معادله  :n حجم نمونه 

 حجم ،با توجه به فرمول.  در نظر گرفته شدE 0/05 و P%50 ،q%50 ،Z 1.96آماري، 
  . نفر برآورد شد384نمونه آماري تحقیق 

 ساختمند هابزار گردآوري اطالعات در مرحله نخست از طریق مصاحبه عمیق نیم      
 سـاعت و  2 دقیقه و بیـشترین  10 ساعت و   1صورت گرفت که کمترین زمان مصاحبه       

ها از روش  براي پردازش داده  .  ساعت مصاحبه شد   40 دقیقه بود و درمجموع تقریباً       20
 و براي روش کدگذاري استخراج مضامین نیز از تحلیل قالب مـضامین     ل مضمون تحلی

 MAXQDAافـزار     کدگذاري در سه سـطح بـه کمـک نـرم          . استفاده شد ) 1998(کینگ  
سطح نخست توصیفی بود که در آن متن مصاحبه خوانـده و            .  صورت گرفت  10نسخه  

 کـد   97 قـسمت     مطالب جالب و مورد نظـر کدگـذاري شـد در ایـن             ،پس از شناسایی  
 توصیفی کـه    ،شده  سطح دوم تفسیري است که در این قسمت کدها ترسیم         . انتخاب شد 

 ظرفیت و 16بندي فرعی اتفاق افتاد که در قالب         گروه و بخش     هم ،معانی مشترك دارند  
هـا در    ابزار گـردآوري داده   .  چالش تقسیم شدند و سطح سوم کد فراگیر ترسیم شد          12

مه استی پژوهش، پرسشنابخش کم .  
هاي شبکه اجتمـاعی بـراي جامعـه       ها و چالش    پرسشنامه داراي دو بخش ظرفیت    

ها بر اساس مضامین احصاء شده در بخـش کیفـی، داراي    در بخش ظرفیت. مدنی است 
شـده    از پاسـخگویان خواسـته    .  عبارت است  12ها داراي      عبارت و در بخش چالش     16

اي خیلی مخـالفم تـا    درجه یف پنجنظرات خود را در خصوص هر یک از عبارات در ط      
 گزینه ،البته در بخش روایی پرسشنامه بنا بر صالحدید داوران        . خیلی موافقم اعالم کنند   

                                                   
1. Foddy 
2. Thematic Analysis 
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ی نیـز  هاي کم براي تحلیل داده. اي سنجیده شده است     نظر حذف و طیف چهاردرجه      بی
ت در این قـسمت بـراي توصـیف نظـرا         . شده است     استفاده 22 نسخه   spssافزار    از نرم 

بنـدي   پاسخگویان از جدول توزیع فراوانی و شاخص مرکزي میانگین و بـراي اولویـت     
هـاي شـبکه اجتمـاعی بـراي جامعـه مـدنی از نظـر                 هـا و چـالش      ظرفیـت ) بندي  رتبه(

آزمـون فریـدمن آزمـون ناپارامتریـک      . شده است    از آزمون فریدمن استفاده    ،پاسخگویان
 در Fمتغیــر ترتیبـی و معــادل آزمــون  بنــدي میــانگین در سـطح   بـراي مقایــسه و رتبـه  

کنـد کـه محقـق بخواهـد          این آزمون زمانی کاربرد پیدا می     . هاي پارامتریک است    آزمون
نظرات یک گروه را در موضوعات مختلف مورد بررسی قرار دهد و بر اساس نظـرات                 

ر یا نظرات معنـادا   (بندي معنادار     پاسخگویان، اولویت هرکدام از موارد را بر اساس رتبه        
براي روایی و پایایی ضـمن توجـه بـه    . مشخص کند) پاسخگویان به هرکدام از متغیرها 

آمـده از مـصاحبه، تـشخیص        دسـت   انتخاب نمونه صحیح و کارآمد، غناي اطالعات بـه        
 و عوامل کلیدي و غیرکلیدي و قدرت تحلیل محقق از روش ارزیابی لینکولن و گوبـا             

  . صورت ترکیبی استفاده شد رسول بهبرخی راهبردهاي اعتبار و اعتماد جان ک
هاي پژوهش، بـا چهـار      پذیري یافته   در این قسمت براي حصول اطمینان از انتقال       

انـد در مـورد روش      متخصص آشنا به روش مصاحبه که در پژوهش مـشارکت نداشـته           
سازي، نحوه کدگذاري و تحلیل آن مشورت         انجام کار، نحوه انجام مصاحبه، نحوه پیاده      

اي کـه سـعی    گونـه   از فن مقایسه دائم استفاده شد به      ،پذیري  ین براي اطمینان  همچن. شد
شده در تنظیم کدها، ضمن ارزیابی دقیق و صحیح، دائماً کدها با کدهاي اولیه مقایسه و   

در خصوص تقویت اعتماد پـژوهش      .  تطبیق داده شوند   ،همه کدها با اهداف و سؤاالت     
ر براي کدگـذاري چنـد نمونـه مـصاحبه جهـت       ها، از دو کدگذا     ضمن مرور مکرر داده   

در ضمن روند تحقیق و پردازش  . کسب اطمینان از یکسانی دیدگاه کدگذار استفاده شد       
تـشریح جزییـات    . آن در اختیار دو پژوهشگر قرار گرفت تا روند کـار را کنتـرل کننـد               

تاي ها، نحوه و منطق انتخـاب نمونـه نیـز در راسـ     وتحلیل داده روش گردآوري و تجزیه   
                                                   

1. Lincoln & Guba 
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ی، روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوایی    در بخش کم  . تقویت اعتماد صورت گرفت   
هـاي جدیـد،      از نوع صوري با مشارکت بیش از پانزده استاد دانشگاه در حـوزه رسـانه              

هـا، پرسـشنامه    پـس از اعمـال نظـرات آن   . جامعه مدنی و روش تحقیق صورت گرفت     
در نهایت پایایی   .  نفر از فعاالن مدنی قرار گرفت      40نهایی براي تعیین پایایی در اختیار       

 گویـه  16ضـریب آلفـاي کرونبـاخ بـراي       . از طریق ضریب آلفاي کرونباخ سنجیده شد      
  . بوده است78/0 گویه چالش 12 و براي 75/0ظرفیت 
  

  هاي پژوهش یافته
  هاي اجتماعی مجازي براي جامعه مدنی هاي شبکه ظرفیت

 كها و عالیق مشتر کشف همسانی -
گیري جامعه مدنی کشف  شوندگان معتقدند با توجه به اینکه الزمه شکل مصاحبه
هاي اجتماعی باعث کشف و  ها و عالیق مشترك شهروندان است، شبکه همسانی

ها، عالیق، منافع و خطرات مشترك و در نهایت باعث تیم سازي  خودآگاهی از همسانی
توانند به شناخت این  ها می شبکه«. دنشو و فعالیت تشکیالتی آنان در جامعه مدنی می

م استاد (» هاي مشترك کمک کنن و باعث تیم سازي شوند ها، منافع و ویژگی همسانی
  .) سال65/ مرد/ علوم سیاسی

  
 معرفی نابهنجاران جامعه مدنی -

هاي کمک به بهبود  شوندگان معتقدند با توجه به اینکه یکی از راه مصاحبه
هاي  فتارهاي نابهنجار و عامالن آن هست، شبکهوضعیت جامعه مدنی معرفی ر

د این رفتارهاي نابهنجار را منتشر و نسبت به کژروي نتوان اجتماعی در سطح وسیع می
ها  نهادهاي مدنی محیط زیستی با کمک شبکه«. دنآن در جامعه واکنش ایجاد کن

م فعال ( »دکنن معرفی میرا اقدامات تخریبی و رفتارهاي نادرست و حتی افراد متخلف 
  .) ساله58/ زن/ مدنی
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 هاي مدنی گفتگو در مورد چالش -

ظرفیت دیگر، امکان گفتگو در خصوص موضوعاتی است که باعث تهدید و 
شوندگان با طرح این  زعم مصاحبه به. شود تحدید جامعه مدنی، نهادها و احزاب می

شود و  یها و بحث در مورد آن، اجماع براي حل موضوع بیشتر م موضوع در شبکه
کنند که  هاي اجتماعی کمک می شبکه«. شوند تر می اعضا نسبت به آن موضوع حساس

افراد در مورد موضوعات حساس و چالشی جامعه مدنی، مطالبات مدنی و کنشگران 
  .) ساله57/ مرد/ شناس م جامعه( »حل برسند مدنی گفتگو کنند و به راه

  
 جریان آزاد اطالعات -

دند با توجه به اینکه جریان اطالعات در خصوص جامعه و شوندگان معتق مصاحبه
هاي رسمی به دلیل مالحظات سیاسی و اجتماعی داراي  هاي مدنی در رسانه سازمان

هاي موبایلی امکان ارائه اطالعات  رسان ها و پیام سانسور و خودسانسوري است، شبکه
براي کنشگران ایجاد هاي رسمی  را در یک فضاي بازتر از فضاي رسمی جامعه و رسانه

کنند تا انتشار اخبار و اطالعات در یک فضاي  آنان به جامعه مدنی کمک می. کنند می
ها  ها مثبت شبکه یکی از ویژگی«. باز در اختیار کنشگران مدنی و شهروندان قرار گیرد

م استاد (» براي جامعه مدنی انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات براي شهروندان است
  .) ساله65/ مرد/ طاتارتبا

  
 گسترش قلمرو فعالیت مدنی -

عنوان  هاي اجتماعی به شوندگان با تأکید بر ویژگی پوشش جهانی شبکه مصاحبه
هاي  یک امکان براي تسهیل تحقق و توسعه جامعه مدنی معتقدند این ویژگی شبکه

دنی هاي جامعه م شماري را براي کنشگران و سازمان هاي بی مجازي امکانات و فرصت
عنوان یک بازیگر اصلی در جامعه  پدید آورده تا صداهاي آنان شنیده شود و بتوانند به
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بوك و اینستاگرام باعث شدن که بتوانیم حامیان زیادي از  فیس«. مدنی ایفاي نقش کنند
  .) ساله46/ زن/ م فعال مدنی( »سراسر جهان براي جمعیت خود پیدا کنیم

  
 ها رسان ها و پیام تعدد و تنوع مخاطبان در شبکه -

 اجتماعی براي جامعه مدنی وجود مخاطبان يها  شبکههاي یکی دیگر از ظرفیت
. هاست ها و قابلیت دسترسی آسان به این گروه متنوع و متکثر در فضاي شبکه

هاي مختلف در جامعه مدنی  شوندگان معتقدند که پیچیدگی و وجود حوزه مصاحبه
ها امکان دسترسی به  در این جامعه است که این رسانههاي اجتماعی متنوع  نیازمند گروه

ها و مخاطبان  توانند باعث پیوند بین این گروه حتی می. اند ها را تسهیل کرده این گروه
ها و سالیق مختلف  ها و افراد با ایده ها امکان دستیابی و ارتباط با گروه شبکه«. نیز شوند

  .)ساله 46/ زن/م فعال مدنی( »اند را فراهم کرده
  
   کاهش هزینه فعالیت مدنی-

هاي  با توجه به اینکه منابع مالی نهادها و احزاب محدود است، یکی از ظرفیت
هاي اجتماعی براي جامعه مدنی هزینه اندك و تقریباً رایگان استفاده از این  شبکه
 با هاي مجازي در مقایسه ها و ظرفیت استفاده از شبکه«. ها در فعالیت مدنی است رسانه
هاست که این براي نهادها خیلی اهمیت   هزینه اندك آن،هاي قبل از خودشون رسانه
  .) ساله58/ مرد/ شناس و فعال مدنی م جامعه(» دارد

  
  افزارها ها و نرم گرایش مردم به شبکه -

ها  ها، گرایش و عالقه روزافزون مردم ایران به این شبکه یکی دیگر از ظرفیت
تقدند این عالقه از سویی فرصتی براي نهادهاي مدنی جهت شوندگان مع مصاحبه. است

هاي مدنی  توانند واکنش هاي مدنی و از سوي دیگر مردم می جذب این افراد در فعالیت
در ایران گرایش بسیار فراوان مردم «. خود را در این فضا با کمترین تحدیدها بروز دهند
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مرد / م فعال مدنی(» اي مدنی استبه تلگرام و اینستاگرام یک فرصت عالی براي نهاده
  .) ساله51/

  
 افزارها ها و نرم تعاملی بودن شبکه -

شود  وگو بنا می آنان معتقدند با توجه به اینکه جامعه مدنی بر پایه تعامل و گفت
ها، امکان توسعه جامعه مدنی را بیشتر  ویژگی دوسویگی و تعاملی بودن این فناوري

رویکرد «. شود وگو جامعه مدنی ساخته می یالوگ و گفتدر این فضا بر پایه د. کند می
هاي تلگرامی باعث درگیر شدن داوطلبین و خیرین حامیان مالی و نهادهاي  تعاملی گروه

ها را  کنیم آن ها تعامل می کنیم با آن هاي استفاده می شود ما از ظرفیت این گروه مدنی می
هاي خود را در بین اعضاي گروه بیان  هها نیز دیدگا کنیم آن با اهداف خودمان آشنا می

م فعال ( »انجامد ها در اکثر مواقع سرانجام به حمایت از نهاد مدنی می کنند این بحث می
  .) ساله53/ زن/ مدنی

  
 بندي هواداران و نظراتشان دسته -

بندي و  ها به کنشگران مدنی امکان طبقه دهد شبکه نتایج مصاحبه نشان می
ها  سازي کنش ها به دلیل توانایی در ذخیره فناوري. دهند ن را میوتحلیل هوادارا تجزیه

دهند که به بررسی آماري و دموگرافی  ریزان مدنی می این امکان را به کنشگران و برنامه
توان اطالعات بدست آمده از افرادي  هاي مدنی می در کمپین«. حامیان مجازي بپردازند

م (بندي کرد  لیل و طرفداران و همفکران رو دستهوتح کنند، تجزیه ها را دنبال می که آن
  .)65/ مرد/ استاد ارتباطات

  
  ابزار دفاع از نهادهاي مدنی و حزبی -

شوندگان معتقدند با توجه به اینکه نهادهاي مدنی از سوي دولت و  مصاحبه
ها ظرفیتی براي دفاع نهادهاي  شود، شبکه هاي وابسته به آن کمتر حمایت می رسانه
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مقابل فشارها نهادهاي غیرمدنی و پاسخگویی به اتهامات و شایعات در مورد مدنی در 
هاي اجتماعی ابزار مناسبی براي دفاع از خودمان  در برخی موارد شبکه«. خودشان است

... هایی چون  در برخی موارد رسانه ملی یا حتی خود دولت و شبه دولتی. هست
جریان اینکه ما مجري . ي دفاع از خود نداریماي برا زنند که ما رسانه هایی به ما می انگ

ها جواب  چسبانند، ما از طریق این شبکه  هستیم یا مواردي که به خانواده ما می20:30
  .) ساله47/ مرد/ م فعال مدنی(» را دادیم و از خودمان دفاع کردیم... و ... روزنامه 
  
 ابزار مقاومت مدنی کنشگران در جامعه -

ها  رسان هاي اجتماعی و پیام رفیت مقاومت مدنی شبکهشوندگان بر ظ مصاحبه
آنان معتقدند که با توجه به اینکه امکان اعتراض مدنی و . ویژه تلگرام تأکیددارند به

مقاومت در برابر برخی از تهدیدات جامعه مدنی در دنیاي واقعی ما وجود ندارد و 
 براي مقاومت در این زمینه ها فضایی دهد، این رسانه حاکمیت اجازه این رفتار را نمی

هاي  هاي مجازي بسیار بیشتر از شبکه در ایران امکان مقاومت مدنی در شبکه«. هستند
در خصوص مسئله ضد مدنی فیلترینگ، اآلن تلگرام نماد . واقعی و در جامعه است

  .)67/مرد / فعال حزبی/ م استاد علوم سیاسی( »مقاومت مردم شده
  
  د حلقه ارتباطیارتباط بین اعضا و ایجا -

ها   امکان تقویت ارتباط کاري بین اعضاي نهادهاي مدنی و احزاب توسط شبکه
هاي شهري و مسائل  شوندگان معتقدند به دلیل گرفتاري مصاحبه. ظرفیت دیگر است

کاري امکان ارتباط حضوري، همیشگی و مستمر بین کنشگران مدنی در نهادها و 
کنند که اعضا  رسان این امکان را ایجاد می افزارهاي پیام همکاران وجود ندارد اما این نرم

امروزه تلگرام «. صورت آنالین و در هرلحظه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند بتوانند به
حتی . ستایکی از ابزارهاي بسیار خوبی براي ارتباط من با اعضاء و کارکنان مجموعه 
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م فعال (» کنم ریزي می نترل و برنامههاي شبکه خودمون رو هم ک از این طریق من برنامه
  .) ساله53/ زن/ مدنی

  
 تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی -

هاي اجتماعی با تقویت ارتباطات انسانی بین اعضا باعث تقویت سرمایه  شبکه
ها با ارائه اطالعات صحیح از  این شبکه. دنشو انسانی و سرمایه اجتماعی کنشگران می

هاي  توانند اعتماد جامعه به این تشکل ها می آنبه ان منتسب توانمندي نهادها و کنشگر
اعتماد «. مدنی را جلب کنند و باعث تقویت اعتماد اجتماعی به نهادهاي مدنی شوند

هاي اجتماعی   شبکه،گیره اجتماعی از طریق ارائه خدمات خوب و باکیفیت صورت می
ئه آن در جامعه کمک کنند و می تونند به نهادها در معرفی و ترویج این خدمات و ارا

  .) ساله58/ مرد/ م فعال مدنی(» باعث افزایش این اعتماد در مردم شن
  
 افزایش قدرت انتخاب شهروندان -

هاي بسیار زیادي آشنا   گفتمان وها ها، استدالل ها با ایده ازآنجاکه مردم در شبکه
این . کنند ا انتخاب میاي که به آن مجاورت ذهنی دارند، ر ها ایده شوند، از بین آن می

هاي مدنی مختلف، حتی امکان انتخاب حوزه فعالیت مدنی، نوع  ها با طرح حوزه رسانه
آگوراي «. دنده فعالیت داوطلبانه و شناسایی گردانندگان نهادها را به داوطلبان می

هاي مختلف آشنا  ها و استدالل مجازي جاي هست که کنشگران مدنی میتونن با اندیشه
م استاد علوم (» اینجا قدرت انتخاب من فعال باال میره. انتخاب کننرو هترینش شن و ب
  .) ساله61/ مرد/ سیاسی
  
 بازتابندگی و افشاگري -

هاي اجتماعی در ایران بازتابنده مسائل واقعی  شوندگان معتقدند که شبکه مصاحبه
 دیگر و هاي رسمی و غیررسمی با توجه به محدودیت در رسانه. جامعه ایران هستند
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توانند مسائل روز جامعه  ها هستند که می  این شبکه،دامنه محرمانگی وسیع در حاکمیت
تلگرام ابزار افشاگري فساد سیستماتیک «. افتد بازتاب دهند گونه که اتفاق می را همان

  .) ساله67/ مرد/ فعال حزبی/ م استاد علوم سیاسی(» یک دهه اخیر مسئوالن شده
  

 هاي اجتماعی مجازي براي جامعه مدنی شبکههاي استفاده  چالش

  کنترل حاکمیت بر فضاي مجازي -
هاي اجتماعی  هاي استفاده از شبکه دهد که یکی از چالش نتایج مصاحبه نشان می

آنان معتقدند با توجه . هاست در جامعه مدنی کنترل حاکمیت بر فضاي مجازي و شبکه
است، اما متأسفانه این ترس از کنترل در  آزادي ،به اینکه الزمه فعالیت در جامعه مدنی

نظارت «. ویژه فضاي مجازي در بین کنشگران جامعه مدنی وجود دارد همه ابعاد به
هاي شبکه اجتماعی براي  هاي اجتماعی عامل دیگري از ناکارآمدي حاکمیت بر شبکه

  .) ساله53/ زن/م فعال مدنی(توسعه جامعه مدنی است 
  
  ه از فیلترشکنسیاست فیلترینگ و استفاد -

هاي  چالش بعدي که آنان تأکید داشتند، سیاست فیلترینگ دولت براي شبکه
آنان معتقدند که با . ها و استفاده کنشگران مدنی از فیلترشکن است رسان اجتماعی و پیام

هاي جدید مشخص نیست، استفاده از  توجه به اینکه سیاست دولت در قبال این رسانه
هاي هدف؛ خطر قطع ارتباط یا  قراري ارتباط با داوطلبان و گروهها براي بر این رسانه

هاي  هاي اجتماعی عامل دیگري از ناکارآمدي فیلترینگ شبکه«. ریزش آنان را دارد
همچنین )  ساله59/مرد/ م فعال حزبی(».شبکه اجتماعی براي توسعه جامعه مدنی است

ز فیلترشکن براي فعال مدنی، شوندگان معتقدند با توجه به اینکه استفاده ا مصاحبه
هاي هدف داراي هزینه بیشتر، سرعت اینترنت کمتر و ضعف امنیت  داوطلبان و گروه

بضاعت وجود  هاي هدف کم ویژه در گروه است، احتمال استفاده نکردن توسط آنان به
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کار دارد که به لحاظ مالی و سواد توانایی وبضاعتی سر انجمن من با افراد کم«. دارد
  .) ساله46/زن/ م فعال مدنی(»  ندارنرو ان اده از وي پیاستف

  
 فقدان امنیت در فضاي مجازي -

هاي اجتماعی و تجاوز به حریم خصوصی  چالش دیگر ضعف امنیت در شبکه
دهند که  هاي اجتماعی به کاربران این امکان را می آنان معتقدند شبکه. کاربران است

دو سه سال اخیر «. ی و حزبی شوندراحتی وارد حریم خصوصی کنشگران مدن به
هام  هاي استوري ها توي صفحه خصوصیم یا زیر کامنت تهدیدها، فحش و بدوبیراه

  .) ساله59/ مرد/ م فعال حزبی(» بیشتر شده
  
 هاي اجتماعی  شبکهيناتوانی کنشگران مدنی در استفاده و تولید محتوا -

تند ضعف استفاده شوندگان بر آن تأکید داش چالش دیگري که اکثر مصاحبه
من «. ها و تولید محتواي قوي است هاي شبکه اي کنشگران مدنی از ظرفیت حرفه

هاي جدید و امکانات  شناسم که نمیتونن از این گوشی میرو اي  کنشگران مدنی باسابقه
اي  شوندگان نیز بر استفاده حرفه برخی از مصاحبه) م فعال مدنی(» .آن استفاده کنن
اي و در راستاي  صورت حرفه معتقدند که بسیاري از کنشگران مدنی بهتأکید داشتند و 

بین استفاده و «. کنند هاي جدید استفاده نمی تقویت و توسعه جامعه مدنی از این رسانه
چالشی که . اي که منجر به توسعه جامعه مدنی شود تفاوت وجود دارد استفاده حرفه

  .) ساله65/ مرد/ م استاد ارتباطات( »هاست اآلن هست عدم استفاده مدنی از شبکه
  
 غلبه رویکرد احساسی بر رویکرد عقالنی در فضاي مجازي -

هاي  ویژه در گروه ها به چالش دیگر حاکمیت فضاي احساسی و هیجانی بر شبکه
آنان معتقدند اساس جامعه مدنی بر مدار عقالنیت، منطق و گفتگوي . مجازي است
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ها در ایران هیجانی و احساسی است و این  شبکهاستداللی است، اما فضاي حاکم بر 
فضا کمکی به تحقق جامعه مدنی در فضاي مجازي یا استفاده از آن براي تقویت جامعه 

 طنز و هیجان و در ،اآلن فضاي مجازي ما بیشتر جنبه سرگرمی، فان«. کند مدنی نمی
به جامعه تواند کمک چندانی   این فضا نمی،هاي کالمی دارد برخی موارد خشونت

  .) ساله54/مرد/ شناس فرهنگی م جامعه( »عقالنی مدنی بکند
  
 هاي فضاي مجازي بر جامعه مدنی تسري چالش -

شوندگان معتقدند که فضاي مجازي  دهد که مصاحبه  نشان میها نتایج مصاحبه
هایی چون کنترل توسط حاکمیت،  ها در ایران داراي چالش رسان ها و پیام ویژه شبکه به

 در کالن هاآناز گیري  ، فقدان سیاست روشن در مورد بهرههاها به آن نفی دولتنگاه م
هستند که در صورت استفاده ... جامعه، فرهنگ استفاده درست توسط کاربران و 

د و نشو ها وارد جامعه مدنی نیز می  این چالش،ها بازیگران جامعه مدنی از این شبکه
خود فضاي مجازي در ایران «. دنکن تر می کنندهتر و ش جامعه مدنی الغر ایران را ضعیف

هاي  هاي است که ورود اون به جامعه مدنی باعث چالش اندازي داراي عوارض و سنگ
  .) ساله61/ مرد/ م استاد علوم سیاسی(» جدید براي این جامعه میشه

  
 نافرهیختگی در فضاي مجازي -

هاي مجازي در ایران  شوندگان معتقدند که فضاي حاکم بر شبکه برخی از مصاحبه
اي از جمع اضداد گفتگو و خشونت، استدالل و ناسزا،  یک فضاي نافرهیخته و ملغمه

دهد یا  است که اجازه رشد واقعی به جامعه مدنی را نمی... خودمحوري و دگرخواهی و
هاي  ها و گروه فضاي نافرهیخته فرهنگی در شبکه«. الاقل بستري مناسب براي آن نیست

/ مرد/ شناس فرهنگی م جامعه( » بستر مناسبی براي توسعه مدنیت نیست،رتلگرام کشو
  .) ساله54
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 اعتیاد مجازي کنشگران مدنی -

کنشگران از شوندگان اعتیاد مجازي و وابستگی زیاد برخی  برخی از مصاحبه
هاي اجتماعی مجازي براي جامعه مدنی  هاي شبکه ها را از چالش مدنی به شبکه

قدند درگیري و وابستگی زیاد در فضاي مجازي باعث اعتیاد فرد به آنان معت. دانند می
ی که من یها یکی از عارضه«. شود آن و دوري از فعالیت مدنی و خدمت در نهادها می

 گوشی و هبینم، وابستگی زیادشون ب در بین برخی از داوطلبین جوان جمعیت می
گاریشون در کاري که کاري و سهل ان حضور توي نت هست که برخی موارد باعث کم

  .) ساله53/زن/ م فعال مدنی( »بهشون سپردیم میشه
  
 جاي کنشگري گري به ترویج نظاره -

جاي  گري در فضاي مجازي ایران به ها، حاکمیت روح نظاره یکی دیگر از چالش
شوندگان معتقدند با توجه به اینکه جامعه مدنی مبتنی بر  مصاحبه. روح کنشگري است
رایانه، کنشگران مدنی است؛ این روح غالب بر فضاي مجازي کنش فعال و خردگ

ما در «. کند کاربران ایرانی کمک چندانی به تقویت و توسعه جامعه مدنی در ایران نمی
فضاي مجازي ایران شاهد ترویج اسلکتیویسم در مقابل اکتیویسم هستیم با این روحیه 

/ مرد/ م استاد ارتباطات( »ها کمی سخت است تحقق جامعه مدنی به کمک این رسانه
  .) ساله44

  
 طرح و ایجاد مطالبات کاذب -

چالش بعدي، ایجاد مطالبات کاذب توسط برخی از کاربران و نهادهاي مدنی 
کاذب در فضاي مجازي است که عالوه بر اینکه برخاسته از مطالبات واقعی جامعه 

ایجاد حساسیت مدنی ایران نیست، باعث تخریب جامعه مدنی و تضعیف آن یا حتی 
منفی حاکمیت و دولت نسبت به جامعه مدنی و کنشگران مدنی واقعی در جامعه نیز 
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هایی در توئیتر و اینستاگرام توسط  ها و چالش ما این روزها شاهد پویش«. شود می
ی که در نهادها و یها ظاهر فعال مدنی و سیاسی خارج کشور یا حتی داخلی برخی به

» مشکل اآلن جامعه ما نیست] مطالبات[ که خیلی از اونها ،تیماحزاب فعالیتی ندارن هس
  .) ساله67/ مردم/ فعال حزبی/م استاد علوم سیاسی(

  
 غلبه حاشیه بر متن در فضاي مجازي -

سازي موضوعات  هاي فراوان، برجسته سازي ها، وجود حاشیه یکی دیگر از چالش
گیري بخش اعظمی از اساس توسط کاربران و در کوچک، دامن زدن به شایعات بی

ها  که فعالیت مدنی بر مبناي پرهیز از جدال درصورتی. کاربران به این موضوعات است
ها نشون  فضاي مجازي ایران طی این سال«. اساس و غیرضروري است هاي بی و جنجال

ها  پر از حاشیه. داد که فضاي مناسبی براي گفتگو و حوزه عمومی و جامعه مدنی نیست
  .) ساله65/ مرد/ م استاد ارتباطات( »تهاس و شایعه
  
  برداري کاربران و نهادهاي مدنی کاذب کاله -

ها از نام نهادهاي مدنی  برداري در شبکه چالش دیگر امکان سوءاستفاده و کاله
ازآنجاکه مردم به فعالیت داوطلبانه یا . جهت اخاذي و دریافت پول از شهروندان است

شده است که در   برداران فراهم  امکان براي برخی کالهنهادهاي مدنی اعتماد دارند این
ها به نهادهاي مدنی  ها با ایجاد صفحه و حساب کاربري از شهروندان و اعتماد آن شبکه

هاي فراوونی تو صفحات  ها و شماره کارت حساب ما شاهد شماره«. سوءاستفاده کنند
. وان سمن هیچ جا ثبت نشدنعن کنیم اینا اصالً به ها هستیم که وقتی بررسی می شبکه

/ م فعال مدنی(» جوري دزدي و گدایی تو خیابون بود اآلن تو فضاي مجازي قبالً این
ها  شوندگان بر این باور بودند که برخی سلبریتی  حتی برخی از مصاحبه.) سال66/زن

. زنند توجه حامیان و افزایش تعداد فالوئرها دست به چنین کارهایی می نیز براي جلب
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که سلبریتی معروفیه .... این اواخر مادر حلما یکی از کودکان بیماري خاص از آقاي«
 تونسته پول ،شکایت کرده که بخاطر سوءاستفاده از عکس و اسم دخترش تو اینستاگرام

  .) ساله47/ زن/ م فعال مدنی(» زیادي جمع کنه و هیچی براي درمان اون نده
  

 هاي بندي ظرفیت در خصوص اولویتسنجش نظرات کنشگران مدنی شهر تهران 
  هاي اجتماعی براي جامعه مدنی ایران شبکه

ها و  اهمیت هر یک از ظرفیت) بندي رتبه(بندي  ی پژوهش براي اولویتبخش کم
هاي اجتماعی براي جامعه مدنی ایران از نظر کنشگران مدنی شهر  هاي شبکه چالش

ه است، با توجه به مضامین طور که در بخش روش تحقیق ذکرشد همان. تهران است
براي سنجش نظرات از آن اي طراحی و  هاي کیفی، پرسشنامه احصاء شده در بخش داده

هاي  هاي شبکه ها و چالش کنشگران مدنی شهر تهران در خصوص هر یک از ظرفیت
با توجه به . شده است بندي آنان استفاده اجتماعی براي جامعه مدنی ایران و اولویت

هاي   مضمون براي چالش شبکه12 مضمون براي ظرفیت و 16ش کیفی اینکه در بخ
ها  اجتماعی براي جامعه مدنی ایران احصاء شده است، این پرسشنامه در قسمت ظرفیت

براي پرهیز از طوالنی بودن و .  عبارت است12ها داراي   عبارت و براي چالش16داراي 
جاي ارائه کامل  ها، در مقاله به لرعایت محدودیت تعداد کلمات مقاله و حجیم شدن جدو

طور نمونه در پرسشنامه براي مضمون  به. شده است عبارت از عنوان همان مضمون استفاده
هاي مجازي فضایی براي یافتن افراد  شبکه«کشف همسانی و عالیق مشترك از عبارت 

ده است ش  ، استفاده»عقیده و همسان براي انجام فعالیت مدنی مشترك هستند همفکر، هم
تشریح هر یک . (اختصار فقط عنوان کشف همسانی آورده شده است که در جدول ذیل به

در این قسمت از ) از این مضامین در بخش کیفی ذیل هر مضمون آورده شده است
 در پیوستار ها شده است نظر خود را در مورد هر یک از عبارت پاسخگویان خواسته

اي بود اما به  درجه  پیوستار پنج،نخستکه است ذکر  شایان(اي مشخص کنند  چهاردرجه
  .)شده است نظر حذف صالحدید داوران در اعتبار صوري گزینه بی
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  ها براي جامعه مدنی توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در مورد ظرفیت شبکه -3جدول 
میانگین از   ها ظرفیت

  4 تا 1
خیلی 
  مخالفم

بسیار   موافقم  مخالفم
  موافقم

4/21 کشف همسانی  5/118  5/29  6/41  8/8  

  6/22  5/44  4/23  8/8  79/2  معرفی نابهنجاري مدنی

  9/27  7/48  8/12  4/9  94/2  گرایش مردم به شبکه
  3/19  1/41  8/26  5/11  72/2  گستره فعالیت مدنی

  18  5/56  5/18  7  85/2  جریان آزاد اطالعات

  7/22  6/45  8/18  13  88/2  کاهش هزینه مدنی

  7  9/29  9/39  9/21  22/2  ها شگفتگو در مورد چال

  1/15  2/42  33  8/8  61/2  ارتباط تعاملی
  3/20  5/38  2/24  9/16  65/2  ابزار مقاومت مدنی

  1/22  8/45  1/23  5/7  8/2  ابزار دفاع نهاد مدنی

  8/14  5/45  3/28  2/11  64/2  حلقه ارتباطی

  1/14  4/54  6/20  4/10  51/2  تقویت سرمایه اجتماعی

  7/23  9/33  9/28  9/10  65/2  مخاطبانبندي نظرات  دسته

  25  3/45  6/22  03/7  88/2  تعدد و تنوع مخاطب

  4/9  6/28  7/37  1/23  21/2  قدرت انتخاب

  4/16  1/42  5/25  2/12  55/2  افشاگري

                                                   
 . اعداد به درصد است.  
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  هاي اجتماعی مجازي هاي شبکه بندي ظرفیت  آزمون فریدمن براي اولویت-4جدول 

  نتیجه آزمون  يسطح معنادار  درجه آزادي  ارزش کاي اسکوئر

  تأیید  000  15  681/367

  
دهد، آزمون با ارزش  نشان می 4طور که آزمون فریدمن در جدول  همان

 درصد اطمینان و یک 99 در سطح 15 با درجه آزادي 681/367) دو خی(اسکوئر  کاي
هاي  درصد خطا معنادار است، یعنی بین نظرات کنشگران مدنی در خصوص ظرفیت

ها در بین   معناداري وجود دارد و میزان توجه به این ظرفیتمورد بررسی تفاوت
ها براي جامعه مدنی  که برخی از این ظرفیت نحوي کنشگران مدنی متفاوت است به

بر اساس میانگین نظرات . و برخی اهمیت کمتري دارنداست ایران داراي اهمیت بیشتر 
ه مدنی گرایش زیاد هاي اجتماعی براي جامع ترین ظرفیت شبکه پاسخگویان، مهم

ها و کاهش  بندي نظرات آن ها، دسترسی آسان به شهروندان و دسته شهروندان به شبکه
 کشف همسانی و ،ترین ظرفیت از دیدگاه کنشگران اهمیت هاي مدنی و کم هزینه فعالیت

  .عالیق مشترك، گفتگو در مورد موضوعات مدنی و افشاگري است
  



  

  
  

  
 61 ...  هاي اجتماعی مجازي  هاي شبکه ها و چالش ظرفیت

  
 

 هاي اجتماعی هاي شبکه تهران در مورد چالشسنجش دیدگاه کنشگران مدنی شهر 
  مجازي براي جامعه مدنی

  
  ها براي جامعه مدنی هاي شبکه  توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در مورد چالش-5جدول 

خیلی   میانگین  ها چالش
  مخالفم

بسیار   موافقم  مخالفم
  موافقم

  5/18  8/45  7/24  3/8  72/2  سیاست فیلترینگ
  7/11  4/47  4/29  6/9  60/2  کنترل توسط حاکمیت
  19  3/56  5/18  4/4  90/2  ضعف استفاده مدنی
  2/11  4/41  7/30  5/14  41/2  ضعف امنیت مجازي
  9/9  9/33  2/37  9/16  32/2  غلبه حاشیه بر متن

  2/11  37  3/34  8/14  37/2  غلبه احساسات بر عقالنیت
  4/17  8/38  37  7/6  66/2  کنشگري_گري  نظاره

  6/22  5/39  2/24  5/12  71/2  طرح مطالبات کاذب
  13  6/40  5/38  7/5  58/2  برداري مدنی کاله

  6/3  4/28  8/45  20  1/2  تسري چالش فضاي مجازي
  9/16  8/39  3/28  2/12  56/2  اعتیاد مجازي

  1/9  2/36  2/37  4/16  21/2  نافرهیختگی فضاي مجازي
  

  اعی مجازيهاي اجتم هاي شبکه بندي چالش  آزمون فریدمن براي اولویت-6جدول 
  نتیجه آزمون  سطح معناداري  درجه آزادي  ارزش کاي اسکوئر

  تأیید  000  11  453/188
  

دهد، آزمون با ارزش   نشان می6طور که آزمون فریدمن در جدول  همان
 1 درصد اطمینان و 99 در سطح 11 با درجه آزادي 453/188) دو خی(اسکوئر  کاي

هاي  کنشگران مدنی در خصوص چالشدرصد خطا معنادار است، یعنی بین نظرات 
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ها در نزد آنان  مورد بررسی تفاوت معناداري وجود دارد و اهمیت هر یک از چالش
ها براي جامعه مدنی ایران مهم  زعم آنان برخی از این چالش که به نحوي متفاوت است به

که توان بیان داشت  بر اساس میانگین نظرات پاسخگویان می. اهمیت هستند و برخی کم
اي کنشگران از  ها براي جامعه مدنی؛ ضعف استفاده حرفه هاي شبکه ترین چالش مهم

ها توسط دولت، وجود مطالبات  ها براي جامعه مدنی، سیاست فیلترینگ شبکه شبکه
ترین چالش تسري مشکالت فضاي  اهمیت گري و کم مدنی کاذب و غلبه روحیه نظاره

  .تن و نافرهیختگی فضاي مجازي استمجازي بر جامعه مدنی، غلبه حاشیه بر م
  
  گیري بندي، بحث و نتیجه جمع
 چالش 12 ظرفیت و 16نظران ایرانی  هاي پژوهش بیانگر این هستند که صاحب یافته

البته این . اند هاي اجتماعی براي جامعه مدنی ایران مطرح کرده براي استفاده از شبکه
هاي مدنی فعالیت دارند،  ر سازمانها از نظر کنشگران مدنی که د ها و چالش ظرفیت

دهد که کنشگران مدنی معتقدند  ها نشان می یافته. هاي گوناگونی هستند داراي اهمیت
ها، دسترسی آسان به مخاطبان و  ضریب نفوذ باال و گرایش زیاد کاربران ایرانی به شبکه

ا، آزادي ه هاي متکثر و متعدد، پایین بودن هزینه فعالیت مدنی در فضاي شبکه گروه
ها براي دفاع  عمل در ارسال و دریافت اطالعات مربوط به حوزه مدنی، استفاده از شبکه

از نهادها و کنشگران مدنی، معرفی رفتارهاي نابهنجار مدنی و افراد نابهنجار از طریق 
در حد زیاد بهره از آنها هایی هستند که کنشگران مدنی  ها، ازجمله ظرفیت شبکه

ها براي کشف   از نگاه آنان، کنشگران نتوانستند از ظرفیت شبکهدر ضمن. برند می
همسانی و عالیق، گفتگو در مورد موضوعات چالشی، افشاگري و بازتابندگی، ابزار 

  . خوبی استفاده کنند مقاومت مدنی کنشگران در جامعه و ایجاد حلقه ارتباطی به
ن مدنی در سراسر جهان، ها براي ارتباط با فعاال همچنین استفاده از ظرفیت شبکه

بندي نظرات مخاطبان و تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی در حد  امکان آشنایی و دسته
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نشان داد که ویژگی ) 2017(طور که مطالعات اُمیرژانوف  همان. بسیار ضعیف قرار دارد
 سه ظرفیت بارز ، کاهش هزینه وسازي مطالبات مدنی آزادي اطالعات در شبکه، جهانی

ي توسعه جامعه مدنی چین و قزاقستان بوده است؛ در این پژوهش نیز این سه از برا
ها حتی با  این یافته. ها براي جامعه مدنی ایران نیز هستند هاي شبکه ترین ظرفیت مهم

در برزیل در خصوص ظرفیت کاهش هزینه فعالیت ) 2017(مطالعات ویرا و فرییرا 
. ي و دفاع از نهادهاي مدنی مطابقت داردمدنی، آزادي عمل در فعالیت مدنی مجاز

در ) 2010( کاپالن و هاینلین  وها در مورد شبکه) 2012(طور که راینی و ولمن  همان
هاي فنی و ساختاري خود  هاي اجتماعی معتقد هستند که برخی ویژگی مورد رسانه

تبدیل آن به ها در جامعه و  تواند ظرفیت مناسبی براي استفاده از این رسانه ها می شبکه
هاي پژوهش نیز بیانگر این است که بخشی از  اي شده داشته باشد، یافته جامعه شبکه

 برخاسته از همین ،هاي جدید براي توسعه جامعه مدنی هاي این رسانه ظرفیت
  . ها است هاي فنی و ساختاري خود شبکه ویژگی

ی یها یتگستره پوشش جهانی، سرعت انتشار باال و گردش آزاد اطالعات ظرف
د و امکان این توانمندي را به نهاي تعاملی وجود دار هستند که به لحاظ فنی در رسانه

د که در هر جا، هر زمان و با کمترین محدودیت و سانسور به انتشار نده فعال مدنی می
طوري که  ها همان در کنار این ویژگی. اقدام نمایدپیام در راستاي فعالیت مدنی خود 

) خود ـ تولید، خود ـ گردان و خود ـ گزین( در خصوص کاربري فعال )2009(کاستلز 
شوندگان نیز به فعالیت قوي کاربر،  ها معتقد است، مصاحبه و ارتباط با مخاطبان شبکه

ایجاد ارتباط تعاملی با مخاطبان، دسترسی به مخاطبان فراوان و متنوع که یکی از 
عنوان ظرفیت نگاه  جامعه مدنی هستند بههاي اصلی نهادهاي مدنی و متعاقب آن  سرمایه

  . کنند می
در خصوص امکان ) 2017(و امیرژانوف ) 2010(برخالف پژوهش گرهاردس 

وگو در مورد  ها تاکنون امکان گفت ها، کنشگران مدنی معتقدند شبکه گفتگو در شبکه



 
 
 
 
 
 
 

  1398، بهار 17هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      64

طور که ولمن و همکاران  همچنین همان. اند موضوعات حساس مدنی را فراهم نکرده
توانند باعث تقویت سرمایه  هاي اجتماعی مجازي می معتقدند که شبکه) 2001(

ها را  هاي شبکه نظران ایرانی نیز یکی از فرصت اجتماعی در جامعه شوند، صاحب
هاي کمی در  د، فرصتی که بر اساس یافتهندان هاي اجتماعی و انسانی می تقویت سرمایه

 کمی از این کنشگران از این فرصت در بین کنشگران مدنی مهیا نشده است و بخش
  .کنند جامعه مدنی ایران استفاده می

و ) 2012(طور که در پژوهش کیگو و کاوازاکی  ها، همان در خصوص چالش
ترین چالش، ضعف استفاده  شد که مهم وضوح دیده می به) 2012(الوجوي و سیکتون 

ترین چالش  هش نیز مهمهاي اجتماعی است، در این پژو اي کنشگران از رسانه حرفه
ها براي توسعه  رسان ها و پیام اي کنشگران مدنی از شبکه جامعه مدنی استفاده غیرحرفه

در مورد ) 2017(طور که تحقیق اُمیرژانوف  همچنین همان. جامعه مدنی ایران است
جامعه مدنی قزاقستان و چین نشان داد که سیاست فیلترینگ اجازه فعالیت مدنی در 

اي دولتمردان در اعمال   در اینجا نیز سیاست سلیقههزي را محدود کردفضاي مجا
  . ویژه بعد از فیلترینگ تلگرام چالش جدي براي جامعه مدنی کشور بود فیلترینگ به

وجود ) 2017(آور  طور که توفیکچی در کتاب توئیتر و گاز اشک در ضمن همان
هاي مدنی در  را یکی از چالشها  حال زیاد در شبکه کننده و درعین مطالبات گمراه

هاي این پژوهش بیانگر این است که این چالش در جامعه  داند، یافته فضاي مجازي می
گري  در خصوص نظاره. نظران و کنشگران مدنی بود مدنی ایران مورد تأکید صاحب

ترین چالش  در برزیل مهم) 2017(ها نیز اگرچه ویرا و فرییرا  کنشگران مدنی در شبکه
تفاوتی مطرح کرده بودند در این پژوهش نیز  گري و بی ران مدنی برزیلی را نظارهکنشگ

. شده است عنوان چهارمین چالش مهم توسط کنشگران مدنی مطرح این چالش به
 کالهبرادري مدنی، ضعف امنیت مجازي هاي چون دهد چالش ها نشان می همچنین یافته

  .و اعتیاد مجازي حائز اهمیت است
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هایی که فعاالن مدنی بر آن تأکیددارند  ها و چالش ا توجه به ظرفیتدرمجموع ب
از این ) استفاده مدنی(اي  توان نتیجه گرفت که نداشتن سواد الزم براي استفاده حرفه می

هاي نوظهور  هاي مدنی این رسانه ها در فعالیت مدنی باعث شده است که ظرفیت شبکه
هاي مدنی چون ایجاد همسانی، تقویت  ن به جنبهمغفول بماند و فعاالن در استفاده از آ

هاي  هاي اعتمادسازي و گفتگو در مورد چالش سرمایه اجتماعی و انسانی، ایجاد حلقه
مانند (هاي فنی  همچنین تمرکز استفاده بر اساس ظرفیت. مدنی کمتر تمرکز کنند

ان در سراسر ها، ارتباط با مخاطب بندي نظرات آن دسترسی به مخاطبان و ضعف در دسته
، استفاده مقطعی در )ها جهان بدون کمترین بسیج سازي و ترغیب به حضور در کمپین

برخی مواقع چون زمان حوادث و بالیاي طبیعی، استفاده از تلگرام، اینستاگرام، توئیتر 
هاي  هاي خاص هر یک، بیانگر این است که استفاده از ظرفیت بدون توجه به ظرفیت

 مقطعی و  بوده وهاي مدنی فاقد برنامه مدون و مشخص ازمانها در س این رسانه
  . ریزي استراتژیک دارد که این امر نیازمند یک برنامه درصورتی. اي است سلیقه

همچنین چالش کنترل و نظارت حاکمیت بر فعالیت مجازي فعاالن مدنی و 
ی از این در استفاده مدن) پنیک(ها باعث ایجاد ترس و اضطراب  اعتمادي به آن بی

زعم مسئوالن نهادهاي مدنی و اعضاي این نهادها،  که به نحوي ها شده است به رسانه
در کنار این . کنند ها براي فعالیت مدنی خود استفاده می ها از شبکه تعداد کمی از آن

چالش، سیاست فیلترینگ و محدودسازي که باعث تضعیف رابطه شهروندان، 
با . علت استبر شود نیز مزید  هاي مدنی می  سازمانمندان به فعالیت مدنی و عالقه

سازي،  ها براي کمپین توجه به اینکه برخی از نهادهاي مدنی از ظرفیت شبکه
کنند، فیلتر کردن و ایجاد  سازي و حلقه ارتباطی با شهروندان استفاده می شبکه

ها   آنهاي پرطرفدار باعث تضعیف یا حتی قطع ارتباط بین محدودیت در برخی شبکه
  . شده است
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اي و مدنی از  توان بیان داشت ضعف فعاالن مدنی در استفاده حرفه درمجموع می
هاي مدنی، ترس از  جاي ظرفیت ها به  فنی شبکهيها ها، تأکید بر ظرفیت این رسانه

هاي اجتماعی  کنترل شدن و مجازات توسط حاکمیت، اعمال سیاست فیلترینگ بر شبکه
 باعث شده است که جامعه مدنی مبتنی ، خود نهادهاي مدنیپرطرفدار و ضعف درونی

ها و  با توجه به یافته. اي شده در ایران شکل نگیرد ها یا جامعه مدنی شبکه بر شبکه
هاي  اي شده باید ضمن استفاده از ظرفیت نتایج براي رسیدن به جامعه مدنی شبکه

ی، به آموزش نحوه استفاده هاي مدن هاي نوین ارتباطی و اطالعاتی در سازمان فناوري
اي  در بحث استفاده همچنین باید ضمن استفاده از افراد حرفه. مدنی از آن نیز پرداخت

ریزي مدون و مشخصی براي  اي ـ اطالعاتی در این زمینه، برنامه و داراي سواد رسانه
 در این. مدت داشت ها در طی یک برنامه بلند، میان و کوتاه استفاده از این رسانه

نیازهاي آن در جامعه مدنی واقعی،  ها و پیش ریزي باید به ظرفیت هر یک از شبکه برنامه
  . تولید محتواي قوي و توجه به نظرات کاربران توجه داشت

سازي و توجه به آن، غلبه  ی چون سلبریتییها با توجه به اینکه هنوز چالش
الن مدنی در حد ها و نافرهیختگی در بین فعا رویکرد احساسی در فضاي شبکه

در کنار این . شود اي و مدنی دوچندان می ضعیف است، اهمیت آموزش استفاده حرفه
هاي مادي، فنی و  توانمندسازي فردي و سازمانی، دولت و حاکمیت نیز باید ظرفیت

اعتماد به نهادهاي . هاي نوین در جامعه مدنی را فراهم کنند معنوي استفاده از فناوري
گذاري  جاي جلوگیري و کنترل شدید و ایجاد نظام مقررات مدنی، نظارت به

تواند به استفاده   می،هاي مجازي در کشور صحیح براي استفاده از شبکه) رگوالتوري(
هاي اجتماعی مجازي در فعالیت مدنی و تقویت جامعه مدنی در آینده کمک  از شبکه

  .کند
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