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مقدمه
از ديرباز چگونگي تحقق جامعهاي مردمساالر از جمله دغدغههاي اصلي صاحبنظران و
انديشمندان علوم سياسي بوده است .در اين راستا فالسفه و انديشمندان فراواني به بحث و
تبادل نظر در اين خصوص پرداختهاند که برخي از ايشان به عدم امکان و برخي ديگر به
امکانپذيري تحقق جامعه مردمساالر تأکيد داشتهاند .با مطالعه و بررسي پژوهشهاي صورت
گرفته در خصوص مردمساالري و شکلگيري جامعهاي مردمساالر به صراحت ميتوان اذعان
کرد که از جمله اساسيترين داليل امکان ناپذيري تحقق مردمساالري که از جانب مخالفان
آن مطرح ميشود ،نداشتن مهارت و دانش کافي سياسي در قشر اکثريت (عامه مردم)
ميباشد .بر همين اساس مطالعات فراواني به اين موضوع پرداخته و از زوايا و جنبههاي
گوناگون آن را مورد پژوهش قرار دادهاند .از جمله اين موضوعات ميتوان به سرمايه سياسي
اشاره کرد که از آن به عنوان يکي از ارکان اساسي تحقق و تقويت نظامهاي مردمساالر ياد
ميشود .نظامهايي که نيازمند مناسباتي مابين دولت و ملت هستند که در آن شهروندان
بتوانند ديدگاههاي سياسي خود را آزادانه در هر دو شکل بيان عقايد و انجام کنش سياسي،
ابراز دارند ) (Ramsey, 2008و همچنين به منظور تأثيرگذاري بر فرايند اتخاذ تصميمات و
به طور کلي نظام سياسي جامعه خويش ،از ظرفيتهاي مناسبي برخوردار باشند .در اين ميان
سرمايه سياسي به معناي نگرشها و رفتارهاي شهروندان براي تأثيرگذاري بر سيستم
سياسي ،دولت ،متصديان در دولت ،گروههاي اجتماعي و همچنين خود شهروندان
) (Booth & Richrad, 2007; Booth & Richard 2008اين ظرفيت را به آنان اعطا
ميکند.
در همين راستا دانش و آگاهي از عرصه سياسي ،زمينهساز ايجاد و ارتقاي سرمايه سياسي
شهروندان ميباشد .چرا که با آگاهي شهروندان از امور سياسي جامعه خويش به همراه آگاهي
از مکانيزمهاي اثرگذاري بر آنها ،ميتوان اطمينان حاصل نمود که اصليترين مؤلفه سرمايه
سياسي يعني دانش و مهارت سياسي محقق گرديده است .مضافاً با شکلگيري شبکهها در
ميان شهروندان ،از طريق تبادل نظرات و ايدههاي متفاوت آنان عالوه بر آگاهي سياسي،
تحمل پذيرش آراء مخالف نيز بهبود مييابد .همچنين اگر شهروندان هنجارهاي آزادي و
برابري را باور داشته ،به سياستهاي اتخاذ شده توسط دولت ،فرايندهاي انجام وظايف توسط
آنان و در نهايت به خود مسئوالن اعتماد داشته باشند ،تمايل آنان به مشارکت سياسي در
تمامي مصاديق همچون شرکت در انتخابات ،شرکت در مبارزات انتخاباتي ،تالش براي
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تأثيرگذاري بر آراء ديگران ،تماس با مسئوالن و ...افزايش مييابد .در حقيقت توسعه سياسي
تنها با مشارکت خود شهروندان محقق ميگردد؛ شهرونداني که نسبت به ماهيت مسائل
جامعه خود حساس بوده و با اين آگاهي به دنبال انجام کنش براي تأثيرگذاري بر مسائل
اجتماع ميباشند.
عليرغم اهميت و جايگاه ويژهاي که سرمايه سياسي در ترسيم و ايجاد جوامع
دموکراتيک دارد ،متأسفانه مطالعات معدودي در سطح بين المللي به پژوهش در اين خصوص
پرداختهاند و در سطح ملي نيز تا کنون هيچ پژوهشي به بررسي مفهوم سرمايه سياسي در
کشور نپرداخته است که همين امر بيانگر ضرورت انجام پژوهش حاضر در کشور ميباشد .از
سوي ديگر نفوذ و گسترش فناوريهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي بويژه اينترنت توانسته از
1
طريق شکلدهي يک گفتمان عمومي برخط دسترسي شهروندان به حجم انبوهي از
اطالعات ،مشارکت سياسي ،و توانايي تأثيرگذاري بر تصميمات دولت را تسهيل و شهروندان
را توانمند نمايد ) .(Hamburger, McKena & Tal, 2008اينترنت نوع جديدي از
کنشگران سياسي را خلق ميکند که شهروند ديجيتال ناميده ميشوند .اين شهروندان افرادي
هستند که از فناوري اطالعات و ارتباطات براي مشارکت در فرايندهاي دموکراتيک بهره
ميگيرند .اين فناوريها آنان را توانمند ساخته تا اطالعات را استفاده ،خلق و منتشر نمايند،
تقاضا براي جامعه بازتر و دموکراتيکتر ايجاد ميکند ،کنش اجتماعي را به مشارکت
الکترونيک تبديل نموده و اجتماعات ،مشارکت اجتماعي ،مشارکت در مباحثات و گفتمان خط
مشي را سازماندهي مينمايد ( .)Lenihan, 2008به همين منظور و با توجه به رشد فزاينده
فناوريهاي اطالعاتي و تشويق جوامع براي ايجاد و يا تقويت نظامي مردمساالر ،پژوهش
حاضر در تالش است تا از يک سو به سنجش سطح سرمايه سياسي به عنوان يکي از ارکان
اصلي تحقق مردمساالري در جوامع پرداخته و از سوي ديگر به مطالعه و بررسي تأثيرات
استفاده از اينترنت بر آن بپردازد.
مروري بر ادبيات پژوهش
سرمايه سياسي

دموکراسي واقعي تنها زماني قابل دسترس است که مشارکت آگاهانه همه شهروندان در
همه عرصهها و سطوح محقق گردد .اين مشارکت آگاهانه و نه صرفاً مشارکتي ساده ،همان
سرمايه سياسي است که بازنماي تمامي آن چيزي است که يک دموکراسي واقعي بايد
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داعيهدار آن باشد .بنابراين سرمايه سياسي به عنوان قلب دموکراسي ،شهروندان را مورد توجه
قرار داده و به دنبال احياي آن است تا موفقيتش را تضمين نمايد.
در حالي که نخستين استفاده از واژه سرمايه سياسي مربوط به سال  1288در آمريکا
است ( ،)Nayeden, 2011اولين مطالعه منتشر شدهاي که آن را از سرمايه اجتماعي متمايز
ميسازد در سال  1331انجام شده است ( .)Magno, 2000روند رو به رشد استفاده از اين
واژه در طي قرن بيستم ميالدي در کنار واژههاي مرتبط ديگري مانند سرمايه اجتماعي
تاکنون نيز ادامه داشته ( )Nayeden, 2011که گواه اهميت اين مفهومِ مغفول مانده است.
2
نقطه عزيمت اختالف سرمايه اجتماعي و سرمايه سياسي از آنجاست که پوتنام سرمايه
اجتماعي را اعتماد ،شبکهها و هنجارهايي ميداند که تسهيلکننده همکاري با يکديگر جهت
دستيابي به اهداف مشترک است ( .) Birner & Wittner, 2000اما سرمايه سياسي به
معناي کنشهاي سياسي است که بصورت آگاهانه فرايند سياستگذاري و بطور کلي نظام
سياسي را متأثر Booth & Richard, 1997; Booth & Richard, 2007; Mango,
 )2000; Schugurensky, 2000;) Geetha & Indira, 2010; Turner, 1999اين
اختالف در نهايت در نقطه پيامدها پايان مييابد چراکه پيامد اولي اعتماد است و پيامد دومي
مشروعيت ).(Harvey & Novicevic 2004
هر چند بعضي پژوهشگران اعتماد سياسي را به عنوان شاخص سرمايه سياسي در نظر
گرفته ( )Newton, 2001يا آن را معادل با محبوبيت ( )Kinberg, 1997يا قدرت ناشي
از جايگاه سياسي يک شخص ) )Lee, 2005دانستهاند؛ اما بايد اذعان نمود که سرمايه
سياسي فراتر از اين مفاهيم بوده و به معناي کنش سياسي آگاهانه براي اثرگذاري سياسي
است.
همانند سرمايه اجتماعي ،سرمايه سياسي نيز ميتواند بر دو گونه ابزاري و ساختاري باشد.
سرمايه سياسي ابزاري به معناي منابعي است که کنشگران از آنها بهره ميگيرند تا فرايند
سياستگذاري را در راستاي تحقق پيامدهاي مطلوب به نفع خود متأثر سازند .در عين حال
ساختار سيستم سياسي يعني حکومت ،نهادهاي سياسي و ...گردآوري سرمايه سياسي ابزاري
توسط کنشگران را تحت تأثير قرار داده که متناظر بر همان سرمايه سياسي ساختاري است
) &  .)Wittner, 2000; Pelling, 2003 Birnerبه بياني ديگر ميزان سرمايه سياسي
ابزاري که کنشگران دارا هستند به ماهيت نظام سياسي مشروط ميگردد.
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در کنار دو نوع سرمايه سياسي ،سه سطح فردي ،سازماني و اجتماعي براي اين مفهوم قابل
تعريف است .در سطح فردي ،سرمايه سياسي تنها متعلق به مسئوالن دولتي است
3
) .)Blumentritt & Rehbein, 2007اين سطح از سرمايه شامل دو بعد سرمايه خوشنامي
(شناخته شدن به عنوان دارندگان مهارت سياسي به جهت انجام امور از روي مصلحت يا اقتضا) و
4
سرمايه نمايندگي (حمايت انتخابکنندگان يا کسب مشروعيت) است (Harvey & Novicevic
) .2004بنابراين اين ديدگاه شکل ميگيرد که سرمايه سياسي تصوير مطلوب يک شخص از ديد
عامه است ( .)Nayeden, 2011در سطح سازماني ،سرمايه سياسي توانايي يک سازمان
براي مديريت تعامالت خود با دولت از طريق فعاليتهاي سياسي است & Blumentritt
) )Rehbein, 2007که مستلزم آگاهي سازمان از سياستهاي عرصهاي که در آن فعاليت
ميکند و شکل دادن ماهرانه استراتژيهاي الزم براي اثرگذاري بر آن سياستها است
) .)Shaffer & Hillman, 2000در سطح اجتماعي نيز که مورد تأکيد اين پژوهش
است ،به توانايي متأثر ساختن سيستم سياسي اشاره ميشود که تنها محدود به سياستمداران
(سطح فردي) نبوده بلکه همه شهروندان را در بر ميگيرد ( )Schugurensky, 2000و در
نهايت به بهسازي دموکراتيک منجر ميگردد .به بياني ديگر ،سرمايه سياسي در سطح
اجتماعي به معناي توانايي شهروندان براي عمل سياسي بوده و پيونددهنده آنان به سيستم
سياسي است ).)Sørensen & Torfing, 2003
پژوهشگران ابعاد متفاوتي را براي سرمايه سياسي متصور شدهاند .جدول شماره يک
خالصهاي از پژوهشهاي پيشين را نشان ميدهد که ابعاد در نظر گرفته شده در هر پژوهش
نيز ارائه گرديده است .آنچه از تعاريف و ابعاد اشاره شده براي سرمايه سياسي در هر سطح
ميتوان استنباط نمود؛ آن است که به نظر ميرسد الزمه سرمايه سياسي وجود چهار بعد
دانش و مهارت ،نگرش نسبت به نهادها و هنجارهاي سياسي ،شبکههاي سياسي و در نهايت
انجام کنش سياسي است.
در حقيقت ميتوان بيان نمود که آموزش به عنوان رکن اصلي سرمايه سياسي تأثيرگذار
بر توانمندي ،هويت سياسي و نگرش شهروندان نسبت به نهادها و هنجارهاي سياسي است
( .)Booth & Richard, 2008مجموع اين عوامل رفتارهايي را ترويج نموده که از طريق
شبکههايي که ميتوانند در بين شهروندان شکل گرفته (شبکههاي سياسي افقي) و با
سياستگذاران در تعامل باشند (شبکههاي سياسي عمودي) نظام سياسي را متأثر ساخته ،به
شهروندان اهميت سياسي بخشيده و کيفيت دموکراسي را افزايش ميدهند.
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در مقابل انجام کنش سياسي نيز به فرايند يادگيري مستمر کمک مينمايد؛ چرا که
تجربيات حاصل از انجام کنش سياسي بر دانش ،مهارت و نگرش شهروندان (نهادها و
هنجارهاي سياسي) اثر گذاشته و سطح سواد سياسي شهروندان را افزايش ميدهد -
(.)Magno, 2008
نکتهاي که در نهايت بايد خاطر نشان نمود آن است که هم جامعه مدني به معناي
مشارکت سازمان يافته شهروندان ،شکلدهنده عملکرد حکومت است؛ و هم حکومت و
نهادهاي سياسي به عنوان بستر سياسي-اجتماعي ،ميتوانند فعاليت سازمان يافته شهروندان
را گسترش داده يا محدود نمايند (.)Booth & Richard, 1997
جدول -1پژوهشهاي پيشين در حوزه سرمايه سياسي
نويسنده

موضوع

سطح

تعريف سرمايه

ابعاد سرمايه سياسي

سياسي

& Booth
Richard, 1997

Schugurensky,
2000

Magno, 2000

بررسي تأثير عملگرايي
سياسي بر سرمايه
سياسي و اجتماعي و
تأثير اين دو نوع سرمايه
بر سطح دموکراسي در
يک جامعه

 تعهد شهروندان
دموکراتيک؛
 سه عامل فعاليت شهروندان شامل رأي
دادن ،عملگرايي در مبارزات انتخاباتي و
تماس با صاحبمنصبان دولتي متفاوت.
به

اجتماعي

بررسي تاثير آموزش
شهروندي بزرگساالن
بر توزيع مجدد قدرت
تصميمگيري و تحقق
دموکراسي

اجتماعي

تأثير مشارکت زنان
در سازمانهاي غير
انتفاعي بر سرمايه
سياسي آنان و درک
آنان از خود به عنوان
کنشگر سياسي

اجتماعي

نگرشها و رفتارهايي که
نظام سياسي را به طريقي
متاثر ميسازد.

اعتبار ناشي از باور و شناخت
يا عملکرد يک شخص ،که
بر مبناي آن عامالن به يک
شخص قدرت زيادي را اعطا
مينمايند.

دانش و مهارتهاي مربوط
به سياست ،هنجارها و
شبکههايي که به افراد و
انجمنها اجازه تبديل دانش و
مهارت را به کنش ميدهد.

6

هنجارهاي

 دانش :اطالعات کلي درباره طرز کار
جوامع ليبرال دموکرات ،حقوق و وظايف
شهروندي ،قانون اساسي ،چگونگي
سازماندهي مبارزات انتخاباتي ،استفاده از
رسانه ها و....؛
 مهارتها :از سواد پايهاي تا درک
مستندات قانوني و مهارتهاي الزم
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).
 دانش ،مهارتها و منابع الزم جهت
مشارکت در حيات سياسي؛
 دارا بودن نگرشها و هنجارهاي سياسي؛
 شبکههاي سياسي (عمودي :باال به
سمت سياستگذاران ،5افقي :در مقابل
ساير گروههاي شهروندي)6
 انجام کنش سياسي.
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&Shaffer
Hillman, 2000

& Sørensen
Torﬁng, 2003

& Harvey
Novicevic,
2004

ارائه مدل سرمايه
سياسي سازمانهاي
تابعه

سازماني

بررسي تأثير گرايش
دموکراسي
از
نمايندگي به سمت
سياستهاي شبکه-
اي (يا حکمراني
شبکهاي) بر ميزان
دموکراسي و سرمايه
سياسي

اجتماعي

اهميت
بررسي
مهارت و سرمايه
براي
سياسي
رهبران جهاني

فردي

آگاهي از سياستهاي
عرصه فعاليت سازمان به
منظور تدوين استراتژي-
هايي در راستاي تحقق
منافع سازماني.

 ارتباط متقابل با دولت؛
 انجام کنش سياسي.

تواناييهاي افراد براي
عمل سياسي که از طريق
مشارکت در فرايندهاي
سياسي و تعاملي که جامعه
مدني را به سيستم سياسي
مرتبط ميسازد ،شکل مي-
گيرد.

 منابع :7سطح دسترسي به فرايندهاي
تصميمگيري؛
 توانمندي :8توانايي ايجاد تفاوت در
اين فرايندها؛
 هويت سياسي :ادارک از خود به
عنوان کنشگر سياسي.

توانايي استفاده از قدرت يا
آمريت و به دست آوردن
حمايت انتخابکنندگان
(اعضا) در شيوه اجتماعي
مؤثر که به مشروعيت
منجر ميشود.

 سرمايه خوشنامي؛
 سرمايه نمايندگي.

اينترنت و سرمايه سياسي

در عصر اطالعات ،فناوريهاي اطالعات و ارتباطات نقش حائز اهميتي براي دسترسي به
اطالعات و مشارکت درحيات اجتماعي و سياسي يافتهاند .اين فناوريها انتشار سريع
اطالعات ،تعامل و همکاري گروهي را تسهيل کرده و از اين طريق کارکرد زيادي در عرصه
سياسي دارند ،و ظهور مفاهيمي مانند دولت الکترونيک ،مشارکت الکترونيک ،شهروند
الکترونيک و ...نيز نشاندهنده نقش فضاي مجازي در اين عرصه است.
در اين ميان اينترنت ابزاري است که با خلق فضاي عمومي الکترونيک به فرايندهاي
دموکراتيک نيرويي تازه بخشيده و ) .(Kaye & Johnson, 2002با ايجاد مشورت و گفتگو
بين شهروندان و حکومتهايشان ،ميتواند فضاي عمومي را گسترش دهد .از طريق اين
گفتگو است که شهروندان و ذينفعان امکان تبادل ديدگاهها و ايده هاي خود را مييابند و
بطور مستقيمتري در تصميمگيري مشارکت ميکنند ( .)Lenihan, 2008اين فضاي تازه
ضمن قادر ساختن شهروندان به دسترسي به حجم گسترده اطالعات ،تسهيم اين اطالعات و
مشارکت در مباحثات عمومي را تسهيل نموده است .در اين فضا شهروندان با عقايد سياسي و
رويدادهايي که جوامعشان را تحت تأثير قرار ميدهد؛ آشناتر شده ( Hamburger et al.,
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 )2008; Shirazi, Ngwenyama & Morawczynsk, 2010; Trope,2003و به طور
مستقيم با يکديگر و با دولت تعامل برقرار مينمايند.
بنابراين نخست چون امکان تبادل عقايد و گرايشات شهروندان با مسئوالن دولتي امکان
پذير ميشود ،آنان نيز فعاالنهتر اظهارنظر مينمايند؛ دوم در بين اشکال متنوع مشارکت
سياسي در يک جامعه دموکراتيک ،تعامل مسئوالن با شهروندان اطالعات گستردهاي را
پيرامون خواستههاي آنان به دولت منتقل مينمايد ) .)Bimber, 1999چنين تعاملي ضمن
آنکه پيش از درگير شدن در کنشهاي اجتماعي و فرايندهاي سياسي مطلوب است،
شهروندان آگاهتري را نيز خلق مينمايد .در مقابل اين شهروندان هم مشارکت فزايندهتري
در عرصه سياسي داشته و هم تأثيرگذاري بيشتري بر فرايندهاي سياسي دارند Hamburger
) ;et al., 2008; Kaye & Johnson, 2002; Lenihan, 2008; Oates, 2003

 .)Tolbert & Mcneal, 2003در حقيقت فناوري اطالعات و ارتباطات از طريق فراهم
کردن گفتمان مدني باز با جمعيتي گسترده و دسترسي شفاف و بدون محدوديت به کارکرد
دروني حکومت ،به روشي براي اعمال صداي افراد و گروههاي بيصدا و حاشيهاي در حمايت
از حقوق و خواستههايشان تبديل شده است .به طور خاص باز بودن و جامعيت اينترنت و
توانايي آن براي ايجاد شبکههاي اجتماعي به دسترسي به توسعه انساني ،اقتصادي و سياسي
کمک نموده است ).(Michelson, 2006
به بياني ديگر اينترنت از طريق شکلدهي يک گفتمان مشورتي ،منفعل بودن شهروندان
و عدم مشارکت آنان را کاهش و نقش شهروندان در فرايندهاي دموکراتيک را افزايش ميدهد.
تعاملي بودن نه تنها الگوي ارتباطات عمودي بين نخبگان سياسي و شهروندان عادي را
تغيير ،بلکه همچنين ارتباطات افقي در بين شهروندان را توسعه ميدهد (.)Kim, 2006
البته دالبرگ ( )8331در پژوهش خود نشان داد که شهروندان بيشتر تمايل دارند تا از اينترنت
براي تعامل با مسئوالن به جاي ساير شهروندان بهره گيرند ) .)Polat, 2005بر همين
اساس سيبو ،رز و فلک در مدل مشارکت الکترونيک خود گفتمان سياسي برخط و مشورت
الکترونيک را از جمله فعاليتهاي اصلي مشارکت الکترونيک ميدانند & Sæbø, Rose
) )Flak, 2008يا بويد سطوح زير را براي مشارکت الکترونيک در نظر ميگيرد که
نشاندهنده عمق مشارکت است .1 :آگاهي دادن الکترونيک (فراهم نمودن يک سويه
اطالعات که ميتواند يا از سوي دولت به سمت شهروندان يا از شهروندان به سوي دولت
باشد)؛  .8مشورت الکترونيک (مجراي محدود دو سويه که به شهروندان اجازه انتقال عقايد را
8
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ميدهد اما متضمن مشارکت بيشتري نيست)؛  .9همکاري مبتني بر اعتماد متقابل الکترونيک
(مشارکت فعاالنه همه ذي نفعان در توسعه خطمشيهاست اما تصميمگيري نهايي بر عهده
دولت خواهد بود)؛  .8توانمندسازي الکترونيک (عامه مردم تصميمات نهايي را بصورت
مشروع اتخاذ مينمايند) ( .)Boyd, 2008بنابراين ميتوان نتيجه گرفت آنان که استفاده
بيشتري از اينترنت دارند احتماالً از آگاهي سياسي بيشتري نيز برخوردارند و بطور
فزايندهتري درگير تعامل با مسئوالن و ساير شهروندان پيرامون مسائل سياسي ميشوند .به
تبع آن احتماالً اين افراد هم مشارکت سياسي و هم تأثيرگذاري بيشتري بر فرايند اتخاذ
تصميمات خواهند داشت.
فرضيه فرعي اول :ميزان استفاده از اينترنت اثر مثبت و معناداري بر ميزان حضور
در شبکههاي سياسي جامعه دارد.

تأثير اينترنت بر فراهم نمودن اطالعات سياسي بديهي است زيرا اينترنت سريعترين،
ارزانترين ،و قابل اعتمادترين مجراي توزيع اطالعات از جمله اطالعات سياسي است
( .)Albrecht, 2002اينترنت با امکانپذير ساختن دسترسي گسترده آحاد شهروندان به
انبوه اطالعات و با شکلدهي گفتماني برخط ،کاربران را از نظرات يکديگر آگاه ساخته و
دانش چند جانبه اي از مسائل مورد بحث را براي آنان فراهم ميسازد Hamburger et al.,
 .)2008; Shirazi et al.,) 2011; Trope; 2003انديشمنداني که نسبت به فضاي
مجازي رويکردي خوشبينانه دارند معتقدند که عامل اثرگذار بر مشارکت سياسي هزينه و
قابليت دسترسي به اطالعات سياسي است .اين ادعا با نظريات رفتار عقاليي که هزينه
اطالعات را عامل مهم شکلدهنده استراتژيهاي سياسي کنشگران ميداند ،سازگار است
(.)Bimber, 2001
طبق اين فرض ،از آنجا که اينترنت دسترسي به انبوه اطالعات با هزينه اندک را فراهم
مينمايد ،مشارکت سياسي را نيز بهبود خواهد بخشيد .همچنين السکين )1333( 9معتقد است
فرصت يادگيري درباره امور سياسي تابعي است از کيفيت دانش ،10فراواني اطالعات و فناوري
ارتباطاتي در دسترس ) (Pantoja, 2001که البته فناوريهاي مورد استفاده خود کيفيت و فراواني
اطالعات را به شدت متأثر ميسازند .حتي بنتيونا )8332( 11پا فراتر نهاده و معتقد است  ICTبه
قدرت بيثبات نمودنِ کنترلِ توليد و انتشار اطالعاتي که توسط رسانه سنتي نگهداري ميشود
داللت دارد )  .)Shirazi et al., 2011رايت فيليپ بيان ميکند رسانههاي خبري جديدتر مانند
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وبسايتها و وبالگها ،انواع متنوع و ميزان بيشتري از اطالعات سياسي را در دسترس قرار داده
و نگرش غير نخبهگرايانهتري را نسبت به منابع خبري سنتي مانند روزنامه و تلويزيون فراهم مي
کنند .متعاقباً اين رسانهها از طريق اجازه دادن به شهروندان براي خلق و تسهيم اطالعات و آشکار
نساختن هويتشان امکان افزايش دانش سياسي و بهبود مشارکت عمومي را نيز فراهم مينمايند
) .)Wright-Phillips, 2005
عده اي ديگر از اين پژوهشگران مدعي هستند که رسانه ها ،سطح دانش سياسي و
شايستگيهاي افراد براي درک و مواجه با امور سياسي را افزايش ميدهد .با افزايش
دانش سياسي ،احساس خودکارآمدي سياسي (اين احساس که کنش سياسي فرد ميتواند
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, 2011براي مثال جنينگز و زينتر )8339(12و جنارو و داتون )8332(13نشان دادند
اينترنت بر مشارکت سياسي تأثير معنادار مثبتي دارد ) .)Wang, 2007يا پژوهش استنلي و وير
حاکي از آن است که اينترنت هم توانسته مشارکت افرادي که پيش از اين فعال بودهاند را افزايش
دهد و هم افراد منفعل را وارد عرصه سياسي سازد (.)Stanley & Weare, 2004
14
در مقابل ،پژوهشگراني که رويکردي انتقادي به فضاي مجازي دارند مانند کاواناف
( )8333و واتسون و ماندي )8331( 15معتقدند اگرچه فناوريهاي ارتباطي فضاي مجازياي
براي شهروندان فراهم ميکند تا با يکديگر بحث نموده و در فرايندهاي سياسي مشارکت
نمايند ،اما اين امر ضرورتاً به مشارکت گسترده شهروندان منجر نميشود ( Shirazi et (al.,
 .2011در همين راستا پوتنام استفاده از اينترنت براي به دست آوردن اطالعات را فرصتي
براي افزايش جذب مدني و مشارکت سياسي ميداند؛ در حالي که معتقد است استفاده از آن
براي بازيهاي برخط و چت رومها با افزايش تعامل اجتماعي کاربران آنها را از روابط بين
شخصي در محافل آف الين محروم نموده و دانش سياسي و مشارکت مدني را از بين ميبرد
( .(Zhang & Chia, 2006از سوي ديگر بدبينان معتقدند افرادي از اينترنت براي مشارکت
سياسي بهره ميگيرند که در گذشته نيز از طريق مجاري سنتي با سيستم سياسي در ارتباط
بودهاند ( .Albrecht, 2006; Hirzalla et (al., 2010در مجموع به نظر ميرسد کساني
که از اينترنت استفاده ميکنند به دانش و مهارت سياسي بيشتري مجهز بوده و تمايل
بيشتري براي مشارکت سياسي دارند.
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فرضيه فرعي دوم :ميزان استفاده از اينترنت اثر مثبت و معناداري بر سطح دانش
سياسي دارد.
فرضيه فرعي سوم :ميزان استفاده از اينترنت اثر مثبت و معناداري بر سطح
مشارکت سياسي دارد.

دموکراسي نيازمند وجود فضاي عمومي است که مستقل از دولت باشد؛ فضايي که به
جاي صِرف ثبت ديدگاههاي افراد از طريق پيمايش و افکارسنجي ،بحثهاي انتقادي عقاليي
در آن شکل گيرد .در اين فضا هر فرد بايد قادر به مشورت با ديگران باشد بطوريکه تنوع
ديدگاهها در آن تضمين گردد ) .)Polat, 2005به همين جهت بعضي مدعي شدهاند که
اينترنت نه تنها اظهار عاليق را ترويج مينمايد بلکه همچنين گفتمان عمومي و همکاري در
بين انتخابکنندگانِ با گرايشات واگرا را افزايش ميدهد ) .(Shirazi et al., 2011در مقابل
در نظر بدبينان عليرغم اينکه اينترنت توانايي ايجاد فضايي براي مشارکت تازه را دارد اما
نخست براي همگان قابل دسترس نبوده و دوم افراد در مباحثات برخط درگير گفتگو با
افرادي با ذهن مشابه خود ميشوند ،بنابراين از نقطهنظرات واگرا اجتناب ميکنند Albrecht,
 .) (2006; Polat, 2005; Quintelier & Vissers, 2008در نتيجه آنها معتقدند اينترنت
تضمين نميکند فضايي را که نسبت به فضاي عمومي سنتي منصفانهتر ،بازنمايانهتر و
تساويگرايانهتر باشد ايجاد نمايد بلکه صرفاً توهم بازبودن را ميپرورد ) .(Nam, 2011اما
بايد دانست که بينامي ارتباط برخط ترس از انزواي اجتماعي در ميان گروههاي اقليت را
تسکين بخشيده و از طريق مبادله عقايد متفاوت و گاهاً متعارض از هنجارهاي کثرتگرايانه
حمايت ميکند  . Kim, ) (2006همچنين شهرونداني را که پيش از اين فعال نبوده و از
سيستم سياسي موجود به حاشيه رانده شدهاند ،آگاه و سازماندهي نموده و در فعاليتهاي
سياسي درگير ميسازد .به بياني ديگر اينترنت پتانسيل جذب صداهاي جديد و گروههايي را
که به صورت سنتي بازنمايي نشدهاند ،دارد ( Kim, 2006; Mercer, 2004; Michelson,
 .)2006; Nam, 2012; Quintelier & Vissers, 2008کساني که پيش از اين
ديدگاههايشان در فرايند تصميمگيري يا شنيده نميشد يا کمتر مورد توجه قرار ميگرفت
اکنون به مدد بکارگيري اينترنت فرصت بيشتري براي مطرح ساختن عقايد خود دارند
( .)Stanley & Weare, 2004براي نمونه سيبو ،رز و فلک با توجه به مدل مشارکت
الکترونيک خود معتقدند در ايدهآل ترين حالت پيامدهاي اين شکل از مشارکت تبادل آزادانه
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عقايد سياسي ،بحث منصفانه و تساويگرايانه و در نهايت توسعه دموکراتيک جامعه است.
16
همچنين جنسن ( )8339باز بودن و احترام افراد نسبت به عقايد يکديگر را از ويژگيهاي
مناظرههاي برخط برشمرده و اين مناظرهها را عرصهاي مجازي براي گسترش فضاي
عمومي ميداند  .)Sæbø et ) al., 2008در مجموع به نظر ميرسد کساني که از اينترنت
استفاده ميکنند نسبت به سايرين تحمل بيشتري در مقابل آراء مخالفِ با نظرات خود داشته،
بنابراين پذيرش هنجارهاي دموکراتيک در بين آنان بهبود مييابد.
فرضيه فرعي چهارم :ميزان استفاده از اينترنت اثر مثبت و معناداري بر ميزان

پذيرش هنجارهاي سياسي در بين شهروندان دارد.
بيان شده افرادي که تمايل به مشارکت سياسي از طريق فضاي مجازي دارند ضرورتاً
اعتماد بيشتري به دولت ندارند .بلکه بالعکس ،شواهد نشان ميدهد کاربران اينترنت بياعتماد
سياسي بيشتري را نيز ابراز داشتهاند ( .)Kaye & Johnson, 2002; Wang, 2007پوتنام

و پترسن 17و ساير منتقدان علت کاهش اعتماد سياسي به نهادها و افراد را رسانهها دانسته و
مدعي هستند که آنها از طريق گزارشهاي منفي از امور سياسي ،باعث ميشوند که
شهروندان به جاي ايفاي نقش در فرايندهاي دموکراتيک در پي کنارهگيري از آن باشند
) .)Camaj, 2011به بياني ديگر آنان که از رسانهها استفاده ميکنند نسبت به امور سياسي
بدبينتر و منتقدتر هستند .اين افراد اطمينان کمتري به امور سياسي داشته و بنابراين از
فعاليتهاي سياسي و مدني دوري ميجويند ( (Zhang & Chia, 2006; Crete, Pelletier
 .& Couture, 2007از اين رو ميتوان نتيجه گرفت احتماالً کساني که استفاده بيشتري از
اينترنت دارند به دليل دريافت اطالعاتي که همراه با بازخورهاي منفي است؛ بياعتمادي
بيشتري نسبت به دولت پيدا ميکنند.
فرضيه فرعي پنجم :ميزان استفاده از اينترنت اثر منفي و معناداري بر سطح اعتماد
سياسي دارد.

در مجموع طبق تعريف و ابعاد سرمايه سياسي و همچنين پنج فرضيه مطرح شده براي
پنج بعد آن ،ميتوان نتيجه گرفت که با توجه به تأثير مثبت اينترنت بر چهار بعد شبکههاي
سياسي ،دانش و مهارت سياسي ،مشارکت سياسي و هنجارهاي سياسي در مقابل تنها تأثير
منفي آن بر اعتماد سياسي ،تأثير استفاده از اينترنت بر سرمايه سياسي نيز مثبت خواهد بود.
بنابراين فرضيه اصلي زير را در کنار اين پنج فرضيه فرعي مورد آزمون قرار ميدهيم.
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فرضيه اصلي :ميزان استفاده از اينترنت اثر مثبت و معناداري بر سطح سرمايه
سياسي دارد.

چاچوب مفهومي پژوهش
چارچوب مفهومي نشاندهنده الگوي روابط ميان متغيرهاي با اهميت در مسأله پژوهش
است که با توجه به ادبيات پژوهش ترسيم ميشود .در اين پژوهش نيز با توجه به تعريف
سرمايه سياسي و ابعاد آن چارچوب مفهومي زير مورد بررسي قرار ميگيرد.
دانش سياسي

مشارکت سياسي

سرمايهسياسي

ميزان استفاده
از اينترنت

هنجارهاي سياسي

اعتماد سياسي

شبکههاي سياسي

شکل -1چارچوب مفهومي پژوهش

روش پژوهش
جامعه و نمونه آماري :جامعه آماري اين پژوهش کليه شهروندان شهر تهران هستند.
از آنجا که متغير سرمايه سياسي متأثر از عوامل دموگرافيکي مانند درآمد ،تحصيالت ،سن و...
بوده و سطح دسترسي به اينترنت در مناطق مختلف شهر تهران با يکديگر متفاوت است،
نمونهگيري به روش تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي صورت گرفته است .بر اين اساس در
مرحله اول شمال ،جنوب مرکز ،شرق و غرب شهر تهران مدنظر قرار گرفته و سپس از هر
کدام يک منطقه انتخاب و مورد نمونهگيري قرار گرفتند .براي اينکار پنج منطقه شامل
منطقه( 1در شمال) ،منطقه ( 18در جنوب) ،منطقه ( 2در مرکز) ،منطقه ( 2در شرق) و منطقه
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( 5در غرب) ،به عنوان خوشه انتخاب شدند .حجم نمونه آماري بر اساس فرمول جامعه
نامحدود با سطح خطاي  ،3.2حدود  821نفر برآورد شده است .به منظور جبران
پرسشنامههاي مخدوش و موارد غير قابل پيشبيني  983پرسشنامه ( 28نمونه در هر منطقه)
توزيع شد که در نهايت بعد از بازبيني پرسشنامهها و حذف موارد مخدوش تعداد 933
پرسشنامه تکميل شده وارد تحليل نهايي شدند.
ابزار گردآوري دادهها و روايي و پايايي آن :به منظور گردآوري دادههاي تحقيق
از پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه مرکب از  91سؤال بود که براي متغير استفاده از
اينترنت  1سؤال در نظر گرفته شده بود .براي سرمايه سياسي نيز  93سؤال طراحي گرديده
بود که بعد از انجام تحليل عاملي  9سوال به دليل بار عاملي کم و يک سوال نيز به دليل
جايگاه نامناسب آن از فرايند تحليل حذف گرديدند .همه سؤاالت براساس طيف پنج گزينهاي
ليکرت از  1به معناي بسيار کم تا  5به معناي بسيار زياد تنظيم شده بود .به منظور تعيين
پايايي پرسشنامه ،تعداد  92پرسشنامه در جامعه آماري توزيع و گردآوري شد .ضريب آلفاي
کرونباخ متغير سرمايه سياسي 3.222بوده است.
همچنين براي سنجش روايي سؤاالت از اعتبار عاملي استفاده شد .ابتدا تحليل عاملي
اکتشافي با استفاده از نرم افزار  Spss 18و سپس تحليل عاملي تأييدي با استفاده از نرمافزار
ليزرل  2.59انجام گرفت .در تحليل عاملي اکتشافي  5بعد اعتماد سياسي ،دانش سياسي،
کنش سياسي ،شبکههاي عمودي و هنجار سياسي به دست آمد .براي اينکه مدل اندازهگيري
تأييد شود ،بايد شاخصهاي آن برازش مناسبي داشته باشند .بايد نسبت کاي دو به درجه
آزادي کوچکتر از  9باشد .همچنين اگر  RMSEAيعني ريشه ميانگين توان دوم خطاي
تقريب کوچکتر از  3.35باشد ،نشان ميدهد که مدل از برازش خوبي برخوردار است.
درصورتي که مقدار آن بين  3.35تا  3.3.2باشد برازش قابل قبول و اگر بين  3.32و 3.1
باشد برازش متوسط و اگر بزرگتر از  3.1باشد برازش ضعيف است GFI .و  ،AGFIيعني
شاخصهاي برازندگي و برازندگي تعديليافته بايد بين صفر و يک باشند و مقدار بزرگتر از
 3.3حاکي از برازش قابل قبول مدل است (کالنتري .)199-191 ،1922 ،نتايج تحليل عاملي
تأييدي نشان ميدهد مدل اندازهگيري سرمايه سياسي مدل نسبتاً مناسبي دارد .چرا که نسبت
کاي دو به درجه آزادي ( )8.12کوچکتر از )3.328( RMSEA ،9کوچکتر از  3.32و نيز
 GFIو  AGFIنيز به ترتيب  3.22و  3.29ميباشد.
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تحليل دادهها
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
توصيف شود .يافتهها نشان ميدهد که ميانگين استفاده از اينترنت  8.52است .اين در حالي
است که از آن تقريبا به ميزان يکساني براي امور سياسي (يعني پيگيري مطالب سياسي وب
الگها ،اظهار نظر در خبرگزاريهاي سياسي برخط ،حمايت از سياستمداران از طريق
سازوکارهاي فناوري اطالعات و )...و غير سياسي (به دست آوردن اطالعات علمي ،خريد و
سرگرمي ،ايميل و چت) استفاده ميشود؛ چرا که ميانگين آنها به ترتيب  8.81و  8.13است.
در مورد استفاده سياسي از اينترنت شهروندان بيشتر تمايل دارند تا وبالگهاي سياسي را
پيگيري نمايند و از آن بطور کلي براي آگاهي سياسي بهره گيرند .اما تمايل اندکي براي
اظهار نظر در خبرگزاريها و استفاده از اينترنت براي حمايت از سياستمداران دارند .در مورد
استفاده غير سياسي نيز به ترتيب ابتدا از اينترنت براي خريد و سرگرمي و سپس ايميل و چت
و در نهايت براي به دست آوردن اطالعات علمي استفاده مي شود.
همچنين ميزان ميانگين سرمايه سياسي نشان ميدهد سطح اين متغير در بين شهروندان
وضعيت مطلوبي ندارد .از بين پنج بعد آن ،بيشترين ميانگين مربوط به هنجارهاي سياسي
است .ساير ابعاد نيز به ترتيب عبارتند از دانش سياسي ،شبکههاي سياسي ،مشارکت سياسي،
و اعتماد سياسي .به اين معنا که شهروندان اظهار داشتهاند که پذيراي هنجارهاي سياسي
هستند اما دانش چنداني از عرصه سياسي نداشته ،تمايلي به حضور در شبکههاي سياسي و
انجام کنش سياسي در مصاديق متفاوت آن ندارند .در مورد تأثير استفاده از اينترنت بر سرمايه
سياسي ،همانطور که جدول شماره دو نشان ميدهد ،در سطح خطاي  ،3.35ميزان استفاده از
اينترنت به جز اعتماد سياسي بر ساير ابعاد و بطور کلي بر خود سرمايه سياسي اثر مثبت و
معناداري دارد .به بيان ديگر مطابق با مقادير ضرايب رگرسيون ساده و اعداد معناداري تمام
فرضيههاي فرعي و تنها فرضيهاصلي تأييد ميشوند.
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جدول  -8ضرايب رگرسيون استفاده از اينترنت و استفاده سياسي از اينترنت با ابعاد و مفهوم
سرمايه سياسي
شبکه

دانش

مشارکت

هنجار

اعتماد

سرمايه

سياسي

سياسي

سياسي

سياسي

سياسي

سياسي

سرمايه سياسي

ميزان استفاده از

ضريب

07175

07188

07152

07227

-07203

0172

اينترنت

عدد معناداري

07002

07001

07008

07000

07000

07003

ميزان استفاده

ضريب

07453

07519

07486

07289

07106

07552

اينترنت

عدد معناداري

07000

07000

07000

07000

07067

07000

اينترنت

سياسي از

مطابق ضريب رگرسيون و عدد معناداري با افزايش ميزان استفاده از اينترنت ،ميزان
حضور در شبکههاي سياسي افزايش مييابد (فرضيه اول) .چرا که اينترنت سازوکاري را
فراهم ميسازد که از آن طريق شهروندان به يکديگر و به مسئوالنشان مرتبط ميشوند.
بهرهگيري از فضاي مجازي شهروندان را توانمند ميسازد تا اطالعات خود را با يکديگر
تسهيم نموده و عقايدشان را مطرح سازند ،اين مشورت شکل گرفته يا همان شبکههاي افقي
همچنين دانش سياسي و پذيرش هنجارهاي سياسي را بهبود ميبخشند .از سوي ديگر
شهروندان ميتوانند خواستهها و نظرات خود را با مسئوالن در ميان گذاشته و همچون
سيستم موازنه و مراقبهاي عمل نمايند که دولت را در مسير تحقق منفعت عامه حفظ نمايند.
بنابراين در باالترين سطح حضور در شبکههاي سياسي ،فضاي عمومي شکل خواهد گرفت
که تحقق حاکميت مردم بر مردم را امکانپذير ميسازد.
يافتهها همچنين حاکي است که استفاده از اينترنت بر دانش و مشارکت سياسي تأثير
مثبت معناداري دارد (فرضيه دوم و سوم) .با افزوده شدن فناوري اطالعات و ارتباطات به
رسانههاي سنتي مانند روزنامه ،راديو و تلويزيون ،چندرسانهاي و چندصدايي در اطالع
رسانيها گستردهتر ميشود .در حقيقت نخست هر چه شهروندان به منابع بيشتري براي
گردآوري اطالعات مورد نياز دسترسي داشته باشند و دوم هر چه در اين رسانهها صداهاي
متفاوتتري به گوش رسد ،دانش سياسي شهروندان بهبود بيشتري خواهد يافت .همچنين
شهروندان براي انجام کنش سياسي به سازوکارهايي نياز دارند که هزينه ورود به عرصه
سياسي را کاهش دهد .فناوري اطالعات و ارتباطات با ويژگي بينامي حضور در فضاي
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مجازي در کنار افزايش دانش سياسي و در نتيجه توانمندسازي شهروندان ،آنان را به انجام
کنش سياسي در مصاديق متفاوت ترغيب ميکند.
ميزان استفاده از اينترنت هنجارپذيري سياسي شهروندان را نيز بهبود ميبخشد (فرضيه
چهارم) .اينترنت از يک سو با روزآمدسازي دانش سياسي شهروندان و از سوي ديگر با
زمينهسازي براي حضور شهروندان در گفتمانهاي الکترونيکي به آنان ميآموزد که يکي از
الزامات حيات اجتماعي پذيرش حق مشارکت براي سايرين و تحمل آراي مخالف است .با
افزايش حضور شهروندان در شبکههاي سياسي از طريق فناوري اطالعات و ارتباطات،
فضايي عمومي که عاري از تعصب است شکل گرفته و امکان اظهار ديدگاههاي واگرا
افزايش مييابد و در نهايت تحقق حاکميت مردم بر مردم امکانپذير ميگردد.
اما در مورد تأثير ميزان استفاده از اينترنت بر اعتماد سياسي همانطور که ضريب
رگرسيون نيز نشان ميدهد اين تأثير منفي است (فرضيه پنجم) .يعني شهرونداني که از
اينترنت بيشتر استفاده ميکردند ،ابزار داشتهاند که اعتماد کمتري نسبت به دولت دارند.
همانطور که در ادبيات پژوهش هم اشاره شد اين ارتباط منفي را ميتوان ناشي از دريافت
بيشتر اطالعات منفي نسبت به دولت از طريق رسانههاي مجازي دانست.
مطابق با يافتهها تنها فرضيه اصلي نيز که تأثير مثبت ميزان استفاده از اينترنت بر ميزان
سرمايه سياسي تأييد ميشود .چراکه همانطور که اشاره شد توانمندسازي شهروندان به منظور
حضور فزونتر در شبکههاي سياسي ،بهبود دانش سياسي آنان و آموزش هنجارپذيري سياسي
بيشتر ،کنش سياسي آگاهانهتر و آزادانهتري را از سوي همه افراد موافق و مخالف دولت در
پي دارد .در نتيجه تأثير بياعتمادي نسبت به دولت بر سرمايه سياسي در مقايسه با ساير ابعاد
ناچيز و بياثر خواهد شد .عالوه بر اينها يافتهها همچنين نشان ميدهد کساني که از
اينترنت براي امور سياسي بهره ميگيرند ،دانش و مهارت سياسي و مشارکت سياسي باالتري
داشته ،تحملشان براي پذيرش آراء مخالف بيشتر است .اين افراد در محافل سياسي با ساير
شهروندان مشارکت نموده و با مسئوالن تعامل بيشتري برقرار ميسازند ،ضمن آنکه به دولت
به طور کلي اعتماد بيشتري دارند ،هر چند که در سطح خطاي  5درصد اين ميزان تأثير
معنادار نيست .جدول شماره سه نيز توزيع نسبي سرمايه سياسي بر حسب ميزان استفاده
سياسي از اينترنت را نشان ميدهد .همانطور که مالحظه ميشود ،با افزايش استفاده سياسي
از اينترنت از سطح کم به متوسط ،از درصد کساني که ابراز داشتهاند سرمايه سياسي اندکي
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دارند  89درصد کاسته شده است .در عين حال  11درصد بيان کردهاند که سرمايه سياسي
شان زياد شده است که نشاندهنده همان همبستگي مثبت بين آنهاست.
جدول  -9توزيع نسبي ميزان سرمايه سياسي بر حسب ميزان استفاده سياسي از اينترنت
(بر حسب درصد)

ميزان استفاده سياسي از اينترنت

سرمايه سياسي
کم ()%

متوسط ()%

زياد ()%

تعدادکل (نفر)

خيلي کم

27

14

-

44

کم

48

27

18

92

متوسط

25

45

29

115

زياد

-

11

42

39

خيلي زياد

-

0702

12

10

تعداد کل (نفر)

67

189

44

300

همچنين طبق جدول شماره چهار ،جامعه آماري را به سه گروه از افراد که به ترتيب سرمايه
سياسي کم ،متوسط و زياد دارند ،تقسيم کردهايم .در اين حالت با افزايش استفاده غير سياسي از
اينترنت تعداد کساني که ابزار کردهاند سرمايه سياسي اندکي دارند از  95به  25نفر افزايش و تعداد
افرادي که بيان کردهاند سرمايه سياسي زيادي دارند از  22به  98نفر کاهش يافته است .به بياني
ديگر هر چه استفاده غيرسياسي افزايش يافته ،از تعداد کساني که سرمايه سياسي زيادي دارند
کاسته و به تعداد کساني که سرمايه سياسي اندکي دارند افزوده شده است.

سرمايه سياسي
اينترنت

استفاده غيرسياسي از

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

متوسط (نفر)

زياد (نفر)

تعداد کل (نفر)

کم

35

45

66

146

زياد

65

55

34

154
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بحث و نتيجهگيري
دموکراسي به معناي مشارکت عمومي و امکان اعمال اراده مردم در تمامي جنبههاي
حيات اجتماعي است .اما منظور از اين اراده گرايشات زودگذري که پس از اندک زماني به
دست فراموشي سپرده شده و حتي توسط خود فرد مورد هجمه شديدترين انتقادات قرار ميگيرد،
نيست؛ بلکه منظور خواستههايي پايا و به حق است که در پس آن انديشهاي وجود دارد که
برخاسته از آگاهي است .بنابراين در دموکراسيها قبل از آنکه حضور همه مردم دغدغه باشد
بايد به آگاهي آنان انديشيد و در پي سازوکاري بود که اگر مشارکتي صورت گرفت بر پايه
انديشهاي استوار باشد و اگر نه ،دليلي متقن به همراه داشته باشد .در غير اين صورت نه تنها
سرنوشتي را براي خود رقم ميزنيم که ممکن است به بهاي حياتمان باشد بلکه آيندگان را
نيز متاثر مي سازيم .در اين ميان سرمايه سياسي با بياني ساده به معناي مشارکت سياسي
آگاهانه يکي از مفاهيم تضمينکننده تحقق دموکراسي حقيقي است.
همانطور که يافتهها نشان ميدهد ميزان سرمايه سياسي در بين شهروندان وضعيت
مطلوبي ندارد .پذيرش هنجارهاي سياسي در بين شهروندان باالترين امتياز را به دست آورده
است .به اين معنا که شهروندان به هنجارهاي آزادي و برابري که اساس مردمساالري
هستند باور دارند .چرا که نخست رأي دهي را حق تمامي آحاد جامعه ميدانند ،دوم براي
مخالفين نظر خود اين حق را قائلند که در راستاي مطرح نمودن خواستههايشان تظاهرات
مسالمت آميز برپا دارند .همچنين از نظر آنان در تصدي مناصب دولتي اينکه افراد از حزب و
گروه آنها باشند يا خير اهميتي ندارد .پژوهشهاي بسياري نيز اين ادعا را مورد تأييد قرار
دادهاند که اينترنت با شکلدهي گفتمان عمومي بي تعصب امکان اظهار ديدگاههاي واگرا را
افزايش داده و امکان بازنمايي بيشتر گروههاي اقليت و به حاشيه رانده شده را فراهم ميسازد
( ;Kaye & Johnson, 2002; Mercer, 2004; Michelson, 2006; Nam, 2012
 .)Quintelier & Vissers, 2008تحليل عاملي تأييدي نشان ميدهد که بعد دانش و
مهارت سياسي بار عاملي بااليي دارد .به همين دليل ميتوان بيان کرد يکي از علل اصلي
وضعيت نامناسب سرمايه سياسي کمبود آگاهي سياسي است .همچنين آگاهي سياسي در
کنار تأثير مستقيم به عنوان يک بعد سرمايه سياسي به گونهاي غيرمستقيم ساير ابعاد را نيز
متاثر ميسازد .براي نمونه همانطور که اشاره شد شهروندان بيان کردهاند از سازوکارهاي
اثرگذاري بر تصميمات دولت و چگونگي مطرح کردن درخواست خود با مسئوالن آگاهي
نسبتاً اندکي دارند .اين آگاهي اندک باعث ميشود تا شهروندان نتوانند درگير تعامل با
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مسئوالن ،که نشاندهنده شبکهاي سياسي و يکي از اشکال مهم کنش سياسي است ،گردند.
بنابراين از يک سو کنش سياسي تنها به مصاديق خاصي مانند شرکت در انتخابات ،تالش
براي اعمال نفوذ براي رأيدهي ديگران و شرکت در تظاهرات و اعتراضات محدود و ساير
اشکال مشارکت به دست فراموشي سپرده ميشود .از سوي ديگر تالشهايي که در راستاي
شکلگيري احزاب صورت ميگيرد تا بتواند يکي از اصليترين شبکههاي سياسي (عمودي و
افقي) را در جامعه ايجاد نمايد ناکام ميماند.
براي بهبود دانش سياسي مطابق با يافتهها ميتوان از سازوکارهاي فراهم شده از طريق
اينترنت بهره گرفت .يافتهها حاکي است اينتزنت ميتواند با فراهم کردن امکان دسترسي به
انبوه گستردهاي از اطالعات زمينه ساز تحقق اين بهبود گردد .هر چند در اکثر پژوهشها
رابطه رسانه هاي سنتي مانند راديو تلويزيون با دانش سياسي مورد بررسي قرار گرفته است &
) .(Vreese Boomgaarden, 2006; Crete et al., 2007اما در يکي از مهمترين
پژوهش هاي اين حوزه السکين از فناوري اطالعات به عنوان عامل فرصت براي افزايش
دانش سياسي اشاره داشته و تأثير مثبت معنادار آن را تأييد ميکند ).(Pantoja, 2001
بنابراين آنچه به نظر ضروري مي رسد آن است که در اولين گام بايد به آگاهي سياسي
توجه نمود تا نخست تحقق يکي از دو رکن اساسي سرمايه سياسي به معناي کنش سياسي
آگاهانه تضمين گردد و در وهله دوم بتوان اقدامي در راستاي بهبود ساير ابعاد را تسهيل
نمود .در اين ميان اينترنت ابزاري است که مي تواند در راستاي خلق آگاهي به کاربرده
شود ،هر چند که ممکن است بکارگيري نادرست آن به مشکالت برشمرده دامن زند اما
حتي همين کژکارکرد نيز خود مي تواند با آگاهي تسکين يابد .در کنار رابطه مثبت استفاده
از اينترنت با ميزان دانش سياسي و هنجارپذيري سياسي شهروندان ،نتايج نشان ميدهد
که استفاده از اينترنت بر ابعاد مشارکت سياسي و شبکههاي سياسي و بطور کلي سرمايه
سياسي اثر مثبت و معناداري دار د .به اين معنا که هر چه شدت استفاده از اينترنت افزايش
مي يابد ،ضمن بهبود دانش و مهارت سياسي شهروندان ،تمايل آنان به مشارکت در عرصه
سياسي ،تعامل با ساير شهروندان و مسئوالن پيرامون مسائل سياسي نيز افزايش مييابد.
اين يافتهها تأييدکننده نگرش کساني است که رويکردي خوش بينانه به فضاي مجاز دارند
و معتقدند اينترنت ازطريق فراهم کردن اطالعات گسترده و با هزينه اندک آگاهي و
مشارکت سياسي شهروندان ميبخشند .يافتههاي جنينگز و زينتر ( )8339و جنارو و داتون
( ،)8332رايت فلييپ ( )8313يافته هاي پژوهش حاضر پيرامون تأثير اينترنت بر ميزان
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مشارکت سياسي است را مورد تأييد قرار ميدهند چراکه نشان ميدهند کساني که
مشارکت بيشتري دارند از رسانه هاي جديد يعني اينترنت به عنوان منبع مهم اطالعات
سياسي بهره ميگيرند (.)Wang, 2007; Wright-Phillips, 2005
با بهبود آگاهي سياسي ،حساسيت سياسي نيز افزايش مييابد .در مقابل افراد ترغيب
ميشوند تا در محافل سياسي شرکت نموده و با ساير شهروندان پيرامون مسائل سياسي
بحث و گفتگو نمايند .اين شهروندان بعد از مشورت و تبادل نظر با يکديگر هم آگاهي
سياسي مضاعفتري مي يابند و هم تمايل بيشتري خواهند داشت تا براي مطرح کردن
درخواستها و عقايد خود با مسئوالن تعامل برقرار نمايند بنابراين دست به کنش سياسي
ميزنند تا بتوانند تصميمات دولت را در راستاي تحقق منافع خود متأثر سازند .سايمون نيز
( )8338خاطر نشان ميسازد فناوري اطالعات و ارتباطات ميتواند اجازه دهد که يک
حکومت با شهروندانش بيشتر پيوند داشته باشد .همچنين اين فناوريها قدرت تغيير روشي
که حکومتها عمل ميکنند را داشته و آنها را وادار ميسازند تا در فرايندها ،دموکراتيکتر و
مسئوالنهتر عمل نمايند ) )Michelson, 2006اما در مورد بعد پنجم يعني اعتماد سياسي،
همانطور که يافتههاي پژوهشهاي پيشين نيز نشان ميدهد ( ;Kaye & Johnson, 2002
 ،)Wang, 2007اين همبستگي منفي است چرا که اين رسانهها شايد به دليل نوع
کارکردشان بدبيني را ترويج مينمايند که بر نگرش مردم نسبت به سياستهاي اتخاذ شده
توسط دولت ،فرايندهاي انجام وظايف و خود سياستمداران تاثيري منفي بر جاي ميگذارد .به
نظر ميرسد تأثير اين بدبيني ميتواند از طريق آشنايي با انديشهها و آراء متفاوت و گاهاً
متعارض و بطور کلي با افزايش آگاهي سياسي تا حدي کاهش يافته تا بدون انديشه
مصرفکننده هر آنچه به ما عرضه ميگردد نباشيم .در جامعهاي که محافل سياسي شکل
ميگيرند و نهادهاي مدني و بطور خاصتر احزاب در چارچوب گفتماني آزاد امکان فعاليت
دارند ،تحقق اين امر دور از انتظار نيست.
از سوي ديگر يافتهها حاکي از آنند که استفاده سياسي از اينترنت هم بر سرمايه سياسي
و هم بر تمامي ابعاد آن تاثير مثبت معناداري (به جز اعتماد سياسي) داشته و اين تأثيرات
نسبت به تأثيرات ميزان استفاده از اينترنت بزرگتر نيز هستند .به اين معنا که هر چه ميزان
استفاده سياسي از اينترنت افزايش مييابد ،منابعي که افراد از آنها براي تأثيرگذاري بر سيستم
سياسي بهره ميگيرند نيز بهبود مييابد .همانطور که مشاهده ميشود با استفاده سياسي از
اينترنت تأثير منفي بين ميزان استفاده از اينترنت و اعتماد سياسي تبديل به ضريبي مثبت
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خواهد شد .زيرا کساني که از اينترنت براي امور سياسي بهره مي گيرند دست به استفادهاي
هدفمند از اين ابزار زده ،احتماال آگاهي سياسي بيشتري نيز به دست آورده و صرفاً تحت
تأثير بدبينيها و گزارشات منفي قرار نميگيرند .در مجموع طبق توضيحات ارائه شده هر پنج
فرضيه فرعي به همراه تنها فرضيه اصلي تأييد ميشود.
در مورد استفاده غير سياسي از اينترنت نيز همانطور که يافتهها نشان ميدهد با افزايش
استفاده غير سياسي از اينترنت به تعداد کساني که سطح سرمايه سياسي کمي دارند افزوده و
از تعداد کساني که سرمايه سياسي زيادي دارند کاسته ميشود .زيرا افرادي که از اينترنت
استفاده ميکنند اما آگاهانه از آن براي امور سياسي بهره نميگيرند احتماالً حساسيت سياسي
پاييني دارند .اين بيتوجهي سياسي عدم آگاهي سياسي را در پي داشته و متعاقب آن افراد
تمايلي براي حضور در عرصه سياسي نخواهند داشت .بنابراين تالشي براي تأثيرگذاري بر
نظام سياسي نکرده و سرمايه سياسي کمتري خواهند داشت .نکته حائز اهميت آن است که
به دليل آنکه نخست ،پژوهشهاي اندکي در اين حوزه صورت گرفته است و دوم ،اين
متغيرها به شدت از بستر مورد مطالعه شان تأثير مي پذيرند ،بنابراين امکان مقايسه گسترده
يافتهها با پژوهشهاي پيشين وجود ندارد.
پي نوشتها
1. online
2. Putnam
3. Reputational
4. Representative
5. Up to policy makers
6. Across to other citizen groups
7. Endowment
8. Empowerment
9. Robert Luskin

10. The state of knowledge
11. Bentivegna
12. Jennings & Zeitner
13. Gennaro & Dutton
14. Cavanaugh
15. Watson & Mundy
16. Jensen
17. Patterson
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