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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،11-87،)2(11 ،پیاپی  ،22تابستان 1938
حیدرخانی ،هابیل ( .)7931بررسی نقش سرمایه اجتماعی در پایبندی به فرهنگ شهروندی در بین شهروندان شههر
کرمانشاه .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.17-17 ،)2(77 ،
شاپا2007-7781 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در پایبندی به فرهنگ شهروندی
*
در بین شهروندان شهر کرمانشاه
هابیل حیدرخانی

1

دریافت 6931/50/22 :پذیرش6931/66/20 :

چکیده

فرهنگ شهروندی مجموعهای از ارزشها و هنجارها است که بیانگر سبک زنهدگی و شه لدهندۀ تعهامت
انسانی در بافت نوین زندگی جمعی ،و رویهمرفته ،قابلیتهای اکتسابی ،هسهتند و توجهه بهه آن در جامعه
جدید ،اهمیت فراوانی دارد .با توجه به اهمیت موضوع فرهنگ شهروندی ،پژوهش حاضر با اسهتااده از روش
میدانی ،ت نیهک پیمهایش ،ابهزار تققیهس پرسهشنامه و اسهتااده از نر افزارههای  SPSSو  ،Smart PLSدر پهی
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در پایبندی به فرهنگ شهروندی است .جامعه آمهاری پهژوهش حاضهر شههر
کرمانشاه است که تعداد  978نار از شهروندان باالی  77سال این شهر با استااده از فرمهول کهوکران بههعنوان
حجم نمونه ،بررسی شدهاند .نتایج تققیس حاکی از این اسهت کهه بهین میهزان کهل سهرمایه اجتمهاعی (98
درصد= ،)Pو ابعاد آن ،یعنی اعتماد اجتماعی ( 93درصد= ،)Pحمایهت اجتمهاعی ( 90درصهد= ،)Pتعامهل
اجتماعی (91درصد= ،)Pانسجا اجتمهاعی ( 92درصهد= )Pو آگهاهی اجتمهاعی ( 29درصهد= )Pارتبها
مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین ،تما فرضیههای پژوهش تأیید میشهوند .همننهین ،نتهایج حاصهل از
الگوی معادله ساختاری ) (Smart PLSنیز نشان میدهند که متغیر سرمایه اجتماعی ،رویهمرفتهه  19درصهد
از واریانس متغیر پایبندی به فرهنگ شهروندی را تبیین میکند؛ با درنظر داشتن مقادیر مربو بهه حجهم ا،هر،
شاخص ضریب تعیین این مقدار ،در حد متوسط  27درصد برآورد میشود.
کلیدواژهها :سرمایه اجتماعی ،شهروندی ،فرهنگ شهروندی ،شهر کرمانشاه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

* داوران این مقاله :عبدالقسین کتنتری (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه تهران)؛ و یونس نوربخش (دانشیار جامعههشناسهی
دانشگاه تهران)
 .1استادیار جامعهشناسی ،گروه جامعهشناسی ،دانشگاه آزاد استمی ،واحد است آباد غرب ،کرمانشاه ،ایران.



مقدمه

هزارۀ جدید درحهالی آغهاز شهد کهه نیمهی از جمعیهت جههان در شههرها زنهدگی میکننهد و
پیشبینیها حاکی از این است که تا سال  2010میتدی ،نسهبت شهرنشهینی در دنیها بهه 51
درصد خواهد رسید .زندگی به شیوۀ شهری بر نقهوۀ برقهراری ارتبها انسهانها بها ی هدیگر و
منطقهای که در آن س ونت دارند ،تأ،یرگذار است .در چنین شرایطی ،اگر شهرنشینان به کمک
دولتها و ح ومتها نیایند و در زندگی مدنی جامعه دخیل نشهوند ،خطهر تمرکهز امهور ،دور
شدن از دموکراسی ،کاهش کارایی ،افزایش هزینهها ،ی سانسازی امور ،و کاهش ختقیهت و
طراو در زندگی شهری ،بهوجود خواهد آمد (قنبری و دیگران.)715 ،7931 ،
ماهو شهروندی را میتوان جزء مااهیم جدیدی دانست که با زنهدگی برآمهده از تجهدد و
فرهنگ انسان اجتماعی درهم آمیخته است .شهروندی ،ارتبا بسیار گسهتردهای بها ماهاهیمی
مانند جامعه مدنی ،دموکراسی ،و حاکمیت خوب دارد .درواقع ،جامعهه مهدنی و شه لگیری
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نهادهای مدنی ،تجرب عقتنی و موفس بشهری اسهت کهه سهبب مشهارکت قانونمنهد و توسهعه
سیاسیهاجتماعی شده و درنتیجه ،زمین پیشرفت در حوزه اقتصهاد و فرهنهگ و تمهدن را بهرای
جوامع فراهم کرده است (شیانی.)20 ،7977 ،
پدیدۀ شهروندی ازجمله پدیدههایی است که در دوران تقوال سیاسیهاجتماعی در جهان،
بیشازپیش به آن توجه شده است .ارائه نظریهها و گاتمانهای روزافزون از سوی جامعهشناسهان،
فیلسوفان سیاسی ،و حقوقدانان ،در مورد حقوق شهروندی ،نشاندهندۀ نیاز دنیای مدرن امروز به
یافتن سازوکار اجرای حقوق شهروندی در سطح جوامع است .شهروندی یک سهازۀ اجتمهاعی و
درنتیجه ،تابعی از بستر اجتماعی و زمین فرهنگی جامعه است؛ ازاینرو ،با توجه به تنوع و تااو
فرهنگها با معانی فرهنگی متااوتی از شهروندی روبههرو هسهتیم .بههاینترتیب ،امهروزه ماههو
شهروندی با معنا و نگرش در مورد آن در گذشته بسیار متااو است و حقوق شههروندی ،دارای
حوزههای مختلای است؛ بهگونهای که در کنار حقوق مدنی ،سیاسی ،و اجتمهاعی ،حقهی بههنا
حقوق فرهنگی نیز وجود دارد؛ ازاینرو ،شهروندی فرهنگی در یک بیان واضهح ،نها ر بهه تهأمین
حقوق فرهنگی شهروندان است (فرجی.)877 ،7973 ،
تقوال چند ده اخیر در راستای اهمیت یافتن فرهنهگ و فرهنگهی شهدن عرصهههای
سیاسههی ،اجتمههاعی ،و اقتصههادی اسههت؛ ازایههن رو ،فرهنگههی شههدن شهههروندی نیههز امههری

گریزناپذیر است .شهروندی ،مقوله ای جدای از «فرهنگ شهروندان» نیست .بهرای داشهتن
شهروندی فعال ،بایهد مللاهه ها و معنهای شههروندی ،برآمهده و بها درنظهر گهرفتن فرهنهگ
شهروندان باشد ،نه ِصرف متحظا حقوقی یا تأکید یک سویه بر آرمان ههای ایهدئولوکیک

(هاشمیان فر و گنجی.)21 ،7977 ،

بنابراین ،امروزه دیگر بقث از شهروندی مقض نیست و فرهنگ شهروندی نیز مورد توجه
است .فرهنگ شهروندی متأ،ر از سازههای انسانساخت و جمعی است که الزاماتی را در قالب
ارزشها و هنجارها به زندگی انسانی وارد کردهاند ،هرچند این الزاما در طول تاریخ ی سهان
نبودهاند ،ولی سیر تاریخی ماهو فرهنگ شهروندی ،نشهاندهندۀ وابسهتگی معنها و مصهداق
فرهنگ به ارزشهای اجتماعی ،فرهنگی ،و اقتصادی شهروندی است (شاهطالبی و هم اران،
 .)13 ،7973فرهنگ شهروندی در قالب ارزشها و هنجارههایی کهه بیهانگر سهبک زنهدگی و
ش لدهندۀ تعامت انسانی در بافت نوین زندگی جمعی و رویهمرفته ،قابلیتهای اکتسابی
است ،تعریف میشود (فاطمینیا.)95-93 ،7975 ،
ی ی از عوامل مرتبط با فرهنگ شهروندی ،میهزان وجهود سهرمایه اجتمهاعی در جامعهه
است .امروزه ،به جامعه شناسان ،ابت شده است که سرمای اجتماعی ،ی ی از شاخصهای
رشد و توسع جوامع بهشمار می آید و بدون آن ،پیمودن راه توسعه دشهوار می شهود .توسهع
شهری در بعد شهروندی نیز به عنوان ی ی از ابعاد توسعه ،با چگونگی و شیوۀ زنهدگی افهراد
یک جامعه ،پی وند تنگاتنگی داشته و در پی بهبود وضعیت اجتماعی ،اقتصهادی ،و فرهنگهی
جامعهه اسههت و بهرای تققههس آن نیهز شه ل گیری و تقویهت سههرمایه اجتمهاعی الز اسههت
(حقیقتیان و حیدرخانی.)57 ،7939 ،
سرمای اجتماعی ،سود سرمایهگذاری در عرصههای سرمایه فیزی هی و سهرمای انسهانی را
افزایش میدهد .در جامعهای که از سرمای اجتماعی چشمگیری برخهوردار اسهت ،هم هاری
آسانتر است .بیتردید امروزه رسیدن به توسعه ،جامع شهروندی ،معیارهای جهانشهمول ،و
بستر مناسب برای زیست اجتماعی ،بدون وجود سرمایه اجتماعی ام انپذیر نیست (شارعپور
و حسینیراد.)792 ،7971 ،
برایناساس ،سرمایه اجتماعی، ،روتی است کهه در جوامهع انسهانی وجهود دارد و نبهود آن
باعههث افههزایش آسههیبها و مسههائل مختلههف اجتمههاعی ازجملههه طههتق ،بههدگمانیهای
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خانمانبرانداز ،عد مشارکت و ...میشود و بنابراین ،فرهنگ شههروندی را تقهت تهأ،یر قهرار
میدهد و بهعنوان یک مقرک قوی در تقویت احساس شهروندی افراد برای تققس شههروندی
مطلوب ،عمل میکند (افشارکهن و ناجیمهر)90 ،7939 ،؛ بنابراین ،در جوامع انسانی ،افراد
باید در پی تققس شرایطی برای باال بردن میزان سرمایه اجتماعی و همننین ،حاظ آن باشند.
با توجه به این ه فرهنگ شهروندی ،هنجارهای جامعه را رقم میزند ،پایههای ارتبا میهان
شهروندان را ش ل میدهد ،امنیت و آرامهش در آن آشه ار اسهت ،و مشهارکت شههروندان در
فعالیتهای مختلف را نشانمیدهد ،بررسی آن بهعنوان یک مسئل مههم ،ضهرور دارد و بها
توجه به نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد چنین شرایطی ،مقاله حاضر در پی یهافتن پاسهخ ایهن
پرسش است که آیا بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ شهروندی در بین شهروندان شهر کرمانشاه
ارتبا معناداری وجود دارد؟
کرمانشاه ،ی ی از کتنشهرهای مهم ایران و جزء ده شهر پرجمعیت کشور بهشمار میآید.
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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در این شهر ،مذاهب مختلای مانند شیعه ،سهنی (سهنی شهافعی و سهنی حناهی) ،اههل حهس
(علیالهی) و نعمتالهی رواج دارد .همننین ،مرد این شهر به زبانهای کهردی (بها چنهدین
لهج مختلف) ،ل ی ،لری ،و فارسی صقبت میکنند و این تااو های مذهبی و قهومیتی بهر
نوع و کیایت فرهنگ شهروندی تأ،یر گذاشته و نهوعی فرهنهگ درونگروههی یها برونگروههی
جلوهگر میشود؛ بنابراین ،موضوع فرهنگ شهروندی در این شهر مسهئلهای مههم و اساسهی و
موضوعی قابلبررسی و مهم است.
 .1پیشینه پژوهش

قنبری و دیگران ( )7931در این زمینه پژوهشی را با عنوان «بررسی رابط بین گرایش به هویت
ملی و هویت دینی با پایبندی به فرهنگ شهروندی در شهر کرمانشاه» انجها دادهانهد .جامعه
آماری این پژوهش ،تما شهروندان باالی  77سال شهر کرمانشاه است که  978ناهر از آنهها
بهعنوان حجم نمونه بررسی شدهاند .نتایج پژوهش یادشده حاکی از این است کهه بهین میهزان
کل هویت ملی و ابعاد آن ،یعنی هویت سیاسی ،هویت جغرافیایی ،هویت تاریخی ،و هویت
فرهنگی ،و همننین ،میزان کل هویت دینی و ابعاد آن ،یعنی بعد اعتقادی ،بعد پیامدی ،و بعد
مناس ی ،با متغیر پایبندی به فرهنگ شهروندی ،ارتبا مثبت و مستقیم وجود دارد.

گنجی و دیگران ( )7938پژوهشی را با عنوان «نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگی در میزان
احساس شهروندی در شهر کاشان» انجا دادهاند که حجم نمون آن  977نار بوده و بها شهیوۀ
پیمایشی مبتنیبر پرسشنامه اجرا شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بین میزان
سرمای اجتماعی و سرمای فرهنگی با احساس شهروندی ،رابط معناداری وجود دارد.
افشارکهن و ناجیمهر ( )7939در پژوهشی بها عنهوان «بررسهی تهأ،یر ابعهاد سهاختاری و
شناختی سرمایه اجتماعی بر احساس شهروندی (مطالعه موردی :ساکنان  77سهال بهه بهاالی
شهر مشهد)» که در بین  871نار از ساکنان مناطس 79گان شهر مشهد و از طریس نمونههگیری
چندمرحلهای انجا دادهاند به این نتیجه دست یافتهاند که بین احساس شهروندی و هریهک از
ابعاد سرمایه اجتماعی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بهگونهای که میزان ا،رگهذاری بعهد
شناختی سرمایه اجتماعی بر احساس شهروندی 0/898 ،و میزان ا،رگذاری بعد سهاختاری آن
بر احساس شهروندی 0/273 ،است.
مهدوی و عاشوری ( )7939پژوهشی را با عنوان «بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مل،ر بر
ارتقای فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه :شهر بوشهر)» و با اسهتااده از روش پیمهایش و ت نیهک
پرسشنامه در بین  817ناهر از شههروندان شههر بوشههر انجها دادهانهد .نتهایج بهدسهتآمده از
تجزیهوتقلیل دادهها در این پژوهش ،نشهاندهندۀ ایهن اسهت کهه متغیرههای آگهاهی از حقهوق
شهروندی ،آگاهی از رویدادها و مناسبا داخلی و خارجی ،مسئولیتپذیری ،و رسانه ،بر ارتقای
فرهنگ شهروندی ،تأ،یرگذار هستند .همننین ،متغیرهای قانونمداری ،منافع جمعی ،عا گرایی،
دسترسی به مراکز فرهنگی ،درآمد ،و مس ن ،رابط معناداری با متغیر وابسته نداشتهاند.
هاشمیانفر و عجمی ( )7937در مقالهای با عنوان «بررسهی فرهنهگ شههروندی سهاکنان
بافت حاشیهای شهر اصاهان» ،به بررسی وضعیت فرهنگ شهروندی در میان سهاکنان بافهت
حاشیه شهر اصاهان پرداختهانهد .نمونه آمهاری ایهن پهژوهش 800 ،ناهر بهوده کهه بهه روش
نمونهگیری سهمیهای انتخاب شدهاند .نتایج بهدستآمده از آزمون متغیرهای مستقل بها متغیهر
وابسته با توجه به مقهادیر جهدول و نسهبتهای بقرانهی نشهاندهندۀ معنهادار بهودن ارتبها
متغیرهای مستقل با متغیر وابسهته پهژوهش اسهت .نتهایج بهدسهتآمده از الگوسهازی معادلهه
ساختاری پژوهش نشان میدهد که متغیر مشهارکت اجتمهاعی بها ضهریب تهأ،یر  33درصهد،
بیشترین تأ،یر را بر فرهنگ شهروندی افراد بافت حاشیه اصاهان داشته است.
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پژوهشهای میدلتون )2077( 1نشان داده است کهه نیهاز ضهروری شههروندان ،فراگهرفتن
مهار هایی برای شهروندی ازقبیل توانایی گاهتوگو ،برنامههریزی مهالی ،انتخهاب درسهت،
مهار های استااده از رسانههای جمعی ،بهدست آوردن سرمایه مالی ،انتخاب همسر متعههد
به جامعه ،استااده از فناوری بهعنوان یک فعالیهت گروههی ،اسهتااده از اینترنهت بهرای انجها
فعالیت گروهی ،استااده از اینترنت برای انجا فعالیت شههروندی ،مسهئولیتپذیری در برابهر
توسعه ،مشور در انتخاب کار ،تبلیغا و بازاریابی است.

پارک و شین )2009( 2در پژوهشی با عنوان «سرمایه اجتماعی و شهروندی دموکراتیک در

کره جنوبی» ،به مطالعه ا،ر سرمایه اجتماعی بر گسترش شهروندی دموکراتیهک در بهین افهراد
پرداختهاند .نتایج تققیس آنها نشان میدهد که درگیری اجتماعی بهعنوان بعهد عینهی سهرمایه
اجتماعی ،بیشتر جنب رفتاری شهروندی را گسهترش میدههد ،درحالیکهه اعتمهاد اجتمهاعی
بهعنوان بعد ذهنی سرمایه ،بیشتر وجه نگرشی شهروندی را ارتقا میبخشد.
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لی )7333( 3پژوهشی را در سطح آسیا انجا داده و در آن ویژگیهای زیر را برای شهروند

خوب بودن الز دانسته است :آگاهی از مسائل و مش ت جامعهه ،مشهارکت فعهال در امهور
جامعههه ،مسههئولیتپذیری ،رفتههار مبتنیبههر اخههتق ،پههذیرش انتقههاد ،توانههایی انتقههاد ،توانههایی
تصمیمگیری آگاهانه ،آگاهی از ح ومهت و دولهت ،حهس وطنپرسهتی ،پهذیرش مسهئولیت
خانواده ،کسب آگاهی و دانش در مورد جامعه جهانی ،احترا به تنوع و ت ثر فرهنگی.
 .2جمعبندی و مقایسه با کار دیگران

همانگونه کهه مشهاهده میشهود ،تهاکنون پژوهشههای فراوانهی دربهارۀ سهرمایه اجتمهاعی و
تققیقاتی نیز در مورد شهروندی انجا شده است ،اما پژوهشهایی که ارتبا بین این دو متغیر
ا
را بررسی کنند ،بسیار اندک بوده و تققیقا انجا شده نیهز بها ایهن پهژوهش ،کهامت متاهاو
هستند .نقش سرمای اجتماعی و فرهنگی در میزان احسهاس شههروندی ،بررسهی تهأ،یر ابعهاد
ساختاری و شناختی سرمایه اجتماعی بر احساس شهروندی و سرمایه اجتماعی و شههروندی
دموکراتیک ،ازجمله پژوهشهایی هستند که انجا شدهاند و در اینجا نیز به آنها اشاره شد.
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هرچند هریک از پژوهشهای انجا شهده دارای نتهایج ارزشهمندی هسهتند ،امها پهژوهش
حاضههر بهها آنههها متاههاو اسههت و بههرختف آنههها ،سههرمای اجتمههاعی را در ابعههاد متعههدد و
گستردهتری بررسی میکند .همننین ،این پژوهش بهرختف کارههای انجا شهده پیشهین ،بهه
بررسی احساس شهروندی نمیپردازد ،بل ه فرهنگ شهروندی را بررسهی میکنهد کهه کهاری
متااو با پژوهشهای دیگران است.
 .3مبانی نظری
 .3-1نظریههای فرهنگ شهروندی

ماکس وبر ،1شهروندی را بهلقاظ تاریخی با رشد دولتهشهرهای یونان باستان مهرتبط میدانهد؛
در جایی که فضایی عمومی برای ارتبا آزاد و عقتنی میان کنشگران اجتماعی فراهم میشهد،
ماهو شهر و ت امل تاریخی بهعنوان هر های مستقلی در ت وین نوعی تا ر تلایقی در مهورد
آزادی ،فردیت ،و مدنیت ،نقهش حیهاتیای داشهتهاند .وی ایهن ویژگهی را منقصهر بهه غهرب
میدانست (ذکایی.)53 ،7977 ،
از نظر وبر ،شهروندی در شهرها ش ل گرفته است و درواقع ،وابسته به مصلقتاندیشی و
تدابیری بود که شهر بهعنوان یک اتقادی ایسهتایی و آیهین جمعهی ههه کهه اعضهای آن براسهاس
مال یت زمین شهری و برخورداری از امور ،و هایف و امتیهازا

ویهژه مشهخص میشهدند ههه

متعهد به درنظر گرفتن آنها بود .از نظر او شهروند بودن بههمعنای توانهایی مشهارکت مهرد در
تصمیمگیری ،تنظیم سیاستها ،و نیز شرکت داشتن در انتخاب رهبران بهود و امتیهازا ویهژۀ
آنها شامل حس شهروندی همراه با انقصارا بازار ،حقوق تجار آزاد ،جهواز مبادلهه و حهس
کاهش دادوستد رقابتآمیز ،مشارکت در امور قضهایی ،و موقعیتههای ویهژه بهرای مقاصهدی
مانند اهداف نظامی بود .از نظر حقوق اقتصادی ،مهمترین امتیهازا مهدنی در قالهب حقهوق
صوری ،بهمعنای حس داشتن انجمنهای نیمهآزاد شهروندان نبود ،بل ه ضامن مال یت اربهابی
شهر بهشمار میآمد (هزارجریبی و امانیان.)1 ،7930 ،

برایان ترنر و جنیار ریدن 2بر این نظرند که شهروندی ازیکسو بیانگر مجموعهای از حقوق و
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تعهدا جهانشمول است که برای تما اعضای یک ملت قابل دستیابی هستند و از سوی دیگر،
مستلز توسع دموکراسی و مشارکت گروههای متنوع فرهنگی در تصمیمگیریها است.
از نظر ترنر ،توسع ماهو شهروندی ترکیبی است از:
 .7نگاه مقافظهکارانه به شهروندی (ماهیت مناعل شهروندی ،با تأکید بر توسعه از باال به
پایین ،منزوی از جامع مدنی ،و انجها بخهش عمهدۀ کارهها ،حتهی امهور مربهو بهه بخهش
خصوصی) از سوی دولت؛
 .2دیدگاه انقتبی در مورد شهروندی (ماهیت فعال شهروندی ،با تأکید بر توسعه از پهایین
به باال ،مانند سازمانهای مشارکتی مقلی در عرصه عمهومی و جوامهع مهدنی) (پهورعز و
دیگران.)77-72 ،7977 ،

کانوس ی )7337( 1شهروندی را عضویت فعال افراد در قلمرو دولتهملت دانسته است که

بهموجب آن ،شهروندان از حقوق و تعهدا برابر برخوردارند .وی به بعد حقهوقی شههروندی
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توجه بیشتری داشته است .بهنظر کانوس ی ،حقوق شهروندی ،حقهوقی هسهتند کهه گروهههای
مختلف از آنها حمایت میکنند ،توسهط دولهت تثبیهت و تأییهد میشهوند ،و دارای ضهمانت
اجرایی هستند.

پارسونز ،2شهروندی را نتیج توسعه مدرنیته و دموکراتیک شدن جوامع دانسته و آن را به سه

مقول کردار اجتماعی ،عضویت اجتمهاعی ،و انسهجا اجتمهاعی پیونهد میدههد .از نظهر او،
شهروندی با این سه مقول کلیدی ،نوعی وابستگی دارد و درنهایت ،به انسجا اجتماعی منجر
میشود .بهزعم وی ،گروههایی که همننان بر ارزشههای کههن خهود تأکیهد میکننهد و دیهد
خاصگرایانهای دارند ،خود را با مقتضیا زمان و شرایط اجتماعی وفهس ندادهانهد و درکهی از
شهههروندی ندارنههد (حسهها  .)77 ،7977 ،یههک شهههروندی کامههل ،بهههدور از هرگونههه تبعههیض
اجتماعی بهمعنای برخورداری هم اقشار و گروههای اجتماعی از حقوق و تعهدا شهروندی
و آگاهی آنان از حقوق خود است (شیانی و داودوندی.)82 ،7973 ،

از دیدگاه هابرماس( 3بهطور خاص) و در اندیش سیاسیهاجتماعی معاصر بهطور عا  ،این
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حوزۀ نوپدید بهعنوان «حوزه عمومی» و «جامعه مدنی» مطهر شهده اسهت .از نظهر وی ،در
بافت حوزۀ عمومی و جامعه مدنی است که افراد ،نقش شهروندی کسهب میکننهد .در نقهش
شهروندی ،فرد بهعنوان عضو کامل جامع خود ،شهأن حقهوقی ویهژهای دارد .حهوزۀ عمهومی،
عرصهای است که در آن افراد بهمنظور مشارکت در مباحث باز و علنی ،گهرد ههم میآینهد .در
چنین حوزهای ،اصول برابری و ام ان دسترسی اصولی ،غیرقابلحذف هستند .حهوزۀ عمهومی
برختف نهادهایی که تقت سلط خارجی یا دارای روابط قدر درونی هسهتند ،نویددهنهدۀ
اصول مشارکت و نظا دموکراتیک است .در چنهین حهوزهای ،نتیجهه و پیامهد گاهتوگو مههم
نیست ،بل ه مهم این است که روند گاتوگو و عقتنیت حاکم بر آن ،دموکراتیهک باشهد .بهر
همین مبنا ،وی مشارکت را معرف اصهلی شههروندی میدانهد و آن را بهه شه لهای مختلاهی
تقلیل کرده و به دسترسی برابر به حقوق مشارکتی توجه بیشتری داشته است .اعضای جامعه با
توجه به توانایی تغییر حیا اجتماعی خود ،در بافت حوزۀ عمومی به ایاای نقهش شههروندی
خواهند پرداخت که پیششر

هور آن ،تعدد و ت ثر در شیوههای زندگی ،ارتباطا عمومی،

و مسئولیت شهروندی است (شیانی.)7977 ،

ترنر و مارشال 1با تأکید بر حس دسترسی به منابع اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگهی بهر ایهن

نظرند که شهروندی ،دسترسی افراد و گروههها بهه منهابع کمیهاب را کنتهرل میکنهد؛ بنهابراین،
دسترسی به منابع میتواند عامل مل،ری در ایجاد احساس تعلس شههروندی در میهان اعضهای
جامعه باشد .فردی که سرمای اجتماعی و فرهنگی بیشتری دارد ،میتوانهد از آننهه شهب ههای
اجتماعی و منابع دیگر فرهنگی و اقتصادی جامعه دراختیارش میگذارند ،بهرهمند شود و خود
را در رابطه با جامعه تعریف کند ،اما کسیکه نتواند به ایهن منهابع دسترسهی داشهته باشهد ،یها
دسترسی مقدودتری داشته باشد ،به همان نسبت خود را از جامعهه جهدا میبینهد و احسهاس
شهروندی او کمتر خواهد بود (گنجی و دیگران.)88 ،7938 ،

گی ارمه 2بر این نظر است که فرهنگ شهروندی دارای سه ویژگی است و نخستین ویژگی آن

این است که شهروندی باید از پیش برمبنای یک الابای مقدماتی ،یعنهی براسهاس شهناختهای
حداقلی از تاریخ و مقیط ،پیریزی شود .بهعبار دیگر ،شهروند باید قادر باشد بهسوی بیهرون
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بنگرد ،پنجره را بگشاید ،در انزوا زندگی ن ند ،و تنها با همسایگان نزدیک خود معاشر نداشهته
باشد .دومین ویژگی کلی فرهنگ شهروندی ،دستیابی به قواعد سلوک دموکراتیهک حقیقهی ،چهه
بهلقاظ رفتاری و چه از نظر ارزشهای اختقی ،اسهت .شههروند بایهد از حقهوق و همننهین از
و ایف خود آگاه باشد .ویژگی سو که اهمیت بنیادینی نیز دارد ،سطح اختق مهدنی اسهت کهه
ناشی از همان وحد و اهمیت دو ویژگی پیشین است و نهوعی ویژگهی ت لیفمدارانهه بهشهمار
میآید .در جامعهای که از نظر پوپر دموکراتیک بوده و کثر گرایی و آزادی بهر آن حهاکم اسهت،
اختق مدنی بیشتر با جامعه سازگاری دارد (ارمه.)717-712 ،7915 ،
 .3-2نظریههای سرمایه اجتماعی

هرچند ریشههای بقث سرمایه اجتماعی را میتوان در کارهای جامعهشناسهان قهرن نهوزدهم،

یعنی دورکیم ،1وبر ،مهارکس ،2و زیمهل 3پیهدا کهرد (پهورتس 4و دیگهران7337 ،؛ گهری س،5
 ،)2007اما نخستین کسیکه این اصطت را بهکار برد ،هانیفان 6بود .بعهدها جیمهز کلمهن
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نقش شرکت اجتماعی را در ش لگیری فرهنگ و تعلیموتربیت شر داد .سهرمای اجتمهاعی،
8

ماهومی بود که مدتی از مباحث دور ماند ،اما جین جاکوب آن را در اواخر دهه  7350دوباره

مطر کرد ،سپس لوری 9در دهه  7310و کلمن در دههه  7370آن را بهتاصهیل شهر دادنهد.
10

همننین ،پیر بوردیو  ،جامعهشناس فرانسوی ،نیز پژوهشهایی در این مورد انجا داده اسهت
(وول کوک .)738 ،2007 ،11بهطورکلی باید گات ،پیشرفت جدید ماهو سهرمای اجتمهاعی،
برآمده از سه تألیف کلیدی بوردیو ،کلمن ،و پاتنا  ،و تعدادی از نوشتههای دیگر بها هم هاری
جریان نظری چندنظمی است.
جیمز کلمن ،سرمایه اجتماعی را حاصل شرکت مجریان در ساختارهای اجتمهاعی میدانهد.
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کلمن ،به سرمایه اجتماعی در قالب مورو،ی کردن روابط بین و داخل مجریان در یک جامعه نظر
دارد که به عدهای سود میرساند و به بعضی نیز سودی نمیرسد .سرمایه اجتمهاعی ،یهک واحهد
منارد نیست ،بل ه طیای از واحدهای متااو است که بهطور مشهترک دو ویژگهی دارنهد؛ همه
آنها دارای جنبههایی از یک ساختار اجتماعی هستند و به مجریان خاصی که در داخهل سهاختار
هستند ،کمک میکننهد .توسهع سهرمایه اجتمهاعی بهه جنبهههای قابلیهت اعتمهاد ،التزامها  ،و
هنجارهای مل،ری گاته میشود که شرکتکنندگان در شب هها از آن نگهداری میکنند و به حاهظ
فرصتها و منابع درحالپیشرفت بستگی دارد .کلمهن ،تشه یل و تخریهب سهرمایه اجتمهاعی و
ا،را آن بر بستن روابط داخل گروههای شب های را درنظر دارد .او همننین ،جایگاه ساختارهای
اجتماعی در ایدئولوکیهای مختلف و همننین ،نقش فراوانی و کمک دولتی در توسهعه سهرمایه
اجتماعی را ارزیابی میکند .تعریف کلمن از سرمایه اجتماعی هنوز بر کارههای جامعهشهناختی
اخیر برتری دارد؛ هرچند پژوهشگران در آن تجدیدنظر کردهاند (سلمانی و دیگران.)21 ،7973 ،

پاتنا  1بر این نظهر اسهت کهه شهرکت در اجتمهاع ماننهد شهب ههای رسهمی و شهب ههای

غیررسمی جامعه ،مقور اصلی ماههو سهرمای اجتمهاعی اسهت (پاتنها  .)15 ،2000 ،وی
میگوید ،هم اری داوطلبانه در جامعهای که سرمای اجتماعی عظیمی را بهش ل هنجارههای
عمل متقابل و شب ههای مشارکت اجتماعی بهارث برده است ،بهتر صور میگیهرد (پاتنها ،
 .)797 ،7970شب ههای اجتماعی ،مرد را بیشتر به هم اری و اعتمادپذیری تشویس میکنند
تا شرایط انارادی ناشی از پیجویی ناع شخصی (تاجبخش .)72 ،7978 ،سرمای اجتماعی،
برختف سرمای اقتصادی ،یک کاالی عمومی است .شاید به همین دلیهل اسهت کهه اغلهب،
کمارزش تلقی شده و تتش زیادی برای افزایش آن انجا نمیشود .پاتنا سرمایه اجتمهاعی را
(بهعنوان نوعی همبستگی اجتماعی مقلی بهوجودآمده) ،دارای ویژگیهای زیر میداند:
 .7وجود مجموع متراکمی از سازمانها و شب ههای اجتماعی مقلی؛
 .2سطو باالی تعهد مدنی یا مشارکت در شب ههای اجتماعی مقلی؛
 .9هویت مقلی قوی و مثبت و نیز احساس تجانس و برابری با اعضای اجتماع مقلی؛
 .8هنجارهای تعمیمیافته مربو به اعتماد و کمک متقابل بین اعضهای اجتمهاع مقلهی و
این ه آیا آنها ی دیگر را بهلقاظ فردی میشناسند یا خیر؛
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 .1شب ههای مشارکت مدنی تجسم یافته و هم اریهای موفقیتآمیز گذشهته هسهتند کهه
میتوانند همنون الگویی فرهنگی برای هم اری آتهی عمهل کننهد (ازکیها و غاهاری،7979 ،
217؛ برگرفته از مقسنی تبریزی و آقامقسنی.)783 ،7973 ،
شاخصهای سرمای اجتماعی از نظهر پاتنها عبارتنهد از اعتمهاد ،هنجارهها ،و شهب ههای
مشارکت اجتماعی که با تسهیل کنشها ،کارایی جامعه را بهبود میبخشهند .وی بهر ایهن نظهر
است که روابط متقابل میان منابع سهرمای اجتمهاعی ،یعنهی اعتمهاد ،هنجارهها ،و شهب ههای
مشارکت که خودتقویتکننده و خودفزاینده هستند ،از ویژگیهای جامعه مدنی است .نبود این
ویژگیها ،یعنی عهدش نی ،بیاعتمادی ،فریب ،بهرهکشی ،انهزوا و بینظمهی ،ی هدیگر را در
حاظ دورههای باطل توسعهنیافتگی تشدید میکنند (شهادیطلب و حجتهی کرمهانی،7971 ،
 .)91پاتنا به هر دو بعد عینی و ذهنی ،یعنی مشارکت مدنی و اعتماد اجتمهاعی در رابطهه بها
شهروندی تأکید کرده است .درواقع ،بنا بر نظر پاتنا  ،برای توسعه و رشد شهروندی ،وجود هر
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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دو بعد اعتماد و مشارکت مدنی ضروری است (رستگارخالد و عظیمی.)778 ،7937 ،
بوردیو در طول ده  7310تا  7370ماهو سرمای اجتماعی را توسعه داد ،اما ایهن کهار او
نسبت به قسمتهای دیگر نظری اجتمهاعیاش توجهه کمتهری را جلهب کهرد .ی هی از سهنگ
بناهای نظری جامعهشناسی بوردیو ،درنظر گرفتن جامعه بهمثابه مجموعه مت ثری از حوزههای
اجتماعی است .ش لهای سرمایه (اقتصادی ،فرهنگی ،و اجتماعی) عوامل اساسیای هستند
که تعریفکنندۀ موقعیتها و ام انها کنشهگران گونهاگون در ههر حهوزهای بهشهمار میآینهد

(سیسمن .)2000 ،1از نظر او ،سرمایه در سه شه ل بنیهادین ام هان بهروز مییابهد؛ بهشه ل
سرمایه اقتصادی که قابلیت تبدیل شدن به پول را دارد و مم ن است در ش ل حقوق مال یهت
نهادینه شود ،سرمایه فرهنگی که خود را بیشتر در تقصیت و مدرک نشان میدهد ،و سرمای
اجتماعی که از الزاما اجتماعی (ارتباطا ) ساخته شده اسهت و در شهرایط معهین ،قابلیهت
تبدیل شدن به سرمایه اقتصادی را دارد و مم هن اسهت بهصهور عنهوان اشهرافی یها اصهالت
خانوادگی نهادینه شود (ماجدی و لهساییزاده .)38 ،7971 ،وی بر این نظر بهود کهه سهرمایه
اجتماعی ی ی از ابعاد برجست تققیقا اجتماعی است و این اصول ،باعهث تقویهت افهراد و
گروهها میشوند (بوردیو.)81 ،7370 ،
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بوردیو معتقد است که عضویت در گروهها و درگیر بودن در شب ههای اجتمهاعی ههه کهه در
قالب گروهها بروز مییابد ههه و روابط اجتماعی حاصل از این عضویت میتواند در تتش برای
بهبود موقعیت اجتماعی کنشگران در حوزههای مختلهف بههکار رود .انجمنههای داوطلبانهه،
اتقادیههای تجاری ،احهزاب سیاسهی ،و انجمنههای سهری ،همگهی نمونهههای جدیهدی از
سرمایه اجتماعی بهشمار میآیند (بوردیو .)81 ،7370 ،از نگاه بوردیو ،افراد باید در شب ههای
اجتماعی حضور فعال داشته باشند تا ام ان دستیابی به منافعشهان فهراهم شهود .برایناسهاس،
تتشهای فردی هریک از افراد در درون شب ه روابط ،میتواند باعث پویهایی جامعهه شهود و
زمین شهروندی اجتماعی را فراهم کند (افشارکهن و ناجیمهر.)91 ،7939 ،

فرانسیس فوکویاما ،1سرمایه اجتماعی را در چهارچوبی اقتصهادی مطهر میکنهد .وی بها

بهرهگیری از ماهو سرمایه اجتماعی ،یک نظریه اعتماد اجتماعی تدوین میکند و در آن مطر
میکند که قدر و کارایی سرمایه اجتماعی در جامعه به میزان پایبندی اعضای آن جامعهه بهه
هنجارها و ارزشهای مشترک و توانایی آنها برای چشمپوشهی از منهافع شخصهی در راسهتای
خیر و سعاد همگانی بستگی دارد (مقسنی تبریزی و آقاحسنی.)710 ،7973 ،

یک شب ه ارتباطی شخصی منقصربهفرد و وابستگی نهادی ممتاز (بلیویو.)7112 ،7335 ،

صاحبنظران
ُ
بلیویو ،اریلی ،وید

توانایی افراد برای دسهتیابی بهه منهافع پایهدار از طریهس عضهویت در شهب ههای اجتمهاعی یها

پورتس

ساختارهای اجتماعی دیگر (پورتس.)5 ،7337 ،
سرمایه اجتمهاعی ،دانهش ،ادراک ،هنجارهها ،قهوانین ،و انتظهارا مشهترک دربهاره الگوههای

اوسترو

2

تعامت است که گروهی از افراد در برخورد با مسهئلههای پینیهده اجتمهاعی ،موقعیتههای
عمل جمعی با خود به سازمان میآورند ....افراد بایهد روشههای تقویهت انتظهارا و اعتمهاد
متقابل را برای غلبه بر وسوسههای کوتاهمد ناخوشایند پیدا کنند.
بافتی از ارتباطا تعاونی میان شهروندانی که برای رفع مش ت به ی هدیگر کمهک میکننهد

برهم ،ران

(برهم و راهن.)333 ،7331 ،
احساس همدردی ،نگرانی ،همدلی ،احترا  ،حس اجبار و اعتمهاد یهک شهخص یها گهروه بهه
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جدول شماره ( .)7تعر یفهای دیگری از سرمایه اجتماعی
تعاریف سرمایه اجتماعی
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تعاریف سرمایه اجتماعی

صاحبنظران

نهادها ،روابط ،نگرشها و ارزشهایی که تعامت بین اشخاص را مدیریت کرده و بهه توسهعه

گروتار و ون باستتر

1

اقتصادی و اجتماعی کمک میکنند.
روابطی که اشخاص در آن سرمایهگذاری میکنند و جریانی از منافع را بهوجود میآورند.

ببینگتون

یک شب ه از پدیدههای اجتماعی مرتبط (بههویژه نقشهی کهه روابهط بینفهردی و عضهویت در

فافنمپس

شب ههای اجتماعی در تبادل اجتماعی کارآمد بازی میکند).
سرمایه اجتماعی در آغاز ،مجموعههای از فراینهدها اسهت کهه بهه تولیهد برونبودههایی منجهر

کولیر

2

میشود که حاصل کنشهای اجتمهاعی اسهت؛ بنهابراین ،سهرمایه اجتمهاعی ،مجموعههای از
کنشهای اجتماعی شامل آندسته از کنشها است که یا خود بادوا هستند یا بر روی آنههایی
که بادوا هستند ،ا،ر میگذارند (کولیر.)5 ،7337 ،
(منبع :حقیقتیان و حیدرخانی)11 ،7939 ،

 .4چارچوب نظری پژوهش

در مقاله حاضر از نظریههای مختلای بهعنوان مبانی نظری استااده شده است ،اما تنها تعدادی از
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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نظریهها که مبنای استخراج فرضیهها هستند ،چارچوب نظری پژوهش حاضر را تش یل میدهند.
ترنر و مارشال با تأکید بر حس دسترسی به منابع اقتصادی ،اجتمهاعی ،و فرهنگهی بهر ایهن
نظرند که نوع و میزان دسترسی افراد و گروهها به منابع کمیاب ،وضهعیت شههروندی را کنتهرل
میکند؛ بنابراین ،دسترسی به منابع میتواند عامل مل،ری در ایجاد احساس تعلهس شههروندی
در میان اعضای جامعه باشد .فردی که سرمای اجتماعی و فرهنگهی بیشهتری دارد میتوانهد از
آننه شب ههای اجتماعی و منهابع دیگهر فرهنگهی و اقتصهادی جامعهه دراختیهار میگذارنهد،
بهرهمند شده و خود را در رابطه با جامعه تعریف کند ،اما کسیکه نتواند به این منابع دسترسهی
داشته باشد یا دسترسی مقدودتری داشته باشد ،به همان نسبت ،خود را از جامعه جدا میبیند
و احساس شهروندی او کمتر خواهد بود (گنجی و دیگران.)88 ،7938 ،
پاتنا به هر دو بعد عینی و ذهنی ،یعنی مشهارکت مهدنی و اعتمهاد اجتمهاعی در رابطهه بها
شهروندی تأکید کرده است .درواقع ،بنا بر نظر پاتنا  ،وجهود ههر دو بعهد اعتمهاد و مشهارکت
مدنی در توسعه و رشد شهروندی ضروری اسهت (رسهتگار خالهد و عظیمهی.)778 ،7937 ،
بوردیو بر این نظر است که عضویت در گروهها و درگیر بودن در شهب ههای اجتمهاعی ،کهه در
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قالب گروهها رخ میدهد ،و روابط اجتماعی حاصل از عضویت میتواند در تتش برای بهبود
موقعیت اجتماعی کنشگران در حوزههای مختلف بهکار رود (بوردیو.)81 ،7370 ،
از نگاه بوردیو ،افراد باید در شب ههای اجتمهاعی حضهور فعهالی داشهته باشهند تها ام هان
دستیابی به منافعشان فراهم شود .برایناساس تتشهای فردی هریک از افهراد در درون شهب ه
روابط ،میتواند باعث پویایی جامعه شود و زمینه شهروندی اجتماعی را فراهم کند (افشارکهن
و ناجیمهر.)91 ،7939 ،
پارک و شین ( )2009در پژوهشی با عنوان «سرمایه اجتماعی و شهروندی دموکراتیهک در
کره جنوبی» ،به مطالع ا،ر سرمایه اجتماعی بر گسترش شهروندی دموکراتیهک در بهین افهراد
پرداختهاند .نتایج تققیس آنها نشان میدهد که درگیری اجتماعی بهعنوان بعهد عینهی سهرمایه
اجتماعی ،بیشتر جنب رفتهاری شههروندی را توسهعه میدههد ،درحالیکهه اعتمهاد اجتمهاعی
بهعنوان بعد ذهنی سرمایه ،بیشتر وجه نگرشی شهروندی را ارتقا میبخشد.
بنابراین ،از نظریههای ترنر و مارشال ،پاتنا  ،بوردیو و پژوهش پارک و شهین ( )2009ایهن
فرضی اصلی استخراج میشود که« :بین سرمایه اجتماعی و پایبنهدی بهه فرهنهگ شههروندی
ارتبا وجود دارد.

مشارکت اجتماعی
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مسئولیتپذیری اجتماعی
عا گرایی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

انسجا اجتماعی
پایبندی به
فرهنگ
شهروندی

سرمایه
اجتماعی

پیروی از قانون

حمایت اجتماعی
اجتماعی
اعتماد اجتماعی
تعامل اجتماعی
آگاهی اجتماعی

شکل شماره ( .)7الگوی نظری پژوهش

 .5فرضیههای پژوهش

فرضیههای پژوهش عبار استاز:
 .7بین سرمایه اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی ،ارتبا وجود دارد؛

 .2بین انسجا اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی ،ارتبا وجود دارد؛
 .9بین حمایت اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی ،ارتبا وجود دارد؛
 .8بین اعتماد اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی ،ارتبا وجود دارد؛
 .1بین تعامل اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی ،ارتبا وجود دارد؛
 .5بین آگاهی اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی ،ارتبا وجود دارد.
 .6روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر روش ،میدانی بوده و با ت نیک پیمایش انجا شده است .همننین ،این
تققیس از نظر هدف ،یک بررسی کاربردی ،از نظر وسعت ،پهنانگر ،از نظر دامنهه ،خهرد ،و از
نظر زمانی ،یک بررسی مقطعی است .در این مطالعه برای جمعآوری اطتعا مهورد نیهاز از
ابتهدایی،
ابزار پرسشنامه مققسساخته استااده شده است .پیش از آغاز پیمایش ،پرسهشنام
ِ
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آزمون شد و با استااده از نتایج بهدستآمده ،کاستیهای موجود برطرف و پرسهشنامه نههایی

تنظیم شد .برای اطمینهان از اعتبهار پرسهشنامه ،از نظهرا اسهتادان و کارشناسهان مربوطهه و
همننین ،از آزمون آلاای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه بهره بردهایم و براساس ضریب آلاها،
ضریب پایایی تما متغیرها ،باالتر از  0/1است.
جدول شماره ( .)2پایایی پرسشنامۀ نهایی براساس ضریب آلفای کرونباخ
متغیر

سرمایه اجتماعی

پایبندی به فرهنگ شهروندی

شاخص

ضریب آلفا

انسجا اجتماعی

0/175

حمایت اجتماعی

0/103

اعتماد اجتماعی

0/728

تعامل اجتماعی

0/707

آگاهی اجتماعی

0/198

مسئولیتپذیری اجتماعی

0/701

عا گرایی

0/727

مشارکت اجتماعی

0/177

گرایش به پیروی از قانون

0/181

جامعه آماری این پژوهش ،تما شهروندان باالی  77سال شهر کرمانشاه است کهه تعهداد
آنها حدود  110هزار نار بوده است .ازآنجاکه بهطور طبیعی ،ام ان مطالع دیدگاههای تمها
ساکنان وجود نداشت ،از شیوۀ «نمونهگیری» برای تبیین نظریههای افراد مورد مطالعه اسهتااده
شده است و براساس فرمول کوکران ،تعدادی از افهراد ( 978ناهر) کهه معهرف جامعهه آمهاری
تشخیص داده شدند ،بهعنوان حجم نمونه ،انتخاب و مطالعه شدهاند.
1 / 962  0 / 50 / 5
0 / 052
 382
1  (1 / 96)  0 / 50 / 5 

 1



d  0 / 05

Q  0/5

(0 / 05) 2

65000 

t  1/ 96 P  0 / 5




1

N  750000

1 / 962  0 / 50 / 5
0 / 052
 384
1  (1 / 96)  0 / 50 / 5 

 1
(0 / 05) 2

n

750000 

n
1

روش نمونهگیری در این پژوهش ،شهیوۀ نمونههگیری دومرحلههای بها اسهتااده از نمونههگیری
خوشهای و سپس ،نمونهگیری تصادفی ساده است؛ بهاینترتیب کهه تعهدادی از مقلهههای شههر
کرمانشاه انتخاب و از هر مقله بهصور تصادفی ،نمونه نههایی مطالعهه شهد .پرسهشنامههای
پژوهش در مقلههای نوبهار ،الهیه ،متخصصین ،مس ن ،و فرهنگیان فاز  2پخش شدند .دادهها
پس از گردآوری ،با استااده از نر افزار آماری اسپیاساس و اسمار پیالاس 1تجزیههوتقلیل

شدند و در این راستا برای آزمون فرضیهها ،آزمایشهای آماری متناسب ،بهکار گرفته شد.
 .7تعریف متغیرهای پژوهش

پایبندی به فرهنگ شهروندی :فرهنگ شهروندی مجموعههای از ارزشهها ،نگرشهها ،باورهها،
رفتارها ،و قواعد مشترک بنیادین است که احساس تعلس به جامعه ،احترا به میراث مشهترک ،و
بهرسمیتشناسی حقوق و و هایف شههروندی را در فهرد ایجهاد میکنهد (همتهی و احمهدی،
 .)752 ،7939در مقال حاضر ،فرهنگ شهروندی با  8شاخص مسهئولیتپذیری اجتمهاعی،
عا گرایی ،مشارکت اجتماعی ،و گرایش به پیروی از قانون ،سنجیده شده است.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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سرمایه اجتماعی :اصطت سرمایه اجتماعی به سرمایههایی ازقبیل اعتماد اجتماعی ،هنجارها،
و شب ههایی که مرد برای حل مش ت عمومی ترسیم میکنند ،گاته میشود و با ماهاهیمی
از قبیل مشارکت ،اعتماد ،حمایت ،و ارتباطا اجتماعی پیوند یافته اسهت (آدا و رنسهوی ،1

 .)2009در مقال حاضر ،سهرمایه اجتمهاعی بها شهاخصهای انسهجا اجتمهاعی ،حمایهت
اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،و آگاهی اجتماعی ،بررسی شده است.
 .8یافتههای توصیفی

نتایج فراوانی متغیر جنسیت نشان میدهد که  11درصد پاسخگویان ،مهرد ،و  81درصهد ،زن
بودهاند .نتایج فراوانی متغیر سن نشان میدهد که  75درصد پاسخگویان 77 ،تا  27سهال72 ،
درصد 22 ،تا  21سال 20 ،درصد 25 ،تا  23سال 22 ،درصد 90 ،تا  91سال 78 ،درصهد،
 95تا  80سال 5 ،درصد 87 ،تا  10سال1 ،درصد  17تا  50سهال و  1درصهد ،بهاالتر از 50
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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سال سن داشتهاند.
نتایج فراوانی متغیر تقصیت نیز نشان میدهد که  91درصد پاسهخگویان دارای مهدرک
دیپلم 28 ،درصد ،دارای مدرک کاردانی 99 ،درصد آنها دارای مدرک کارشناسی ،و  7درصد
نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر هستند.
جدول شماره ( .)9آمار توصیفی پایبندی به فرهنگ شهروندی
شاخصهای توصیفی
متغیرهای پژوهش

میانگین

وضعیت مؤلفه

انحراف

خیلی کم

معیار

()7

کم ()2

متوسط
()9

زیاد ()2

خیلی زیاد
()5

جمع کل

مسئولیتپذیری اجتماعی

9/75

0/37

25

51

757

15

18

978

عا گرایی

9/70

0/77

12

10

723

705

81

978

مشارکت اجتماعی

9/85

0/33

90

23

780

701

70

978

گرایش به پیروی از قانون

9/29

0/37

73

71

720

770

87

978

نمره کل پایبندی به فرهنگ شهروندی

9/28

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

یافتههای پژوهش نشان میدهند که در بین شاخصهای پایبنهدی بهه فرهنهگ شههروندی،
مشههارکت اجتمههاعی دارای بیشههترین میههانگین ( )9/85و عهها گرایی دارای کمتههرین میههانگین
( )9/70است .همننین ،مسئولیتپذیری اجتماعی 9/75 ،و گرایش به پیروی از قانون9/29 ،
است .نمره کل پایبندی به فرهنگ شهروندی 9/28 ،است که نشان میدهد ،پایبندی به فرهنگ
شهروندی در سطح باالتر از متوسط است.
جدول شماره ( .)2آمار توصیفی سرمایه اجتماعی
متغیرهای پژوهش
اعتماد اجتماعی

شاخصهای توصیفی
میانگین

وضعیت مؤلفه

انحراف معیار خیلی کم ()7

کم ()2

متوسط ( )9زیاد ( )2خیلیزیاد( )5جمع کل

2/33

0/31

92

31

780

19

82

978

تعامل اجتماعی

9/82

0/38

91

80

773

701

79

978

انسجا اجتماعی

9/11

0/38

27

91

775

770

31

978

آگاهی اجتماعی

2/17

0/39

10

32

777

52

82

978

حمایت اجتماعی
نمره کل سرمایه
اجتماعی

2/31

0/32

75

700

77

10

51

978

9/78

یافتهها نشان میدهد که در بین شاخصهای سرمایه اجتمهاعی ،انسهجا اجتمهاعی دارای
بیشترین میانگین ،یعنی  9/11و آگاهی اجتماعی دارای کمترین میانگین ،یعنی  2/17اسهت.
همننین ،میانگین تعامل اجتماعی ،9/82 ،اعتماد اجتمهاعی ،2/33 ،و حمایهت اجتمهاعی،
 2/31است .میانگین کلی سرمایه اجتماعی 9/78 ،است که نشان میدهد پاسهخگویان کمهی
باالتر از متوسط ،از سرمایه اجتماعی برخوردارند.
 .8یافتههای استنباطی

برای استااده از آزمونهای پارامتریک ،پیششرطی با عنوان «شر نرمال بودن دادهها» وجهود
دارد؛ ازایهههنرو ،بههههمنظور بررسهههی نرمهههال بهههودن عاملهههها از آزمهههون تکنمونههههای
کلموگروفهاسمیرنف استااده شده است.
 :دادهها توزیع نرمالی دارند؛
 :دادهها توزیع نرمالی ندارند.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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جدول شماره ( .)5آزمون کلموگروفـاسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش
حمایت اجتماعی تعامل اجتماعی

آ گاهی اجتماعی

متغیرها

اعتماد اجتماعی

انسجام اجتماعی

مقادیر کلموگروفهاسمیرنف

2/33

9/11

2/31

9/82

2/17

سطح معناداری (دو دامنه)

0/29

0/07

0/03

0/71

0/78

با توجه به دادههای جدول شماره ( )1میتوان نتیجه گرفت که بیشهتر بهودن مقهادیر سهطح
معناداری تما متغیرهای پژوهش از  ،0/01نشهاندهنده نرمهال بهودن توزیهع دادههها اسهت و
میتوان در تقلیل فرضیههای پژوهش ،آزمونهای پارامتریک را بهکار گرفت.
 .9آزمون فرضیهها

فرضیه اول .بین سرمایه اجتماعی و ابعاد مختلف آن (انسهجا  ،تعامهل ،حمایهت ،اعتمهاد ،و
آگاهی) با پایبندی به فرهنگ شهروندی ،ارتبا وجود دارد.
فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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برای بررسی فرضیههای پژوهش مبنیبر ارتبا بین سرمایه اجتمهاعی و ابعهاد مختلهف آن
(انسجا  ،تعامل ،حمایت ،اعتماد ،و آگهاهی) بها پایبنهدی بهه فرهنهگ شههروندی ،از آزمهون
ضریب همبستگی پیرسن استااده شده و یافتهها بهشر جدول زیر است.
جدول شماره ( .) 6همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
پایبندی به فرهنگ شهروندی

نام متغیر
شاخصها

ضریب همبستگی

سطح معناداری

0/92

0/000

تعامل اجتماعی

0/91

0/000

حمایت اجتماعی

0/90

0/000

اعتماد اجتماعی

0/93

0/000

آگاهی اجتماعی

0/29

0/007

میزان کل سرمایه اجتماعی

0/98

0/000

انسجا اجتماعی
سرمایه اجتماعی

یافتهها حاکی از این است که بین تما ابعاد سرمایه اجتماعی و همننین ،میزان کل آن بها
پایبندی به فرهنگ شهروندی در شهر کرمانشاه ،رابطه مثبت ،مستقیم ،و معناداری وجود دارد.
در این میان ،رابط بین اعتماد اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی ،دارای بیشترین ضریب

همبستگی ( ) 0/93و رابطه بین آگاهی اجتمهاعی و پایبنهدی بهه فرهنهگ شههروندی ،دارای
کمترین ضریب همبستگی ( ) =0/29است.
همننین ،بین تعامهل اجتمهاعی ( ،) =0/91انسهجا اجتمهاعی ( ،) =0/92و حمایهت
اجتماعی ( ) =0/90با پایبندی به فرهنگ شهروندی ،ارتبا مثبهت و معنهاداری وجهود دارد؛
بنابراین ،میتوان استدالل کرد که هرچه میزان گرایش به سرمایه اجتمهاعی ( ) =0/98و ابعهاد
آن بیشتر شود ،میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی از دیدگاه شهروندان شههر کرمانشهاه بیشهتر
میشود و تما فرضیههای پژوهش حاضر تأیید میشوند.
یافتههای حاصل از آزمون همبستگی پیرسن نشان میدهنهد کهه بهین تمها ابعهاد سهرمایه
اجتماعی و همننین ،میزان کل آن ،با پایبندی به فرهنگ شهروندی در شهر کرمانشهاه ،رابطهه
مثبت ،مستقیم ،و معناداری وجود دارد .اکنهون بههمنظور تعیهین شهد و جههت تهأ،یر ابعهاد
مختلف سرمایه اجتماعی بر پایبندی به فرهنگ شهروندی در بین شههروندان بهاالی  77سهال
ساکن در شهر کرمانشاه ،از یک الگوی معادلهه سهاختاری بههره بهردهایم .در ایهن پهژوهش بها
استااده از روش الگوسازی معادال ساختاری ،الگوهای معادلهه سهاختاری پهژوهش آزمهون
شدهاند .روی رد در این قسمت ،روی رد دومرحلهای است؛ به ایهن معنها کهه پهس از تهدوین
الگوی نظری پژوهش الز است به بقث برآورد الگو یا بهعبار دیگر ،برآورد پارامترهای آزاد
در الگو و تقلیل شاخصهای جزئی و کلی آن بپهردازیم تها مشهخص شهود کهه آیها دادهههای
تجربی درمجموع ،حمایتکنندۀ الگوی نظری تدوینشده هستند یا خیر.
معههادال سههاختاری بههه روش حههداقل مربعهها (
(نر افزارهایی مانند

،

و

) بههرختف روش کواریههانسمقور

) فاقد شاخصهای برازش الگو مبتنیبر کهایدو

برای بررسی میزان مطابقت الگوی نظری با دادههای گردآوریشده هستند .این امر بهه ماهیهت
پیشبینمقور

حشو 2یا شاخص

بستگی دارد؛ بنابراین ،شاخصهای برازش (مانند شاخصهای افزونگی 1و

) که همراه با این روی رد توسعه یافتهاند ،بهه بررسهی کاایهت الگهو در

پیشبینی متغیرهای وابسته مربو میشوند؛ درواقع ،این شهاخصها نشهان میدهنهد الگهوی
اندازهگیری معرفها تا چه حد توانایی پیشبینی سازه زیربنایی خود را دارد و الگوی ساختاری
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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متغیرهای برونزا تا چه حد و با چه کیایتی قادر به پیشبینی متغیرهای درونزای مدل است.
برآوردهای مربو به شاخصهای ارزیابی کلیت الگوی ساختاری و پارامترهای اصلی این
الگو (ا،ر متغیر سرمایه اجتماعی بر پایبندی به فرهنگ شهروندی) در ش ل و جدولهای زیهر
گزارش شده است:
مسئولیتپذیری اجتماعی
عا گرایی

انسجا اجتماعی
پایبندی به

سرمایه

فرهنگ

مشارکت اجتماعی

حمایت اجتماعی
اجتماعی
اعتماد اجتماعی

اجتماعی

شهروندی

تعامل اجتماعی

پیروی از قانون

آگاهی اجتماعی

شکل شماره ( .) 2الگوی معادله ساختاری اثر سرمایه اجتماعی بر پایبندی به فرهنگ شهروندی
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شاخص

GOF

SRMR

NFI

مقدار

0/72

0/078

0/30

شاخصهای ارزیابی کلیت الگوی معادل ساختاری درمجموع بیانگر این است که دادهها،
الگوی نظری پژوهش را پشتیبانی میکنند؛ بهعبار دیگر ،برازش دادهها به الگو برقرار است و
شاخصها بر مطلوبیت الگوی معادل ساختاری داللت دارند.
جدول شماره ( .) 8برآورد اثر متغیر سرمایه اجتماعی بر پایبندی به فرهنگ شهروندی
متغیر مستقل

مسیر

متغیر وابسته

ضریب
تعیین

ضریب اثر

مقدار
بحرانی

سطح
معناداری

سرمایه
اجتماعی

<---

پایبندی به فرهنگ
شهروندی

0/278

0/199

7 /2

0/007

مقادیر برآوردشده در جدول شماره ( )7بیانگر این هستند که .7 :متغیر سهرمایه اجتمهاعی
درمجموع 0/19 ،از واریانس متغیر پایبندی به فرهنگ شهروندی را تبیهین میکنهد .بها درنظهر

گرفتن مقادیر مربو به حجم ا،ر شاخص ضریب تعیین ،این مقهدار در حهد متوسهط ()0/27
برآورد میشود؛ بهعبار دیگر ،متغیر سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف ،در حد متوسط قهادر
به تبیین واریانس متغیر پایبندی به فرهنگ شهروندی شهروندان است؛  .2ا،هر متغیهر سهرمایه
اجتماعی بر پایبندی به فرهنگ شهروندی بهلقاظ آماری ،معنادار است؛ بنابراین ،فرضی کلی
پژوهش مبنی بر این ه متغیر سرمایه اجتماعی بر پایبندی به فرهنگ شهروندی تأ،یر دارد ،تأییهد
میشود .با توجه به مقدار ضریب تأ،یر میتوان گات ،ا،ر متغیهر سهرمایه اجتمهاعی بهر متغیهر
پایبندی به فرهنگ شهروندی ،مثبت ،مستقیم ،و در حد متوسط برآورد میشود؛ به این معنا که
افزایش میزان سرمایه اجتماعی میتواند در حهد متوسهط سهبب تقویهت پایبنهدی بهه فرهنهگ
شهروندی شود.
بحث و نتیجهگیری

همانگونههه کههه مطههر شههد ،تقههوال چنههد دهههه اخیههر در مسههیر اهمیههت یههافتن فرهنههگ و
فرهنگیشهدن عرصهههای سیاسهی ،اجتمهاعی ،و اقتصهادی اسهت؛ ازایهنرو ،فرهنگیشهدن
شهروندی نیز به امری گریزناپذیر تبدیل شده است .امروزه دیگر بقث از شههروندی مقهض
نیست و فرهنهگ شههروندی نیهز مهورد توجهه اسهت .فرهنهگ شههروندی متهأ،ر از سهازههای
انسانساخت و جمعی است که الزاماتی را در قالب ارزشها و هنجارها به زندگی انسهانی وارد
کردهاند .اگرچه این الزاما در طول تاریخ ی سان نبودهاند ،ولی سیر تاریخی ماههو فرهنهگ
شهروندی نشاندهندۀ وابستگی معنا و مصداق فرهنگ به ارزشههای اجتمهاعی ،فرهنگهی ،و
اقتصادی شهروندی است.
در همین راستا و با توجه به اهمیت و ضرور بررسی نقش سرمایه اجتمهاعی در پایبنهدی
به فرهنگ شهروندی ،در این پژوهش به تقلیل و بررسهی ابعهاد مختلهف سهرمایه اجتمهاعی،
مانند اعتماد اجتماعی ،انسجا اجتمهاعی ،تعامهل اجتمهاعی ،حمایهت اجتمهاعی ،و آگهاهی
اجتماعی ،به عنوان متغیرهای مستقل و رابطه آن بها پایبنهدی بهه فرهنهگ شههروندی در شههر
کرمانشاه بهعنوان متغیر وابسته ،پرداختیم.
یافتهها حاکی از این است که بین تما ابعاد سرمایه اجتماعی و همننین ،میزان کل آن ،با
پایبندی به فرهنگ شهروندی از دیدگاه شهروندان ،رابطه مثبت ،مسهتقیم ،و معنهاداری وجهود
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دارد .در این میان ،رابط بین اعتماد اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی ( 93درصهد )
دارای بیشترین ضریب همبستگی و رابطه بین آگاهی اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی،
دارای کمترین ضریب همبستگی ( 29درصد= ) است.
همننین ،بین تعامل اجتمهاعی ( 91درصهد= ) ،انسهجا اجتمهاعی ( 92درصهد= ) ،و
حمایت اجتماعی ( 90درصد= ) با پایبندی به فرهنگ شهروندی ،ارتبا مثبهت و معنهاداری
وجود دارد؛ بنابراین ،میتوان استدالل کرد که هرچه میزان گرایش بهه سهرمایه اجتمهاعی (98
درصد= ) و ابعاد آن بیشتر شود ،میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی از دیدگاه شهروندان شهر
کرمانشاه بیشتر میشود و تما فرضیههای پژوهش حاضر تأیید میشوند.
نتایج حاصل از پیادهسازی الگوی معادله ساختاری اسمار پیالاس نیز نشان میدهد که
متغیر سرمایه اجتماعی درمجموع19 ،درصد از واریانس متغیر پایبندی به فرهنگ شهروندی را
تبیین میکند .با درنظر گرفتن مقادیر مربو به حجم ا،ر شاخص ،ضریب تعیین این مقهدار در
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حد متوسط ( 27درصد) برآورد میشود؛ بهعبار دیگهر ،متغیهر سهرمایه اجتمهاعی در ابعهاد
مختلف ،در حد متوسطی قادر به تبیین واریانس متغیر پایبندی به فرهنگی شهروندی است.
یافتههای پژوهش حاضر مبنیبر وجود ارتبا بین سرمایه اجتماعی و فرهنهگ شههروندی
با یافتههای پژوهشهای گنجی و دیگران ( ،)7938افشارکهن و نهاجیمهر ( )7939و پهارک و
شین ( )2009همخوانی دارد .هریک از این پژوهشگران در پژوهشهای خود بهه ایهن نتیجهه
رسیدهاند که بین سرمایه اجتماعی و شهروندی در ابعاد مختلف ،ارتبا وجود دارد .همننین،
یافتههای پژوهش با نظریهههای بوردیهو ،پاتنها  ،و ترنهر و مارشهال همخهوانی دارد .هریهک از
اندیشمندان یادشهده نیهز در نظریهههای خهود بهه نقهش سهرمایه اجتمهاعی در بهبهود فرهنهگ
شهروندی اشاره کردهاند و بر این نظر بودهاند کهه سهرمایه اجتمهاعی از طریهس ایجهاد فضهای
اعتماد و مشارکت در جامعهه و همننهین ،بهاال بهردن آگهاهی مهرد  ،باعهث افهزایش فرهنهگ
شهروندی در بین مرد میشود.
بنابراین ،مشاهده میشود که سرمایه اجتماعی ،ی هی از منهابع مههم پایبنهدی بهه فرهنهگ
شهروندی در بین مرد است و با افزایش سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف ،میزان پایبندی بهه
فرهنگ شهروندی افزایش مییابد .در سایه تققس سرمایه اجتماعی ،ام ان فعالیهت جمعهی و
تعاون و هم اری بین افراد فراهم میشود و بهاینترتیب ،بهعنوان عامل مل،ری در تقویت حس

احترا افراد به حقوق ی دیگر ،مهانع رفتارههای مناعتجویانه افهراد بهه ناهع خهود و بهضهرر
اجتماعی که در آن زندگی میکنند ،میشود .برایناساس ،سرمایه اجتماعی بهعنوان یک دارایی
مهم برای حاظ و نگهداری ستمت جامعه و توانمندی جامعهه مهدنی و پایبنهدی بهه فرهنهگ
شهروندی پذیرفته میشود.
سرمای اجتماعی ،تمایل شهروندان را به تعامل و هم اری افزایش داده و شب های از روابط
داوطلبان مبتنیبر اعتماد و انسجا بین گروهها را در ابعهاد مختلهف زنهدگی اجتمهاعی ایجهاد
میکند .سرمایه اجتماعی مانند شیرازهای افراد جامعه را به ههم پیونهد میدههد و از اناصهال و
پراکندگی آنها جلوگیری میکند و بنابراین ،مسئولیتپذیری در برابر دیگران ،مشارکت ،پیروی
از قانون ،و عا گرایی پدید میآید که شاخصهای اصلی پایبندی به فرهنگ شهروندی هستند.
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مهدوی ،سیدمقمدصادق؛ و عاشوری ،علی ( .)7939بررسی عوامل اجتمهاعی و اقتصهادی مهو،ر بهر ارتقهاء
فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه :شهر بوشهر) .مطالعات توسعه اایماعی ایران.29-95 ،)8(5 ،
هاشمیانفر ،سیدعلی؛ و عجمی ،شهرزاد ( .)7937بررسی فرهنگ شهروندی سهاکنان بافهت حاشهیهای شههر
اصاهان .مطالعات اامعهشناتیی شهری (مطالعات شهری).203-223 ،)9(2 ،
هاشهمیانفر ،سهیدعلی؛ و گنجهی ،مقمهد ( .)7977تقلیلههی بهر فرهنهگ شهههروندی در شههر اصههاهان.
اامعهشناسی کاربردی.21-88 ،)7(20 ،
هزارجریبی ،جعار؛ و امانیان ،ابوالاضل ( .)7930آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل مو،ر بر آن .مجله
مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای.7-77 ،)3(9 ،
همتی ،رضا؛ و احمهدی ،وکیهل ( .)7939تقلیهل جامعهشهناختی از وضهعیت فرهنهگ شههروندی و عوامهل
تبیینکننده آن (مورد مطالعه :شهر ایوان) .برنامهریزی رفاه و توسعه اایماعی.793-779 ،)77(1 ،
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