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  چکیده

گیري و تداوم ارتباطات اجتماعی، نهادها و  عرصه عمومی میدان حقیقی شکل
اي که ارتباط تنگاتنگی با  هاي اجتماعی از جمله پدیده. هاي مدنی است تشکل

 هاي اجتماعی مجازي ویژه شبکه هاي جمعی به عرصه عمومی دارد، رسانه
در جهان امروز، حاصل فعالیت و تجربه اعضاي یک جامعه در . است
هاي اجتماعی،  کننده مثابه یکی از تعیین تواند به هاي اجتماعی مجازي می شبکه

تمرکز این پژوهش نیز بر . حدودوثغور عرصه عمومی را دستخوش تغییر کند
اسخ به این تر کاوشی است در یافتن پ طور دقیق همین رابطه استوار است و به

هاي اجتماعی مجازي،  در جامعه ما عضویت و فعالیت در شبکهآیا پرسش که 
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توان و قابلیت کنشگران اجتماعی را در عرصه عمومی غیرمجازي تقویت 
کند؟ این پژوهش از نوع تحقیقات تبیینی، کمی، کاربردي و پیمایشی  می

رنت، یورگن منطق آن قیاس است و تمرکز نظري آن بر آراي هانا آ. است
. باشد هاي متأخر در مطالعات عرصه عمومی و رسانه می هابرماس و دیدگاه

هاي دولتی شهر تهران در سال  جمعیت مورد بررسی آن دانشجویان دانشگاه
گیري   نفر است و شیوه نمونه310حجم نمونه این پژوهش، .  است95-1394

هاي تجربی این   یافتهترین ازجمله مهم. اي است آن از نوع احتمالی چندمرحله
نخست، عضویت در تعداد اندکی از : توان به دو مورد اشاره کرد پژوهش می

ها، هیچ نقش  هاي اجتماعی مجازي و یا در تعداد کثیري از آن شبکه
فعالیت در (اي در میزان فعالیت در عرصه عمومی غیرمجازي  کننده تعیین

با افزایش میزان فعالیت دوم، . نداشته است) هاي مدنی ها و تشکل انجمن
هاي اجتماعی مجازي، میزان فعالیت آنان در عرصه  دانشجویان در شبکه

  .یافته است  عمومی غیرمجازي کاهش
هاي اجتماعی مجازي، عرصه عمومی  شبکه :کلیدي  هاي واژه

 غیرمجازي، جامعه مدنی

  
  مقدمه

ات اجتماعی و  ظهور و بروز ارتباط، میدانگاه حقیقی و غیرمجازيعرصه عمومی
خواهی و دیگر  هایی چون برابري، دموکراسی عقالنیت ارتباطی است؛ جایی که ارزش

به . شود هاي متعدد و متفاوت مطالبه و پیگیري می هاي مدرنیته در الیه ارکان و بنیان
سخن دیگر، عرصه عمومی جوالنگاه نهادها مدنی و قلمرویی است که در آن جامعه 

مثابه میدان واقعی کنش و  عرصه عمومی به. کند ود را تجربه می فراز و فرود خمدنی

                                                
1. public sphere 
2. non-virtual 
3. civil society 
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در این میان، . یابد هاي اجتماعی متعددي قبض و بسط می کننده تجربه، توسط تعیین
هایی که امکان تعاملی  ویژه آن دسته از رسانه کنند، به ها نقش حائز اهمیتی ایفا می رسانه

زنند که به لحاظ هستی  ي را رقم میسازند و چیستی امر بودن کنش را فراهم می
این امر، همانا کنش اجتماعی . ، قرابت نزدیکی با سرشت عرصه عمومی دارندشناختی

ها  ، این دست رسانهاین کهولی . است؛ همان سنگ بنایی که جامعه بر آن استوار است
توانند  شود، تا چه اندازه می  یاد میهاي اجتماعی مجازي عنوان شبکه ها به که از آن

بنابراین با . تأمل است  اي قابل همسو با قواعد عرصه عمومی واقعی عمل کنند مسئله
هاي اجتماعی مجازي، توان و  دست مواجه خواهیم شد که آیا شبکه هایی ازاین پرسش

کنند؟ آیا تعدد  تقویت میرا قابلیت کنشگران اجتماعی در عرصه عمومی غیرمجازي 
ها به  اجتماعی مجازي و افزایش میزان فعالیت در آنهاي  عضویت افراد در شبکه

  انجامد؟ تضعیف کنشگري اجتماعی در عرصه حیات اجتماعی می/ تقویت
ها  توان کاوشی همسو با این پرسش اند؛ اما، آیا می هاي این پژوهش ها پرسش این 

در را در نزد اقشار مختلف اجتماعی به انجام رسانید؟ آیا براي طرح چنین سؤاالتی 
توجه ...) فرهنگی، جمعیت شناختی و (میدان اجتماعی، نباید به مالحظات دیگر 

ها و اقشار مختلف اجتماعی بار  اي در نزد افراد، گروه داشت؟ آیا اساساً چنین مسئله
اندیشی، بر جوانان  یکسانی دارد؟ براي هدفمند کردن این پژوهش و پرهیز از خام

ترین عضویت را  سو، بیش چراکه از یک. اعی تمرکز شداي از اقشار اجتم عنوان الیه به
هاي اجتماعی مجازي دارند و از سوي دیگر، پتانسیل فعالیت آنان در عرصه  در شبکه

به اقتضاي تجربی بودن،  .عمومی غیرمجازي بیش از سایر اقشار سنی دیگر است
رو تحقیق باز هم امکانات این پژوهش و تأکید بر دستیابی به آگاهی ژرف، به ناگزیر قلم

بدین ترتیب که از میان قشر جوانان، دانشجویان انتخاب شدند؛ آن هم . محدود شد
  .ند هست هاي شهر تهران مشغول به تحصیل کسانی که در دانشگاه

                                                
1. ontological 
2. virtual social networks 
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  مالحظات نظري
شده، سپس مبادي و چارچوب  در این بخش، نخست مفاهیم اصلی این پژوهش تعریف

  .هاي پیشین بیان خواهد شد وهش با تحقیقها و نسبت این پژ نظري، فرضیه
  مفاهیم) الف

ترین مفاهیمی است که در دوران   عرصه عمومی یکی از مهم:عرصه عمومی
حال مستقل  گرفته و بر فضاها و فرایندهاي ارتباطات اجتماعی آزاد و درعین مدرن شکل
طور  ههاي اجتماعی ب عرصه عمومی قلمرویی است که در آن انسان. کند داللت می

آگاهانه و داوطلبانه و با همکاري و مشارکت با یکدیگر در قالب نهادهاي مدنی، امور 
بنابراین، عرصه عمومی کارکرد . بخشند اجتماعی را به انجام رسانده و سامان می

بخشی و اجتماعی  توان به نظم و انسجام اجتماعی خاص خود را دارد که از آن جمله می
در این قلمرو، افراد با توجه به هر نوع جنسیت و پایگاه .  کردکردن اعضاء جامعه اشاره

) زبان و فرهنگ(اي خود   اقتصادي که دارند، با اتکاء بر دانش کالمی و زمینه-اجتماعی
جویی در مورد مسائل همگانی حق  و نه با عقالنیت ابزاري، از طریق بحث و چاره
  .کنند  عقالنیت مدرن را طی میمشارکت پیدا کرده و فرایند نیل به توافق جمعی و

 یعنی فعالیت در قلمرویی از حیات اجتماعی که در آن :فعالیت در عرصه عمومی
ها،  انجمن(افرادي که در عرصه عمومی . چیزي نظیر افکار عمومی بتواند شکل بگیرد

شده از  هاي هنجارمند وضع عضویت دارند به انواع فعالیت) هاي مدنی اصناف، تشکل
االصول تمام شهروندان باید از امکان دسترسی به  علی. پردازند هاي مدنی میسوي نهاد

در جریان هر مکالمه یا گفتگو که طی آن اشخاص . عرصه عمومی برخوردار باشند
را تشکیل ) عامه(توانند یک اجتماع  شوند می در کنار هم جمع می) حقیقی(خصوصی 

دوستان و آشنایان را دارند، بلکه امکان تنها امکان ارتباط با  دهند و از این طریق نه
شهروندان یا افرادي که در . شود دسترسی و نظارت بر عملکرد مسئوالن نیز فراهم می

اي که تنها به فکر اداره امور  اند در مقام افراد اقتصادي یا حرفه کنار هم جمع شده
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 تابع قواعد اي که مثابه مجامع حقوقی کنند و نه به خصوصی جمع خود هستند عمل می
؛ بلکه یادشدهحقوقی بوروکراسی دولتی هستند و موظف به اطاعت و تبعیت از قواعد 

کنند که بدون اجبار و اضطرار  منزله عموم عمل می شهروندان و افراد خصوصی زمانی به
عالقه مردم یا منافع و مصالح عمومی بپردازند و از این طریق به  بتوانند به مسائل مورد

هاي گروهی و  همچنین به انجام انواع کنش. العات الزم دست پیدا کننداخبار و اط
هاي مختلف مبادرت ورزیده و در این میان به مصاحبت با افراد  دهی تشکل سازمان

هاي  پذیر است که تضمین البته، این امر زمانی امکان. فکر و هم اندیشه خود بپردازند هم
اهم باشد و آزادانه بتوانند به یکدیگر بپیوندند الزم براي گردهم آمدن و اجتماع آنان فر
  ).466: 1381نوذري، (و آزادانه افکار خود را بیان و تبلیغ نمایند 

 به لطف تحوالت صورت پذیرفته در عرصه دانش و :هاي اجتماعی مجازي شبکه
هاي ارتباط اجتماعی از نوع مجازي پدید آمد و  تکنولوژي ارتباطات و رسانه، زمینه

ها را دستخوش  وان یک واقعیت اجتماعی، زندگی اجتماعی گروه کثیري از انسانعن به
تعاملی بودن، همزمانی ارتباط، "هایی چون  ها با داشتن ویژگی این شبکه. تغییر کرد

هاي متقدمی چون رادیو و تلویزیون   متمایز از رسانه"فراگیر بودن و متمرکز بودن
به شکلی که . اند هاي پیشین شده ها و جمع نیمکا شوند و جایگزین بسیاري از هم می

اي از افراد را تحت  زمانی را طلب کنند، طیف گسترده مکانی و هم که عامل هم بدون آن
تأثیر خود قرار داده و یک الزام مشترك به مشارکت همگانی در نگرش شهروندان را 

. کراتیک اداره کنندطور دمو وسیله بتوانند زیست جهان خود را به دهند تا بدین رشد می
شده و تقریباً همه افراد و اعضاي جامعه را  هایی از انحصار نخبگان خارج چنین جمع

  .کنند در این فرایند درگیر می... به محل کار، محل زندگی و جدا از تعلق
هاي اجتماعی مجازي، امکانی براي افزایش تعامالت اجتماعی در  در واقع، شبکه

 با استفاده از یک موتور جستجوگر اینترنتی و افزودن امکاناتی فضاي اینترنت هستند که
گذاري اطالعات را براي کاربران فراهم  خاصیت اشتراك... روم و چون ایمیل، چت
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ها کنشگر  ها محل گردهمایی و تعامل هزاران و حتی میلیون این شبکه. سازند می
 و مرز جغرافیایی و اجتماعی هستند که بدون توجه به فرهنگ، تاریخ، زبان، جنس

کنند  سیاسی فرصت تعامل اجتماعی، تضارب آراء و تبادل اطالعات را ایجاد می
)Pempek & et al, 2009: 228(.  

  
  ها ها و نظریه دیدگاه) ب

 و یورگن اند، هانا آرنت پردازانی که به عرصه عمومی پرداخته از میان نظریه
ي اخالقی و هابرماس، گفتگوي فارغ از آرنت، داور. اي دارند  جایگاه ویژههابرماس

  .دانند فرض عرصه عمومی می اجبار را پیش
هانا آرنت بر مفاهیمی چون حیات ذهن و سه قوه تفکر، خواستن و داوري کردن 

کند که داوري را  ازنظر وي تفکر با گفتگوي درونی خود، ذهن را آماده می. تأکید دارد
گردند که در تعامالت خود به اندیشه و تفکر  میدر این میان، افراد قادر . آزاد سازد

ترتیب آزادانه به کنش در عرصه عمومی  این پرداخته، دست به داوري اخالقی زده و به
افزون بر این، آرنت میان عالیق خصوصی و ). 418-426: 1390آرنت، (بپردازند 

وضع غیرسیاسی او بر این باور است که تمایز روشنی میان م. شود عمومی تمایز قائل می
و خصوصی وجدان و موضع سیاسی و عمومی مشارکت فعاالنه در مسائل جامعه 

ماند؛  بنابراین نقش وجدان فقط در حوزه بازدارندگی فردي باقی می. سیاسی وجود دارد
این عرصه . رود  عالئق عمومی، عالئق جهانی است که از خود فراتر میحالی کهدر

ها را از  توانند آن گذارند و می آن را به اشتراك میعمومی است که شهروندان منافع 
ازنظر او، ). 175: 1380بردشا، (طریق فراتر رفتن از منافع شخصی خود به دست آورند 

  :اي واجد اوصاف زیر است چنین عرصه

                                                
1. Hannah Arendt 
2. Jurgen Habermas 
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رومانتیک به هویت قومی، -رد و انکار هرگونه توسل نئو: ساختگی بودن -
 .یس جامعهعنوان مبناي تأس مذهبی یا نژادي به

توانند با همدیگر مالقات کنند؛  یعنی جایی که افراد می: داشتن فضا و مکان -
شان رأي  طور مجزا و مستقل بر مبناي عقاید شخصی اي از افراد که به پس مجموعه

ولی . تواند عامل وحدت بین شهروندان و افراد باشد بعد فضایی می. بدهند، کافی نیست
د با سهیم شدن در فضاي عمومی و درگیر شدن در توان وحدت مورد بحث فقط می

Canovan ,1990 :(هایی که مشخصه آن نهادها است، به وجود آید  اعمال و فعالیت

145-144(. 

انداز دیگري، یورگن هابرماس بر این موضوع تأکید داشته است که  در چشم
یا گیرد که امکان تأسیس وضعیت کالمی ایده آل  عرصه عمومی درجایی شکل می
 جامعه مدنیهاي خود بر  در بسیاري از گفته وي .گفتگوي فارغ از اجبار میسر باشد

 که کند اشاره میهایی  و جنبشها  سازمان خودانگیخته، هاي انجمن آن دسته عنوان به
 را به شکل هایی واکنشدهند و چنین  می اجتماعی را انجام هماهنگی انعکاس مشکالت

 اي شبکهمدنی شامل  هسته اصلی جامعه. دهند میمی انتقال اي به عرصه عمو یافته توسعه
حل مسئله را در مورد منافع عمومی در مساوات طلب گفتمان که هایی است  از انجمن

. )Habermas ,1996 :367(کند  می نهادینه ،مومیعرصه عیافته  داخل چارچوب سازمان
ها با  بخشند و این شبکه یها هستند که به کنش اجتماعی نظم م از دیدگاه او این شبکه

  .ند هست هاي متفاوت در حال تعامل زیست جهان
از طرف دیگر، هابرماس در پی توضیح ماهیت پویا و پیچیده عرصه عمومی در 
جوامع مدرن برآمده و آن را برحسب فشردگی ارتباطات، پیچیدگی سازمانی جامعه 

به نظر او در عصر .  به درجات مختلف تقسیم کرده است،مدنی و گستردگی فضایی
 تشخیص مسائل و :هاي مدرن وظیفه اصلی عرصه عمومی عبارت است از رسانه

در جهان امروز، عرصه عمومی . مشکالت اجتماعی که نیاز به توجه همگانی دارند
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کند بلکه باید به تعامل با نهادهاي مختلف  عنوان ناظر بر حکومت عمل می تنها به نه
االذهانی تصور  مثابه ساختار ارتباطی و بین رصه عمومی را بهچنانچه ع. حکومت بپردازد

ها در میان مردم، امکان بازسازي عرصه  جمعی و نفوذ آن کنیم، با گسترش وسایل ارتباط
  .)Habermas ,1999 :350 & 360(پذیر خواهد بود  عمومی امکان

ها  نجمنامروزه با توجه به ماهیت پلورالیستی جامعه مدنی و عرصه عمومی، هم ا
توانند، شرایط و امکانات ایجاد عرصه عمومی کارآمد را  هاي مجازي می و هم شبکه

هاي  هاي خودانگیخته افراد و شبکه ها و کنش واسطه فعالیت ها به انجمن. مهیا کنند
واسطه نظم بخشیدن به کنش اجتماعی و پیوند دادن افراد با فواصل  مجازي به

اي که از  ولی مسئله. دارند متفاوت در این راستا قدم برمیهاي  جغرافیایی زیاد و دیدگاه
شده است کنش  رفت عرصه عمومی از افول مطرح گذشته تاکنون در ارتباط با برون

وي بر این . )Habermas ,1996 :350(ارتباطی و عقالنیت ارتباطی نهفته در آن است 
عمومی وجود یافتگی عرصه  گیري و توسعه باور است که شرط الزم براي شکل

عقالنیت ارتباطی است و مشخصه عقالنیت ارتباطی، انتقاد عقالنی یعنی به بوته نقد 
: 1389هابرماس، (گذاشتن موضوعات مورد مباحثه با استفاده از توان عقالنی است 

در جامعه باید امکان گفتگوي باز وجود داشته باشد که کند  هابرماس بیان می). 26
وي اندیشه . شرایطی بتوانند یکدیگر را آزادانه نقد کنند نینکه افراد در چ طوري به

کند که در شرایط  دهد و تشریح می گفتگوي باز را در هسته اخالق ارتباطی قرار می
گفتگوي باز، فرد ناچار است به نظرات دیگران گوش بدهد و یک نوع حس احترام 

ویت،  اوث(شود  ده میحترم شمرمگردد که حقوق انسانی  متقابل در گفتگو ایجاد می
  .نیازمند عقالنیت ارتباطی است بنابراین نیل به تفاهم). 167: 1386

هاي  ویژه شبکه هاي جمعی به هاي متأخر و امروزین، ارتباط رسانه در دیدگاه
اي  حتی پاره. شود مثابه پیوندي تنگاتنگ معرفی می اجتماعی مجازي با عرصه عمومی به

هاي اجتماعی مجازي بر عرصه   و سخن از تقدم علّی شبکهاز محققان، پا فراتر نهاده
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 معتقد است که عرصه عمومی براي نمونه، جیمز بومن. عمومی غیرمجازي دارند
او به پیروي از هابرماس . هاي مجازي به وجود بیاید تواند به کمک ارتباطات و شبکه می

 با واسطه تکنولوژي نیاز کند که عرصه عمومی به تعامالت برآمده از ارتباطات اشاره می
ها نیز براي حفظ عمومیت خود نیاز  واسطه ازجمله انجمن دارد، همچنین به فضاهاي بی

ها و  هاي جامعه مدنی ازجمله انجمن کند که این وظیفه سازمان وي اذعان می. دارد
NGO اي براي ارتباط، عمومیت را  هاي مختلف است که به کمک وجود ابزار و رسانه

 سایبر ایجاد کرده و کاربران منفعل فضاي اجتماعی را به کسانی تبدیل کنند در فضاي
این . که در فضاي عمومی با افکار عمومی و ارتباطات متقابل خود دلمشغول باشند

عنوان کاربر،  برند اما نه به هاي اجتماعی مجازي را به کار می ها اینترنت و شبکه سازمان
ي خود را خلق کرده، تعامالت را ترویج کرده و ها به کمک اینترنت فضا بلکه آن

  .)Bohman, 2004: 12-13(دهند  اطالعات را در دسترس قرار می
هاي اجتماعی مجازي را معادل عرصه عمومی  برخی دیگر از پژوهشگران، شبکه

 معتقد است که هنوز هیچ جا و مکان زي پاپاچاریسی براي مثال، زي. کنند قلمداد می
در حال حاضر افرادي که . هاي واقعی وجود ندارد تباطات و تشکیل جمعواقعی براي ار

ازلحاظ فرهنگی، ایالت و کشور گوناگون هستند، هرگز قادر به گردهم آمدن و بحث در 
شوند و خودشان را  صورت آنالین دورهم جمع می مورد مسائل مختلف نیستند، ولی به

کنند و حتی افق  گیر میهاي مختلف مجازي در عرض چندین ساعت در در بحث
او و محققان دیگري به بحث . دهند هاي فرهنگی متنوع گسترش می یکدیگر را با دیدگاه

اند و به این  هاي مرتبط با اینترنت پرداخته آوري  فرهنگی فن- و بررسی پتانسیل سیاسی
ضاي اند یک ف هاي مرتبط با آن توانسته آوري اند که تاکنون اینترنت و فن نتیجه رسیده

اند، ولی این فضا  عمومی را ایجاد کنند ولی هنوز تشکیل عرصه عمومی واقعی را نداده

                                                
1. James Bohman 
2. ZiZi Papacharissi 
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 ,Papacharissi(تواند ابزار مفیدي براي احیا و تقویت عرصه عمومی واقعی باشد  می

2002: 12 & 15(.  
  
  چارچوب نظري پژوهش) ج

ي اجتماعی ها این پژوهش در پی تبیین رابطه میان تعدد عضویت افراد در شبکه
 منطق این پژوهش قیاس. ها در عرصه عمومی غیرمجازي است مجازي و فعالیت آن

هاي متأخر در  است و تمرکز نظري آن بر آراي هانا آرنت، یورگن هابرماس و دیدگاه
کننده چارچوب  هاي زیر تعیین رو، گزاره ازاین. مطالعات عرصه عمومی و رسانه است

  :نظري این پژوهش خواهند بود
شدنی است و این امر منوط به مشارکت فعاالنه  عرصه عمومی، قلمرویی ساخته -

 ).آرنت(کنشگران اجتماعی است 

هایی است  عرصه عمومی، فضایی عمومی براي درگیر شدن در اعمال و فعالیت -
 ).آرنت(ها نهادمندي است  که مشخصه آن

ال  ایدهگیرد که امکان تأسیس وضعیت کالمی  عرصه عمومی درجایی شکل می -
 ).هابرماس(یا گفتگوي فارغ از اجبار میسر باشد 

االذهانی تصور کنیم، با  مثابه ساختار ارتباطی و بین چنانچه عرصه عمومی را به -
ها در میان مردم، امکان بازسازي عرصه عمومی  جمعی و نفوذ آن گسترش وسایل ارتباط

 ).هابرماس(پذیر خواهد بود  امکان

هاي مدنی،  الیستی عرصه عمومی، در کنار انجمنبا توجه به ماهیت پلور -
واسطه نظم بخشیدن به کنش اجتماعی و پیوند  توانند به هاي اجتماعی مجازي می شبکه

هاي متفاوت شرایط و امکانات ایجاد  دادن افراد با فواصل جغرافیایی زیاد و دیدگاه
 ).هابرماس(عرصه عمومی کارآمد را مهیا کنند 

                                                
1. deduction 
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  هاي پژوهش فرضیه) د
 :هاي زیر تمرکز شده است هاي پژوهش، بر فرضیه در این مقاله بر پایه پرسش

هاي اجتماعی مجازي   در شبکه1)یکایک کنشگران(هرچه تعدد عضویت افراد  -
 .یابد ها نیز گسترش می افزایش یابد، میزان فعالیت در عرصه عمومی غیرمجازي آن

ی از میزان فعالیت آنان میزان فعالیت افراد در عرصه عمومی غیرمجازي، تابع -
 .هاي اجتماعی مجازي است در شبکه

ها عضویت دارند، میزان  هاي اجتماعی مجازي که افراد در آن گوناگونی شبکه -
 .سازد فعالیت در عرصه عمومی غیرمجازي را متنوع می

 

  هاي پیشین نسبت این پژوهش با پژوهش) هـ
تعددي درباره عرصه هاي م اکنون در جامعه علمی و دانشگاهی ما پژوهشت

صورت مستقل و مجزا از یکدیگر به انجام  هاي اجتماعی مجازي به عمومی و یا شبکه
نگاهی بر رابطه میان این دو  ها نیم شماري از آن ولی تعداد انگشت. رسیده است

شوند که پرسش اصلی آنان  هایی یافت می در میان این تعداد اندك، پژوهش. اند داشته
هاي اجتماعی  هاي عرصه عمومی غیرمجازي با مختصات شبکه  ویژگیناظر بر انطباق
به سخن دیگر، کاوش این دست از تحقیقات بر این پرسش کلی استوار . مجازي است

 دسته قابل تشکیل است؟/ شده شده که آیا عرصه عمومی در فضاي مجازي تشکیل
هاي  رصه عمومی و شبکهاي به رابطه متقابل میان ع ها، تا اندازه دیگري از این پژوهش

گرایی شده  اند، ولی در تعریف عرصه عمومی دچار تقلیل اجتماعی مجازي توجه داشته
هاي مدنی  و براي مثال، حدودوثغور این عرصه را به اقتضاي تحقیقشان به فعالیت

                                                
-       منـد هـستند کـه     هاي موجود، هر یک از افراد جامعه از این امکان بهـره     ه ظرفیت  در حال حاضر و با توجه ب

.داوطلبانه در یک یا چند شبکه اجتماعی مجازي عضویت داشته و فعالیت کنند
-1385(و میناوند ) 1391(السادات  سید علوي و نقیب:  رجوع کنید به تحقیقاتی چون.(
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تنها نسبت میان  که در پژوهش حاضر، نه  حال آن1.اند دانشجویی در دانشگاه تنزل داده
دیده مورد توجه است، بلکه تعریف و شناسایی عرصه عمومی نیز در حد این دو پ

شده از سوي صاحبنظرانی چون  گسترده و پذیرفتنی آن و مبتنی بر مرزبندي عرضه
به سخن دیگر، تعریف عملیاتی عرصه عمومی . آرنت و هابرماس صورت گرفته است

دهد  ی را پوشش میدر این پژوهش همسو با تعریف نظري آن است، یعنی کل قلمروی
طور آگاهانه و داوطلبانه و با همکاري و  هاي اجتماعی به انسان/ که در آن شهروندان

مشارکت با یکدیگر در قالب نهادهاي مدنی، امور اجتماعی را به انجام رسانده و سامان 
از سوي دیگر، این پژوهش در زمانی به انجام رسیده که امکان دسترسی به . بخشند می

هاي اجتماعی مجازي بیش از  هاي تعاملی اینترنتی یا شبکه  متنوعی از اپلیکیشنمجموعه
رسانه، پیام « که  لوهان گذشته فراهم بوده است و چنین امري به اعتبار این گزاره مک

تواند ساختار دنیا و حیات اجتماعی را دگرگون سازد،  اي می ، و هر رسانه»است
  .کند ان میضرورت انجام چنین تحقیقی را دوچند

  
  مالحظات روشی

، کمی و کاربردي قرار دارد  این پژوهش در زمره تحقیقات تبیینی:روش تحقیق
  .و روش آن پیمایش است

 به اقتضاي کاربرد روش پیمایش، در این پژوهش از :ها تکنیک گردآوري داده
 قرار رمدنظ نشانگرها ابتدا پرسشنامه تدوین براي. تکنیک پرسشنامه استفاده شده است

صورت ساده و یا بر پایه طیف  ، بهپرسشنامه االتؤس ها، آن اساس بر سپس و گرفته
  .ندشد طراحیلیکرت 

                                                
-1390(سعیدي مقدم :  مانند.(  

2. explanatory research 
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جا که این پژوهش در رده تحقیقات   از آن:ها وتحلیل داده هاي تجزیه تکنیک
هاي آماري مرتبط  هاي آن، از تکنیک تبیینی و کمی قرار دارد، بنابراین براي تحلیل داده

  .هاي تک متغیره و دومتغیره استفاده شده است لیلبا تح
گیري این پژوهش که   اعتبار ابزار اندازه:گیري  ابزار اندازهاعتبار و پایایی

. اي محقق ساخته است بر اساس اعتبار صوري و سازه سنجیده شده است پرسشنامه
و ) طاتشناسان و خبرگان علم ارتبا جامعه(اعتبار صوري از طریق داوري متخصصان 

در . اعتبار سازه آن از طریق ارتباط بین ابزار سنجش با چارچوب نظري حاصل شد
بحث پایایی از شیوه بررسی همسازي استفاده شد که در این شیوه پاسخ فرد به یک 

در این راستا ضریب آلفاي . شود هاي دیگر مقیاس ارزیابی می گویه در مقایسه با گویه
یی متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش و به سخن دیگر، آمده براي سنجش پایا دست به

هاي اجتماعی مجازي و شاخص فعالیت در عرصه عمومی به  شاخص فعالیت در شبکه
بخش بودن پایایی  شده که حکایت از رضایت  گزارش716/0 و 782/0ترتیب 

  .هاي تحقیق دارد مقیاس
عیت آماري آن  با توجه به اهداف پژوهش، جم:جمعیت آماري و قلمرو زمانی

 1394-95 است که در سال تحصیلی  شهر تهرانهاي دولتی دانشجویان دانشگاه
  .اند مشغول به تحصیل بوده

هاي   با توجه به جمعیت هدف این پژوهش، از گروه:گیري و حجم نمونه نمونه
شرط (به دلیل دستیابی به اعتبار بیرونی . گیري به عمل آمد جمعیتی دانشجویان نمونه

گیري احتمالی استفاده شد و با توجه به گستردگی  ، از نمونه)ها پذیري یافته متعمی

                                                
1. validity & reliability 

-اعم از (هاي مستقر در شهر تهران   جمعیت هدف این پژوهش در ابتدا دربرگیرنده دانشجویان مجموعه دانشگاه
هاي  اي از دانشگاه آمده در پاره ها، به دالیل مشکالت پیش     ولی در مرحله گردآوري داده    . بود) دولتی و غیردولتی  

کرد، جمعیت هدف دستخوش بازتعریف شد و به دانشجویان   نقص چارچوب جمعیتی را ایجاد می     غیردولتی که 
 .هاي دولتی شهر تهران تقلیل یافت دانشگاه
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هاي  اي استفاده شد که ترکیبی از شیوه گیري چندمرحله جمعیت هدف، از طرح نمونه
به این شکل که در مرحله نخست، . اي بود اي و خوشه گیري تصادفی ساده، طبقه نمونه

. ران، عالمه طباطبائی و شهید بهشتی انتخاب شدندبه شیوه تصادفی ساده سه دانشگاه ته
ها بر اساس مقاطع تحصیلی  هاي مختلف هر یک از این دانشگاه سپس در دانشکده

هاي  و همچنین بر پایه رشته) کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري(دانشجویان 
ی، و هاي علوم پایه، انسانی و اجتماعی، فنی و مهندس زیرمجموعه(تحصیلی گوناگون 

براي برآورد حجم نمونه . گیري به عمل آمد اي نمونه اي و خوشه به شیوه طبقه) پزشکی
 درصد اطمینان، حجم نمونه 95بدین ترتیب، با . از برآورد کننده کوکران استفاده شد

  . نفر برآورد گردید310این پژوهش معادل 
  

  هاي پژوهش یافته
  سیماي جمعیت نمونه) الف

 7/58 سال را پوشش داده است که 32 تا 18ین پژوهش، افراد جمعیت مورد بررسی ا
ها دانشجویان زن  آن)  نفر128( درصد 3/41آنان دانشجویان مرد و )  نفر182(درصد 
این افراد بر اساس گروه سنی و .  است33/23میانگین کل سنی این دانشجویان . هستند

  .اند  توزیع شده1 هتحصیلی مطابق جدول شمار
  

  وزیع پاسخگویان برحسب سن و رشته تحصیلیت -1جدول 
 درصد تعداد   

  24 - 18  198 9/63 

  سن 7/28 89  25 - 31
 +32  23 4/7 

 100 310  جمع  
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  7/30  95  علوم انسانی و اجتماعی  
  5/24  76  علوم پایه  

  2/23  72  علوم فنی و مهندسی  رشته تحصیلی
  6/21  67  علوم پزشکی  
  100  310  جمع  

  
ها در چند شبکه اجتماعی   هرکدام از آناین که پاسخگویان بر اساس  توزیعهحون

  .شده است  گزارش2مجازي عضویت دارند در جدول شماره 
  

  هاي اجتماعی مجازي  جدول فراوانی پاسخگویان برحسب تعدد عضویت در شبکه-2جدول 
پاسخگو  تعدد عضویت هر

  هاي اجتماعی در شبکه
فراوانی پاسخگویان 

  )دانشجویان(
  درصد تجمعی  درصد

0  6  9/1  9/1  

1  34  0/11  9/12  

2  38  3/12  2/25  

3  48  5/15  7/40  

4  55  7/17  4/58  

5  42  5/13  9/71  

6  35  3/11  2/83  

7  22  2/7  4/90  

8  19  1/6  5/96  

9  11  5/3  100  
   100  310  جمع
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پاسخگویان در هیچ ) 9/1( بیانگر این است که نزدیک دو درصد 2جدول شماره 
بیشترین تعدد عضویت هر پاسخگویی در . که اجتماعی مجازي عضویت ندارندشب

یابیم  و بر اساس ستون فراوانی تجمعی درمی)  درصد7/17(شده   چهار شبکه گزارش
، در یک تا چهار شبکه )5/56(وهفت درصد جمعیت مورد بررسی  که قریب پنجاه

مشاهده است،  رد نیز قابلاین تعدد عضویت تا نه مو. اجتماعی مجازي عضویت دارند
اند که در نه شبکه  اعالم داشته)  درصد5/3(که یازده نفر از پاسخگویان  نحوي به

  .اجتماعی مجازي عضویت دارند
هاي اجتماعی  در ادامه این روند توصیفی، به فراوانی عضویت در هر یک از شبکه

دهد که در میان  می نشان 3هاي مندرج در جدول شماره  داده. شود مجازي پرداخته می
ترین فراوانی اعضاء و  ، بیش)دانشجویان(ها  شده از سوي کاربران آن  نه شبکه اعالم

بوك،  هاي اجتماعی تلگرام، اینستاگرام، فیس کاربران به ترتیب نزولی متعلق به شبکه
  .آپ، وایبر، الین، کلوب، اسکایپ و وي چت است واتس

  
  هاي اجتماعی مجازي وانی عضویت در شبکه توزیع پاسخگویان برحسب فرا-3جدول 

  تلگرام  شبکه مجازي
Telegram 

 اینستاگرام

Instagram  
 بوك فیس

facebook  
 آپ واتس

WhatsApp  
 وایبر

Viber 

 الین

LINE  
 کلوب

cloob  
 اسکایپ

skype  
  وي چت
Wechat  

  35  85  109  122  171  173  176  202  253  فراوانی
  3/11  4/27  2/35  4/39  2/55  8/55  8/56  2/65  6/81  درصد
  

میزان فعالیت (در گام بعدي، سیماي جمعیت نمونه برحسب متغیر وابسته تحقیق 
در این راستا جمعیت مورد . شود به تصویر کشیده می) در عرصه عمومی غیرمجازي

 طبقه  تا چه اندازه در عرصه عمومی فعالیت دارند، به سهاین کهبررسی بر اساس 
  .اند تقسیم شده

                                                
-         اي سنجیده شده، ولی براي خالصه کردن و نمایش آن در   الزم به توضیح است که این متغیر در سطح فاصله

 .ست، به سطح ترتیبی تنزل یافته ا4جدول شماره 
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  توزیع فراوانی جمعیت نمونه برحسب فعالیت در عرصه عمومی غیرمجازي -4جدول 

  
ن دارد که بیش از سی درصد  حکایت از ای4هاي مندرج در جدول شماره  داده

افزون . جمعیت مورد مطالعه، در عرصه عمومی غیرمجازي هیچ فعالیتی ندارند) 6/30(
سطح پایینی از فعالیت در این عرصه را تجربه ) 6/31(بر این، سی درصد دیگر جمعیت 

 درصد این 7/11 درصد این افراد در حد متوسط است؛ و تنها 26کنند؛ میزان فعالیت  می
  .عیت در سطوح باالي مشارکت در عرصه عمومی غیرمجازي فعالیت دارندجم

  
  ها آزمون فرضیه) ب

ترین رابطه مورد بررسی این پژوهش، یعنی ارتباط  در این مرحله، نخست مهم
هاي اجتماعی مجازي و میزان فعالیت آنان در  میان تعدد عضویت کنشگران در شبکه

اي گردآوري شده به آزمون گذاشته شده ه عرصه عمومی غیرمجازي بر اساس داده
اي بوده است، براي آزمون این  جا که سطح سنجش این دو متغیر فاصله از آن. است

اي  شده که نتیجه رابطه دو متغیري از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته
ست این بدان معنا ا.  به ارمغان آورده است388/0 را با سطح معناداري r=051/0معادل 

هاي گردآوري شده از جمعیت نمونه مورد بررسی، هیچ رابطه  که بر اساس داده
هاي اجتماعی مجازي و میزان  معناداري میان دو متغیر تعدد عضویت افراد در شبکه

  درصد تجمعی  درصد  تعداد  ر عرصه عمومی غیرمجازيفعالیت د
  6/30  6/30  95  بدون فعالیت

  2/62  6/31  98  پایین
  3/88  1/26  81  متوسط

  100  7/11  36  باال
   100  310  جمع
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یعنی رد فرضیه نخست پژوهش؛ یا به . ها در عرصه عمومی وجود ندارد فعالیت آن
هاي اجتماعی مجازي  داد اندکی از شبکهدر تع) دانشجویان(سخن دیگر، عضویت افراد 
اي در میزان فعالیت آنان در عرصه  کننده ها، هیچ نقش تعیین و یا در تعداد کثیري از آن

  .ندارد) هاي مدنی ها و تشکل فعالیت در انجمن(عمومی غیرمجازي 
در آزمون فرضیه دوم نیز از همان منطق آماري پیشین بهره گرفته شد و این نتیجه 

هاي اجتماعی مجازي، میزان  ر آمد که با افزایش میزان فعالیت دانشجویان در شبکهبه با
آمده  دست ضریب همبستگی به. یابد فعالیت آنان در عرصه عمومی غیرمجازي کاهش می

شده که حکایت   گزارش016/0 با سطح معناداري r =-162/0اي معادل  در چنین رابطه
  .از تأیید فرضیه دوم پژوهش دارد

هاي اجتماعی  ها، تأثیر شبکه  گام آخر، بر اساس معیار آماري مقایسه میانگیندر
در ) دانشجویان مورد بررسی(ها  مجازي بر پایه میزان فعالیت و زمان حضور کاربران آن

آپ،  بوك، کلوب، الین، واتس اسکایپ، اینستاگرام، تلگرام، فیس(ها  هر یک از این شبکه
. فعالیت آنان در عرصه عمومی غیرمجازي ارزیابی شد، بر میزان )چت وایبر و وي

حاصل این ارزیابی حاکی از آن است که تفاوت معناداري، در این رابطه و به تفکیک 
بنابراین، سومین فرضیه پژوهش که . مشاهده نیست هاي اجتماعی مجازي قابل شبکه

ها بر  اري آنهاي اجتماعی مجازي و تفاوت در نحوه اثرگذ داللت بر گوناگونی شبکه
  .فعالیت دانشجویان در عرصه عمومی دارد، مردود شناخته شد

  
  بحث و بررسی

اي است که در تجربه پاي نهادن به مسیر صنعتی شدن، بنا به شواهد  ایران کنونی، جامعه
این تجربه تاریخی قدمتی به درازناي . مانده است بسیاري، کماکان در مرحله گذار باقی

اند که  اي نشان داده ها و مطالعات گسترده ول این دوران، بررسیدر ط. یک قرن دارد
اي از عوامل اجتماعی ازجمله فقدان یا ضعف عرصه عمومی تبدیل به موانعی  مجموعه
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آنچه تا . اند اند که زمینه توقف یا کندي جریان گذار در این جامعه را فراهم آورده شده
تاوردهاي اندیشمندان و متخصصان به به امروز گذشته، حاکی از آن است که حتی دس

هاي خصوصی،  ساز وقوف، آگاهی و ایجاد اراده در عرصه این مهم نتوانسته زمینه
جان شود تا شرایط و امکانی براي  مایه و نیمه حکومتی و حتی عرصه عمومی کم

از سوي دیگر، در همین جریان گذار، ورود . رفت از انسداد و امتناع فراهم آید برون
لوژي به این جامعه متوقف نبوده است، ازجمله ورود تکنولوژي ارتباطاتی و تکنو

ویژه ورود مداوم  دست به رخداد وقایعی ازاین. اي و ابزار و ادوات روزآمد آن رسانه
گرایی این جامعه بوده  تکنولوژي مذکور، خود در راستاي اقدامات برآمده از صنعت

تبع آن  توان مسیر صنعتی شدن و به نعتی میچو گویی که با ابزار و امکانات ص. است
که چنین مسیري، الزامات دیگري را طلب  اما غافل از آن. دموکراتیک شدن را پیمود

خورده، عقالنیت ابزاري و  ها، تناسب وسیله و هدف برهم کند که در غیاب آن می
به شکست  ریزي معطوف به توسعه محکوم ارتباطی سترون شده و فرایند برنامه

الزاماتی همچون عرصه عمومی تحکیم شده و به بلوغ رسیده، یعنی میدان . گردد یم
هاي مستقل و  گاه جامعه مدنی؛ یعنی جوالنگاهی که رسانه عقالنیت ارتباطی و جلوه

هاي اجتماعی مجازي را به رکن چهارم یا هر رکن دیگري از دموکراسی بدل  شبکه
؛ و انه و شبکه اجتماعی مجازي متن است و رسپس عرصه عمومی زمینه. سازد می
هرچند که بر این امر واقفیم . بایست میان متن و زمینه، ارتباط و تطابقی برقرار باشد می

  .تواند در درازمدت زمینه را دستخوش تغییر کند که در یک رابطه دیالکتیکی، متن می
هاي  يآور بریم که دسترسی به فن باري، اکنون در جامعه و فضایی به سر می  

هاي  هاي تعاملی اینترنتی یا شبکه اي از اپلیکیشن مجموعه. نوین ارتباطی سهل است
در اختیار همگان است،  [غیررسمی/  رسمی–غیرمجاز / مجاز] اجتماعی مجازي 

ولی عرصه . بندي وجود دارد که براي اعضاي جامعه امکان انتخاب و طبقه نحوي به
                                                

1. context 
2. text 



 
 
 
 
 
 
 

  1396، تابستان 10هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      106

لوغ نیافته است؛ این واقعیت انکار ناشدنی عمومی غیرمجازي ما کماکان ضعیف و ب
حال پرسش این است که در این جامعه، نسبت میان . حیات اجتماعی ایرانیان است

هاي اجتماعی مجازي و فعالیت در عرصه عمومی  عضویت و فعالیت در شبکه
جاست، همین رابطه  غیرمجازي چگونه است؟ دغدغه اصلی و مسئله این پژوهش همین

پس هدف این پژوهش شناسایی . دهد له مداري این پژوهش را شکل میاست که مسئ
هاي اجتماعی مجازي و عرصه عمومی  ارتباط میان دو پدیده اجتماعی است، یعنی شبکه

این . سازند غیرمجازي؛ قلمروهایی که هرکدام امکان کنش اجتماعی افراد را فراهم می
و  [ است که در تجربه اجتماعی ماهمان فصل مشترك این دو قلمرو است، اما مسئله آن

افزایی میان این دو  ، آیا امکان هم]در این پژوهش به گونه خاص جوانان دانشجو
فعالیت در ) هاي اجتماعی مجازي شبکه(شده است؟ آیا فعالیت در یک قلمرو  فراهم

  را محدود نساخته است؟) عرصه عمومی غیرمجازي(قلمرو دیگر 
تر در  طور دقیق ت از آن دارند که در جامعه ما و بههاي این پژوهش حکای یافته  

هاي اجتماعی مجازي فاصله  جمعیت مورد بررسی این پژوهش، کنشگري در شبکه
این کاوش تجربی نشان داد که . دوري از کنشگري در عرصه عمومی غیرمجازي دارد

نترنتی دنبال هاي ای ترین اقشاري که بیشترین ارتباط تعاملی را در اپلیکیشن یکی از مهم
جویی اندکی در عرصه  ، در زمره کسانی هستند که مشارکت)دانشجویان(کنند  می

دیگر، آشکار  عبارت به. دارند) هاي مدنی ها و تشکل انجمن(عمومی و ملحقات آن 
هاي مجازي و افزایش تعدد عضویت، فعالیت بیشتر  گردید که با عضویت در این شبکه
حتی این نتیجه حاصل شد که با . خورد  رقم نمیدر عرصه عمومی و جامعه مدنی

هاي اجتماعی مجازي، از میزان فعالیت در  افزایش میزان فعالیت دانشجویان در شبکه
  ).یک رابطه معکوس(گردد  عرصه عمومی غیرمجازي کاسته می

اي همچون  اي مناقشه برانگیز است؛ چراکه در نزد عده گرچه بیان چنین گزاره
بکه اجتماعی مجازي عین عرصه عمومی و حتی مقدم بر آن است و جیمز بومن، هر ش

به همین دلیل است که گروهی از . اند معتقدند که قواعد کنشگري این دو یکسان
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جویان فعالی هستند زیرا در  هاي این پژوهش بر این باور بودند که مشارکت آزمودنی
 این دو نیست و در نزد آنان، عرصه عمومی همان فضاي مجازي است، تمایزي میان

واسطه تعاملی بودن، همزمانی ارتباط، فراگیر بودن و متمرکز  همان فضاي مجازي به
گردد که  جا این نکته فراموش می در این. آفرینی اجتماعی کرد توان نقش  می،بودن

وسوي یک کنش غیرمجازي سیاسی را  هاي مجازي بزرگی که براي مثال سمت کمپین
ها شاید  آن. کنند اند براي ساختن عرصه عمومی کفایت نمی یر دادهدر مقیاس گسترده تغی

به تعبیر هانا . هایی ایجاد کنند، اما امکان نهادمندسازي اجتماعی ندارند بتوانند جریان
آرنت، عرصه عمومی محل وحدت و انسجام اجتماعی است و این وحدت صرفاً از 

شود و مشارکت فعال در  اصل میهاي اجتماعی ح طریق نهادمند شدن اعمال و فعالیت
پس عرصه عمومی با الیک کردن، کامنت . میدان اجتماعی واقعی از الزامات آن است

شود، افزون بر این، صرفاً مکانی   ساخته نمی،گذاشتن، ایجاد ارتباط و گستراندن آن
براي رأي دادن نیست، بلکه، محل نظارت بر اعمال حکومت و تعامل واقعی و نه 

گفتنی است که این بدان معنا .  نهادهاي مختلف اجتماعی و سیاسی استمجازي با
  .نیست که عرصه عمومی به تعامالت برآمده از ارتباطات با واسطه تکنولوژي نیاز ندارد

  
  گیري نتیجه

هاي اجتماعی مجازي امري  در حیات اجتماعی امروزین ما ایرانیان، عضویت در شبکه
ویژه دانشجویان، در زمره آن دسته از  نسل جوان ما، به. شود عادي و معمول قلمداد می

ها  اقشار اجتماعی هستند که بیشترین میزان مراجعه، عضویت و مشارکت در این شبکه
از سوي دیگر، عرصه عمومی، میدانی حقیقی و غیرمجازي کنش و تجربه . را دارند

و تحکیم هاي اجتماعی است؛ جایی که مکان پیگیري، تحقق  ها و گروه انسان
به . خواهی است طلبی و دموکراسی هایی چون مدارا، برابري، آزادي، اصالح ارزش

هاي انجمنی و  سخن دیگر، عرصه عمومی، قلمروي جامعه مدنی و مجموعه فعالیت
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در عرصه عمومی غیرمجازي است که امکان . تشکلی مرتبط و همسو با قواعد آن است
نه شدن هنجارهاي اجتماعی متعلق به این هاي نام برده و نهادی درونی شدن ارزش

بنابراین، حیات، تداوم و بقاي این عرصه . شود ها در فضاي مشارکتی مهیا می ارزش
حال نسبت میان . طور مستقیم وابسته به کنش ارتباطی و مشارکت اجتماعی پویا است به

وان و هاي اجتماعی مجازي، ت این دو پدیده اجتماعی چگونه خواهد بود؛ آیا شبکه
کنند؟ این پرسشی  قابلیت کنشگران اجتماعی را در عرصه عمومی غیرمجازي تقویت می

یکی از . اي دیگر، گوناگون باشد اي به جامعه تواند از جامعه است که پاسخ به آن می
هاي این پژوهش داللت بر جهت معکوس این رابطه در جامعه ما و در  ترین یافته مهم

بدین معنا . دارد) هاي دولتی شهر تهران دانشجویان دانشگاه(نزد جمعیت مورد مطالعه 
هاي اجتماعی مجازي، میزان فعالیت  که با افزایش میزان فعالیت دانشجویان در شبکه

دیگر یافته این پژوهش حکایت از . یافته است آنان در عرصه عمومی غیرمجازي کاهش
ی مجازي و یا در تعداد هاي اجتماع این دارد که عضویت در تعداد اندکی از شبکه

اي در میزان فعالیت دانشجویان در عرصه عمومی  کننده ها، هیچ نقش تعیین کثیري از آن
ها،  از این یافته. ایفا نکرده است) هاي مدنی ها و تشکل فعالیت در انجمن(غیرمجازي 

یان، ویژه در نزد جوانان و دانشجو یافت که در جامعه ما، به توان به این نتیجه دست می
 فاصله دوري از کنشگري در عرصه عمومی ،هاي اجتماعی مجازي کنشگري در شبکه

سو، دسترسی به  بریم که از یک  اکنون در جامعه و فضایی به سر می1.غیرمجازي دارد
هاي تعاملی اینترنتی یا  اي از اپلیکیشن هاي نوین ارتباطی سهل است، مجموعه آوري فن

ختیار همگان است، ولی از سوي دیگر، عرصه عمومی هاي اجتماعی مجازي در ا شبکه
توان انتظار داشت که  از همین رو، نمی. غیرمجازي کماکان ضعیف و بلوغ نیافته است

هاي همسو با  هاي اجتماعی مجازي، عرصه عمومی و ارزش با فعالیت صرف در شبکه
ه میدان کنش براي دستیابی به این مهم، الزم و ضروري است که ب. آن را رونق بخشید

                                                
-طلبد  طرح این مسئله و پاسخ به چرایی آن مجال دیگري می.  
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جویی مستمر، حیات بالنده آن را تداوم  ارتباطی غیرمجازي اصالت داد و با مشارکت
این مسلماً بدان معنا نیست که عرصه عمومی غیرمجازي به تعامالت برآمده از . بخشید

  .هاي اجتماعی مجازي نیاز ندارد ویژه شبکه ارتباطات با واسطه تکنولوژي و به
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