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2 Method
This paper is based on qualitative method design.

Data collection for this research was collected by
using document analysis method and typical case
sampling procedure was used to collect documents
related to the Iran, Egypt, and Syria. The data that
was the subject of this study was chosen from
documents written in English. Documents from other
languages were not taken into consideration within
the scope of this study. Content analysis was used
for this study. The reason of choosing content
analysis as the unit of analysis is that the terms such
as social media, participative citizenship, and
globalization might be used in different meanings
that may not work for the aim of this study.
Therefore, the contents of documents were analyzed
and the most appropriate documents were chosen.

Source of data for this study are Facebook pages
and twitter accounts created by activists in the
countries that are the subject of this study. Besides,
academic papers and governmental reports are
included in the data analyzed for the purpose of the
study. The data was collected between December
2011-April 2012. There were several keywords and
tags used to reach the correct data source. They
were: ‘citizenship and social media’, ‘Arab spring’,
‘Internet freedom’, ‘participative citizenship’, ‘Middle
East democratization’. The sources collected were

categorized based on those keywords.

2. روش 

مقاله حاضر براساس طراحی روش کیفی می باشد. جمع آوری 
داده ھا برای این تحقیق با استفاده از روش تحلیل سند انجام و 
از روشھای نمونه برداری موردی برای جمع آوری اسناد وابسته 

به ایران، مصر و سوریه استفاده گردید. داده ھای مورد نظر برای 
این مطالعه از اسناد مکتوب به زبان انگلیسی انتخاب شدند. 

اسنادی با زبان ھایی به غیر از انگلیسی در این مطالعه مورد 
استفاده قرار نگرفتند. از تحلیل محتوا برای این مطالعه استفاده 
گردید.دلیل انتخاب تحلیل محتوا به عنوان واحد تحلیل آن است 

که ازاصطالحاتی ھمچون رسانه ھای اجتماعی، شھروندی 
مشارکتی و جھانی شدن می توان در مورد معانی مختلفی 

استفاده نمود که ممکن است برای این مطالعه کاربردی نداشته 
باشند. بنابراین، محتوای اسناد مورد تحلیل قرار گرفته و مناسب 

 . ترین اسناد انتخاب شدند
منبع داده ھا برای این مطالعه صفحات فیس بوک و حساب ھای 

تویتر ایجاد شده توسط عملگرایان در کشورھای موردنظر این 
مطالعه می باشد. به عالوه، مقاالت علمی و گزارشات دولتی در 
داده ھای تحلیل شده به منظور مطالعه، لحاظ شدند. داده ھا در 
خالل دسامبر 2011 –آویل 2012 جمع آوری شدند. واژگان کلیدی 

و برچسب ھای مختلفی برای دستیابی به منبع داده ھای 
درست وجود داشت. آنھا عبارتنداز: شھروندی و رسانه ھای 
اجتماعی، بھار عرب، آزادی اینترنت، شھروندی مشارکتی، 

دموکراسی شدن خاورمیانه. منابع جمع آوری شده براساس 
. واژگان کلیدی مذکور طبقه بندی شدند
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