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 چکيده

مندي از اينترنت، به حجم انبوهي از اطالعات دسترسي شهروندان به واسطه بهرهدر عصر حاضر 
يافته و نحوه تعامل آنان با يکديگر، با نظام سياسي جامعه خويش و همچنين مشارکت آنان در امور 

کننده سرمايه تواند تقويتمختلف اجتماع، دستخوش تغييرات شگرفي قرار گرفته است. اين ابزار مي
اشکال گوناگون  تحققسياسي شهروندان باشند چرا که آگاهي سياسي را بهبود بخشيده و به 

نمايد. اين مقاله درصدد است تا ضمن بررسي سطح سرمايه سياسي، تأثير مشارکت سياسي کمک مي
اعتماد  اينترنت را بر ابعاد آن که شامل دانش و مهارت سياسي، نگرش نسبت به هنجارهاي سياسي،

نفر از  933هاي سياسي، و کنش سياسي است تبيين نمايد. بدين منظور تعداد سياسي، شبکه
اي انتخاب و در پژوهش حاضر شرکت گيري خوشهشهروندان شهر تهران با استفاده از روش نمونه

 هاي پژوهش حاکي از آن است که سطح سرمايه سياسي در ميان شهروندان شهر تهرانکردند. يافته
هاي آماري انجام شده، ميزان استفاده از اينترنت بر سرمايه نسبتاً اندک است. بر اساس تحليل

هاي سياسي و مشارکت سياسي، سياسي و ابعاد دانش و مهارت سياسي، هنجارهاي سياسي، شبکه
ديگري تأثير مثبت و معناداري دارد و اين در حالي است که اين تأثير بر اعتماد سياسي به عنوان بعد 

 از سرمايه سياسي تأثيري منفي و معنادار است.
 

 سرمايه سياسي، اينترنت، شهر تهران.: کليدي مفاهيم

                                                           
         Email: Pirannejad@ut.ac.ir استاديار دانشکده مديريت دانشگاه تهران  *

 کارشناس ارشد مديريت دولتي دانشگاه تهران  **
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 مقدمه
نظران و صاحب ياصل يهاساالر از جمله دغدغهمردم ياتحقق جامعه يرباز چگونگياز د

به بحث و  يشمندان فراوانين راستا فالسفه و انديبوده است. در ا ياسيشمندان علوم سياند
گر به يد يشان به عدم امکان و برخياز ا ياند که برخن خصوص پرداختهيتبادل نظر در ا

صورت  يهاپژوهش ياند. با مطالعه و بررسد داشتهيساالر تأکتحقق جامعه مردم يريپذامکان
توان اذعان يساالر به صراحت ممردم ياجامعه يريگو شکل يساالرگرفته در خصوص مردم

که از جانب مخالفان  يساالرتحقق مردم يريل امکان ناپذين داليتريکه از جمله اساس کرد
ت )عامه مردم( يدر قشر اکثر ياسيس يشود، نداشتن مهارت و دانش کافيآن مطرح م

 يهاا و جنبهين موضوع پرداخته و از زوايبه ا ين اساس مطالعات فراوانيباشد. بر هم يم
 ياسيه سيتوان به سرماين موضوعات مياند. از جمله اگوناگون آن را مورد پژوهش قرار داده

اد يساالر مردم يهات نظاميتحقق و تقو ياز ارکان اساس يکياشاره کرد که از آن به عنوان 
ن دولت و ملت هستند که در آن شهروندان يماب يازمند مناسباتيکه ن ييهاشود. نظاميم

، ياسيد و انجام کنش سيان عقايخود را آزادانه در هر دو شکل ب ياسيس يهادگاهيدبتوانند 
مات و يند اتخاذ تصميبر فرا يرگذارين به منظور تأثيو همچن (Ramsey, 2008)ابراز دارند 
ان ين ميدر ا برخوردار باشند. يمناسب يهاتيش، از ظرفيجامعه خو ياسينظام س يبه طور کل

ستم يبر س يرگذاريتأث يشهروندان برا يها و رفتارهانگرش يبه معنا ياسيه سيسرما
 ن خود شهروندانيو همچن ياجتماع يهاان در دولت، گروهي، دولت، متصدياسيس
 (Booth & Richrad, 2007; Booth & Richard 2008) ت را به آنان اعطا ين ظرفيا
 کند. يم

 ياسيه سيسرما يجاد و ارتقايساز انهيزم، ياسياز عرصه س ين راستا دانش و آگاهيدر هم
 يش به همراه آگاهيجامعه خو ياسيشهروندان از امور س يباشد. چرا که با آگاهيشهروندان م

ه ين مؤلفه سرمايترينان حاصل نمود که اصليتوان اطميبر آنها، م ياثرگذار يهازمياز مکان
ها در شبکه يريگمضافاً با شکلده است. يمحقق گرد ياسيدانش و مهارت س يعني ياسيس
، ياسيس يمتفاوت آنان عالوه بر آگاه يهادهيق تبادل نظرات و ايان شهروندان، از طريم

و  يآزاد ين اگر شهروندان هنجارهايابد. همچنييز بهبود ميرش آراء مخالف نيتحمل پذ
ف توسط يانجام وظا يندهاياتخاذ شده توسط دولت، فرا يهااستيرا باور داشته، به س يبرابر

در  ياسيل آنان به مشارکت سيت به خود مسئوالن اعتماد داشته باشند، تمايآنان و در نها
 ي، تالش برايق همچون شرکت در انتخابات، شرکت در مبارزات انتخاباتيمصاد يتمام
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 ياسيقت توسعه سيابد. در حقييش ميگران، تماس با مسئوالن و... افزايبر آراء د يرگذاريتأث
ت مسائل يکه نسبت به ماه يگردد؛ شهروندانيتنها با مشارکت خود شهروندان محقق م

بر مسائل  يرگذاريتأث يبه دنبال انجام کنش برا ين آگاهيجامعه خود حساس بوده و با ا
 باشند. ياجتماع م

جاد جوامع يم و ايدر ترس ياسيه سيکه سرما ياژهيگاه ويت و جايرغم اهميعل
ن خصوص يبه پژوهش در ا ين الملليدر سطح ب يرد، متأسفانه مطالعات معدودک دايدموکرات
در  ياسيه سيمفهوم سرما يبه بررس يچ پژوهشيز تا کنون هين ياند و در سطح ملپرداخته

باشد. از يانگر ضرورت انجام پژوهش حاضر در کشور مين امر بيکشور نپرداخته است که هم
نترنت توانسته از يژه ايبو يو ارتباط ين اطالعاتينو يهايگر نفوذ و گسترش فناوريد يسو

از  يشهروندان به حجم انبوه يدسترس 1برخط يک گفتمان عمومي يدهق شکليطر

ل و شهروندان يمات دولت را تسهيبر تصم يرگذاريتأث يي، و تواناياسياطالعات، مشارکت س
از  يدينترنت نوع جديا(Hamburger, McKena & Tal, 2008).  ديرا توانمند نما

 ين شهروندان افراديشوند. ايده ميتال ناميجيکند که شهروند ديرا خلق م ياسيکنشگران س
بهره ک يدموکرات يندهايمشارکت در فرا يبرااطالعات و ارتباطات  يفناورهستند که از 

ند، يتشر نماها آنان را توانمند ساخته تا اطالعات را استفاده، خلق و منين فناوريرند. ايگيم
را به مشارکت  يکند، کنش اجتماعيجاد ميتر اکيجامعه بازتر و دموکرات يتقاضا برا

، مشارکت در مباحثات و گفتمان خطيل نموده و اجتماعات، مشارکت اجتماعيک تبديالکترون

نده ين منظور و با توجه به رشد فزايبه هم .(Lenihan, 2008) دينمايم يسازمانده را يمش

ساالر، پژوهش مردم يت نظاميا تقويجاد و يا يق جوامع برايو تشو ياطالعات يهايفناور
از ارکان  يکيبه عنوان  ياسيه سيک سو به سنجش سطح سرمايحاضر در تالش است تا از 

رات يتأث يگر به مطالعه و بررسيد يدر جوامع پرداخته و از سو يساالرتحقق مردم ياصل
 بپردازد.نترنت بر آن ياستفاده از ا

 

 ات پژوهش يبر ادب يمرور
  ياسيه سيسرما

آگاهانه همه شهروندان در  قابل دسترس است که مشارکت يتنها زمان يواقع يدموکراس
ساده، همان  ين مشارکت آگاهانه و نه صرفاً مشارکتيها و سطوح محقق گردد. اهمه عرصه

د يبا يواقع يدموکراسک ياست که  يزيآن چ يتمام ياست که بازنما ياسيه سيسرما
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، شهروندان را مورد توجه يبه عنوان قلب دموکراس ياسيه سين سرمايدار آن باشد. بنابراهيداع
 د. ين نمايتش را تضميآن است تا موفق يايقرار داده و به دنبال اح

کا يدر آمر 1288مربوط به سال  ياسيه سين استفاده از واژه سرمايکه نخست يدر حال
ز يمتما يه اجتماعيکه آن را از سرما يان مطالعه منتشر شدهياول، (Nayeden, 2011) است

ن يروند رو به رشد استفاده از ا(. Magno, 2000) انجام شده است 1331سازد در سال يم
 يه اجتماعيمانند سرما يگريمرتبط د يهادر کنار واژه يالديستم ميقرن ب يواژه در ط

 .  ن مفهومِ مغفول مانده استيت ايکه گواه اهم (Nayeden, 2011)ز ادامه داشته يتاکنون ن

ه يسرما 2از آنجاست که پوتنام ياسيه سيو سرما يه اجتماعيمت اختالف سرماينقطه عز

گر جهت يکديبا  يکننده همکارليداند که تسهيم ييها و هنجارهارا اعتماد، شبکه ياجتماع
به  ياسيه سياما سرما (.Birner & Wittner, 2000 )به اهداف مشترک است  يابيدست
نظام  يو بطور کل ياستگذاريند سياست که بصورت آگاهانه فرا ياسيس يهاکنش يمعنا

 ,Booth & Richard, 1997; Booth & Richard, 2007; Mangoرا متأثر  ياسيس

2000; Schugurensky, 2000;) Geetha & Indira, 2010; Turner, 1999) ن يا
 يامد دومياعتماد است و پ يامد اوليابد چراکه پييان ميامدها پايت در نقطه پيدر نهااختالف 
  .  (Harvey & Novicevic 2004)تيمشروع

در نظر  ياسيه سيرا به عنوان شاخص سرما ياسيپژوهشگران اعتماد س يهر چند بعض
 يقدرت ناش اي (Kinberg, 1997)ت يا آن را معادل با محبوبي  (Newton,  2001) گرفته
ه يد اذعان نمود که سرماياند؛ اما بادانسته ((Lee, 2005ک شخص ي ياسيگاه سياز جا

 ياسيس ياثرگذار يآگاهانه برا ياسيکنش س يم بوده و به معناين مفاهيفراتر از ا ياسيس
 است. 

 باشد. يو ساختار يتواند بر دو گونه ابزاريز مين ياسيه سي، سرمايه اجتماعيهمانند سرما
ند يرند تا فرايگياست که کنشگران از آنها بهره م يمنابع يبه معنا يابزار ياسيه سيسرما

ن حال يمطلوب به نفع خود متأثر سازند. در ع يامدهايتحقق پ يرا در راستا ياستگذاريس
 يابزار ياسيه سيسرما يو... گردآور ياسيس يحکومت، نهادها يعني ياسيستم سيساختار س

 است يساختار ياسيه سير قرار داده که متناظر بر همان سرمايتوسط کنشگران را تحت تأث
) Birner & Wittner, 2000; Pelling, 2003.) ياسيه سيزان سرمايگر ميد يانيبه ب 

 گردد.يمشروط م ياسيت نظام سيکه کنشگران دارا هستند به ماه يابزار
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ر کنار دو نوع سرمايه سياسي، سه سطح فردي، سازماني و اجتماعي براي اين مفهوم قابل د
، سرمايه سياسي تنها متعلق به مسئوالن دولتي است سطح فرديتعريف است. در 

Blumentritt & Rehbein, 2007).) 3اين سطح از سرمايه شامل دو بعد سرمايه خوشنامي
 

مهارت سياسي به جهت انجام امور از روي مصلحت يا اقتضا( و )شناخته شدن به عنوان دارندگان 

 Harvey & Novicevic)است  کنندگان يا کسب مشروعيت()حمايت انتخاب 4سرمايه نمايندگي

د يک شخص از دي گيرد که سرمايه سياسي تصوير مطلوببنابراين اين ديدگاه شکل مي .  (2004

ک سازمان ي ييتوانا ياسيه سي، سرمايسطح سازمان در. (Nayeden, 2011) عامه است

 & Blumentritt است ياسيس يهاتيق فعاليخود با دولت از طر ت تعامالتيريمد يبرا

Rehbein, 2007)) ت يکه در آن فعال ياعرصه يهااستيسازمان از س يکه مستلزم آگاه
 ها استاستيبر آن س ياثرگذار يالزم برا يهايکند و شکل دادن ماهرانه استراتژيم

Shaffer & Hillman, 2000) .) ن پژوهش يد ايز که مورد تأکين يسطح اجتماعدر

استمداران يشود که تنها محدود به سياشاره م ياسيستم سيمتأثر ساختن س يياست، به توانا
و در  (Schugurensky, 2000) رديگي( نبوده بلکه همه شهروندان را در بر مي)سطح فرد

در سطح  ياسيه سيگر، سرمايد يانيگردد. به بيک منجر ميدموکرات يت به بهسازينها
ستم يدهنده آنان به سونديبوده و پ ياسيعمل س يشهروندان برا ييتوانا يبه معنا ياجتماع

  (. (Sørensen & Torfing, 2003 است ياسيس
 کياند. جدول شماره متصور شده ياسيه سيسرما يرا برا يپژوهشگران ابعاد متفاوت

دهد که ابعاد در نظر گرفته شده در هر پژوهش ين را نشان ميشيپ يهااز پژوهش ياخالصه
در هر سطح  ياسيه سيسرما يف و ابعاد اشاره شده برايده است. آنچه از تعاريز ارائه گردين
وجود چهار بعد  ياسيه سيرسد الزمه سرمايتوان استنباط نمود؛ آن است که به نظر ميم

ت يو در نها ياسيس يها، شبکهياسيس يدانش و مهارت، نگرش نسبت به نهادها و هنجارها
 است. ياسيانجام کنش س

رگذار يتأث ياسيه سيسرما يان نمود که آموزش به عنوان رکن اصليتوان بيقت ميدر حق
 است ياسيس يو نگرش شهروندان نسبت به نهادها و هنجارها ياسيت سي، هويبر توانمند

(Booth & Richard, 2008.) ق يج نموده که از طريرا ترو يين عوامل رفتارهايمجموع ا
( و با يافق ياسيس يهان شهروندان شکل گرفته )شبکهيتوانند در بيکه م ييهاشبکه

را متأثر ساخته، به  ياسي( نظام سيعمود ياسيس يهااستگذاران در تعامل باشند )شبکهيس
 دهند. يش ميرا افزا يت دموکراسيفيده و کيبخش ياسيت سيشهروندان اهم
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د؛ چرا که ينمايمستمر کمک م يريادگيند يز به فراين ياسيدر مقابل انجام کنش س
بر دانش، مهارت و نگرش شهروندان )نهادها و  ياسيات حاصل از انجام کنش سيتجرب

- دهديش ميشهروندان را افزا ياسيگذاشته و سطح سواد س( اثر ياسيس يهنجارها
(Magno, 2008.) 

 يبه معنا يد خاطر نشان نمود آن است که هم جامعه مدنيت بايکه در نها يانکته
دهنده عملکرد حکومت است؛ و هم حکومت و افته شهروندان، شکليمشارکت سازمان 

افته شهروندان يت سازمان يتوانند فعالي، مياجتماع-ياسيبه عنوان بستر س ياسيس ينهادها
 .(Booth & Richard, 1997) نديا محدود نمايرا گسترش داده 

 
 هاي پيشين در حوزه سرمايه سياسيپژوهش -1جدول

تعريف سرمايه  سطح موضوع نويسنده

 سياسي

 ابعاد سرمايه سياسي

Booth & 
Richard, 1997 

 

گرايي بررسي تأثير عمل
سياسي بر سرمايه 
سياسي و اجتماعي و 
تأثير اين دو نوع سرمايه 
بر سطح دموکراسي در 

 يک جامعه 

 
 اجتماعي

ها و رفتارهايي که نگرش
نظام سياسي را به طريقي 

 سازد.متاثر مي

  تعهد شهروندان به هنجارهاي
 دموکراتيک؛

 رأي  سه عامل فعاليت شهروندان شامل
مبارزات انتخاباتي و گرايي در دادن، عمل

 منصبان دولتي متفاوت.تماس با صاحب

Schugurensky, 

2000 
 

سي تاثير آموزش برر
شهروندي بزرگساالن 
بر توزيع مجدد قدرت 

گيري و تحقق تصميم
 دموکراسي

 اجتماعي

باور و شناخت  ناشي ازاعتبار 
يا عملکرد يک شخص، که 
بر مبناي آن عامالن به يک 
شخص قدرت زيادي را اعطا 

 نمايند.مي

  :اطالعات کلي درباره طرز کار دانش
جوامع ليبرال دموکرات، حقوق و وظايف 

چگونگي شهروندي، قانون اساسي، 
سازماندهي مبارزات انتخاباتي، استفاده از 

 رسانه ها و....؛

 اي تا درک از سواد پايه ها:مهارت
هاي الزم مستندات قانوني و مهارت

 براي انجام کنش سياسي؛ 

  نگرش نسبت به خود به عنوان کنشگر
 سياسي؛

  نزديکي به قدرت: فاصله شهروندان از
 مراکز قدرت؛ 

   .)منابع شخصي: )به ويژه زمان و سرمايه 

Magno, 2000 

تأثير مشارکت زنان 
هاي غير در سازمان

انتفاعي بر سرمايه 
سياسي آنان و درک 
آنان از خود به عنوان 

 کنشگر سياسي

 اجتماعي

هاي مربوط دانش و مهارت
به سياست، هنجارها و 

هايي که به افراد و شبکه
ها اجازه تبديل دانش و انجمن

 دهد.مهارت را به کنش مي

 ها و منابع الزم جهت دانش، مهارت
 مشارکت در حيات سياسي؛ 

  ها و هنجارهاي سياسي؛  بودن نگرشدارا 

  هاي سياسي )عمودي: باال به شبکه
، افقي: در مقابل 5سمت سياستگذاران

 ( 6هاي شهرونديساير گروه

 انجام کنش سياسي. 
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Shaffer   &  
Hillman, 2000 

 

ارائه مدل سرمايه 
هاي سياسي سازمان

 تابعه
 سازماني

هاي آگاهي از سياست
عرصه فعاليت سازمان به 

-منظور  تدوين استراتژي

هايي  در راستاي تحقق 
 منافع سازماني.

 ارتباط متقابل با دولت؛ 

 .انجام کنش سياسي 

Sørensen & 

Torfing, 2003 

بررسي تأثير گرايش 
از دموکراسي 
نمايندگي به سمت 

-هاي شبکهسياست

اي )يا حکمراني 
اي( بر ميزان شبکه

دموکراسي و سرمايه 
 سياسي 

 اجتماعي

هاي افراد براي توانايي
عمل سياسي  که از طريق 
مشارکت در فرايندهاي 
سياسي و تعاملي که جامعه 
مدني را به سيستم سياسي 

-سازد، شکل ميمرتبط مي

 گيرد.

 سطح دسترسي به فرايندهاي : 7منابع
 گيري؛تصميم

 توانايي ايجاد تفاوت در : 8توانمندي
 اين فرايندها؛

  :به  ادارک از خودهويت سياسي
 عنوان کنشگر سياسي.

Harvey & 

Novicevic, 

2004 
 

بررسي اهميت 
مهارت و سرمايه 
سياسي براي 

 رهبران جهاني

 فردي

توانايي استفاده از قدرت يا 
آمريت و به دست آوردن 

کنندگان حمايت انتخاب
)اعضا( در شيوه اجتماعي 
مؤثر که به مشروعيت 

 منجر ميشود.

 سرمايه خوشنامي؛ 

  نمايندگي.سرمايه 

 
 ياسيه سينترنت و سرمايا

به  يدسترس يبرا يتياطالعات و ارتباطات نقش حائز اهم يهايدر عصر اطالعات، فناور
ع يها انتشار سرين فناورياند. اافتهي ياسيو س يات اجتماعياطالعات و مشارکت درح

در عرصه  ياديق کارکرد زين طريل کرده و از ايرا تسه يگروه ياطالعات، تعامل و همکار
ک، شهروند يک، مشارکت الکترونيمانند دولت الکترون يميدارند، و ظهور مفاه ياسيس

 ن عرصه است. يدر ا يمجاز يدهنده نقش فضاز نشانيک و... نيالکترون
 يندهايک به فرايالکترون يعموم ياست که با خلق فضا ينترنت ابزاريان اين ميدر ا
جاد مشورت و گفتگو يبا ا. )(Kaye & Johnson, 2002و ده يتازه بخش ييرويک نيدموکرات

ن يق ايرا گسترش دهد. از طر يعموم يتواند فضايشان، ميهان شهروندان و حکومتيب
ابند و ييخود را م يده هايها و ادگاهينفعان امکان تبادل ديگفتگو است که شهروندان و ذ

تازه  ين فضايا. (Lenihan, 2008)کنند يمشارکت م يريگميدر تصم يترميبطور مستق
ن اطالعات و يم ايبه حجم گسترده اطالعات، تسه يبه دسترسضمن قادر ساختن شهروندان 

و  ياسيد سيشهروندان با عقان فضا يل نموده است. در ايرا تسه يمشارکت در مباحثات عموم
 ,.Hamburger et al) دهد؛ آشناتر شدهير قرار ميشان را تحت تأثکه جوامع ييدادهايرو
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2008; Shirazi, Ngwenyama & Morawczynsk, 2010; Trope,2003 )   به طور و
 ند. ينمايگر و با دولت تعامل برقرار ميکديم با يمستق

امکان يشات شهروندان با مسئوالن دولتيد و گراين نخست چون امکان تبادل عقايبنابرا
ن اشکال متنوع مشارکت يند؛ دوم در بينماياظهارنظر متر ز فعاالنهيشود، آنان نير ميپذ
را  ياک، تعامل مسئوالن با شهروندان اطالعات گستردهيک جامعه دموکراتيدر  ياسيس
ضمن  ين تعامليچن (.(Bimber, 1999 دينمايآنان به دولت منتقل م يهارامون خواستهيپ

مطلوب است،  ياسيس يندهايو فرا ياجتماع يهار شدن در کنشيش از درگيآنکه پ
 يترندهين شهروندان هم مشارکت فزايد. در مقابل اينمايز خلق ميرا ن يترشهروندان آگاه

 Hamburger دارند ياسيس يندهايبر فرا يشتريب يرگذاريداشته و هم تأث ياسيدر عرصه س

et al., 2008; Kaye & Johnson, 2002; Lenihan, 2008; Oates, 2003; ) 

Tolbert & Mcneal, 2003 .)ق فراهم ياطالعات و ارتباطات از طر يفناورقت يدر حق
ت به کارکرد يشفاف و بدون محدود يو دسترس گسترده يتيباز با جمع يکردن گفتمان مدن

ت يدر حما ياهيصدا و حاشيب يهاافراد و گروه ياعمال صدا يبرا يحکومت، به روش يدرون
نترنت و يت ايل شده است. به طور خاص باز بودن و جامعيتبد شانيهااز حقوق و خواسته

 ياسيو س ي، اقتصاديبه توسعه انسان يبه دسترس ياجتماع يهاجاد شبکهيا يآن برا ييتوانا
 .(Michelson, 2006) کمک نموده است

، منفعل بودن شهروندان يک گفتمان مشورتي يدهق شکلينترنت از طريگر ايد يانيبه ب
. دهدمشارکت آنان را کاهش و نقش شهروندان در فرايندهاي دموکراتيک را افزايش ميو عدم 

را  يو شهروندان عاد ياسين نخبگان سيب يارتباطات عمود يبودن نه تنها الگو يتعامل
. (Kim, 2006) دهدين شهروندان را توسعه ميدر ب ين ارتباطات افقير، بلکه همچنييتغ

نترنت يل دارند تا از ايشتر تمايوهش خود نشان داد که شهروندان بدر پژ (8331) البته دالبرگ
ن يبر هم (.(Polat, 2005 رندير شهروندان بهره گيسا يتعامل با مسئوالن به جا يبرا

برخط و مشورت  ياسيک خود گفتمان سيبو، رز و فلک در مدل مشارکت الکترونياساس س
 & Sæbø, Roseدانند يک ميمشارکت الکترون ياصل يهاتيک را از جمله فعاليالکترون

Flak, 2008)) رد که يگيک در نظر ميمشارکت الکترون ير را برايد سطوح زيا بوي
ه يک سويک )فراهم نمودن يدادن الکترون ي. آگاه1دهنده عمق مشارکت است:  نشان

دولت  يسوا از شهروندان به يدولت به سمت شهروندان  يا از سويتواند ياطالعات که م
د را يه که به شهروندان اجازه انتقال عقايمحدود دو سو يک )مجراي. مشورت الکترون8باشد(؛ 
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ک يبر اعتماد متقابل الکترون يمبتن ي. همکار9ست(؛ ين يشتريدهد اما متضمن مشارکت بيم
بر عهده  يينها يريگميهاست اما تصميمشنفعان در توسعه خط ي)مشارکت فعاالنه همه ذ

را بصورت  ييمات نهايک )عامه مردم تصميالکترون ي. توانمندساز8لت خواهد بود(؛ دو
جه گرفت آنان که استفاده يتوان نتين ميبنابرا .(Boyd, 2008) (ندينمايمشروع اتخاذ م

ز  برخوردارند و بطور ين يشتريب ياسيس ينترنت دارند احتماالً از آگاهياز ا يشتريب
شوند. به يم ياسيرامون مسائل سير شهروندان پيبا مسئوالن و سا ر تعامليدرگ يتر ندهيفزا

ند اتخاذ يبر فرا يشتريب يرگذاريو هم تأث ياسين افراد هم مشارکت سيتبع آن احتماالً ا
 مات خواهند داشت. يتصم

 
زان حضور يبر م ينترنت اثر مثبت و معنادارياستفاده از ازان ياول: م يه فرعيفرض

 .جامعه دارد ياسيس يهادر شبکه

ن، يترعينترنت سريرا اياست ز يهيبد ياسينترنت بر فراهم نمودن اطالعات سير ايتأث
 است ياسيع اطالعات از جمله اطالعات سيتوز ين مجراين، و قابل اعتمادتريترارزان

(Albrecht, 2002.) گسترده آحاد شهروندان به  ير ساختن دسترسيپذنترنت با امکانيا
گر آگاه ساخته و يکديبرخط، کاربران را از نظرات  يگفتمان يدهو با شکل انبوه اطالعات

 ,.Hamburger et al سازديآنان فراهم م ياز مسائل مورد بحث را برا يدانش چند جانبه ا

2008; Shirazi et al.,) 2011; Trope; 2003.) يکه نسبت به فضا يشمندانياند 
نه و يهز ياسيمعتقدند که عامل اثرگذار بر مشارکت سنانه دارند يبخوش يکرديرو يمجاز

نه يکه هز ييات رفتار عقالين ادعا با نظرياست. ا ياسيبه اطالعات س يت دسترسيقابل
 داند، سازگار استيکنشگران م ياسيس يهايدهنده استراتژاطالعات را عامل مهم شکل

(Bimber, 2001).  

نه اندک را فراهم يبه انبوه اطالعات با هز ينترنت دسترسين فرض، از آنجا که ايطبق ا

معتقد است  (1333) 9نين السکيد. همچنيز بهبود خواهد بخشيرا ن ياسيد، مشارکت سينمايم

، فراواني اطالعات و فناوري 10فرصت يادگيري درباره امور سياسي تابعي است از کيفيت دانش

هاي مورد استفاده خود کيفيت و فراواني که البته فناوري (Pantoja, 2001)ارتباطاتي در دسترس 

به  ICTپا فراتر نهاده و معتقد است  (8332) 11سازند. حتي بنتيونااطالعات را به شدت متأثر مي

شود ثبات نمودنِ کنترلِ توليد و انتشار اطالعاتي که توسط رسانه سنتي نگهداري ميقدرت بي
هاي خبري جديدتر مانند کند رسانهبيان مي رايت فيليپ (.Shirazi et al., 2011  (داللت دارد
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الگها، انواع متنوع و ميزان بيشتري از اطالعات سياسي را در دسترس قرار داده ها و وبسايتوب
تري را نسبت به منابع خبري سنتي مانند روزنامه و تلويزيون فراهم ميگرايانهو نگرش غير نخبه

جازه دادن به شهروندان براي خلق و تسهيم اطالعات و آشکار ها از طريق اکنند. متعاقباً اين رسانه
 نمايندشان امکان افزايش دانش سياسي و بهبود مشارکت عمومي را نيز فراهم مينساختن هويت

) Wright-Phillips, 2005.) 
ها، سطح دانش سياسي و رسانهاي ديگر از اين پژوهشگران مدعي هستند که عده

با افزايش  .دهدبراي درک و مواجه با امور سياسي را افزايش ميهاي افراد شايستگي
تواند دانش سياسي، احساس خودکارآمدي سياسي )اين احساس که کنش سياسي فرد مي

 فرايند سياسي را متأثر سازد( نيز افزايش يافته که تسهيل مشارکت سياسي را در پي دارد

( Kaye & Johnson, 2002; Hirzalla, Zoonen & Ridder, 2010; Jung, Kim & 

Zúñiga, 2011.) نشان دادند  (8332)13جنارو و داتونو  (8339)12نترينگز و زيجنمثال  يبرا

يا پژوهش استنلي و وير  (. (Wang, 2007اينترنت بر مشارکت سياسي تأثير معنادار مثبتي دارد
اند را افزايش حاکي از آن است که اينترنت هم توانسته مشارکت افرادي که پيش از اين فعال بوده

 .(Stanley & Weare, 2004) دهد و هم افراد منفعل را وارد عرصه سياسي سازد

 14دارند مانند کاواناف يمجاز يبه فضا يانتقاد يکرديکه رو يدر مقابل، پژوهشگران

 يايمجاز يفضا يارتباط يهايمعتقدند اگرچه فناور (8331) 15يو واتسون و ماند (8333)

مشارکت  ياسيس يندهايگر بحث نموده و در فرايکديکند تا با يشهروندان فراهم م يبرا
 ,.Shirazi et (al )شود ين امر ضرورتاً به مشارکت گسترده شهروندان منجر نميند، اما اينما

 يبه دست آوردن اطالعات را فرصت ينترنت براين راستا پوتنام استفاده از ايدر هم. 2011
که معتقد است استفاده از آن  يداند؛ در حاليم ياسيو مشارکت س يش جذب مدنيافزا يبرا
ن يکاربران آنها را از روابط ب يش تعامل اجتماعيها با افزابرخط و چت روم يهايباز يبرا

برد ين ميرا از ب يو مشارکت مدن ياسيمحروم نموده و دانش سن يدر محافل آف ال يشخص
((Zhang & Chia, 2006 .مشارکت  ينترنت براياز ا ينان معتقدند افراديبدب گريد ياز سو
در ارتباط  ياسيستم سيبا س يسنت يق مجاريز از طريرند که در گذشته نيگيبهره م ياسيس

 يرسد کسانيدر مجموع به نظر م .Albrecht, 2006; Hirzalla et (al., 2010)اند بوده
ل يمجهز بوده و تما يشتريب ياسيکنند به دانش و مهارت سينترنت استفاده ميکه از ا

 دارند.   ياسيمشارکت س يبرا يشتريب
  



 آن ابعاد بر اينترنت از استفاده تأثير و سياسي سرمايه سطح بررسي :اينترنت و سياسي سرمايه

11 

دانش  سطحبر  ينترنت اثر مثبت و معناداريزان استفاده از ايدوم: م يه فرعيفرض

 دارد. ياسيس

 
 سطحبر  ينترنت اثر مثبت و معناداريزان استفاده از ايسوم: م يه فرعيفرض

 دارد. ياسيمشارکت س

که به  يياست که مستقل از دولت باشد؛ فضا يعموم يازمند وجود فضاين يدموکراس
 ييعقال يانتقاد يها، بحثيش و افکارسنجيمايق پيافراد از طر يهادگاهيصِرف ثبت د يجا

که تنوع يگران باشد بطوريد قادر به مشورت با ديهر فرد با ن فضايرد. در ايدر آن شکل گ
اند که شده يمدع ين جهت بعضيبه هم(. (Polat, 2005ن گردد يها در آن تضمدگاهيد
در  يو همکار ين گفتمان عموميد بلکه همچنينمايج ميق را تروينه تنها اظهار عالنترنت يا
در مقابل (Shirazi et al., 2011). دهد يمش يافزاشات واگرا را يکنندگانِ با گران انتخابيب

مشارکت تازه را دارد اما  يبرا ييجاد فضايا يينترنت تواناينکه ايرغم اينان عليدر نظر بدب
ر گفتگو با يهمگان قابل دسترس نبوده و دوم افراد در مباحثات برخط درگ ينخست برا

 ,Albrechtکنندينظرات واگرا اجتناب مطهن از نقيشوند، بنابرايبا ذهن مشابه خود م يافراد

) (2006; Polat, 2005; Quintelier & Vissers, 2008. نترنت يجه آنها معتقدند ايدر نت
تر و انهيتر، بازنمامنصفانه يسنت يعموم يرا که نسبت به فضا ييکند فضاين نميتضم
اما  (Nam, 2011). پرورديبازبودن را مد بلکه صرفاً توهم يجاد نمايتر باشد اانهيگرايتساو

ت را ياقل يهاان گروهيدر م ياجتماع يارتباط برخط ترس از انزوا يناميد دانست که بيبا
انه يگراکثرت يد متفاوت و گاهاً متعارض از هنجارهايق مبادله عقايده و از طرين بخشيتسک
ن فعال نبوده و از ياز ا شيرا که پ ين شهروندانيهمچن. Kim, ) (2006  کنديت ميحما

 يهاتينموده و در فعال ياند، آگاه و سازماندهه رانده شدهيموجود به حاش ياسيستم سيس
را  ييهاد و گروهيجد يل جذب صداهاينترنت پتانسيگر ايد يانيسازد. به بير ميدرگ ياسيس

 ,Kim, 2006; Mercer, 2004; Michelson ) اند، داردنشده ييبازنما يکه به صورت سنت

2006;  Nam, 2012; Quintelier & Vissers, 2008.) ن يش از ايکه پ يسانک
گرفت يا کمتر مورد توجه قرار ميشد يده نميا شني يريگميند تصميشان در فرايها دگاهيد

 دارندد خود يمطرح ساختن عقا يبرا يشتريفرصت بنترنت يا يرياکنون به مدد بکارگ
(Stanley & Weare, 2004) .بو، رز و فلک با توجه به مدل مشارکت ينمونه س يبرا

ن شکل از مشارکت تبادل آزادانه يا يامدهاين حالت پيآل تردهيک خود معتقدند در ايالکترون
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ک جامعه است. يت توسعه دموکراتيانه و در نهايگراي، بحث منصفانه و تساوياسيد سيعقا

 يهايژگيگر را از ويکديد يباز بودن و احترام افراد نسبت به عقا (8339) 16ن جنسنيهمچن

 يگسترش فضا يبرا يمجاز ياها را عرصهن مناظرهيبرخط برشمرده و ا يهامناظره
نترنت يکه از ا يرسد کسانيدر مجموع به نظر م (.Sæbø et ) al., 2008 دانديم يعموم

در مقابل آراء مخالفِ با نظرات خود داشته،  يشتريب ن تحمليريکنند نسبت به ساياستفاده م
 ابد. يين آنان بهبود ميک در بيدموکرات يرش هنجارهاين پذيبنابرا

 

زان يبر م ينترنت اثر مثبت و معناداريزان استفاده از ايچهارم: م يه فرعيفرض

 . ن شهروندان دارديدر ب ياسيس يرش هنجارهايپذ

دارند ضرورتاً  يمجاز يق فضاياز طر ياسيمشارکت سل به يکه تما يان شده افراديب
اعتماد ينترنت بيدهد کاربران اي. بلکه بالعکس، شواهد نشان مبه دولت ندارند يشترياعتماد ب

پوتنام  .(Kaye & Johnson, 2002; Wang, 2007)اند ز ابراز داشتهيرا ن يشتريب ياسيس

ها دانسته و به نهادها و افراد را رسانه ياسير منتقدان علت کاهش اعتماد سيو سا 17و پترسن

شوند که ي، باعث مياسياز امور س يمنف يهاق گزارشيهستند که آنها از طر يمدع
 از آن باشند يريگکناره يک در پيدموکرات يندهاينقش در فرا يفايا يشهروندان به جا
Camaj, 2011)) .ياسيکنند نسبت به امور سيها استفاده مگر آنان که از رسانهيد يانيبه ب 

ن از يبنابراداشته و  ياسيبه امور س ينان کمترين افراد اطميتر و منتقدتر هستند. انيبدب
 Zhang & Chia, 2006; Crete, Pelletier)) نديجويم يدور يو مدن ياسيس يهاتيفعال

& Couture, 2007. از  يشتريکه استفاده ب يجه گرفت احتماالً کسانيتوان نتين رو مياز ا
 ياعتمادياست؛ ب يمنف يکه همراه با بازخورها يافت اطالعاتيل درينترنت دارند به دليا
 کنند.  يدا مينسبت به دولت پ يشتريب

اعتماد  سطحبر  يو معنادار ينترنت اثر منفيزان استفاده از ايپنجم: م يه فرعيفرض

 دارد. ياسيس

 يه مطرح شده براين پنج فرضيو همچن ياسيه سيماف و ابعاد سريدر مجموع طبق تعر
 يهانترنت بر چهار بعد شبکهير مثبت ايجه گرفت که با توجه به تأثيتوان نتيپنج بعد آن، م

ر يدر مقابل تنها تأث ياسيس يو هنجارها ياسي، مشارکت سياسي، دانش و مهارت سياسيس
ز مثبت خواهد بود. ين ياسيه سيبر سرمانترنت ير استفاده از اي، تأثياسيآن بر اعتماد س يمنف

 م. يدهيمورد آزمون قرار م يه فرعين پنج فرضير را در کنار ايز يه اصلين فرضيبنابرا
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ه يسرما سطحبر  ينترنت اثر مثبت و معناداريزان استفاده از اي: ميه اصليفرض

 دارد.  ياسيس

 

 پژوهش  يچاچوب مفهوم
ت در مسأله پژوهش يبا اهم يرهايان متغيروابط م يدهنده الگونشان يچارچوب مفهوم

ف يز با توجه به تعرين پژوهش نيشود. در ايم ميات پژوهش ترسياست که با توجه به ادب
 .رديگيقرار م ير مورد بررسيز يو ابعاد آن چارچوب مفهوم ياسيه سيسرما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوب مفهومي پژوهش -1شکل
 

 پژوهش روش

ه شهروندان شهر تهران هستند. ين پژوهش کليا يجامعه آمار: يجامعه و نمونه آمار

الت، سن و... يمانند درآمد، تحص يکيمتأثر از عوامل دموگراف ياسيه سير سرماياز آنجا که متغ
گر متفاوت است، يکدينترنت در مناطق مختلف شهر تهران با يبه ا يبوده و سطح دسترس

ن اساس در يصورت گرفته است. بر ا ياچند مرحله ياخوشه يبه روش تصادف يريگنمونه
مدنظر قرار گرفته و سپس از هر  مرحله اول شمال، جنوب مرکز، شرق و غرب شهر تهران

براي اينکار پنج منطقه شامل قرار گرفتند.  يريگک منطقه انتخاب و مورد نمونهيکدام 
)در شرق( و منطقه  2)در مرکز(، منطقه  2)در جنوب(، منطقه  18)در شمال(، منطقه  1منطقه

 

 

  

ميزان استفاده 

 از اينترنت 

   ياسيدانش س

   سياسيمشارکت 

   هنجارهاي سياسي

   هاي سياسي شبکه

   اعتماد سياسي 

  ياسيس هيسرما
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مول جامعه بر اساس فر يحجم نمونه آمار)در غرب(، به عنوان خوشه انتخاب شدند.  5
نفر برآورد شده است. به منظور جبران  821، حدود 3.2 ينامحدود با سطح خطا

نمونه در هر منطقه(  28پرسشنامه ) 983 ينيبشير قابل پيمخدوش و موارد غ يها پرسشنامه
 933ها و حذف موارد مخدوش تعداد پرسشنامه ينيبعد از بازبتوزيع شد که در نهايت 

 شدند.   ييل نهايارد تحلل شده ويپرسشنامه تکم

ق يتحق يهاداده يبه منظور گردآور آن: ييايو پا ييها و رواداده يابزار گردآور 

ر استفاده از يمتغ يسؤال بود که برا 91از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه مرکب از 
ده يگرد يسؤال طراح 93ز ين ياسيه سيسرما يسؤال در نظر گرفته شده بود. برا 1نترنت يا

ل يز به دليک سوال نيکم و  يل بار عامليسوال به دل 9 يل عامليبود که بعد از انجام تحل
 يانهيف پنج گزيدند. همه سؤاالت براساس طيل حذف گرديند تحليگاه نامناسب آن از فرايجا

ن ييم شده بود. به منظور تعياد تنظيار زيبس يبه معنا 5ار کم تا يبس يبه معنا 1کرت از يل
 يب آلفايشد. ضر يع و گردآوريتوز يپرسشنامه در جامعه آمار 92پرسشنامه، تعداد  ييايپا

 بوده است. 3.222 ياسيه سير سرمايکرونباخ متغ
 يل عاملياستفاده شد. ابتدا تحل يسؤاالت از اعتبار عامل ييسنجش روا ين برايهمچن

افزار با استفاده از نرم يدييتأ يل عامليو سپس تحلSpss 18 با استفاده از نرم افزار  ياکتشاف
، ياسي، دانش سياسيبعد اعتماد س 5 ياکتشاف يل عامليانجام گرفت. در تحل 2.59زرل يل

گيري  اندازه براي اينکه مدلبه دست آمد.  ياسيو هنجار س يعمود يها، شبکهياسيکنش س
به درجه  دو يد نسبت کاي. باهاي آن برازش مناسبي داشته باشند ايد شاخصبتأييد شود، 

 ين توان دوم خطايانگيشه مير يعني RMSEAن اگر يباشد. همچن 9کوچکتر از  آزادي
برخوردار است.  يدهد که مدل از برازش خوبيباشد، نشان م 3.35کوچکتر از ب  يتقر

 3.1و  3.32ن يباشد برازش قابل قبول و اگر ب 3.3.2تا  3.35ن يکه مقدار آن ب يدرصورت
 يعني، AGFI و GFI ف است.يباشد برازش ضع 3.1متوسط و اگر بزرگتر از باشد برازش 

بزرگتر از ک باشند و مقدار ين صفر و يد بيافته بايليتعد يو برازندگ يبرازندگ يهاشاخص
 يل عامليج تحلينتا .(199-191، 1922، يکالنتر) از برازش قابل قبول مدل است يحاک 3.3

 نسبتدارد. چرا که  يمدل نسبتاً مناسب ياسيه سيسرما يريگدهد مدل اندازهينشان م يدييتأ
نيز  و 3.32کوچکتر از RMSEA  (3.328)،9کوچکتر از ( 8.12)درجه آزادي  بهدو  يکا

GFI و AGFI باشد.يم 3.29و  3.22ب يز به ترتين 
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 هال دادهيتحل
از آنجا که ميزان و نوع استفاده از اينترنت هر دو بر ميزان سرمايه سياسي 

شهروندان اثرگذارند؛ بهتر است ابتدا وضعيت نمونه مورد بررسي از لحاظ اين دو متغير 

 ين در حالياست. ا 8.52نترنت ين استفاده از ايانگيدهد که ميها نشان مافتهيتوصيف شود. 

وب  ياسيمطالب س يريگيپ يعني) ياسيامور س يبرا يکسانيزان يمبا به ياست که از آن تقر

ق ياستمداران از طريت از سيبرخط، حما ياسيس يهايالگها، اظهار نظر در خبرگزار

د و ي، خري)به دست آوردن اطالعات علم ياسير سياطالعات و...( و غ يفناور يسازوکارها

است.  8.13و  8.81ب ين آنها به ترتيانگيشود؛ چرا که ميل و چت( استفاده ميمي، ايسرگرم

را  ياسيس يهاالگل دارند تا وبيشتر تماينترنت شهروندان بياز ا ياسيدر مورد استفاده س

 يبرا يل اندکيرند. اما تمايبهره گ ياسيس يآگاه يبرا يند و از آن بطور کلينما يريگيپ

استمداران دارند. در مورد يت از سيحما ينترنت برايها و استفاده از اياظهار نظر در خبرگزار

ل و چت يميو سپس ا يد و سرگرميخر ينترنت برايب ابتدا از ايز به ترتين ياسير سياستفاده غ

 شود.  ياستفاده م يبه دست آوردن اطالعات علم يت برايو در نها

ن شهروندان ير در بين متغيدهد سطح اينشان م ياسيه سين سرمايانگيزان مين ميهمچن

 ياسيس ين مربوط به هنجارهايانگين ميشترين پنج بعد آن، بيندارد. از ب يت مطلوبيوضع

، ياسي، مشارکت سياسيس يها، شبکهياسيب عبارتند از دانش سيز به ترتير ابعاد نيسااست. 

 ياسيس يهنجارها يراياند که پذن معنا که شهروندان اظهار داشتهي. به اياسيو اعتماد س

و  ياسيس يهابه حضور در شبکه يلينداشته، تما ياسياز عرصه س يهستند اما دانش چندان

در مورد تأثير استفاده از اينترنت بر سرمايه  ق متفاوت آن ندارند.يدر مصاد ياسيانجام کنش س

، ميزان استفاده از 3.35دهد،  در سطح خطاي سياسي، همانطور که جدول شماره دو نشان مي

به جز اعتماد سياسي بر ساير ابعاد و بطور کلي بر خود سرمايه سياسي اثر مثبت و اينترنت 

معناداري دارد. به بيان ديگر مطابق با مقادير ضرايب رگرسيون ساده و اعداد معناداري تمام 

 شوند.اصلي تأييد ميهاي فرعي و تنها فرضيهفرضيه
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 و مفهوم  ابعاد با نترنتيا از ياسيس استفاده و نترنتيا از استفاده رگرسيون بيضرا -8 جدول
 ياسيس هيسرما

 سرمايه سياسي

 اينترنت

شبکه 

 سياسي

دانش 

 سياسي

مشارکت 

 سياسي

هنجار 

 سياسي

اعتماد 

 سياسي

سرمايه 

 سياسي 

ميزان استفاده از 

 اينترنت

 0172 -07203 07227 07152 07188 07175 ضريب

 07003 07000 07000 07008 07001 07002 عدد معناداري

ميزان استفاده 

سياسي از 

 اينترنت

 07552 07106 07289 07486 07519 07453 ضريب

 07000 07067 07000 07000 07000 07000 عدد معناداري

 
زان ينترنت، ميزان استفاده از ايش ميبا افزا يون و عدد معناداريب رگرسيمطابق ضر

را  ينترنت سازوکاريه اول(. چرا که اي)فرضابد ييش ميافزا ياسيس يهاحضور در شبکه
شوند. يشان مرتبط مگر و به مسئوالنيکديق شهروندان به يسازد که از آن طريفراهم م

گر يکديسازد تا اطالعات خود را با يشهروندان را توانمند م يمجاز ياز فضا يريگبهره
 يافق يهاا همان شبکهيه ن مشورت شکل گرفتيشان را مطرح سازند، اديم نموده و عقايتسه

گر يد يبخشند. از سويرا بهبود م ياسيس يرش هنجارهايو پذ ياسين دانش سيهمچن
ان گذاشته و همچون يها و نظرات خود را با مسئوالن در متوانند خواستهيشهروندان م

 ند.ير تحقق منفعت عامه حفظ نمايند که دولت را در مسيعمل نما ياستم موازنه و مراقبهيس
شکل خواهد گرفت  يعموم ي، فضاياسيس يهان سطح حضور در شبکهين در باالتريبنابرا

 سازد. ير ميپذت مردم بر مردم را امکانيکه تحقق حاکم
ر يتأث ياسينترنت بر دانش و مشارکت سياست که استفاده از ا ين حاکيها همچنافتهي

اطالعات و ارتباطات به  يفناوره دوم و سوم(. با افزوده شدن يدارد )فرض يمثبت معنادار
در اطالع  ييصداو چند يارسانهون، چنديزيو و تلويمانند روزنامه، راد يسنت يهارسانه
 يبرا يشتريقت نخست هر چه شهروندان به منابع بيشود. در حقيتر مها گستردهيرسان

 يها صداهارسانهن يداشته باشند و دوم هر چه در ا ياز دسترسياطالعات مورد ن يگردآور
ن يافت. همچنيخواهد  يشتريشهروندان بهبود ب ياسيبه گوش رسد، دانش س يترمتفاوت

نه ورود به عرصه ياز دارند که هزين ييبه سازوکارها ياسيانجام کنش س يشهروندان برا
 يحضور در فضا يناميب يژگياطالعات و ارتباطات با و يرا کاهش دهد. فناور ياسيس
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شهروندان، آنان را به انجام  يسازجه توانمنديو در نت ياسيش دانش سير افزادر کنا يمجاز
 کند.  يب ميق متفاوت ترغيدر مصاد ياسيکنش س

ه يبخشد )فرضيز بهبود ميشهروندان را ن ياسيس يرينترنت هنجارپذيزان استفاده از ايم
گر با يد يشهروندان و از سو ياسيدانش س يسازک سو با روزآمدينترنت از يچهارم(. ا

از  يکيآموزد که يبه آنان م يکيالکترون يهاحضور شهروندان در گفتمان يبرا يساز نهيزم
مخالف است. با  ين و تحمل آرايريسا يرش حق مشارکت برايپذ يات اجتماعيالزامات ح

اطالعات و ارتباطات،  يق فناورياز طر ياسيس يهاش حضور شهروندان در شبکهيافزا
واگرا  يهادگاهياز تعصب است شکل گرفته و امکان اظهار د يکه عار يعموم ييفضا
 گردد.   ير ميپذت مردم بر مردم امکانيت تحقق حاکميابد و در نهاييش ميافزا

ب يهمانطور که ضر ياسينترنت بر اعتماد سيزان استفاده از اير مياما در مورد تأث
که از  يشهروندان يعنيه پنجم(. ياست )فرض ير منفين تأثيدهد ايشان مز نيون نيرگرس

نسبت به دولت دارند.  ياند که اعتماد کمترکردند، ابزار داشتهيشتر استفاده مينترنت بيا
افت ياز در يتوان ناشيرا م ين ارتباط منفيات پژوهش هم اشاره شد ايهمانطور که در ادب

 دانست.  يمجاز يهاق رسانهينسبت به دولت از طر يشتر اطالعات منفيب
زان ينترنت بر ميزان استفاده از اير مثبت ميز که تأثين يه اصليها تنها فرضافتهيمطابق با 

شهروندان به منظور  يسازشود. چراکه همانطور که اشاره شد توانمنديد مييتأ ياسيه سيسرما
 ياسيس يريآنان و آموزش هنجارپذ ياسيش س، بهبود دانياسيس يهاحضور فزونتر در شبکه

همه افراد موافق و مخالف دولت در  يرا از سو يترتر و آزادانهآگاهانه ياسيشتر، کنش سيب
ر ابعاد يسه با سايدر مقا ياسيه سينسبت به دولت بر سرما ياعتمادير بيجه تأثي. در نتددار يپ

که از  يدهد کسانين نشان ميها همچنافتهيها نياثر خواهد شد. عالوه بر ايز  و بيناچ
 يباالتر ياسيو مشارکت س ياسيرند، دانش و مهارت سيگيبهره م ياسيامور س ينترنت برايا

ر يبا سا ياسين افراد در محافل سيشتر است. ايرش آراء مخالف بيپذ يشان براداشته، تحمل
سازند، ضمن آنکه به دولت يبرقرار م يشتريشهروندان مشارکت نموده و با مسئوالن تعامل ب

ر يزان تأثين ميدرصد ا 5 يدارند، هر چند که در سطح خطا يشترياعتماد ب يبه طور کل
زان استفاده يبر حسب م ياسيه سيسرما يع نسبيز توزيست. جدول شماره سه نيمعنادار ن

 ياسيش استفاده سيشود، با افزايدهد. همانطور که مالحظه مينترنت را نشان مياز ا ياسيس
 ياندک ياسيه سياند سرماکه ابراز داشته ينترنت از سطح کم به متوسط، از درصد کسانياز ا
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 ياسيه سياند که سرماان کردهيدرصد ب 11ن حال يدرصد کاسته شده است. در ع 89دارند 
 ن آنهاست.يمثبت ب يدهنده همان همبستگاد شده است که نشانيشان ز
 

 نسبي ميزان سرمايه سياسي بر حسب ميزان استفاده سياسي از اينترنتتوزيع  -9 جدول
 )بر حسب درصد( 

 سرمايه سياسي 

ي از اينتر
ميزان استفاده سياس

ت
ن

 تعدادکل )نفر( زياد )%( متوسط )%( کم )%(  

 44 - 14 27 خيلي کم

 92 18 27 48 کم

 115 29 45 25 متوسط

 39 42 11 - زياد

 10 12 0702 - خيلي زياد

 300 44 189 67 تعداد کل )نفر(

 
همچنين طبق جدول شماره چهار، جامعه آماري را به سه گروه از افراد که به ترتيب سرمايه 

ايم. در اين حالت با افزايش استفاده غير سياسي از سياسي کم، متوسط و زياد دارند، تقسيم کرده
نفر افزايش و تعداد  25به  95سرمايه سياسي اندکي دارند از اند اينترنت تعداد کساني که ابزار کرده

نفر کاهش يافته است. به بياني  98به  22اند سرمايه سياسي زيادي دارند از افرادي که بيان کرده
ديگر هر چه استفاده غيرسياسي افزايش يافته، از تعداد کساني که سرمايه سياسي زيادي دارند 

 سرمايه سياسي اندکي دارند افزوده شده است.  کاسته و به تعداد کساني که
 

 توزيع نسبي ميزان سرمايه سياسي بر حسب ميزان استفاده غيرسياسي از اينترنت -8 جدول
 )بر حسب نفر( 

ي از 
استفاده غيرسياس

ت
اينترن

 

 سرمايه سياسي

 تعداد کل  )نفر( زياد )نفر( متوسط )نفر( کم )نفر( 

 146 66 45 35 کم

 154 34 55 65 زياد
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 يريگجهيبحث و نت
 يهاجنبه يو امکان اعمال اراده مردم در تمام يمشارکت عموم يبه معنا يدموکراس

به  يکه پس از اندک زمان يشات زودگذرين اراده گراياست. اما منظور از ا يات اجتماعيح
 گيرد،قرار ميدست فراموشي سپرده شده و حتي توسط خود فرد مورد هجمه شديدترين انتقادات 

وجود دارد که  ياشهيا و به حق است که در پس آن انديپا ييهاست؛ بلکه منظور خواستهين
ها قبل از آنکه حضور همه مردم دغدغه باشد ين در دموکراسياست. بنابرا يبرخاسته از آگاه

ه يصورت گرفت بر پا يبود که اگر مشارکت يسازوکار يد و در پيشيآنان اند يد به آگاهيبا
ن صورت نه تنها ير ايمتقن به همراه داشته باشد. در غ يلياستوار باشد و اگر نه، دل ياشهياند

ندگان را يمان باشد بلکه آاتيح يم که ممکن است به بهايزنيخود رقم م يرا برا يسرنوشت
 ياسيمشارکت س يساده به معنا يانيبا ب ياسيه سيان سرماين ميم. در ايساز يز متاثر مين

 است.   يقيحق يکننده تحقق دموکراسنيم تضمياز مفاه يکياهانه آگ
ت ين شهروندان وضعيدر ب ياسيه سيزان سرمايدهد ميها نشان مافتهيهمانطور که 

از را به دست آورده ين امتين شهروندان باالتريدر ب ياسيس يرش هنجارهايندارد. پذ يمطلوب
 يساالرکه اساس مردم يو برابر يآزاد ين معنا که شهروندان به هنجارهاياست. به ا

 يدانند، دوم برايآحاد جامعه م يرا حق تمام يده يهستند باور دارند. چرا که نخست رأ
شان تظاهرات يهامطرح نمودن خواسته ين حق را قائلند که در راستاين نظر خود ايمخالف

نکه افراد از حزب و يا يتمناصب دول ين از نظر آنان در تصديز برپا دارند. همچنيمسالمت آم
د قرار يين ادعا را مورد تأيز اين ياريبس يهاندارد. پژوهش يتير اهميا خيگروه آنها باشند 

واگرا را  يهادگاهيتعصب امکان اظهار د يب يگفتمان عموم يدهنترنت با شکلياند که اداده
 سازديرانده شده را فراهم مه يت و به حاشياقل يهاشتر گروهيب ييش داده و امکان بازنمايافزا

(Kaye & Johnson, 2002; Mercer, 2004; Michelson, 2006; Nam, 2012; 

Quintelier & Vissers, 2008 .) دهد که بعد دانش و ينشان م يدييتأ يل عامليتحل
 ياز علل اصل يکيان کرد يتوان بيل مين دليدارد. به هم ييباال يبار عامل ياسيمهارت س

در  ياسيس ين آگاهياست. همچن ياسيس يکمبود آگاه ياسيه سيمناسب سرمات نايوضع
ز ير ابعاد را نيم سايرمستقيغ يابه گونه ياسيه سيک بعد سرمايم به عنوان ير مستقيکنار تأث
 ياند از سازوکارهاان کردهينمونه همانطور که اشاره شد شهروندان ب يسازد. برايمتاثر م
 يمطرح کردن درخواست خود با مسئوالن آگاه يدولت و چگونگمات يبر تصم ياثرگذار

ر تعامل با يشود تا شهروندان نتوانند درگياندک باعث م ين آگاهيدارند. ا ينسبتاً اندک
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است، گردند.  ياسياز اشکال مهم کنش س يکيو  ياسيس يادهنده شبکهمسئوالن، که نشان
مانند شرکت در انتخابات، تالش  يخاص قيتنها به مصاد ياسيک سو کنش سين از يبنابرا

ر يگران و شرکت در تظاهرات و اعتراضات محدود و سايد يدهيرأ ياعمال نفوذ برا يبرا
 يکه در راستا ييهاگر تالشيد يشود. از سويسپرده م ياشکال مشارکت به دست فراموش

و  ي)عمود ياسيس يهان شبکهيترياز اصل يکيرد تا بتواند يگياحزاب صورت م يريگشکل
 ماند.يد ناکام ميجاد نماي( را در جامعه ايافق

ق يفراهم شده از طر يتوان از سازوکارهايها مافتهيمطابق با  ياسيبهبود دانش س يبرا 
به  يتواند با فراهم کردن امکان دسترسينتزنت مياست ا يها حاکافتهينترنت بهره گرفت. يا

ها ن بهبود گردد. هر چند در اکثر پژوهشيساز تحقق انه ياز اطالعات زم ياانبوه گسترده
 &است قرار گرفته يمورد بررس ياسيون با دانش سيزيو تلويمانند راد يسنت يرابطه رسانه ها

Boomgaarden, 2006; Crete et al., 2007)  (Vreese.  ن ياز مهمتر يکياما در
ش يافزا يعامل فرصت برا اطالعات  به عنوان ين از فناورين حوزه السکيا يپژوهش ها

   (Pantoja, 2001). کنديد ميير مثبت معنادار آن را تأياشاره داشته و تأث ياسيدانش س
رسد آن است که در اولين گام بايد به آگاهي سياسي بنابراين آنچه به نظر ضروري مي 

سياسي توجه نمود تا نخست تحقق يکي از دو رکن اساسي سرمايه سياسي به معناي کنش 
آگاهانه تضمين گردد و در وهله دوم بتوان اقدامي در راستاي بهبود ساير ابعاد را تسهيل 

تواند در راستاي خلق آگاهي به کاربرده نمود. در اين ميان اينترنت ابزاري است که مي
شود، هر چند که ممکن است بکارگيري نادرست آن به مشکالت برشمرده دامن زند اما 

تواند با آگاهي تسکين يابد. در کنار رابطه مثبت استفاده کرد نيز خود ميحتي همين کژکار
دهد از اينترنت با ميزان دانش سياسي و هنجارپذيري سياسي شهروندان، نتايج  نشان مي

هاي سياسي و بطور کلي سرمايه که استفاده از اينترنت بر ابعاد مشارکت سياسي و شبکه
د. به اين معنا که هر چه شدت استفاده از اينترنت افزايش سياسي اثر مثبت و معناداري دار

يابد، ضمن بهبود دانش و مهارت سياسي شهروندان، تمايل آنان به مشارکت در عرصه مي
يابد. سياسي، تعامل با ساير شهروندان و مسئوالن پيرامون مسائل سياسي نيز افزايش مي

بينانه به فضاي مجاز دارند يکردي خوشکننده نگرش کساني است که روها تأييداين يافته
و معتقدند اينترنت ازطريق فراهم کردن اطالعات گسترده و با هزينه اندک آگاهي و 

جنارو و داتون و  (8339)هاي جنينگز و زينتر بخشند. يافتهمشارکت سياسي شهروندان مي
هاي پژوهش حاضر پيرامون تأثير اينترنت بر ميزان يافته (8313) ، رايت فلييپ(8332)



 آن ابعاد بر اينترنت از استفاده تأثير و سياسي سرمايه سطح بررسي :اينترنت و سياسي سرمايه

21 

دهند کساني که دهند چراکه نشان ميمشارکت سياسي است را مورد تأييد قرار مي
مشارکت بيشتري دارند از رسانه هاي جديد يعني اينترنت به عنوان منبع مهم اطالعات 

  (. Wang, 2007; Wright-Phillips, 2005) گيرندسياسي بهره مي

 ب يابد. در مقابل افراد ترغييش ميز افزاين ياسيت سي، حساسياسيس يبهبود آگاه با
 ياسيرامون مسائل سير شهروندان پيشرکت نموده و با سا ياسيشوند تا در محافل سيم

 يگر هم آگاهيکدين شهروندان بعد از مشورت و تبادل نظر با يند. ايبحث و گفتگو نما
مطرح کردن  يخواهند داشت تا برا يشتريل بيهم تماابند و ي يم يترمضاعف ياسيس

 ياسين دست به کنش سيند بنابرايد خود با مسئوالن تعامل برقرار نمايها و عقادرخواست
ز يمون نيساتحقق منافع خود متأثر سازند.  يمات دولت را در راستايزنند تا بتوانند تصميم
ک يتواند اجازه دهد که يباطات ماطالعات و ارت يسازد فناوريخاطر نشان م (8338)

 ير روشييها قدرت تغين فناورين ايوند داشته باشد. همچنيشتر پيحکومت با شهروندانش ب
تر و کيندها، دموکراتيسازند تا در فرايکنند را داشته و آنها را وادار ميها عمل مکه حکومت

، ياسياعتماد س يعنياما در مورد بعد پنجم  ((Michelson, 2006 نديتر عمل نمامسئوالنه
 ;Kaye & Johnson, 2002) دهديز نشان مين نيشيپ يهاپژوهش يهاافتهيهمانطور که 

Wang, 2007) ،ل نوع يد به دليها شان رسانهياست چرا که ا يمنف ين همبستگيا
اتخاذ شده  يهااستيند که بر نگرش مردم نسبت به سينمايج ميرا ترو ينيکارکردشان بدب

گذارد. به يم يبر جا يمنف يرياستمداران تاثيف و خود سيانجام وظا يندهايتوسط دولت، فرا
ها و آراء متفاوت و گاهاً شهيبا اند ييق آشنايتواند از طريم ينين بدبير ايرسد تأثينظر م

شه يافته تا بدون انديکاهش  يتا حد ياسيس يش آگاهيبا افزا يمتعارض و بطور کل
شکل  ياسيکه محافل س يام. در جامعهيگردد نباشيکننده هر آنچه به ما عرضه م مصرف

ت يآزاد امکان فعال يتر احزاب در چارچوب گفتمانو بطور خاص يمدن يرند و نهادهايگيم
 ست. ين امر دور از انتظار نيدارند، تحقق ا

 ياسيه سينترنت هم بر سرماياز ا ياسياز آنند که استفاده س يها حاکافتهيگر يد ياز سو
رات ين تأثي( داشته و اياسي)به جز اعتماد س ير مثبت معناداريابعاد آن تاث يو هم بر تمام
زان ين معنا که هر چه ميز هستند. به اينترنت بزرگتر نيزان استفاده از ايرات مينسبت به تأث

ستم يبر س يرگذاريتأث ينها براکه افراد از آ يابد، منابعييش مينترنت افزاياز ا ياسياستفاده س
از  ياسيشود با استفاده سيابد. همانطور که مشاهده مييز بهبود ميرند نيگيبهره م ياسيس
مثبت  يبيل به ضريتبد ياسينترنت و اعتماد سيزان استفاده از اين ميب ير منفينترنت تأثيا
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 يارند دست به استفادهيگ يبهره م ياسيامور س ينترنت برايکه از ا يرا کسانيخواهد شد. ز
ز به دست آورده و صرفاً تحت ين يشتريب ياسيس ين ابزار زده، احتماال آگاهيهدفمند از ا

حات ارائه شده هر پنج يرند. در مجموع طبق توضيگيقرار نم يها و گزارشات منفينير بدبيتأث
 شود. يد مييتأ يه اصليبه همراه تنها فرض يه فرعيفرض

ش يدهد با افزايها نشان مافتهيز همانطور که ينترنت نياز ا ياسير سيغدر مورد استفاده 
دارند افزوده و  يکم ياسيه سيکه سطح سرما ينترنت به تعداد کسانياز ا ياسير سياستفاده غ

نترنت يکه از ا يرا افراديشود. زيدارند کاسته م ياديز ياسيه سيکه سرما ياز تعداد کسان
 ياسيت سيرند احتماالً حساسيگيبهره نم ياسيامور س يآگاهانه از آن براکنند اما ياستفاده م

داشته و متعاقب آن افراد  يرا در پ ياسيس يعدم آگاه ياسيس يتوجهين بيدارند. ا ينييپا
بر  يرگذاريتأث يبرا ين تالشينخواهند داشت. بنابرا ياسيحضور در عرصه س يبرا يليتما

ت آن است که ينکته حائز اهم خواهند داشت. يکمتر ياسيه سينکرده و سرما ياسينظام س
ن ين حوزه صورت گرفته است و دوم، ايدر ا ياندک يهال آنکه نخست، پژوهشيبه دل

سه گسترده ين امکان مقايرند، بنابرايپذ ير ميرها به شدت از بستر مورد مطالعه شان تأثيمتغ
 ن وجود ندارد.يشيپ يهاها با پژوهشافتهي
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