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شبکههای اجتماعی مجازی و توانمندسازی:
مطالعه تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی بر مشارکت شهروندان در توسعه
محمد خلجي
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چکیده
مقاله حاضر بهدنبال بررس تأثار شبکههای اجتماع مجاازی بار مشاارکت شاهروندان در
توسعه جامعه است .توانمندسازی رویکردی است که بر مشارکت دادن مرد ،در اماور ،واااذاری
اختاار و متئولات باشتر به شهروندان تأکاد دارد .در این مقاله ،با استفاده از روش اسنادی باه
بررس الگوی توانمندسازی از طریق مشارکت کاربران در شبکههای اجتماع مجازی پرداختاه
شده است .با توجه به اینکه الگوی توانمندسازی خواستار تکثار رسانههای کوچک است کاه از
طریق اجتماعات ،سازمانها ،و جنبشهای محل کنتارل ما شاوند ،یافتاههاای ایان پاژوهش
نشاندهنده آن است که شبکههاای اجتمااع مجاازی ،قابلاات باانی در سااختار مشاارکت
ارتباطات دارند .بهدلال اتتردا قابل توجه شبکههای اجتماع مجازی در ایران ،م تاوان در
سااستگذاریهای توسعه به سمت الگوی توانمندسازی رفت؛ بویژه با در نظر ارفتن اینکه نقش
شبکههای اجتماع مجازی در توسعه جامعه ایران مطلوب و قابل توجه ارزیاب شده است.
واژگان کلیدی :توانمندسازی ،جامعه شبکهای ،شبکه اجتماع مجازی ،شهروند ،توسعه ،مشارکت.
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مقدمه
امروزه همه دولتها برای حفک ثبات و تحقق اهداف خود ،شهروندان را در رأ

امور

م بانند .توانمندسازی شهروندان ب امان یک از مهمترین وظایف هر دولات محتاوب
م شود .در کشورهای مختلف جهان ،بخش عظام از پژوهشهاا و مناابع ،صارف ایان
حقاقت م شود که شهروند مطلوب برای جامعاه بایاد دارای چاه خصوصااات باشاد و
چگونه م توان این صفات و ویژا ها را در اقشار مختلف جامعه اتترش داد.
توانمندسازی به صورت عا ،آن ،از آغاز تاریخ بشر وجود داشته است ،اماا باه معناای
خاص ،در قرن  13و  21در پ رنتانس و جنبشهای اصالح اجتماع  ،باه ایان منظاور
رواج یافت که برای اروههای به حاشاه رانده شده ،امکان دسترس و کنتارل بار مناابع
طباع را فراهم آورد ( .)Nunan, 2006: 1324متعدد بودن تعاریف ممکن است به این
دلال باشد که توانمندسازی مفهوم بانرشتهای است و ریشاه در حاوزههاای مختلفا
همانند رفاهاجتماع  ،بهداشاتعماوم  ،روانشناسا و مادیریت دارد .افازون بار ایان،
توانمندسازی مفهوم چندسطح است و این خود بر دشواری ارائه تعریف واحد از ایان
مفهو ،افزوده است.

جان سروا « ،1توانمندسازی» را باا مشاارکت در تصامامهاای جمعا در تماام
سطوح جامعه مرتبط م داند .بهطوری که در این مشارکت مرد ،بتوانند نتایج تصمامهاا
را کنترل کنند .توانمندسازی این اطمانان را بهوجود م آورد کاه مارد ،ما توانناد باه
خودشاان کماک کنناد ( .)Servaes, 1999: 194ملکاوت و اساتاوز 2توانمندساازی را
مفهو ،اصل بحث خود قرار دادند و از ب عادالت هاای قادرت باهعناوان مشاکل اصال
توسعه یاد کردند .آنان تعاریف زیاادی را بارای توانمندساازی اارد آوردناد ،اماا از نظار
خودشان ،توانمندسازی عبارت از فرایندی است که ط آن ،افراد و ساازمانهاا ،کنتارل
شرایط اقتصاد اجتماع را به دست اارند و با مشاارکت دموکراتااک در اجتماعاات ،بار
سرنوشتشان متلط شوند)Melkote & Steeves, 2001: 37( .
1. Jan Servaes
2. Melkote and Steeves
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سروا

و ویلکانز )2111( 1قدرت اجتماع را ناه باهعناوان ظرفاتا بارای اجباار

دیگران به انجا ،کارهای که برخالف مالشان است ،بلکه بهعنوان یاک فرایناد ماذاکره
پاوسته در محاط که بتااری از صاحبان سارمایههاای مختلاف وجاود دارناد ،تعریاف
م کنند .قدرت در حوزه ارتباطات ،بر معناای هویات ااروههاای مختلاف و مناابع ایان
اروهها از طریق افتمانهای در مورد توسعه تأکاد م کند(White, 2004, P.8) .

توانمندسازی رهیافت از پایان به بانست که افراد و اجتماعهای محلهای ،متائولات
اقداماتشان را بر عهده م اارند و این فرایند باعث تمرکززدای از فرایناد تصامامساازی
م شود .به همان دلال ،توانمندسازی در جوامع بهتر ما تواناد رشاد یاباد کاه دارای
ساختارهای فرهنگ دموکراتاک و مشاارکت باشاند .در الگاوی توانمندساازی توساعه،
وجود یک ساختار مشارکت ارتباط ضروری اسات ( .)Servaes, 1999: 84-88منظاور،
سااست است که خواستار تکثار رساانههاای کاوچک اسات کاه از طریاق اجتماعاات،
سازمانها و جنبشهای محل کنترل م شوند .سازمانها م توانند رساانههاای خاود را
تولاد کنند و فرصت یابند تا بر سااست رسانههای بزرگتر تأثار بگذارند .در این زماناه،
رسانههای اجتماع مجازی م توانند نقش تعاان کنندهای در فرایند توسعه این جواماع
داشته باشند.
حدود  12سال پاش (یعن در سال  )1989باود کاه مفهاو ،شابکههاای اجتمااع
بهطور اتترده ،با حضور «اورکات» 2در ماان کاربران ایران رواج پاادا کارد و در مادت
کوتاه ،به قدری رشد کرد که پس از برزیل و امریکا ،ایاران ساومان کشاور بازرگ عضاو
اورکات شد .اکنون با نگاه به تعداد کااربران  25شابکه اجتمااع پرطرفادار دنااا ،باه
آسان م توان مازان تأثاراذاری این شبکهها را درک کارد .ایان شابکههاا در مجماوع
باش از یک مالاارد کاربر دارند و تعامل زیادی که بان کاربران آنها برقارار اسات ،نشاان
م دهد که به هرحال ،رقم فوقالعادهای است( .ابراهام  ،1983 ،ص)94
1. Wilkins
2. Orkut
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رسانه های اجتماع  ،مفاهام کالن هتتند که به واسطه پادایش شبکههاای جدیاد
ارتباط  ،همچون اینترنت و تلفن همراه پدید آمده اند .اصطالح «شبکه هاای اجتمااع »
زیر مجموعه رسانههای اجتماع قرار م اارد .شبکههای اجتماع باهدلاال با مکاان
حاکم بر اینترنت ،بر عالیق افراد و اروهها بناان نهاده شدهاند .در واقع این شابکههاا بار
پایه مشارکت همگان بنا شدهاند .در شبکههای اجتماع  -برخالف عصر ایماالهاا -باا
اطالعات مواجهام که قابل رد و بدلشدن در ماان افراد اونااون است.
حضور افراد در شبکههای اجتماع  ،احتمال مشارکتها و کنشهای اجتماع را افازایش
م دهد .پس هرچه پاوند افراد و اعضا در شبکهها ،باشتر و انبوهتر باشد ،همراها  ،تعاامالت،
نزدیک دیدااهها ،حرکت همتو و مشترک ،محتملتر خواهد شد .در یک شابکه اجتمااع ،
افراد هم اهداف سااس و هم اهداف شخص را پاگاری م کنناد ،و البتاه باا دیگار افاراد و
سازمانها تعامل چنداانه دارناد .ضامن اینکاه ،تماا هاا و ارتبااطهاای شخصا  ،چوناان
وسالهای برای پاوند دادن سازمانها و اروهها ایفای نقش م کنند( .لهراسب )1988 ،
امروزه در مباحث توسعه در سطح بانالمللا  ،بار حضاور شاهروندان در فرایناد تادوین
سااستها و اجرای آنها تأکاد م شود .متلماً شهروندان م توانناد مشاارکت داشاته باشاند
که از ظرفات ،قابلات و توانمندی نز ،برخاوردار باشاند .شابکهای شادن جواماع اماروزی و
استفاده از شبکههای اجتماع مجازی ،این امکان را به شهروندان م دهد کاه در فراینادهای
تصمامااری جامعه مشارکت کنند .در این مقاله با استفاده از روش اسنادی قصد داریام کاه
با بررس ظرفات شبکههای اجتماع مجازی ،به نقاش ایان رساانههاا در مشاارکت باشاتر
شهروندان ،و در نتاجه ،توانمند شدن آنان برای توسعه جامعه ایران اشاره کنام.
رسانههای نوین اجتماعی و تحول ارتباعات
هماااناونااه کااه اشاااره شااد ،جااان سااروا « ،1توانمندسااازی» را بااا مشااارکت در
تصمامهای جمع در تمام سطوح جامعه مارتبط ما داناد (.)Servaes, 1999: 194
1. Jan Servaes
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چرا که مشارکت در تصمامااری باعث م شود افراد مقاومت کمتری در مقابل تغااارات
نشان دهند؛ و این ناازمند تغاار در روناد ارتباطاات جامعاه اسات .باه ایان معنا کاه
ارتباطات از حالت یک سویگ خارج شود ،و افراد جامعه رابطهای دو سویه و تعاامل باا
سااستگذاران داشته باشند.
با آنکه رسانههای جمع پاشان ،شامل مطبوعات و رادیاو ،تلویزیاون ،بارای اجارای
سااستهای دموکراتاک ،سودمند و حت ضروری باه نظار ما رساادند؛ ایان ساودمند
بودن ،با اردش اطالعات درباره حوادث سااس باان هماه شاهروندان و رو در رو شادن
سااستمداران و دولتمردان با سؤانت و نقد مرد ،ریشه م ارفت .در هر حال ،آثار منف
ناز در این ماان وجود داشت چرا که احاطاه شادن مجراهاای ارتبااط از ساوی چناد
نفوذکننده خاص ،محوریت «جریان عمودی» پاا ،و تجارتزدا بازار رسانهای ،منجرباه
نادیده انگاشتن نقشهای ارتباط دموکراتاک م شد .سازمانهای دولتا و قالابهاای
کلاشهای ارتباطات جمع  ،دسترس را محدود م کنند و افتگاو و مشاارکت فعانناه را
با دلتردی مواجه م سازند.
فناوریهای اطالعات و ارتباط به هماه فضااهای اجتمااع  ،ساازمان و فاردی در
جوامع بشری وارد شده و شاوه زندا روزمره ،کاار و معرفات را باه درجاات اوناااون،
تحت تأثار قرار داده است .رسانههای نوین اجتماع  ،بهعنوان ابزاری بالقوه بارای فارار از
سااستهای «از بان به پایان» مورد استقبال قرار ارفتند .آنها امکان ارائه اطالعات را باه
شکلهای اونااون پدید ما آورناد و دسترسا تقریبااً نامحادودی را باه تماام آرای
مختلف نوید م دهند .همچناان اجاازه ما دهناد تاا افتگاوی مااان سااساتمداران و
شهروندان فعال بدون دخالت اجباری یک دستگاه شکل بگاارد و باه مشاارکت در اماور
جامعه تشویق شوند .متلماً ،نقش رسانههای نوین اجتماع در ارائه خدمات مرباوط باه
آزادی باان تحت شرایط سلطهوار امکانات ارتباط مهم است .بهطور قطع ،برای دولتها
آسان ناتت که دسترس به اینترنت را برای شهروندان مخالف تحت نظاارت درآورناد و
البته غارممکن هم ناتت.
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فناوریهای نوین اطالعات و ارتباطات ،زماناهسااز پاادایش ناوع رساانه اجتمااع
شدهاند که توانتته است بتترهای مناسب را بارای تغااارات اجتمااع ایجااد کناد .باا
وجااود اتااتردا تعاااریف رسااانه اجتماااع  ،نقطااه تمرکااز اغلااب آنهااا باار دو عنصاار
«اشتراکاذاری» و «تعامل» است .برخ از تعاریف ،تولاد و انتشار محتوا را برجتاتهتار
کردهاند و رسانه اجتماع را رسانهای دانتته اند کاه اماور تولااد ویادیو ،صادا ،ماتن یاا
چندرسانهای در آن ،از طریق کاربران انجا ،م اارد و در محاط اجتماع انتشار م یابد
یا بان همتایان به اشتراک اذاشته م شود؛ مانند بالگ ،ویک  1،یا ساایتهاای مازباان
قطعات ویدیوی ) )Capilanou and Bottlepr, 2010این تعریف که مصاادیق رساانه
اجتماع را تعاان کرده است ،آن را شامل سایتهای م داند کاه بار اساا

مشاارکت

کاربران و تولاد محتوا از سوی آنان شکل ارفتهاند.
در یک جمعبندی م توان افت ،رسانه اجتماع  ،رسانهای است کاه بارای تعامال و
انتشار محتوا در محاط اینترنت از طریق تعامل اجتماع طراح شده ،دسترس پاذیری
بتاار باانی دارد و از تکنااکهاای انتشاار مقااا پاذیر در آن اساتفاده شاده اسات.
انجمنهای تبادلنظر ،تابلوهای پاا ،،پادکتتها 2،باالگهاا و ویکا هاا ،از جملاه اناواع
رسانههای اجتماع هتتند .رسانه اجتماع از فنااوری مبتنا بار وب ،بارای انتشاار و
تبدیل تکاوی های رسانهای به افتگوهای چند جانبه استفاده م کند.
توانمندسازی و مشارکت شهروندان
به لحاظ اجتماع  ،توانمندسازی از جوانب مختلف نگریتته شده و به هماان دلاال،
دیدااههای مختلف دربااره آن وجاود دارد .توانمندساازی را برخا از دیادااه سااسا
نگریتتهاند و آن را تغاار در توزیع قدرت کاه منجرباه دسترسا باشاتر باه خادمات و
محصونت ،یا افزایش فرصت مشارکت در فرایناد سااسا ما شاود ،تعریاف کاردهاناد.
( Wiki .1ویک ها ،سایتهای هتتند که به کاربر امکان ویرایش ،افزودن ،کاستن و حاذف کاردن مطالاب را باه
کاربران عضو م دهد)
2. Podcast.
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شهروندان از موقعات که در آن در تصاماماااریهاا با تاأثار باودهاناد ،باه ماوقعات
م رسند که در آن بهطور فعال ،در تصمامات سااس مشارکت م کنناد و بار خروجا
آن تأثار م اذارند .درنتاجه این نگاه ،هدف توانمندسازی ،کاهش فاصاله قادرت اسات.
(قل پور ،رحاماان)92 :1988 ،
توانمندسازی ااه بهعنوان اکتتاب مهارتهای که شهروندان را قادر م ساازد تاا در
موقعاتهای مختلاف کنتارل باشاتری داشاته باشاند ،تعریاف ما شاود .از ایان منظار،
توانمندسازی ظرفات مشارکت و احتا

خوداثربخش را در شهروندان ایجاد م کند .این

مفهو ،از توانمندسازی ،دیدااه در مجموع ،مثبت به قادرت دارد و فارض ما کناد هار
شهروندی در جامعه دارای قدرت است و هدف نهای از فرایند مشارکت ،متمرکاز سااختن
قدرت تما ،شهروندان برای همکاری در تحقق نفع جمع است(Kyem, 2004) .

توانمندسازی را برخ از صاحبنظران بهعنوان تحول درون فرد تعریف م کنناد کاه
با ایجاد اعتماد به نفس ،آغاز و به سرعت ،به احتا

خود ارزشمندی تبدیل ما شاود و

به موفقات شخص م انجامد .هدف این نوع توانمندسازی ،افازایش قابلاات شاهروندان
برای تغاار خود است.

در تعاریف ارائهشده از توانمندسازی ،بر مشارکت دادن مرد ،در امور و وااذاری اختااار
و متئولات باشتر به شهروندان تأکاد شده است« .مفهو ،مشارکت مرد ،باهطاور وسااع
بهعنوان اصل عملاات بناادی برای طرحهای توسعهای به رسامات شاناخته شاده اسات.
"مشارکت مرد "،فرایند پاچادهای است و حقایق ،رهاافتها یا روشهاای عاا ،انادک در
این زمانه وجود دارد» (کلاتاون ،اوکلا و پارات .)1989: 1،البتاه باان مشاارکت دادن و
مشارکتکردن تفاوت وجود دارد .در مشارکت دادن ،مرد ،یک جامعاه در معارض وساایل
ارتباط جمع  ،در اجرای طرحهای عمران یک منطقه و ...به دنیل شرکت ما کنناد .بارای
مثال ،مرد ،یک منطقه که کار تتطاح اراض کشاورزی آنان در حال اجراست و یا بایاد اجارا
شود ،ناازیرند وارد عمل شوند .اما مشارکتکردن به معن آااه کردن مرد ،از سرنوشتشاان
و اهمات حضور آنان در اجرای یک طرح یا دستااب باه یاک هادف اسات تاا بادون اینکاه
ضرورت در کاار باشاد ،وارد عمال شاوند و البتاه ،ماورد اخاار باشاتر ماورد تأکااد اسات.
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همچنان «صرف اعال ،مشارکت مرد ،کاف ناتت ،بلکه باید مشارکت را رواج داد .این امار
ناازمند زمان ،منابع ،درک و ثبات قدرت است ،اما نتاجة نهای باید فرایند توسعهای باشاد
که منحصراً در کنترل متخصصان بارون نباشد ،بلکه افراد محل و نماینداان آنهاا ،افکاار،
مهارتها و دانش آنان را ناز دربر اارد»( .همان)1:
از نظر نویتنداان همچون مومکا ،ریفکاان )(Moemeka, 2000; Rifkin, 1996

و همچنان اروه بانک جهان  ،بان توانمندسازی و تغاار نهادهای جامعه و بهطاور کلا ،
خود جامعه رابطه وجاود دارد .از آنجاا کاه نهادهاا الگاوی جمعا افکاار ،احتاساات و
کنشهای ما هتتند ،احتمال دارد زمان که اعضای جامعه کنترل باشتری بر امور خاود
دارند ،دستخوش تغاار شوند .این دیدااه ادعا م کند که توانمندسازی ،منجرباه آاااه
سااس و مشارکت م شود و همزمان با فعالات شهروندان در انجمنها ،آنهاا شاروع باه
تغاار نهادها و محاط پارامون خود م کنند.
اصل تارین ااروه هادف در توانمندساازی ،شاهروندان هتاتند .اساتدنل مادافعان
توانمندسازی این است که مرد ،باید توانمندتر شوند تا بتوانند در مورد زندا خودشان
تصمام بگارند .یک از راههای توانمندسازی شهروندان این اسات کاه دولاتهاا بخاش
عموم را بهعنوان مشتری در نظر بگارند و بااموزند به خواساتههاای مارد ،ااوش فارا
دهند .تما ،این ابزارها به منظاور اعطاای نقاش متاتقام و معناادار در ایجااد و اجارای
سااست عموم به شهروندان طراح م شود ،به عبارت دیگار ،موجباات توانمندساازی
شهروندان را فراهم م کند.
1

فرایند توسعه مشارکتی از دیدگاه سرواس
سروا

معتقد است که پاشگامان توساعه بایاد توساعه را باا اجتماعاات و ساازمانهاای

تودهای آغاز کنند .از نظر او ،اصل تارین عاامالن فرایناد توساعه ،آن دساته از جنابشهاای
اجتماع هتتند که با قبول یک ساختار سلتله مراتب بارای ایجااد یاک ساتاتم متاتقل
ارتباط و سازمان برای خودشاان اتاترش یافتاهاناد .حالات ایادهآل ایان اسات کاه از ایان
1. Participatory Development
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پاشگامان سازمان حمایت شود تا بتوانند به صورت  NGOدرآیند و از طریاق افاراد ذینفاع
مدیریت شوند تا خدمات آنها را اجتماع محل کنترل کند)Servaes, 1999, PP. 88-90( .
دو ،،در یک مدل توساعه کاه پاشاگامان ،آن را از ساطح تاودههاا ،1آغااز و کنتارل
کردهاند ،وجود یک ساختار مشارکت ارتباط ضروری اسات (.)Servaes, 1999: 84-89
منظور ،سااست اسات کاه خواساتار تکثاار رساانههاای کاوچک باشاد کاه از طریاق
اجتماعات ،سازمانها و جنبشهای محل کنترل ما شاوند .ایان کاار باه جنابشهاا و
سازمانهای تودهای اجازه م دهد تا ایدئولوژیهای را که دست کم م اارند ،باا تردیاد
روبهرو کنند و اطالعات را که واقعاً برای آنها اهماات دارناد ،انتخااب کنناد و چهارهای
مثبت از خود نشان دهند .سازمانها م توانند رسانههای خود را تولااد کنناد و فرصات
یابند تا بر سااست رسانههای بزرگتر تأثار بگذارند.
سو ،،یک از اقدامات اساس در راه توانمندسازی این است که هر واحد توسعه ،چه ملا
و چه اجتماع محل  ،بایاد باه دنباال خوداتکاای باشاد ( .)Servaes, 1999: 79-83هادف
اصل این است که در تما ،ابعاد زندا مل متتقل و خوداتکا باشد .استمداد از بارون ،فقاط
تا حدی است که آنچه از بارون جلب م شود ،مکمل چازی باشد که آن واحد از قبل داشاته
است .باشتر موفقات کشورهای آساای به این دلال است که ارتباطشاان را باا غارب از نظار
فرهنگ قطع کردهاند و دریافتهاند که فرهنگ غرب با آنها سازاار ناتت.
قطع رابطه از قدرتمندان مرکزی ،فقط ااا ،نختات خوداتکاای اسات .هااچ واحاد
توسعهای نم تواند خودمختار باشد .هر واحد توسعه باید با واحدهای دیگاری کاه دارای
شرایط یکتان از نظر توسعه و قدرت هتتند ،ائتالف های برقرار کند .قطع ارتباط اولاه،
شرایط را برقراری روابط مهاا م سازد کاه از طریاق آن بتاوانام باه طریقا ساودمند
مااذاکره کنااام .باشااتر کشااورهای در حااال توسااعه ،از توانااای مااذاکره بااا رقبااای
ماانام ریالاتت  2استفاده م کنند.
1. Gross-roots
2. Inter-imperialist
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بعد مهم چهار ،،سااست آااهانه تمرکززدای  1است ،بهطوری کاه یاک مرکاز شاهر
بزرگ بر مرد ،متلط نباشد و قطبهای محل و منطقاهای توساعه زیاادی پاادا کنناد؛
حتا واحاادهای دولتا محلا خودمختاااری و متاائولات باشاتری بااه دساات آورنااد.
پاشگامان توسعه باشتر به سطوح محل و منطقهای ساوق داده خواهناد شاد ،و دولات
حکومت مرکزی ،قدرت به نتبت کمتری خواهد یافات .در نتاجاه بارای نخبگاان ملا ،
سختتر خواهد بود که بر فرایند توسعه حاکم شوند ،ثروت و عالیام پرساتاژ را در یاک
بخش شهری ا تکناک  2متمرکز کنند و کنترل فعالاتهای سااس ملات را باه صاورت
انحصاری در دست اارند.
پنجم ،اار توسعه باید بر مبنای پاشگامان محل و خوداتکا باشد ،هر واحاد توساعه مادل
خاص خود را خواهد داشت و راههای مختلف برای توسعه ایجاد خواهد شد .ایان باه مفهاو،
رد نظریه نوسازی است که توسعه را به صورت اعمال ارزشهای عقالنا و کاارآفرین غربا
تعریف م کرد .سروا

تأکاد زیادی بر جتتجوی حس محلا  ،فرهنگا و هویات منحصار

بهفرد هر ملت ،منطقه و اجتماع دارد .در واقع ،تلق او ایناونه است که آااه از ارزشهاای
خاص فرهنگ بهعنوان یک از اهداف اصل توسعه ،به اندازه بهرهوری اقتصادی اهماات دارد.
این کار بر بناان وابتتگ و مقاا

توسعه از نظر اتخاذ یک سبک زندا از ماان مادلهاای

خاص فناوری پاشرفته ضربه م زند .پافشاری بر یک مدل تعریف شاده و فناوراناه از توساعه،
تقریباً هماشه یک ملت را به بخشهای برخوردار از فنااوری پاشارفته و عقابماناده تقتاام
م کند .این حس ،هویت فرهنگ محل و منطقهای مبنای را بارای از باان باردن هژماون
ایدئولوژیک نخبگان شهری ایجاد کرده است.
مدل تکثر رابطه نزدیک با فرضاه نظری پنجم دارد ،به این معنا کاه توساعه بایاد
باهطاور عماده از نظار فرهنگا تعریاف شاود ( .)Servaes, 1999: 59-76تاا از نظار
اقتصادی یا سااس  .سروا

به فرهنگ بهعنوان عرصه پاکار بارای توانمندساازی تأکااد
1. Decentralization
2. Urban-technical
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دارد ،تاحدی به این خاطر که ملتها و جنابشهاای جدیاد بارای توانمندساازی خاود،
تأکاد بر این دارند که اذعان به هویت فرهنگ متتقل داشته باشند .نظا،هاای فنااوری،
اقتصاد و سااست ،ساختار فرهنگ آنهاست .سروا

به درسات «پاکاار »1بارای هویات

فرهنگ را در درون یک نظریاه ایادئولوژی قارار داده کاه از سانت مطالعاات فرهنگا
انتقادی ارامش  ،2آلتوسر ،9نکلو 5و موف  4و بهخصاوص اساتوارت هاال 1ارفتاه شاده
است .پارادایمهای نوسازی و «ملتسازی( »1با بتااری از عناصر نظریه وابتتگ ) بتااار
حالهارانه اند زیرا وانمود به «آزادی فرهنگ» م کنند و ابزارهاای فناوراناه ،اقتصاادی و
سااس جهان را برای توسعه ارائه م دهند .پارادایم های به اصطالح نوسازی و وابتتگ
به دنیل کامالً متضاد ،از این فرضاه آغاز م کنند کاه همااناوناه کاه جواماع توساعه
م یابند ،هویت متتقل و تفاوتهای فرهنگ شان را از دست م دهند و سع ما کنناد
به شکل نوع متداول از جامعاه تبادیل شاوند ( )Servaes، 1999, P. 65نقاش عماده
نظریههای ارتباطات برای توسعه ایان اسات کاه باهطاور نظاا،مناد ،ایان تحریافهاای
ایدئولوژیک را فاش م کنند یا حت به جنبشهای فرهنگ اشاره م کنند که باهطاور
همزمان ،تحریفهای ایدئولوژیک را نمایان م سازند ،هویت فرهنگ را تأیاد م کنند و
راههای مقاومت هژمون فرهنگ را ارائه م دهند.
سروا

اهمات قدرت سااس

ا اقتصادی را در تبلاغ ام ریالاتم فرهنگ تشاخاص

داده است اما با تکاه بر نظریههای امریکای نتان ،مانند مارتان ا بااربرو ،8کاانکلان  3و
1. Struggle
2. Gramsci
3. Althusser
4. Laclau
5. Mouffe
6. Stuart Hall
7. Nation Building
8. Martin-Barbero
9. Canklini
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پاسکوال  1توضاح م دهد که چگونه طبقات عامه مارد ،باهطاور پاوساته ،هویاتهاای
فرهنگ جدیدی را در قالب هژمون ایجاد م کنند .سروا

آموزش را بارای مادلهاای

ارتباط و توسعه انتخاب م کند که تمرکزش بر پاکار ایدئولوژی اسات و باه مارد ،ایان
ظرفات را م دهد که سازنداان هویات و فرهناگ باشاند .او بار اهماات وجاود مقابلاه
ایدئولوژیک که در تمرکز قدرت در زبان و استدنل وجود دارد و همچنان به ناااز بارای
آموزش توسعه که بهصورت نظا،مند ،ایدئولوژیهای موجود در زبان ،رساانه ،آیاانهاای
مذهب و تمام نهادها را از بان م برد ،تأکاد دارد.
سرانجا ،اینکه سروا  ،چارچوب را برای برنامهریزی مشارکت و سااست که پاشاگامان
سازمانها از سطوح عامه مرد ،تشکال شوند ،معرف م کند .به ایان ترتااب ،فارض بار ایان
است که افرادی برای برنامهریزی وجود دارند .اما این آژانسها برناماهریازیشاان را براساا
ساختار سازمانهای که پاشگامان عامه را نمایندا م کنند ،انجا ،م دهند .عنصار اساسا
در این فرض ،یک روش جمعآوری اطالعاات براساا

روشهاای تحقااق مشاارکت اسات.

هدف اصل جمعآوری اطالعات ،فقط ارائه اطالعات به تصماماارنداان اصال ناتات ،بلکاه
ارائه اطالعات به سازمانهای نماینده است تا پاشنهادهای سااست از مرد ،ارفته شده باشاد.
()Servaes، 1999, PP. 65-76
شبکه اجتماعی مجازی و مشارکت شهروندان در ایران
ارتباطات بر محور اطالعات بنا م شود و تعامل و مبادله اطالعات ،کار ویاژه و اصال
رسانههای جمع است .اتترش مشارکتهای اقتصادی ،اجتماع  ،سااسا و فرهنگا
بهعنوان یک از زمانههای اساسا پاشابرد برناماههاای توساعه ملا  ،از وظاایف مهام
رسانههای جمع است( .احمدیان)18 :1919 ،
مازان بانی حضور در فضای مجازی ،نشان از تأثار باانی آن در جامعاه ایاران دارد.
نوع تأثار این فضا ،زیرپوست  ،بتاار سریع و از نوع انقالبهای ساکن یا همراه با ساکوت
1. Pasquali
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و متفاوت از انقالبهای بارون است .هر رسانهای که وارد کشور ما م شاود ،یاک تاأثار
بارون دارد؛ مانند ظهور تلگراف در سال 1311که همزمان با انقالب مشروطه بود یاا در
سال  ،1941رسانههاای مانناد استنتاال ،دساتگاه ک ا  ،ناوار ضابط صاوت و رادیاو
ب ب س که تأثاری در حد انقالب اسالم ایران داشت .اما شبکههای اجتماع مجاازی
در زمانه تعماق و بتط مشارکت مرد ،در عرصههای عموم  ،تاأثارات متفااوت دارناد؛
بهطوری که م توان این متئله را هم تهدید و هم فرصت دانتت ،بتاتگ باه ایان دارد
که از این شبکهها چگونه استفاده و بهرهبرداری شود یا محتوای آنها چه باشد؛ اار محتوا
خوب باشد ،م توان از این فضای بهرهبرداری کرد اما محتوای بد ،به برداشت باد منجار
خواهد شد زیرا امروزه دناا ،دناای تولاد محتواست( .سلطان فر)1935 ،
مشارکت و انگازش اجتماع م تواند در سطوح مختلف خرد ،ماان و کاالن جامعاه
انجا ،پذیرد .همچنان بر حتب مالکهای مختلاف ،دارای تقتاامبنادیهاای اوناااون
است .البته وجود مشارکت به لحاظ انتزاع و نظاری ،بتااار مهام و اساسا اسات اماا
عمل کردن و به اجرا درآوردن آن به سادا ماتر ناتت .شارایط اجتمااع و سااسا
حاکم بر جامعه ،نوع دید و نگااه متائونن و برناماهریازان ،خلقااات و روحااات مارد،،
تجرباات و واقعاات اذشته جامعه و  ...بر پذیرش یا نحوه اجرای مشارکت اجتماع افراد
مؤثر است؛ افرادی که از سرمایههای اجتماع جامعه در پاشبرد اهداف توسعه بهشامار
م روند .بنابراین ،نزمه توسعه پایا و همه جانباه ،بتاط روزافازون انگاازش و مشاارکت
اجتماع  ،سااس و اقتصادی مرد ،در تصمامااریها و تعااان خاط مشا مارتبط باا
زندا اجتماع آنهاست .سه جزء مهم مشارکت را م توان دراار شادن ،یااری دادن و
متئولات در نظر ارفت) .علوی تبار(14:1913 ،

«فرایند سهامشدن در تصمامات اثراذار بر زندا شخص و جامعاهای کاه فارد در
آن زندا م کند» )هارت (24 :1981 ،مشارکت است که در حقاوق عماوم و اساناد
بانالملل  ،در چهار حوزه مطرح شده است که هر یک از مفهو ،خاص برخوردار است:
الف) مشارکت سااس که عنصر اساس در ساختار جامعه در ارتباط با توزیع قدرت است.
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مشارکت سااس بهعنوان امروزیترین و توسعهیافتهترین مدل مشارکت جمعا  ،باه
معنای متاع سازمانیافته شهروندان برای انتخاب حاکماان خاویش ،شارکت ماؤثر در
فعالات ها و امور اجتماع و سااس و تأثار اذاشتن بر ترکااب هادایت سااسا دولات
است .پس مشارکت سااس را م توان کوشش ساازمانیافتاه مارد ،دربااره حکومات و
سااست دانتت .در این فرایند ،مرد ،در انتخاب حکمراناان سااسا و سااساتگذاریهاا
فعاننه حضور دارند و خود را نتابت باه حکومات و سااسات هاای آن باگاناه احتاا
نم کنند به عبارت دیگر ،مرد ،با انتخاب دولتمردان و تأیاد سااست دولت هدایت آن را
بر عهده م اارند.
مازان مشارکت سااس کشورمان نتبت به متوسط جهان بانست؛ ماازان متوساط
مشارکت سااس جهان  54درصد است ،در حال که این مازان در ایاران باه باانی11
درصد م رسد .مازان مشارکت اجتمااع مارد ،ایاران  25درصاد اسات در حاال کاه
متوسط جهان آن  11درصد است .بالغ بر  11درصد اماور اجتمااع دنااا باا مشاارکت
سازمانهای مرد ،نهاد صورت م اارد( .فتح آبادی)1935 ،
فرصتهای فضای مجازی در انتخابات
یک از مهمترین فرصتهای تبلاغات و فعالات نامزدها در فضای مجازی و شبکههای
اجتماع مختلف این است که مخاطب م تواند از ایان طریاق ،باه راحتا و باا صارف
کمترین زمان ،شناخت نتب از نامزدها ،شعارها ،برنامهها و سوابق آنها به دست باااورد
و بتواند با صرف کم وقت و مقایته این اطالعات با سایر نامزدها ،به انتخاب برسد.

با ورود تبلاغات به فضای مجازی تا حدودی از اسراف و هزینه برای تبلاغات کاغاذی
جلوااری م شود و نامزد انتخاباات باهراحتا ما تواناد باا راهانادازی یاک کاناال در
شبکههای اجتماع موبایل به طاف اتتردهای از مخاطبان دسترسا پاادا کناد .ایان
صرفهجوی در وقت ،هزینه ،ناروی انتان و  ...است که در دراز مادت ما تواناد باعاث
جمعشدن برخ از عادات و رسو ،غلط تبلاغات نامزدها در انتخابات شود.
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فرصت دیگری که بهکارااری فضای مجازی در عرصاه رقاباتهاای انتخاباات بارای
نظا ،به دنبال دارد این است که این فضا م تواند در ایجاد شور انتخابات  ،افزایش حضور
و مشارکت مرد ،و بهخصوص جوانان در عرصه انتخاباات ماؤثر واقاع شاود .باا مادیریت
خوب و رعایت قوانان و اخالق انتخابات از طرف رقبای محتر ،و هواداران آنها به خاوب
م توان از این فرصت استفاده کرد.

شاید بتوان ادعا کرد که اولان حضور پررنگ رسانهها و سایتهای فضاای مجاازی در
عرصه رقابتهای سااس و انتخابات جمهوری اسالم ایران به ساال  1985و انتخاباات
نهمان دوره ریاست جمهوری برم اردد ،همچنان که مرکز پژوهشهای مجلس شاورای
اسالم  ،این متئله را در ازارش با عنوان تأثار پایگاههای اینترنت در انتخابات ریاسات
جمهوری مورد توجه قرار داد( .ارداب)1935 ،
در این دوره از انتخابات ،برای اولان بار ،وبالگها و ساایتهاای مختلفا شاروع باه
فعالات کردند؛ نامزدهای انتخابات با فعالکردن ساایتهاای خاود توانتاتند بتاااری از
برنامههایشان را به اوش مخاطبان برسانند .از طرف دیگر ،تعداد زیادی از دانشجویان باا
بهرهااری از این فضا و ساخت وبالگهای  ،به توضاح و تفتار افتماانهاای حاضار در
انتخابات و اقناع افکار عموم پرداختند .از آنجا که هنوز ترفندهای فضای مجازی فرااار
نشده بود ،در آن زمان نامزدها تنها به معرف خود م پرداختند و آسابهای کمتاری در
این فضا برای انتخابات بهوجود آمده بود .دوماان و قاویتارین ماوج اساتفاده از فضاای
مجازی در انتخابات سال  88مشاهده شد .در ایان زماان ،فااسباوک و تاویاتر نااز باه
مهمترین شبکههای اجتماع برای انتشار اخبار انتخابات تبدیل شاده بودناد؛ دو شابکه
اجتماع که از خارج از کشور کنترل و سازمانده م شدند .تأثار این فضاا در حاوادث
بعد از انتخابات  88بتاار بارز بود.
در انتخابات مجلس دهم و خبراان رهبری ناز توجه عماو ،جریاانهاای سااسا و
نامزدها به فضای مجازی بتاار مورد توجه بوده است؛ تا جای که از ماهها پاش از شروع
انتخابات ،بهدلال فراهم بودن بتتر مناسب ،برخ از افراد و جریانها با تشکال کانالهاا
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و اروههای انتخابات در شبکههای اجتماع به تبلاغ مش سااس خود پرداختند .ایان
در حال که بر اسا

قانون انتخابات ،ورود زود هنگا ،افراد و جریانها به انتخابات ،جر،

تلق م شود و غارقانون است( .ارداب)1935 ،
ب) مشارکت اقتصادی که متضمن مداخله متتقام افراد در مادیریت کاار و فعالاات
خود و ناز تقتام منافع حاصل از آن است.
در واقع «مشارکت اقتصادی بر تأثاراذاری بر شاوه و پویش تولاد ،روابط حااکم بار ایان
پویش و وسایل مادی تولاد برای رفع ناازهای مادی و افازایش تولااد متمرکاز اسات کاه در
قالب مداخله و دراار شدن افراد در نظا ،تصمامااری مربوط به تخصاص منابع اقتصاادی و
مشارکت در سااست توسعه اقتصادی نمود پاادا ما کناد» (غفااری .)151:1981،مشاارکت
اقتصادی با فرایند تولاد و نظا،های تولادی رابطه تنگاتنگ دارد .تعاون ها ،سازمانیافتهتارین
اشکال مشارکت اقتصادیاند( .سعادی.)11 :1982 ،
در کل م توان ادعا کرد که منظور از مشارکت اقتصادی ،حضور آااهاناه و مختاراناه
اقشار مختلف مرد ،در تولاد ،پسانداز سرمایهاذاری باشتر و مطلوبتر ،توزیع مناسب و
عادننه ،مصرف عقالن و بهانه منابع مادی و طباعا و کانهاای ماورد ناااز زنادا و
صرفهجوی در استفاده از منابع کمااب زندا است.
در جامعه ایران ،مشاارکت مارد ،در اقتصااد بارای تشاکال سارمایه بایاد از طریاق
پسانداز کردن به شاوههای معاصر و بروز در دارای هاای ماال ؛ یعنا باه شاکل اناواع
سا رده بااانک  ،سااها ،،اوراق قرضااه ،بامااهنامااه ،طاارحهااای بازنشتااتگ  ،مشااارکت در
شرکتهای سرمایهاذاری و مشابه اینها صورت اارد .خرید دارایا هاای ماال از طارف
مرد ،برای پسانداز کردن ،بر خالف خرید دارای های راکد و غارفعال واقع  ،نزدیک به
مراتب باشتری با پاچادا های زندا اجتماع جاری دارد .هاچ جامعه مدن بار روی
کره خاک نم شناسام که در آن شهروندان به خرید کانهای فازیکا بارای پاساناداز
تشویق شوند( .عبده تبریزی) 581 :1911،
در جوامع پاشرفته ،شاهد وابتتگ روزافازون زنادا مارد ،باه دولات الکترونااک
هتتام .در ایران ناز هر روز ،استفاده باشتر از خدمات آن را شاهدیم .با ظهور شبکههای
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اجتماع مجازی ،از جمله اینترنت موبایل  ،اساتفاده از دولات الکترونااک بااش از پااش در
حال سرعت ارفتن است .به کمک آن م تاوان بار رونادهای عماوم تصاماماااری تاأثار
اذاشت .دولت الکتروناک بر جریان برنامهریزی و هدایت اطالعات بنا شده است و به سااختن
اروههای مجازی کمک م کند که م توانند اقدامات را در دناای واقع انجا ،دهند.

توانای شبکههای اجتماع مجازی در تنوع ایدههاا ،تخصاص هاا و مناابع نهفتاه در
جوامع مجازی حاصل از این شبکه بندی برای مشارکت اقتصادی شاهروندان اسات .ایان
فناوری قادر است منابع انتان و اطالعاات را فراتار از مرزهاای جغرافااای  ،ساازمان و
دیوان سانری بتاج کند .بعض از قابلاتهای شبکههای اجتماع مجاازی در مشاارکت
شهروندان در اقتصاد (نریمانفرد )1931 ،به شرح زیر است:
ا صرفه جوی و کاهش هزینهها از جمله انبارداری و ایجاد زمانه کار در  25ساعت ،افازایش
ارتباط با مشتریان ،ارتباط رو در رو با مشتری ،پاسخ آنالین و تتریع در تحویل محصونت.

ا تتهال و جهان شدن تجارت و رشد اقتصادی ،افزایش سطح رفاه زندا مارد ،از
طریق تأثار در افزایش تولاد ،اشتغال ،سرمایهاذاری ،فروش و درآمد؛
ا کاهش هزینه رفت و آماد ،کااهش تاردد و ترافااک شاهری و در نتاجاه ،کااهش
آلودا محاط زیتت؛
ا رقابت شدن بازارها ،ایجاد حس رقابت و در نتاجه ،بهبود کافات کانها ،بهارهوری
در تولاد محصونت و حذف هزینههای دنل و در نتاجه ،خالقات و نوآوری؛
ا تتهال مشارکت اتتردهتر در فرایند تصمامااریهای اقتصادی.
ا ایجاد اروههای فشار در زمانه متائل کلادی برای اینکه تصماماااران را ناچاار از
باان مالحظات خود کنند.
ا حمایت از بحثهای عموم در مورد مباحث که از اقبال عموم باشتری برخوردارند.

ا تشکال اروه تخصص در ماوارد خاصا کاه اطالعاات متمرکاز بارای کماک باه
تصمامااران وجود ندارد.
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ج) مشارکت اجتماع که طااف وسااع از فعالااتهاا را بارای مداخلاه جواناان در
اجتماعات و محلههای اطراف خود ،همچنان شرکت در فرایند جامعهپذیری در خاانواده
سنت و اشکال مختلف همبتتگ در برم اارد.
رسانههای اجتماع امروز تأثارات اونااون بار بخاشهاای مختلاف جامعاه دارناد.
ازجمله تأثارات و کاربردهای رسانههای اجتماع در مشارکت اجتماع را م توان پایش
محتوا ،بازخورد و مشارکت لحظهای ،سانجش افکاار ،انادازهاااری مشاارکت ،شافافات
دولت ها ،توساعه مشاارکت فرهنگا  ،ایجااد اعتمااد آنالیان ،ایجااد سارمایه اجتمااع ،
اجتماع کردن شهروندان ،بتط شبکههای اجتماع  ،مشاارکت و اصال براباری دانتات.
(ساع و افتاده129 ،1932 ،ا)121
پژوهشگران انگازههای زیادی را برای مشارکت آنالین برشمردهاناد کاه از آن جملاه
م توان به پژوهشهای «پاتر کاالک »1اشااره کارد ) .(Kollock, 1999 :227وی در
نتایج خود یادآور م شود که سه انگازه اصل برای مشارکت آنالین وجود دارد:
ا انتظار روابط متقابل :شرکتکننداان فعال در انجمنهای آنالین ،ناااز باه دریافات
پاسخ سریعتر برای ادامه مشارکت در پاسخگوی باه پرساشهاای شارکتکنناداان در
مباحث ناشناخته دارند.
ا افزایش شناخت :مشارکتکننداان آنالین م خواهند در روند مشارکت ،از سایر
موضوعات ،افراد و سازمان ها ،شناخت کامل وکاف کتب کنند و ایان شاناخت ،باه
مرور زمان افزایش م یابد .هویت آنالین یک دیگر از مباحث است که در این زمانه
مطرح م شود.
ا حس اثربخش  :حس اثربخش اثر زیادی بر محاط دارد .افراد معتقدند که تأثار بار
اروه و حمایت از آنها ،تصویری از فرد مؤثر م ساازد .ویکا پادیا مثاال خاوب از یاک
اجتماع آنالین است که به مشارکتکننداان احتا

اثربخش م دهد.
1. Peter Kollock

شبکههای اجتماعی مجازی و توانمندسازی 79 ...

دولتها و مشارکت اجتماعی در رسانههای اجتماعی
دولتها نقش اساس در حاات اجتماع  ،سااس  ،اقتصادی و فرهنگ ملتها ،باویژه
کشاورهای در حاال توساعه ایفاا ما کننااد و نقاش غالاب و متالط در فرایناد نظااا،
برنامهریزی توسعه دارند .مشارکت آنالین دولتها ما تواناد باعاث اتاترش مشاارکت
آنالین ملتها شود (ساع و افتاده 129 :1932 ،و  .)125دولتها با مشارکت آنالیان در
رسانههای اجتماع م توانند به توفاقات زیر دست یابند:
ا با مشارکت آنالین ،برنامهها م توانند به صورت کاملتر اجرا شوند.
ا با مشارکت آنالین ،خدمات با هزینه کمتری ارائه خواهند شد.
ا مشارکت برای کاربران آنالین ،انگازش و ارزش درون بهوجود م آورد.
ا مشارکت ،کاتالازوری برای توسعه مدن است.
ا مشارکت ،احتا

متئولات آنالین را تقویت م کند.

ا مشارکت ،احتا

نااز به مداخله آنالین را بتط م دهد.

ا مشارکت آنالین ،استفاده از دانش بوم را افزایش م دهد.
ا مشارکت آنالین ،مرد ،را از وابتتگ به مهارتهای دیگران آزاد م کند.
د) مشارکت فرهنگ  :این نوع مشارکت در اروههای هنرمندان و دوستداران هنر؛ همچناان
فعالاتهای مراکز فرهنگ  ،بهعنوان راههای برای ترویج و شناسای مشارکت اجتمااع جواناان
در خلق اشکال جدید هنر و ارزشهای فرهنگ نمود پادا م کند( .واعک)1 :1989 ،
مشارکت نم تواند جدا از فرهنگ وجود داشته باشد .مشاارکت از ارزشهاای فرهنگا
معن م اارد .امروزه رسانههای اجتماع  ،مهد تمدنهاا و فرهناگهاای مختلاف بشاری
هتتند و وجود زبانهای مختلف در رسانههای اجتماع امکان حضور تمام افاراد جامعاه
را فراهم م کند .آنها م توانند فرهنگ حااکم بار جامعاه خاود را در معارض دیاد عماو،
بگذارند .برای مثال ،یک جوان م تواند با امثال خود در کشورهای دیگر ارتباط برقرار کناد
و باعث شود رسانهها به مکان تبدیل شوند که در آن ،فرهنگها و آداب و رساو ،کشاورها
به یکدیگر معرف و با هم به اشتراک اذاشته شود؛ همچنان ،ایادههاای جدیاد باا هادف
اتترش جامعه معرف شود و مورد بحث قرار اارد( .غفاری و ناازی)99 :1984 ،
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مشارکت فرهنگ بهعنوان یک از شاخصهای توسعه فرهنگ در برنامههای توساعه
جمهوری اسالم ایاران ذکار شاده اسات .توساعه آماوزش و پارورش ،آزادی آفارینش
فرهنگ ا  ،عقالن ا شاادن فرهنااگ و سااسااتگذاری ،مشااارکت فرهنگ ا و  ...بااهعنااوان
شاخصهای در این برنامه عنوان شدهاند (اراان  .)58-51 :1919 ،اما نکته مطارح ایان
است که شاید دهها سازمان و نهااد فرهنگا و انجمان وجاود داشاته باشاند و نتوانناد
تمهادات نز ،را برای مشارکت خودجوش ،اثربخش و کاف مرد ،فراهم کنند .بناابراین،
کاربردی کردن چنان نهادهای همراه با تعریف اهداف و برناماهریازی متناوع و جاذاب
م تواند مشارکت فرهنگ سازمان و نهادی را به مثابه یک «هنجار» نهادینه سازد.
شبکههای اجتماع مجازی ،در مشارکت فرهنگ نتلهاای جاوان ،مهام و اثرااذار
بهشمار م روند .این اثراذاری م تواند از جنبههای کم و کاف  ،هر دو باشد.
نتیجهگیری
برنامهریزی مرکزمحور و اجرای طرحهای توسعهای بدون توجه به توانای های ناروی
انتان در مناطق ،در سالهای اخار با شکتت مواجاه شاده و یاا ناکارآماد باوده اسات
بهطوری که دست اندرکاران توساعه باه ایان مهام پا باردهاناد کاه جواماع محلا در
ساماندادن به امور خود و استفاده از منابع کاه در اختاارشاان اسات ،ظرفاات باانی
دارند و استفاده از این سرمایه با ارزش اجتمااع  ،بارای پاشارفت ،شاکوفای و توانمناد
ساختن جوامع محل و کشور بتاار مفاد و مؤثر است.
در الگوی توانمندسازی توسعه ،وجود یک ساختار مشاارکت ارتبااط ضاروری اسات
( .)Servaes, 1999: 84منظور ،سااست است که خواستار تکثار رساانههاای کاوچک
باشد که از طریق اجتماعات ،سازمانها و جنبشهای محل کنترل م شوند.
رسانه های سنت مانند تلویزیون ،رادیو و مطبوعات ،به تقویت پوپولاتم و عوا،ارای
کمک کردهاناد ولا رساانههاای جدیاد ،فرهناگ دموکراتااک را اتاترش ما دهناد.
تمرکززدای از قدرت ،از طریق اتترش تعامل آااهانه شهروندان با هم و با سازمانهاای
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دولت و مرد،نهاد ،از جمله پاامدهاای رساانه هاای جدیاد اسات .در عصار حاضار و باا
اتترش امکانات جدید رسانهای ،سااستمداران ناچارند که صادق باشند.
شبکههای اجتماع مجازی به واسطه امکانات فناورانهای که در اختاار مخاطب قارار
دادهاند ،در واقع به نوع  ،به قدرتمند شدن مخاطب در کنترل ارتباط کمک کردهاند .باه
کمک این شبکهها ،مخاطب دیگر ،منفعل ناتت تا نظارهار صرف محتاوای برناماههاای
رسانهای باشد ،بلکه قدرت کتب کرده است تا به سرعت ،به انواع محتوا بازخورد نشاان
دهد ،در نحوه تولاد محتوا تأثاراذار باشد و حت خود به تولاد محتوا ب ردازد .به واسطه
این امکانات ،اروهها و جنبشهای که پاش از این ،قادر به بازنمای خود و مشاارکت در
تولاد محتوا در رسانهها نبودند و از طریق روابط قدرت موجود به نوع به حاشااه راناده
شده بودند ،تا حدودی توانتتهاند صدا و حضور خود را قابل شنادن و دیدن سازند.
دولتها ناز برای اینکه بتوانند از فرصتها و امکانات به نحوی بهانه اساتفاده کنناد،
سااست تمرکززدای را در پاش ارفتهاند و امروزه در برناماهریازی توساعهای ،باه دوری
ازیدن از نقش قالب و بتاتر ساازی بارای بخاش خصوصا و ناروهاای محلا ترغااب
شدهاند .زیرا نظا ،برنامهریزی و تصمامااری مرکزمحاور نما تواناد از داناش و تجرباه
بهدست آمده مرد ،و همچنان مقامات محل که به واسطه حضورشان در محل ،فرصات
ارتباط باشتر را با جامعه و مشکالت دارند ،بهرهمند شود .همچنان رهاافت مادیریت از
بان به پایان ،چون از دل مرد ،نجوشاده ،تاکنون نتوانتته است اختاار تصماماااری در
برنامهریزی ،تخصاص منابع ،مدیریت برنامه و نظارت را به ناروهای محل وااذار کناد و
به همان دلال ،توانمندسازی جوامع محل  ،محور اصل برنامههاای دولات قارار ارفتاه
است .این امر ناز نااازیر از باهکاارااری رساانههاای اجتمااع ناوین اسات؛ چارا کاه
عمل ترین و ممکنترین راه برای بهرهمندی از دیادااههاای مارد ،و مشاارکت آناان در
فرایندهای تصمامااری ،استفاده از این رسانههاست.
بنابراین ،اجرای یک طرح توسعهای بر مبنای استعداد ویاژه یاک منطقاه ،نختاتان
چازی را که ضروری م سازد ،تأمان ناروهای متخصص و کارآمد ،همچناان تواناساازی
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مرد ،آن منطقه برای مشارکت فعال در اجرای طرح است که نز ،و ملزو ،بودن توساعه
منطقهای و توانمندسازی را نشان م دهد؛ دولتهاا نااز در رویکارد جدیاد (مشاارکت )
تالش م کنند تا مشاارکت جواماع محلا را در سااساتگذاری ،برناماهریازی و اجارای
طرحهای خود (دولت ) جلب کنند.
در نتاجه ،توانمندسازی اصل اساس در توسعه مشارکت تلق ما شاود و کشاورها
بدون توجه کاف به ایان مقولاه رشاد ،نما توانناد باه شااخصهاای توساعه از طریاق
توانافزای جوامع محل در زمانههای فن و صنعت که به بهارهوری در عرصاه اقتصااد
حاصل م شود ،دست یابند .از این رو ،بهمنظور توسعه و پاشرفت مناطق محل باید باه
توانمندیها ،استعدادها و قابلااتهاای ایان جواماع ،در بهارهاااری از مناابع طباعا ،
اجتماع و فناوری پاشرفته ،اهتما ،ویژهای شود تاا در راه رشاد و پارورش خودبااوری،
اعتماد به نفس و شکوفای جامعه ااا ،بارداریم .در ایان زماناه ،توانمندساازی جواماع
محل  ،مهم و از پاششرطهای توسعه پایدار است و این امر نااز باا تحاول ارتباطاات از
حالت «بان به پایان» به «از پایان به بان» امکانپذیر م شود .این تحول ،ناازمند ایجااد
زیرساخت برای فناوریهای ارتباطات و اطالعات ،از بان بردن شکاف دیجاتاال در مااان
طبقات مختلف جامعه و تضمان آزادی باان برای بهرهمندی از رسانههای نوین اجتماع
است؛ تا ضامن تبادیل ارتباطاات یاک ساویه باه ارتباطاات تعاامل  ،افاراد بتوانناد در
فرایندهای تصمامااری مشارکت کنند.
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