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  1938  تابستان ،22 پیاپی ،11-87(،2)11 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 شههر شهروندان بین در شهروندی فرهنگ به پایبندی در اجتماعی سرمایه نقش بررسی (.7931) هابیل حیدرخانی،
    .17-17 (،2)77 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه .کرمانشاه

  2007-7781شاپا: 

 آزاد است. سی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز نویسندگان / دستر ( ) 

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

 
 1هابیل حیدرخانی

 20/66/6931پذیرش:      22/50/6931دریافت: 
 

 
 چکیده

دهندۀ تعهامت   سبک زنهدگی و شه ل ها و هنجارها است که بیانگر  ای از ارزش فرهنگ شهروندی مجموعه
های اکتسابی، هسهتند و توجهه بهه آن در جامعه   رفته، قابلیت هم انسانی در بافت نوین زندگی جمعی، و روی

، پژوهش حاضر با اسهتااده از روش جدید، اهمیت فراوانی دارد. با توجه به اهمیت موضوع فرهنگ شهروندی
، در پهی Smart PLSو  SPSSافزارههای  نامه و اسهتااده از نر  میدانی، ت نیهک پیمهایش، ابهزار تققیهس پرسهش

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در پایبندی به فرهنگ شهروندی است. جامعه آمهاری پهژوهش حاضهر شههر 
عنوان  سال این شهر با استااده از فرمهول کهوکران بهه 77ی نار از شهروندان باال 978کرمانشاه است که تعداد 

 98اند. نتایج تققیس حاکی از این اسهت کهه بهین میهزان کهل سهرمایه اجتمهاعی ) حجم نمونه، بررسی شده
(، تعامهل Pدرصهد= 90(، حمایهت اجتمهاعی )Pدرصد= 93(، و ابعاد آن، یعنی اعتماد اجتماعی )Pدرصد=

( ارتبها  Pدرصهد= 29( و آگهاهی اجتمهاعی )Pدرصهد= 92اجتمهاعی )(، انسجا  Pدرصد=91اجتماعی )
شهوند. همننهین، نتهایج حاصهل از  های پژوهش تأیید می مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین، تما  فرضیه

درصهد  19رفتهه  هم دهند که متغیر سرمایه اجتماعی، روی نیز نشان می (Smart PLS)الگوی معادله ساختاری 
بهه حجهم ا،هر،   کند؛ با درنظر داشتن مقادیر مربو  متغیر پایبندی به فرهنگ شهروندی را تبیین میاز واریانس 

 شود. درصد برآورد می 27شاخص ضریب تعیین این مقدار، در حد متوسط 
 سرمایه اجتماعی، شهروندی، فرهنگ شهروندی، شهر کرمانشاه :ها کلیدواژه
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 شناسهی جامعهه )دانشیار نوربخش یونس و (؛تهران دانشگاه شناسی جامعه دانشیار) کتنتری عبدالقسین مقاله: این داوران *
تهران( دانشگاه

ایران. ،کرمانشاه غرب، آباد است  حدوا استمی، آزاد دانشگاه شناسی، جامعه گروه شناسی، جامعه استادیار .1
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 7931تابستان 
 22پیاپی 

 مقدمه
کننهد و  مهی از جمعیهت جههان در شههرها زنهدگی میهزارۀ جدید درحهالی آغهاز شهد کهه نی

 51میتدی، نسهبت شهرنشهینی در دنیها بهه  2010ها حاکی از این است که تا سال  بینی پیش
ها بها ی هدیگر و  درصد خواهد رسید. زندگی به شیوۀ شهری بر نقهوۀ برقهراری ارتبها  انسهان

رایطی، اگر شهرنشینان به کمک ای که در آن س ونت دارند، تأ،یرگذار است. در چنین ش منطقه
ها نیایند و در زندگی مدنی جامعه دخیل نشهوند، خطهر تمرکهز امهور، دور  ها و ح ومت دولت

سازی امور، و کاهش ختقیهت و  ها، ی سان شدن از دموکراسی، کاهش کارایی، افزایش هزینه
 (.715، 7931وجود خواهد آمد )قنبری و دیگران،  طراو  در زندگی شهری، به
توان جزء مااهیم جدیدی دانست که با زنهدگی برآمهده از تجهدد و  ماهو  شهروندی را می

ای بها ماهاهیمی  فرهنگ انسان اجتماعی درهم آمیخته است. شهروندی، ارتبا  بسیار گسهترده
گیری  ، جامعهه مهدنی و شه ل مانند جامعه مدنی، دموکراسی، و حاکمیت خوب دارد. درواقع

قتنی و موفس بشهری اسهت کهه سهبب مشهارکت قانونمنهد و توسهعه نهادهای مدنی، تجرب  ع
اجتماعی شده و درنتیجه، زمین  پیشرفت در حوزه اقتصهاد و فرهنهگ و تمهدن را بهرای  ه سیاسی

 (.20، 7977جوامع فراهم کرده است )شیانی، 
جهان،  اجتماعی در  ه هایی است که در دوران تقوال  سیاسی پدیدۀ شهروندی ازجمله پدیده

شناسهان،  های روزافزون از سوی جامعه ها و گاتمان ازپیش به آن توجه شده است. ارائه نظریه بیش
دهندۀ نیاز دنیای مدرن امروز به  فیلسوفان سیاسی، و حقوقدانان، در مورد حقوق شهروندی، نشان

یافتن سازوکار اجرای حقوق شهروندی در سطح جوامع است. شهروندی یک سهازۀ اجتمهاعی و 
رو، با توجه به تنوع و تااو   یجه، تابعی از بستر اجتماعی و زمین  فرهنگی جامعه است؛ ازایندرنت

ترتیب، امهروزه ماههو   این رو هسهتیم. بهه ها با معانی فرهنگی متااوتی از شهروندی روبهه فرهنگ
شهروندی با معنا و نگرش در مورد آن در گذشته بسیار متااو  است و حقوق شههروندی، دارای 

نا   ای که در کنار حقوق مدنی، سیاسی، و اجتمهاعی، حقهی بهه گونه های مختلای است؛ به وزهح
رو، شهروندی فرهنگی در یک بیان واضهح، نها ر بهه تهأمین  حقوق فرهنگی نیز وجود دارد؛ ازاین

 (.877، 7973حقوق فرهنگی شهروندان است )فرجی، 
های  و فرهنگهی شهدن عرصهه تقوال  چند ده  اخیر در راستای اهمیت یافتن فرهنهگ

رو، فرهنگههی شههدن شهههروندی نیههز امههری  سیاسههی، اجتمههاعی، و اقتصههادی اسههت؛ ازایههن
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بررسی نقش سرمایۀ 

 اجتماعی در ...

نیست. بهرای داشهتن « فرهنگ شهروندان»ای جدای از  گریزناپذیر است. شهروندی، مقوله
ها و معنهای شههروندی، برآمهده و بها درنظهر گهرفتن فرهنهگ  شهروندی فعال، بایهد مللاهه

کید یکشهروندان باشد ههای ایهدئولوکیک  سویه بر آرمان ، نه ِصرف متحظا  حقوقی یا تأ
 (.21، 7977فر و گنجی،  )هاشمیان

بنابراین، امروزه دیگر بقث از شهروندی مقض نیست و فرهنگ شهروندی نیز مورد توجه 
ساخت و جمعی است که الزاماتی را در قالب  های انسان است. فرهنگ شهروندی متأ،ر از سازه

اند، هرچند این الزاما  در طول تاریخ ی سهان  ها و هنجارها به زندگی انسانی وارد کرده زشار
دهندۀ وابسهتگی معنها و مصهداق  اند، ولی سیر تاریخی ماهو  فرهنگ شهروندی، نشهان نبوده

طالبی و هم اران،  های اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی شهروندی است )شاه فرهنگ به ارزش
ها و هنجارههایی کهه بیهانگر سهبک زنهدگی و  نگ شهروندی در قالب ارزش(. فره13، 7973
های اکتسابی  رفته، قابلیت هم دهندۀ تعامت  انسانی در بافت نوین زندگی جمعی و روی ش ل

 (.95-93، 7975نیا،  شود )فاطمی است، تعریف می
معهه ی ی از عوامل مرتبط با فرهنگ شهروندی، میهزان وجهود سهرمایه اجتمهاعی در جا

های  شناسان ،ابت شده است که سرمای  اجتماعی، ی ی از شاخص است. امروزه، به جامعه
شهود. توسهع   آید و بدون آن، پیمودن راه توسعه دشهوار می شمار می رشد و توسع  جوامع به

عنوان ی ی از ابعاد توسعه، با چگونگی و شیوۀ زنهدگی افهراد  شهری در بعد شهروندی نیز به
وند تنگاتنگی داشته و در پی بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصهادی، و فرهنگهی یک جامعه، پی

گیری و تقویهت سههرمایه اجتمهاعی الز  اسههت  جامعهه اسههت و بهرای تققههس آن نیهز شهه ل
 (.57، 7939)حقیقتیان و حیدرخانی، 

های سرمایه فیزی هی و سهرمای  انسهانی را  گذاری در عرصه سرمای  اجتماعی، سود سرمایه
ای که از سرمای  اجتماعی چشمگیری برخهوردار اسهت، هم هاری  دهد. در جامعه افزایش می

شهمول، و  تردید امروزه رسیدن به توسعه، جامع  شهروندی، معیارهای جهان تر است. بی آسان
پور  پذیر نیست )شارع بستر مناسب برای زیست اجتماعی، بدون وجود سرمایه اجتماعی ام ان

 (.792، 7971راد،  و حسینی
اساس، سرمایه اجتماعی، ،روتی است کهه در جوامهع انسهانی وجهود دارد و نبهود آن  براین

های  ها و مسههائل مختلههف اجتمههاعی ازجملههه طههتق، بههدگمانی باعههث افههزایش آسههیب
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شود و بنابراین، فرهنگ شههروندی را تقهت تهأ،یر قهرار  برانداز، عد  مشارکت و... می خانمان
در تقویت احساس شهروندی افراد برای تققس شههروندی  عنوان یک مقرک قوی دهد و به می

(؛ بنابراین، در جوامع انسانی، افراد 90، 7939مهر،  کند )افشارکهن و ناجی مطلوب، عمل می
 باید در پی تققس شرایطی برای باال بردن میزان سرمایه اجتماعی و همننین، حاظ آن باشند.

های ارتبا  میهان  زند، پایه جامعه را رقم میبا توجه به این ه فرهنگ شهروندی، هنجارهای 
دهد، امنیت و آرامهش در آن آشه ار اسهت، و مشهارکت شههروندان در  شهروندان را ش ل می

عنوان یک مسئل  مههم، ضهرور  دارد و بها  دهد، بررسی آن به می های مختلف را نشان فعالیت
ضر در پی یهافتن پاسهخ ایهن توجه به نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد چنین شرایطی، مقاله حا

پرسش است که آیا بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ شهروندی در بین شهروندان شهر کرمانشاه 
 ارتبا  معناداری وجود دارد؟

آید.  شمار می شهرهای مهم ایران و جزء ده شهر پرجمعیت کشور به کرمانشاه، ی ی از کتن
ی شهافعی و سهنی حناهی(، اههل حهس در این شهر، مذاهب مختلای مانند شیعه، سهنی )سهن

های کهردی )بها چنهدین  الهی رواج دارد. همننین، مرد  این شهر به زبان الهی( و نعمت )علی
های مذهبی و قهومیتی بهر  کنند و این تااو  لهج  مختلف(، ل ی، لری، و فارسی صقبت می

گروههی  ونگروههی یها بر نوع و کیایت فرهنگ شهروندی تأ،یر گذاشته و نهوعی فرهنهگ درون
ای مههم و اساسهی و  شود؛ بنابراین، موضوع فرهنگ شهروندی در این شهر مسهئله گر می جلوه

 بررسی و مهم است. موضوعی قابل
 
 . پیشینه پژوهش1

بررسی رابط  بین گرایش به هویت »( در این زمینه پژوهشی را با عنوان 7931قنبری و دیگران )
انهد. جامعه   انجها  داده« شهروندی در شهر کرمانشاهملی و هویت دینی با پایبندی به فرهنگ 

هها  ناهر از آن 978سال شهر کرمانشاه است که  77آماری این پژوهش، تما  شهروندان باالی 
اند. نتایج پژوهش یادشده حاکی از این است کهه بهین میهزان  عنوان حجم نمونه بررسی شده به

جغرافیایی، هویت تاریخی، و هویت کل هویت ملی و ابعاد آن، یعنی هویت سیاسی، هویت 
همننین، میزان کل هویت دینی و ابعاد آن، یعنی بعد اعتقادی، بعد پیامدی، و بعد   فرهنگی، و

 مناس ی، با متغیر پایبندی به فرهنگ شهروندی، ارتبا  مثبت و مستقیم وجود دارد.
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فرهنگی در میزان اجتماعی و   نقش سرمایه»( پژوهشی را با عنوان 7938گنجی و دیگران ) 
نار بوده و بها شهیوۀ  977اند که حجم نمون  آن  انجا  داده« احساس شهروندی در شهر کاشان

بین میزان    دهد که نشان می   این پژوهش   های نامه اجرا شده است. یافته بر پرسش پیمایشی مبتنی
 ود دارد.سرمای  اجتماعی و سرمای  فرهنگی با احساس شهروندی، رابط  معناداری وج

بررسهی تهأ،یر ابعهاد سهاختاری و »( در پژوهشی بها عنهوان 7939مهر ) افشارکهن و ناجی 
سهال بهه بهاالی  77شناختی سرمایه اجتماعی بر احساس شهروندی )مطالعه موردی: ساکنان 

گیری  گان  شهر مشهد و از طریس نمونهه79نار از ساکنان مناطس  871که در بین « شهر مشهد(
اند که بین احساس شهروندی و هریهک از  اند به این نتیجه دست یافته انجا  دادهای  چندمرحله

ای که میزان ا،رگهذاری بعهد  گونه ابعاد سرمایه اجتماعی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به
و میزان ا،رگذاری بعد سهاختاری آن  898/0شناختی سرمایه اجتماعی بر احساس شهروندی، 

 است. 273/0 بر احساس شهروندی،
بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مل،ر بر »( پژوهشی را با عنوان 7939مهدوی و عاشوری )   

و با اسهتااده از روش پیمهایش و ت نیهک « ارتقای فرهنگ شهروندی )مورد مطالعه: شهر بوشهر(
ه از آمد دسهت انهد. نتهایج به ناهر از شههروندان شههر بوشههر انجها  داده 817نامه در بین  پرسش
دهندۀ ایهن اسهت کهه متغیرههای آگهاهی از حقهوق  ها در این پژوهش، نشهان تقلیل داده و تجزیه

پذیری، و رسانه، بر ارتقای  شهروندی، آگاهی از رویدادها و مناسبا  داخلی و خارجی، مسئولیت
 گرایی، مداری، منافع جمعی، عا  فرهنگ شهروندی، تأ،یرگذار هستند. همننین، متغیرهای قانون

 اند. دسترسی به مراکز فرهنگی، درآمد، و مس ن، رابط  معناداری با متغیر وابسته نداشته
بررسهی فرهنهگ شههروندی سهاکنان »ای با عنوان  ( در مقاله7937فر و عجمی ) هاشمیان  

، به بررسی وضعیت فرهنگ شهروندی در میان سهاکنان بافهت «ای شهر اصاهان بافت حاشیه
ناهر بهوده کهه بهه روش  800انهد. نمونه  آمهاری ایهن پهژوهش،  ختهحاشیه شهر اصاهان پردا

آمده از آزمون متغیرهای مستقل بها متغیهر  دست اند. نتایج به ای انتخاب شده گیری سهمیه نمونه
دهندۀ معنهادار بهودن ارتبها   های بقرانهی نشهان جهدول و نسهبت وابسته با توجه به مقهادیر 

سهازی معادلهه  آمده از الگو دسهت وهش اسهت. نتهایج بهمتغیرهای مستقل با متغیر وابسهته پهژ
درصهد،  33دهد که متغیر مشهارکت اجتمهاعی بها ضهریب تهأ،یر  ساختاری پژوهش نشان می

 بیشترین تأ،یر را بر فرهنگ شهروندی افراد بافت حاشیه اصاهان داشته است.
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راگهرفتن ( نشان داده است کهه نیهاز ضهروری شههروندان، ف2077) 1های میدلتون پژوهش  
ریزی مهالی، انتخهاب درسهت،  وگو، برنامهه هایی برای شهروندی ازقبیل توانایی گاهت مهار 
دست آوردن سرمایه مالی، انتخاب همسر متعههد  های جمعی، به های استااده از رسانه مهار 

انجها    عنوان یک فعالیهت گروههی، اسهتااده از اینترنهت بهرای به جامعه، استااده از فناوری به
پذیری در برابهر  لیت گروهی، استااده از اینترنت برای انجا  فعالیت شههروندی، مسهئولیتفعا

 توسعه، مشور  در انتخاب کار، تبلیغا  و بازاریابی است.
سرمایه اجتماعی و شهروندی دموکراتیک در »( در پژوهشی با عنوان 2009) 2پارک و شین 

شهروندی دموکراتیهک در بهین افهراد   سترش، به مطالعه ا،ر سرمایه اجتماعی بر گ«کره جنوبی
عنوان بعهد عینهی سهرمایه  دهد که درگیری اجتماعی به ها نشان می اند. نتایج تققیس آن پرداخته

کهه اعتمهاد اجتمهاعی  دههد، درحالی اجتماعی، بیشتر جنب  رفتاری شهروندی را گسهترش می
 بخشد. قا میعنوان بعد ذهنی سرمایه، بیشتر وجه نگرشی شهروندی را ارت به

های زیر را برای شهروند  ( پژوهشی را در سطح آسیا انجا  داده و در آن ویژگی7333) 3لی 
گاهی از مسائل و مش ت  جامعهه، مشهارکت فعهال در امهور  خوب بودن الز  دانسته است: آ

بههر اخههتق، پههذیرش انتقههاد، توانههایی انتقههاد، توانههایی  پذیری، رفتههار مبتنی جامعههه، مسههئولیت
گاهی از ح ومهت و دولهت، حهس وطن یمتصم گاهانه، آ پرسهتی، پهذیرش مسهئولیت  گیری آ

گاهی و دانش در مورد جامعه جهانی، احترا  به تنوع و ت ثر فرهنگی.  خانواده، کسب آ
 
 بندی و مقایسه با کار دیگران . جمع2

و ههای فراوانهی دربهارۀ سهرمایه اجتمهاعی  شهود، تهاکنون پژوهش گونه کهه مشهاهده می همان
هایی که ارتبا  بین این دو متغیر  تققیقاتی نیز در مورد شهروندی انجا  شده است، اما پژوهش

شده نیهز بها ایهن پهژوهش، کهامتا متاهاو   را بررسی کنند، بسیار اندک بوده و تققیقا  انجا 
هستند. نقش سرمای  اجتماعی و فرهنگی در میزان احسهاس شههروندی، بررسهی تهأ،یر ابعهاد 

و شناختی سرمایه اجتماعی بر احساس شهروندی و سرمایه اجتماعی و شههروندی ساختاری 
 ها اشاره شد. اند و در اینجا نیز به آن هایی هستند که انجا  شده دموکراتیک، ازجمله پژوهش

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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شهده دارای نتهایج ارزشهمندی هسهتند، امها پهژوهش  های انجا  هرچند هریک از پژوهش
ههها، سههرمای  اجتمههاعی را در ابعههاد متعههدد و  تف آنههها متاههاو  اسههت و بههرخ حاضههر بهها آن

شهده پیشهین، بهه  کند. همننین، این پژوهش بهرختف کارههای انجا  تری بررسی می گسترده
کنهد کهه کهاری  پردازد، بل ه فرهنگ شهروندی را بررسهی می بررسی احساس شهروندی نمی

های دیگران است. متااو  با پژوهش
 
 . مبانی نظری3
 های فرهنگ شهروندی . نظریه1-3

 دانهد؛ شهرهای یونان باستان مهرتبط می ه لقاظ تاریخی با رشد دولت ، شهروندی را به1ماکس وبر
شهد،  در جایی که فضایی عمومی برای ارتبا  آزاد و عقتنی میان کنشگران اجتماعی فراهم می

لایقی در مهورد های مستقلی در ت وین نوعی تا ر ت عنوان هر  ماهو  شهر و ت امل تاریخی به
اند. وی ایهن ویژگهی را منقصهر بهه غهرب  ای داشهته آزادی، فردیت، و مدنیت، نقهش حیهاتی

 (.53، 7977دانست )ذکایی،  می
اندیشی و  از نظر وبر، شهروندی در شهرها ش ل گرفته است و درواقع، وابسته به مصلقت

کهه اعضهای آن براسهاس   ههه عنوان یک اتقادی  ایسهتایی و آیهین جمعهی تدابیری بود که شهر به
  ههه شهدند مال یت زمین شهری و برخورداری از امور، و هایف و امتیهازا  ویهژه مشهخص می

معنای توانهایی مشهارکت مهرد  در  ها بود. از نظر او شهروند بودن بهه متعهد به درنظر گرفتن آن
یهازا  ویهژۀ ها، و نیز شرکت داشتن در انتخاب رهبران بهود و امت گیری، تنظیم سیاست تصمیم

ها شامل حس شهروندی همراه با انقصارا  بازار، حقوق تجار  آزاد، جهواز مبادلهه و حهس  آن
ههای ویهژه بهرای مقاصهدی  آمیز، مشارکت در امور قضهایی، و موقعیت کاهش دادوستد رقابت

ترین امتیهازا  مهدنی در قالهب حقهوق  مانند اهداف نظامی بود. از نظر حقوق اقتصادی، مهم
آزاد شهروندان نبود، بل ه ضامن مال یت اربهابی  های نیمه معنای حس داشتن انجمن هصوری، ب

 (.1، 7930آمد )هزارجریبی و امانیان،  شمار می شهر به
ای از حقوق و  سو بیانگر مجموعه بر این نظرند که شهروندی ازیک 2و جنیار ریدن برایان ترنر

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ملت قابل دستیابی هستند و از سوی دیگر، شمول است که برای تما  اعضای یک  تعهدا  جهان
 ها است. گیری های متنوع فرهنگی در تصمیم مستلز  توسع  دموکراسی و مشارکت گروه

 از نظر ترنر، توسع  ماهو  شهروندی ترکیبی است از:
کارانه به شهروندی )ماهیت مناعل شهروندی، با تأکید بر توسعه از باال به  . نگاه مقافظه7

ی از جامع  مدنی، و انجها  بخهش عمهدۀ کارهها، حتهی امهور مربهو  بهه بخهش پایین، منزو
 خصوصی( از سوی دولت؛

. دیدگاه انقتبی در مورد شهروندی )ماهیت فعال شهروندی، با تأکید بر توسعه از پهایین 2
های مشارکتی مقلی در عرصه  عمهومی و جوامهع مهدنی( )پهورعز  و  به باال، مانند سازمان

 (.77-72، 7977دیگران، 
ملت دانسته است که  ه ( شهروندی را عضویت فعال افراد در قلمرو دولت7337) 1کانوس ی

موجب آن، شهروندان از حقوق و تعهدا  برابر برخوردارند. وی به بعد حقهوقی شههروندی  به
ههای  نظر کانوس ی، حقوق شهروندی، حقهوقی هسهتند کهه گروه توجه بیشتری داشته است. به

شهوند، و دارای ضهمانت  کنند، توسهط دولهت تثبیهت و تأییهد می ا حمایت میه مختلف از آن
 اجرایی هستند.

، شهروندی را نتیج  توسعه مدرنیته و دموکراتیک شدن جوامع دانسته و آن را به سه 2پارسونز
دههد. از نظهر او،  مقول  کردار اجتماعی، عضویت اجتمهاعی، و انسهجا  اجتمهاعی پیونهد می

ه مقول  کلیدی، نوعی وابستگی دارد و درنهایت، به انسجا  اجتماعی منجر شهروندی با این س
کننهد و دیهد  ههای کههن خهود تأکیهد می هایی که همننان بر ارزش زعم وی، گروه شود. به می

انهد و درکهی از  ای دارند، خود را با مقتضیا  زمان و شرایط اجتماعی وفهس نداده گرایانه خاص
دور از هرگونههه تبعههیض  (. یههک شهههروندی کامههل، بههه77، 7977شهههروندی ندارنههد )حسهها ، 

های اجتماعی از حقوق و تعهدا  شهروندی  معنای برخورداری هم  اقشار و گروه اجتماعی به
گاهی آنان از حقوق خود است )شیانی و داودوندی،   (.82، 7973و آ

طور عا ، این  اجتماعی معاصر به ه طور خاص( و در اندیش  سیاسی )به 3از دیدگاه هابرماس
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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مطهر  شهده اسهت. از نظهر وی، در « جامعه مدنی»و « حوزه عمومی»عنوان  حوزۀ نوپدید به
کننهد. در نقهش  بافت حوزۀ عمومی و جامعه مدنی است که افراد، نقش شهروندی کسهب می

ای دارد. حهوزۀ عمهومی،  عنوان عضو کامل جامع  خود، شهأن حقهوقی ویهژه شهروندی، فرد به
آینهد. در  منظور مشارکت در مباحث باز و علنی، گهرد ههم می که در آن افراد بهای است  عرصه

حذف هستند. حهوزۀ عمهومی  ای، اصول برابری و ام ان دسترسی اصولی، غیرقابل چنین حوزه
برختف نهادهایی که تقت سلط  خارجی یا دارای روابط قدر  درونی هسهتند، نویددهنهدۀ 

وگو مههم  ای، نتیجهه و پیامهد گاهت ست. در چنهین حهوزهاصول مشارکت و نظا  دموکراتیک ا
وگو و عقتنیت حاکم بر آن، دموکراتیهک باشهد. بهر  نیست، بل ه مهم این است که روند گات

های مختلاهی  دانهد و آن را بهه شه ل همین مبنا، وی مشارکت را معرف اصهلی شههروندی می
تری داشته است. اعضای جامعه با تقلیل کرده و به دسترسی برابر به حقوق مشارکتی توجه بیش

توجه به توانایی تغییر حیا  اجتماعی خود، در بافت حوزۀ عمومی به ایاای نقهش شههروندی 
های زندگی، ارتباطا  عمومی،  شر   هور آن، تعدد و ت ثر در شیوه خواهند پرداخت که پیش

 (.7977و مسئولیت شهروندی است )شیانی، 
س دسترسی به منابع اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگهی بهر ایهن با تأکید بر ح 1ترنر و مارشال

کنهد؛ بنهابراین،  هها بهه منهابع کمیهاب را کنتهرل می نظرند که شهروندی، دسترسی افراد و گروه
تواند عامل مل،ری در ایجاد احساس تعلس شههروندی در میهان اعضهای  دسترسی به منابع می

های  توانهد از آننهه شهب ه بیشتری دارد، می جامعه باشد. فردی که سرمای  اجتماعی و فرهنگی
مند شود و خود  گذارند، بهره اجتماعی و منابع دیگر فرهنگی و اقتصادی جامعه دراختیارش می

که نتواند به ایهن منهابع دسترسهی داشهته باشهد، یها  را در رابطه با جامعه تعریف کند، اما کسی
بینهد و احسهاس  از جامعهه جهدا می دسترسی مقدودتری داشته باشد، به همان نسبت خود را

 (.88، 7938شهروندی او کمتر خواهد بود )گنجی و دیگران، 
بر این نظر است که فرهنگ شهروندی دارای سه ویژگی است و نخستین ویژگی آن  2گی ارمه

های  این است که شهروندی باید از پیش برمبنای یک الابای مقدماتی، یعنهی براسهاس شهناخت
سوی بیهرون  عبار  دیگر، شهروند باید قادر باشد به ریزی شود. به و مقیط، پی حداقلی از تاریخ

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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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 

های اختقی، اسهت. شههروند بایهد از حقهوق و همننهین از  چه از نظر ارزشلقاظ رفتاری و  به
و ایف خود آگاه باشد. ویژگی سو  که اهمیت بنیادینی نیز دارد، سطح اختق مهدنی اسهت کهه 

شهمار  مدارانهه به ناشی از همان وحد  و اهمیت دو ویژگی پیشین است و نهوعی ویژگهی ت لیف
گرایی و آزادی بهر آن حهاکم اسهت،  وپر دموکراتیک بوده و کثر ای که از نظر پ آید. در جامعه می

 (.717-712، 7915اختق مدنی بیشتر با جامعه سازگاری دارد )ارمه، 
 های سرمایه اجتماعی . نظریه2-3

شناسهان قهرن نهوزدهم،  توان در کارهای جامعه های بقث سرمایه اجتماعی را می هرچند ریشه
، 5؛ گهری س7337و دیگهران،  4پیهدا کهرد )پهورتس 3زیمهل ، و2، وبر، مهارکس1یعنی دورکیم

 7بود. بعهدها جیمهز کلمهن 6فان کار برد، هانی که این اصطت  را به (، اما نخستین کسی2007
تربیت شر  داد. سهرمای  اجتمهاعی،  و گیری فرهنگ و تعلیم نقش شرکت اجتماعی را در ش ل

دوباره  7350آن را در اواخر دهه  8جاکوبماهومی بود که مدتی از مباحث دور ماند، اما جین 
تاصهیل شهر  دادنهد.  را به  آن 7370و کلمن در دههه  7310در دهه  9مطر  کرد، سپس لوری

هایی در این مورد انجا  داده اسهت  شناس فرانسوی، نیز پژوهش ، جامعه10همننین، پیر بوردیو
هو  سهرمای  اجتمهاعی، طورکلی باید گات، پیشرفت جدید ما (. به738، 2007، 11)وول کوک

های دیگر بها هم هاری  برآمده از سه تألیف کلیدی بوردیو، کلمن، و پاتنا ، و تعدادی از نوشته
 جریان نظری  چندنظمی است.

دانهد.  جیمز کلمن، سرمایه اجتماعی را حاصل شرکت مجریان در ساختارهای اجتمهاعی می
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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یک جامعه نظر  بین و داخل مجریان در کلمن، به سرمایه اجتماعی در قالب مورو،ی کردن روابط
اجتمهاعی، یهک واحهد  رسد. سرمایه رساند و به بعضی نیز سودی نمی ای سود می دارد که به عده

ویژگهی دارنهد؛ همه   طور مشهترک دو منارد نیست، بل ه طیای از واحدهای متااو  است که به
خاصی که در داخهل سهاختار  انهایی از یک ساختار اجتماعی هستند و به مجری ها دارای جنبه آن

اعتمهاد، التزامها ، و  های قابلیهت کننهد. توسهع  سهرمایه اجتمهاعی بهه جنبهه هستند، کمک می
کنند و به حاهظ  نگهداری می  ها از آن کنندگان در شب ه شود که شرکت هنجارهای مل،ری گاته می

ایه اجتمهاعی و سهرم پیشرفت بستگی دارد. کلمهن، تشه یل و تخریهب ها و منابع درحال فرصت
همننین، جایگاه ساختارهای  ای را درنظر دارد. او های شب ه ا،را  آن بر بستن روابط داخل گروه

کمک دولتی در توسهعه سهرمایه  های مختلف و همننین، نقش فراوانی و اجتماعی در ایدئولوکی
شهناختی  معهاجتماعی هنوز بر کارههای جا کند. تعریف کلمن از سرمایه اجتماعی را ارزیابی می

 (.21، 7973اند )سلمانی و دیگران،  کرده اخیر برتری دارد؛ هرچند پژوهشگران در آن تجدیدنظر
های  های رسهمی و شهب ه بر این نظهر اسهت کهه شهرکت در اجتمهاع ماننهد شهب ه 1پاتنا 

(. وی 15، 2000غیررسمی جامعه، مقور اصلی ماههو  سهرمای  اجتمهاعی اسهت )پاتنها ، 
ش ل هنجارههای  ای که سرمای  اجتماعی عظیمی را به ی داوطلبانه در جامعهگوید، هم ار می

گیهرد )پاتنها ،  ارث برده است، بهتر صور  می های مشارکت اجتماعی به عمل متقابل و شب ه
کنند  های اجتماعی، مرد  را بیشتر به هم اری و اعتمادپذیری تشویس می (. شب ه797، 7970

(. سرمای  اجتماعی، 72، 7978جویی ناع شخصی )تاجبخش،  یتا شرایط انارادی ناشی از پ
برختف سرمای  اقتصادی، یک کاالی عمومی است. شاید به همین دلیهل اسهت کهه اغلهب، 

شود. پاتنا  سرمایه اجتمهاعی را  ارزش تلقی شده و تتش زیادی برای افزایش آن انجا  نمی کم
 داند: های زیر می ده(، دارای ویژگیوجودآم عنوان نوعی همبستگی اجتماعی مقلی به )به

 های اجتماعی مقلی؛ ها و شب ه . وجود مجموع  متراکمی از سازمان7
 های اجتماعی مقلی؛ . سطو  باالی تعهد مدنی یا مشارکت در شب ه2
 . هویت مقلی قوی و مثبت و نیز احساس تجانس و برابری با اعضای اجتماع مقلی؛9
  به اعتماد و کمک متقابل بین اعضهای اجتمهاع مقلهی و یافته مربو . هنجارهای تعمیم8

 شناسند یا خیر؛ لقاظ فردی می ها ی دیگر را به این ه آیا آن
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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آمیز گذشهته هسهتند کهه  های موفقیت یافته و هم اری  های مشارکت مدنی تجسم . شب ه1
، 7979توانند همنون الگویی فرهنگی برای هم اری آتهی عمهل کننهد )ازکیها و غاهاری،  می

 (.783، 7973؛ برگرفته از مقسنی تبریزی و آقامقسنی، 217
های  های سرمای  اجتماعی از نظهر پاتنها  عبارتنهد از اعتمهاد، هنجارهها، و شهب ه شاخص

بخشهند. وی بهر ایهن نظهر  ها، کارایی جامعه را بهبود می مشارکت اجتماعی که با تسهیل کنش
های  اعی، یعنهی اعتمهاد، هنجارهها، و شهب هاست که روابط متقابل میان منابع سهرمای  اجتمه

های جامعه مدنی است. نبود این  کننده و خودفزاینده هستند، از ویژگی مشارکت که خودتقویت
نظمهی، ی هدیگر را در  کشی، انهزوا و بی اعتمادی، فریب، بهره ها، یعنی عهدش نی، بی ویژگی

، 7971لب و حجتهی کرمهانی، ط کنند )شهادی نیافتگی تشدید می های باطل توسعه حاظ دوره
(. پاتنا  به هر دو بعد عینی و ذهنی، یعنی مشارکت مدنی و اعتماد اجتمهاعی در رابطهه بها 91

شهروندی تأکید کرده است. درواقع، بنا بر نظر پاتنا ، برای توسعه و رشد شهروندی، وجود هر 
 (.778، 7937دو بعد اعتماد و مشارکت مدنی ضروری است )رستگارخالد و عظیمی، 

ماهو  سرمای  اجتماعی را توسعه داد، اما ایهن کهار او  7370تا  7310بوردیو در طول ده  
اش توجهه کمتهری را جلهب کهرد. ی هی از سهنگ  های دیگر نظری  اجتمهاعی نسبت به قسمت

های  مثابه مجموعه مت ثری از حوزه شناسی بوردیو، درنظر گرفتن جامعه به بناهای نظری جامعه
ای هستند  های سرمایه )اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی( عوامل اساسی ست. ش لاجتماعی ا
آینهد  شهمار می ای به ها و ام انها  کنشهگران گونهاگون در ههر حهوزه کنندۀ موقعیت که تعریف
شه ل  یابهد؛ به در سه شه ل بنیهادین ام هان بهروز می  (. از نظر او، سرمایه2000، 1)سیسمن

بدیل شدن به پول را دارد و مم ن است در ش ل حقوق مال یهت سرمایه اقتصادی که قابلیت ت
دهد، و سرمای   نهادینه شود، سرمایه فرهنگی که خود را بیشتر در تقصیت  و مدرک نشان می

اجتماعی که از الزاما  اجتماعی )ارتباطا ( ساخته شده اسهت و در شهرایط معهین، قابلیهت 
صهور  عنهوان اشهرافی یها اصهالت   هن اسهت بهتبدیل شدن به سرمایه اقتصادی را دارد و مم

(. وی بر این نظر بهود کهه سهرمایه 38، 7971زاده،  خانوادگی نهادینه شود )ماجدی و لهسایی
اجتماعی ی ی از ابعاد برجست  تققیقا  اجتماعی است و این اصول، باعهث تقویهت افهراد و 

 (.81، 7370شوند )بوردیو،  ها می گروه
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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کهه در   ههه های اجتمهاعی ها و درگیر بودن در شب ه ویت در گروهبوردیو معتقد است که عض
تواند در تتش برای  و روابط اجتماعی حاصل از این عضویت می  ههه یابد ها بروز می قالب گروه

ههای داوطلبانهه،  کار رود. انجمن های مختلهف بهه بهبود موقعیت اجتماعی کنشگران در حوزه
های جدیهدی از  ههای سهری، همگهی نمونهه و انجمنهای تجاری، احهزاب سیاسهی،  اتقادیه

های  (. از نگاه بوردیو، افراد باید در شب ه81، 7370آیند )بوردیو،  شمار می سرمایه اجتماعی به
اسهاس،  اجتماعی حضور فعال داشته باشند تا ام ان دستیابی به منافعشهان فهراهم شهود. براین

تواند باعث پویهایی جامعهه شهود و  ابط، میهای فردی هریک از افراد در درون شب ه رو تتش
 (.91، 7939مهر،  زمین  شهروندی اجتماعی را فراهم کند )افشارکهن و ناجی

کنهد. وی بها  سرمایه اجتماعی را در چهارچوبی اقتصهادی مطهر  می ،1فرانسیس فوکویاما
ر آن مطر  کند و د گیری از ماهو  سرمایه اجتماعی، یک نظریه اعتماد اجتماعی تدوین می بهره
کند که قدر  و کارایی سرمایه اجتماعی در جامعه به میزان پایبندی اعضای آن جامعهه بهه  می

پوشهی از منهافع شخصهی در راسهتای  ها برای چشم های مشترک و توانایی آن هنجارها و ارزش
(.710، 7973خیر و سعاد  همگانی بستگی دارد )مقسنی تبریزی و آقاحسنی، 

 

یف(. 7جدول شماره )  های دیگری از سرمایه اجتماعی تعر
 

یف سرمایه اجتماعی  نظران صاحب تعار
 ویو، ُاریلی، وید بلی (.7112، 7335ویو،  فرد و وابستگی نهادی ممتاز )بلی ارتباطی شخصی منقصربه هیک شب 

های اجتمهاعی یها  توانایی افراد برای دسهتیابی بهه منهافع پایهدار از طریهس عضهویت در شهب ه
(.5، 7337ای اجتماعی دیگر )پورتس، ساختاره

پورتس

سرمایه اجتمهاعی، دانهش، ادراک، هنجارهها، قهوانین، و انتظهارا  مشهترک دربهاره الگوههای 
ههای  های پینیهده اجتمهاعی، موقعیت تعامت  است که گروهی از افراد در برخورد با مسهئله

تقویهت انتظهارا  و اعتمهاد  ههای آورند.... افراد بایهد روش عمل جمعی با خود به سازمان می
 مد  ناخوشایند پیدا کنند. های کوتاه متقابل را برای غلبه بر وسوسه

 2اوسترو 

کننهد  کمهک می  بافتی از ارتباطا  تعاونی میان شهروندانی که برای رفع مش ت  به ی هدیگر
 (.333، 7331)برهم و راهن، 

 برهم، ران

س اجبار و اعتمهاد یهک شهخص یها گهروه بهه احساس همدردی، نگرانی، همدلی، احترا ، ح
شخص یا گروه دیگر.

 روبیسون و سیلس

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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یف سرمایه اجتماعی  نظران صاحب تعار
هایی که تعامت  بین اشخاص را مدیریت کرده و بهه توسهعه  ها و ارزش نهادها، روابط، نگرش

کنند. اقتصادی و اجتماعی کمک می
 1گروتار  و ون باستتر

 ببینگتون آورند. وجود می از منافع را به کنند و جریانی گذاری می روابطی که اشخاص در آن سرمایه
فهردی و عضهویت در  ویژه نقشهی کهه روابهط بین های اجتماعی مرتبط )بهه یک شب ه از پدیده

کند(. های اجتماعی در تبادل اجتماعی کارآمد بازی می شب ه
 فافنمپس

ی منجهر بودههای ای از فراینهدها اسهت کهه بهه تولیهد برون اجتماعی در آغاز، مجموعهه هسرمای
ای از  اجتمهاعی، مجموعهه ههای اجتمهاعی اسهت؛ بنهابراین، سهرمای شود که حاصل کنش می

ههایی  ها است که یا خود بادوا  هستند یا بر روی آن دسته از کنش های اجتماعی شامل آن کنش
(.5، 7337گذارند )کولیر،  که بادوا  هستند، ا،ر می

 2کولیر

 (11 ،7939منبع: حقیقتیان و حیدرخانی، )

 
 . چارچوب نظری پژوهش 4

عنوان مبانی نظری استااده شده است، اما تنها تعدادی از  های مختلای به حاضر از نظریهمقاله در 
 دهند. ها هستند، چارچوب نظری پژوهش حاضر را تش یل می ها که مبنای استخراج فرضیه نظریه

جتمهاعی، و فرهنگهی بهر ایهن ترنر و مارشال با تأکید بر حس دسترسی به منابع اقتصادی، ا
ها به منابع کمیاب، وضهعیت شههروندی را کنتهرل  نظرند که نوع و میزان دسترسی افراد و گروه

تواند عامل مل،ری در ایجاد احساس تعلهس شههروندی  ؛ بنابراین، دسترسی به منابع میکند می
توانهد از  ارد میدر میان اعضای جامعه باشد. فردی که سرمای  اجتماعی و فرهنگهی بیشهتری د

گذارنهد،  های اجتماعی و منهابع دیگهر فرهنگهی و اقتصهادی جامعهه دراختیهار می آننه شب ه
که نتواند به این منابع دسترسهی  مند شده و خود را در رابطه با جامعه تعریف کند، اما کسی بهره

بیند  دا میداشته باشد یا دسترسی مقدودتری داشته باشد، به همان نسبت، خود را از جامعه ج
 (.88، 7938و احساس شهروندی او کمتر خواهد بود )گنجی و دیگران، 

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 

(. 778، 7937اسهت )رسهتگار خالهد و عظیمهی، وندی ضروری مدنی در توسعه و رشد شهر
های اجتمهاعی، کهه در  ها و درگیر بودن در شهب ه بوردیو بر این نظر است که عضویت در گروه

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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تواند در تتش برای بهبود  دهد، و روابط اجتماعی حاصل از عضویت می ها رخ می قالب گروه
(.81، 7370وردیو، کار رود )ب های مختلف به موقعیت اجتماعی کنشگران در حوزه

های اجتمهاعی حضهور فعهالی داشهته باشهند تها ام هان  از نگاه بوردیو، افراد باید در شب ه
های فردی هریک از افهراد در درون شهب ه  اساس تتش دستیابی به منافعشان فراهم شود. براین

افشارکهن تواند باعث پویایی جامعه شود و زمینه شهروندی اجتماعی را فراهم کند ) روابط، می
(.91، 7939مهر،  و ناجی

سرمایه اجتماعی و شهروندی دموکراتیهک در »( در پژوهشی با عنوان 2009پارک و شین )
، به مطالع  ا،ر سرمایه اجتماعی بر گسترش شهروندی دموکراتیهک در بهین افهراد «کره جنوبی

ان بعهد عینهی سهرمایه عنو دهد که درگیری اجتماعی به ها نشان می اند. نتایج تققیس آن پرداخته
کهه اعتمهاد اجتمهاعی  دههد، درحالی اجتماعی، بیشتر جنب  رفتهاری شههروندی را توسهعه می

 بخشد. عنوان بعد ذهنی سرمایه، بیشتر وجه نگرشی شهروندی را ارتقا می به
( ایهن 2009های ترنر و مارشال، پاتنا ، بوردیو و پژوهش پارک و شهین ) بنابراین، از نظریه

بین سرمایه اجتماعی و پایبنهدی بهه فرهنهگ شههروندی »شود که:  ی استخراج میفرضی  اصل
 ارتبا  وجود دارد.

 
 
 
 
 
 
 

 (. الگوی نظری پژوهش7شکل شماره )

 
 های پژوهش . فرضیه5

 از:  است های پژوهش عبار  فرضیه
  بین سرمایه اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی، ارتبا  وجود دارد؛. 7

پایبندی به 
فرهنگ 

 شهروندی

 انسجا  اجتماعی

 حمایت اجتماعی
 اجتماعی اعتماد اجتماعی

 تعامل اجتماعی

 

سرمایه 
 اجتماعی

 پذیری اجتماعی مسئولیت

 گرایی عا 

 اجتماعی مشارکت

گاهی قانون از پیروی  اجتماعی آ
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 سجا  اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی، ارتبا  وجود دارد؛بین ان . 2
 بین حمایت اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی، ارتبا  وجود دارد؛ . 9
 بین اعتماد اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی، ارتبا  وجود دارد؛ . 8
 د دارد؛بین تعامل اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی، ارتبا  وجو . 1
گاهی اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی، ارتبا  وجود دارد. . 5  بین آ

 
 شناسی پژوهش . روش6

پژوهش حاضر از نظر روش، میدانی بوده و با ت نیک پیمایش انجا  شده است. همننین، این 
ز تققیس از نظر هدف، یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت، پهنانگر، از نظر دامنهه، خهرد، و ا

آوری اطتعا  مهورد نیهاز از  نظر زمانی، یک بررسی مقطعی است. در این مطالعه برای جمع
نام  ابتهداِیی،  ساخته استااده شده است. پیش از آغاز پیمایش، پرسهش نامه مققس ابزار پرسش

نامه نههایی  های موجود برطرف و پرسهش آمده، کاستی دست آزمون شد و با استااده از نتایج به
نامه، از نظهرا  اسهتادان و کارشناسهان مربوطهه و  شد. برای اطمینهان از اعتبهار پرسهشتنظیم 

ایم و براساس ضریب آلاها،  نامه بهره برده همننین، از آزمون آلاای کرونباخ برای پایایی پرسش
 است. 1/0ضریب پایایی تما  متغیرها، باالتر از 

 
یب آلفای کرونباخنامۀ نهایی براساس ض (. پایایی پرسش2جدول شماره )  ر

 

یب آلفاشاخصمتغیر ضر

سرمایه اجتماعی

175/0انسجا  اجتماعی
103/0حمایت اجتماعی

728/0اعتماد اجتماعی
707/0تعامل اجتماعی

گاهی اجتماعی  198/0 آ

پایبندی به فرهنگ شهروندی

701/0پذیری اجتماعی مسئولیت
727/0گرایی عا 

177/0مشارکت اجتماعی
181/0گرایش به پیروی از قانون
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سال شهر کرمانشاه است کهه تعهداد  77جامعه آماری این پژوهش، تما  شهروندان باالی 
های تمها   طور طبیعی، ام ان مطالع  دیدگاه هزار نار بوده است. ازآنجاکه به 110ها حدود  آن

های افراد مورد مطالعه اسهتااده  برای تبیین نظریه« گیری نمونه»ساکنان وجود نداشت، از شیوۀ 
ناهر( کهه معهرف جامعهه آمهاری  978شده است و براساس فرمول کوکران، تعدادی از افهراد )

 اند. عنوان حجم نمونه، انتخاب و مطالعه شده تشخیص داده شدند، به
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گیری  ای بها اسهتااده از نمونهه گیری دومرحلهه یری در این پژوهش، شهیوۀ نمونههگ روش نمونه
های شههر  ترتیب کهه تعهدادی از مقلهه این گیری تصادفی ساده است؛ به ای و سپس، نمونه خوشه

های  نامه صور  تصادفی، نمونه  نههایی مطالعهه شهد. پرسهش کرمانشاه انتخاب و از هر مقله به
ها  پخش شدند. داده 2ار، الهیه، متخصصین، مس ن، و فرهنگیان فاز های نوبه پژوهش در مقله

وتقلیل  تجزیهه 1اس ال اس و اسمار  پی اس پی افزار آماری اس پس از گردآوری، با استااده از نر 
 کار گرفته شد. های آماری متناسب، به ها، آزمایش شدند و در این راستا برای آزمون فرضیه

 
 ش. تعریف متغیرهای پژوه7

  هها، باورهها، هها، نگرش ای از ارزش فرهنگ شهروندی مجموعههپایبندی به فرهنگ شهروندی: 
رفتارها، و قواعد مشترک بنیادین است که احساس تعلس به جامعه، احترا  به میراث مشهترک، و 

کنهد )همتهی و احمهدی،  شناسی حقوق و و هایف شههروندی را در فهرد ایجهاد می رسمیت به
پذیری اجتمهاعی،  شاخص مسهئولیت 8حاضر، فرهنگ شهروندی با قال  مدر  (.752، 7939

گرایی، مشارکت اجتماعی، و گرایش به پیروی از قانون، سنجیده شده است. عا 
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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هایی ازقبیل اعتماد اجتماعی، هنجارها،  اصطت  سرمایه اجتماعی به سرمایه سرمایه اجتماعی:
شود و با ماهاهیمی  کنند، گاته می سیم میهایی که مرد  برای حل مش ت  عمومی تر و شب ه

، 1از قبیل مشارکت، اعتماد، حمایت، و ارتباطا  اجتماعی پیوند یافته اسهت )آدا  و رنسهوی 
های انسهجا  اجتمهاعی، حمایهت  حاضر، سهرمایه اجتمهاعی بها شهاخص مقال در  (.2009

گاهی اجتماعی، بررسی شده است.  اجتماعی، اعتماد اجتماعی، و آ
 
 های توصیفی ته. یاف8

درصهد، زن  81گویان، مهرد، و  درصد پاسخ 11دهد که  نتایج فراوانی متغیر جنسیت نشان می
 72سهال،  27تا  77گویان،  درصد پاسخ 75دهد که  نتایج فراوانی متغیر سن نشان می اند. بوده

درصهد،  78سال،  91تا  90درصد،  22سال،  23تا  25درصد،  20سال،  21تا  22درصد، 
 50درصهد، بهاالتر از  1سهال و  50تا  17درصد 1سال،  10تا  87درصد،  5سال،  80تا  95

 اند. سال سن داشته
گویان دارای مهدرک  درصد پاسهخ 91دهد که  نتایج فراوانی متغیر تقصیت  نیز نشان می

درصد  7ها دارای مدرک کارشناسی، و  درصد آن 99درصد، دارای مدرک کاردانی،  28دیپلم، 
 ارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر هستند.نیز د

(. آمار توصیفی پایبندی به فرهنگ شهروندی9جدول شماره )
 

 های توصیفی شاخص وضعیت مؤلفه
 متغیرهای پژوهش

 جمع کل
یاد  خیلی ز

(5) 
یاد )  (2ز

متوسط 
(9) 

 (2کم )
خیلی کم 

(7) 
انحراف 

 معیار
 میانگین

 پذیری اجتماعی یتمسئول 75/9 37/0 25 51 757 15 18 978

 گرایی عا  70/9 77/0 12 10 723 705 81 978

 مشارکت اجتماعی 85/9 33/0 90 23 780 701 70 978

 گرایش به پیروی از قانون 29/9 37/0 73 71 720 770 87 978

 نمره کل پایبندی به فرهنگ شهروندی 28/9 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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دی بهه فرهنهگ شههروندی، های پایبنه دهند که در بین شاخص های پژوهش نشان می یافته
گرایی دارای کمتههرین میههانگین  ( و عهها 85/9مشههارکت اجتمههاعی دارای بیشههترین میههانگین )

 29/9و گرایش به پیروی از قانون،  75/9پذیری اجتماعی،  ( است. همننین، مسئولیت70/9)
نگ دهد، پایبندی به فره است که نشان می 28/9است. نمره کل پایبندی به فرهنگ شهروندی، 

 شهروندی در سطح باالتر از متوسط است.

 (. آمار توصیفی سرمایه اجتماعی2جدول شماره )
 

 های توصیفی شاخص وضعیت مؤلفه
 متغیرهای پژوهش

یاد) خیلی جمع کل یاد ) (5ز  میانگین انحراف معیار (7خیلی کم ) (2کم ) (9متوسط ) (2ز
 اعتماد اجتماعی 33/2 31/0 92 31 780 19 82 978
 تعامل اجتماعی 82/9 38/0 91 80 773 701 79 978
 انسجا  اجتماعی 11/9 38/0 27 91 775 770 31 978
گاهی اجتماعی 17/2 39/0 10 32 777 52 82 978  آ
 حمایت اجتماعی 31/2 32/0 75 700 77 10 51 978

نمره کل سرمایه  78/9  
 اجتماعی

 
مایه اجتمهاعی، انسهجا  اجتمهاعی دارای های سر دهد که در بین شاخص ها نشان می یافته

گاهی اجتماعی دارای کمترین میانگین، یعنی  11/9بیشترین میانگین، یعنی  اسهت.  17/2و آ
، و حمایهت اجتمهاعی، 33/2، اعتماد اجتمهاعی، 82/9همننین، میانگین تعامل اجتماعی، 

گویان کمهی  خدهد پاسه است که نشان می 78/9است. میانگین کلی سرمایه اجتماعی،  31/2
 باالتر از متوسط، از سرمایه اجتماعی برخوردارند.

 
 های استنباطی . یافته8

وجهود « ها شر  نرمال بودن داده»شرطی با عنوان  های پارامتریک، پیش برای استااده از آزمون
ای  نمونهههه هههها از آزمهههون تک منظور بررسهههی نرمهههال بهههودن عامل رو، بهههه دارد؛ ازایهههن

 استااده شده است. اسمیرنف ه کلموگروف
 ها توزیع نرمالی دارند؛ : داده
 ها توزیع نرمالی ندارند. : داده
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 اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهشـ  (. آزمون کلموگروف5جدول شماره )
 

گاهی اجتماعی تعامل اجتماعی حمایت اجتماعی انسجام اجتماعی اعتماد اجتماعی متغیرها  آ
 17/2 82/9 31/2 11/9 33/2 اسمیرنف ه روفمقادیر کلموگ

 78/0 71/0 03/0 07/0 29/0 سطح معناداری )دو دامنه(

توان نتیجه گرفت که بیشهتر بهودن مقهادیر سهطح  ( می1های جدول شماره ) با توجه به داده
هها اسهت و  دهنده نرمهال بهودن توزیهع داده ، نشهان01/0معناداری تما  متغیرهای پژوهش از 

کار گرفت. های پارامتریک را به های پژوهش، آزمون ن در تقلیل فرضیهتوا می
 
 ها . آزمون فرضیه9

بین سرمایه اجتماعی و ابعاد مختلف آن )انسهجا ، تعامهل، حمایهت، اعتمهاد، و  فرضیه اول. 
گاهی( با پایبندی به فرهنگ شهروندی، ارتبا  وجود دارد.  آ

با  بین سرمایه اجتمهاعی و ابعهاد مختلهف آن بر ارت های پژوهش مبنی برای بررسی فرضیه
گهاهی( بها پایبنهدی بهه فرهنهگ شههروندی، از آزمهون  )انسجا ، تعامل، حمایت، اعتماد، و آ

 شر  جدول زیر است. ها به ضریب همبستگی پیرسن استااده شده و یافته

(. همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش6جدول شماره )
 

 نام متغیر
 ها شاخص

 پایبندی به فرهنگ شهروندی
یب همبستگی  سطح معناداری ضر

 سرمایه اجتماعی

 000/0 92/0 انسجا  اجتماعی
 000/0 91/0 تعامل اجتماعی

 000/0 90/0 حمایت اجتماعی
 000/0 93/0 اعتماد اجتماعی
 007/0 29/0 آگاهی اجتماعی

 000/0 98/0 میزان کل سرمایه اجتماعی

 
اکی از این است که بین تما  ابعاد سرمایه اجتماعی و همننین، میزان کل آن بها ها ح یافته

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 
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گاهی اجتمهاعی و پایبنهدی بهه فرهنهگ شههروندی، دارای 93/0همبستگی ) ( و رابطه بین آ
 ( است.=29/0کمترین ضریب همبستگی )

(، و حمایهت =92/0(، انسهجا  اجتمهاعی )=91/0همننین، بین تعامهل اجتمهاعی )
( با پایبندی به فرهنگ شهروندی، ارتبا  مثبهت و معنهاداری وجهود دارد؛ =90/0اجتماعی )

( و ابعهاد =98/0توان استدالل کرد که هرچه میزان گرایش به سرمایه اجتمهاعی ) میبنابراین، 
آن بیشتر شود، میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی از دیدگاه شهروندان شههر کرمانشهاه بیشهتر 

 شوند. های پژوهش حاضر تأیید می شود و تما  فرضیه می
نهد کهه بهین تمها  ابعهاد سهرمایه ده های حاصل از آزمون همبستگی پیرسن نشان می یافته

اجتماعی و همننین، میزان کل آن، با پایبندی به فرهنگ شهروندی در شهر کرمانشهاه، رابطهه 
منظور تعیهین شهد  و جههت تهأ،یر ابعهاد  مثبت، مستقیم، و معناداری وجود دارد. اکنهون بهه

سهال  77الی مختلف سرمایه اجتماعی بر پایبندی به فرهنگ شهروندی در بین شههروندان بها
ایم. در ایهن پهژوهش بها  ساکن در شهر کرمانشاه، از یک الگوی معادلهه سهاختاری بههره بهرده

های معادلهه سهاختاری پهژوهش آزمهون  سازی معادال  ساختاری، الگو استااده از روش الگو
ای است؛ به ایهن معنها کهه پهس از تهدوین  اند. روی رد در این قسمت، روی رد دومرحله شده

عبار  دیگر، برآورد پارامترهای آزاد  ری پژوهش الز  است به بقث برآورد الگو یا بهالگوی نظ
ههای  های جزئی و کلی آن بپهردازیم تها مشهخص شهود کهه آیها داده در الگو و تقلیل شاخص

 شده هستند یا خیر. کنندۀ الگوی نظری تدوین تجربی درمجموع، حمایت
مقور  ( بههرختف روش کواریههانسمعههادال  سههاختاری بههه روش حههداقل مربعهها  )

دو  بر کهای های برازش الگو مبتنی ( فاقد شاخصو  ،افزارهایی مانند  )نر 
شده هستند. این امر بهه ماهیهت  های گردآوری برای بررسی میزان مطابقت الگوی نظری با داده

و  1های افزونگی صهای برازش )مانند شاخ بستگی دارد؛ بنابراین، شاخص مقور  بین پیش
اند، بهه بررسهی کاایهت الگهو در  همراه با این روی رد توسعه یافته ( که یا شاخص  2حشو
دهنهد الگهوی  ها نشهان می شوند؛ درواقع، این شهاخص بینی متغیرهای وابسته مربو  می پیش

ی ساختاری بینی سازه زیربنایی خود را دارد و الگو ها تا چه حد توانایی پیش گیری معرف اندازه
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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زای مدل است. بینی متغیرهای درون زا تا چه حد و با چه کیایتی قادر به پیش متغیرهای برون
های ارزیابی کلیت الگوی ساختاری و پارامترهای اصلی این  برآوردهای مربو  به شاخص

های زیهر  الگو )ا،ر متغیر سرمایه اجتماعی بر پایبندی به فرهنگ شهروندی( در ش ل و جدول
 ارش شده است:گز

 
 
 
 
 
 

 
  (. الگوی معادله ساختاری اثر سرمایه اجتماعی بر پایبندی به فرهنگ شهروندی2شکل شماره )

 
یابی کلیت الگوی معادله ساختاری (. برآورد شاخص1جدول شماره )  های ارز

 
 GOF SRMR NFI شاخص

 30/0 078/0 72/0 مقدار
 

ها،  ری درمجموع بیانگر این است که دادههای ارزیابی کلیت الگوی معادل  ساختا شاخص
ها به الگو برقرار است و  عبار  دیگر، برازش داده کنند؛ به الگوی نظری پژوهش را پشتیبانی می

 ها بر مطلوبیت الگوی معادل  ساختاری داللت دارند. شاخص
 

 (. برآورد اثر متغیر سرمایه اجتماعی بر پایبندی به فرهنگ شهروندی8جدول شماره )
 

یب  متغیر وابسته مسیر متغیر مستقل ضر
یب تعیین مقدار  اثر ضر

 بحرانی
سطح 

 معناداری
سرمایه 
پایبندی به فرهنگ  ---> اجتماعی

 007/0 2/7 199/0 278/0 شهروندی

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

پایبندی به 
فرهنگ 

 یشهروند

 انسجا  اجتماعی

 حمایت اجتماعی
 اجتماعی اعتماد اجتماعی

 تعامل اجتماعی

 

سرمایه 
 اجتماعی

 پذیری اجتماعی مسئولیت

 گرایی عا 

 اجتماعی مشارکت

گاهی قانون از پیروی  اجتماعی آ
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( 27/0گرفتن مقادیر مربو  به حجم ا،ر شاخص ضریب تعیین، این مقهدار در حهد متوسهط )
عبار  دیگر، متغیر سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف، در حد متوسط قهادر  شود؛ به برآورد می

. ا،هر متغیهر سهرمایه 2ندی شهروندان است؛ به تبیین واریانس متغیر پایبندی به فرهنگ شهرو
لقاظ آماری، معنادار است؛ بنابراین، فرضی  کلی  اجتماعی بر پایبندی به فرهنگ شهروندی به

بر این ه متغیر سرمایه اجتماعی بر پایبندی به فرهنگ شهروندی تأ،یر دارد، تأییهد  پژوهش مبنی
متغیهر سهرمایه اجتمهاعی بهر متغیهر   ، ا،رتوان گات شود. با توجه به مقدار ضریب تأ،یر می می

شود؛ به این معنا که  پایبندی به فرهنگ شهروندی، مثبت، مستقیم، و در حد متوسط برآورد می
تواند در حهد متوسهط سهبب تقویهت پایبنهدی بهه فرهنهگ  افزایش میزان سرمایه اجتماعی می

 شهروندی شود.
 

 گیری بحث و نتیجه

چنههد دهههه اخیههر در مسههیر اهمیههت یههافتن فرهنههگ و  گونههه کههه مطههر  شههد، تقههوال  همان
شهدن رو، فرهنگی های سیاسهی، اجتمهاعی، و اقتصهادی اسهت؛ ازایهن شهدن عرصهه فرهنگی

شهروندی نیز به امری گریزناپذیر تبدیل شده است. امروزه دیگر بقث از شههروندی مقهض 
های  زهنیست و فرهنهگ شههروندی نیهز مهورد توجهه اسهت. فرهنهگ شههروندی متهأ،ر از سها

ها و هنجارها به زندگی انسهانی وارد  ساخت و جمعی است که الزاماتی را در قالب ارزش انسان
اند، ولی سیر تاریخی ماههو  فرهنهگ  اند. اگرچه این الزاما  در طول تاریخ ی سان نبوده کرده

ههای اجتمهاعی، فرهنگهی، و  دهندۀ وابستگی معنا و مصداق فرهنگ به ارزش شهروندی نشان
صادی شهروندی است.اقت

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، 
گهاهی  مانند اعتماد اجتماعی، انسجا  اجتمهاعی، تعامهل اجتمهاعی، حمایهت اجتمهاعی، و آ

عنوان متغیرهای مستقل و رابطه  آن بها پایبنهدی بهه فرهنهگ شههروندی در شههر  بهاجتماعی، 
 عنوان متغیر وابسته، پرداختیم. کرمانشاه به

ها حاکی از این است که بین تما  ابعاد سرمایه اجتماعی و همننین، میزان کل آن، با  یافته
قیم، و معنهاداری وجهود پایبندی به فرهنگ شهروندی از دیدگاه شهروندان، رابطه مثبت، مسهت
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( درصهد  93دارد. در این میان، رابط  بین اعتماد اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی )
گاهی اجتماعی و پایبندی به فرهنگ شهروندی،  دارای بیشترین ضریب همبستگی و رابطه بین آ

 ( است.درصد= 29دارای کمترین ضریب همبستگی )
(، و درصهد= 92(، انسهجا  اجتمهاعی )درصهد= 91همننین، بین تعامل اجتمهاعی )

( با پایبندی به فرهنگ شهروندی، ارتبا  مثبهت و معنهاداری درصد= 90حمایت اجتماعی )
 98توان استدالل کرد که هرچه میزان گرایش بهه سهرمایه اجتمهاعی ) وجود دارد؛ بنابراین، می

شهروندی از دیدگاه شهروندان شهر ( و ابعاد آن بیشتر شود، میزان پایبندی به فرهنگ درصد=
 شوند. های پژوهش حاضر تأیید می شود و تما  فرضیه کرمانشاه بیشتر می

دهد که  اس نیز نشان می ال سازی الگوی معادله ساختاری اسمار  پی نتایج حاصل از پیاده
را درصد از واریانس متغیر پایبندی به فرهنگ شهروندی 19متغیر سرمایه اجتماعی درمجموع، 

کند. با درنظر گرفتن مقادیر مربو  به حجم ا،ر شاخص، ضریب تعیین این مقهدار در  تبیین می
عبار  دیگهر، متغیهر سهرمایه اجتمهاعی در ابعهاد  شود؛ به درصد( برآورد می 27حد متوسط )

 مختلف، در حد متوسطی قادر به تبیین واریانس متغیر پایبندی به فرهنگی شهروندی است.
بر وجود ارتبا  بین سرمایه اجتماعی و فرهنهگ شههروندی  وهش حاضر مبنیهای پژ یافته

( و پهارک و 7939مهر ) (، افشارکهن و نهاجی7938های گنجی و دیگران ) های پژوهش با یافته
های خود بهه ایهن نتیجهه  ( همخوانی دارد. هریک از این پژوهشگران در پژوهش2009شین )
شهروندی در ابعاد مختلف، ارتبا  وجود دارد. همننین، اند که بین سرمایه اجتماعی و  رسیده

های بوردیهو، پاتنها ، و ترنهر و مارشهال همخهوانی دارد. هریهک از  های پژوهش با نظریهه یافته
های خهود بهه نقهش سهرمایه اجتمهاعی در بهبهود فرهنهگ  اندیشمندان یادشهده نیهز در نظریهه

سهرمایه اجتمهاعی از طریهس ایجهاد فضهای  اند کهه اند و بر این نظر بوده شهروندی اشاره کرده
گهاهی مهرد ، باعهث افهزایش فرهنهگ  اعتماد و مشارکت در جامعهه و همننهین، بهاال بهردن آ

 شود. شهروندی در بین مرد  می
شود که سرمایه اجتماعی، ی هی از منهابع مههم پایبنهدی بهه فرهنهگ  بنابراین، مشاهده می

ه اجتماعی در ابعاد مختلف، میزان پایبندی بهه شهروندی در بین مرد  است و با افزایش سرمای
یابد. در سایه تققس سرمایه اجتماعی، ام ان فعالیهت جمعهی و  فرهنگ شهروندی افزایش می

عنوان عامل مل،ری در تقویت حس  ترتیب، به این شود و به تعاون و هم اری بین افراد فراهم می
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ضهرر  جویانه  افهراد بهه ناهع خهود و به تههای مناع احترا  افراد به حقوق ی دیگر، مهانع رفتار
عنوان یک دارایی  اساس، سرمایه اجتماعی به شود. براین کنند، می اجتماعی که در آن زندگی می

مهم برای حاظ و نگهداری ستمت جامعه و توانمندی جامعهه مهدنی و پایبنهدی بهه فرهنهگ 
 شود. شهروندی پذیرفته می

ای از روابط  ه تعامل و هم اری افزایش داده و شب هسرمای  اجتماعی، تمایل شهروندان را ب
ها را در ابعهاد مختلهف زنهدگی اجتمهاعی ایجهاد  بر اعتماد و انسجا  بین گروه داوطلبان  مبتنی

دههد و از اناصهال و  ای افراد جامعه را به ههم پیونهد می کند. سرمایه اجتماعی مانند شیرازه می
پذیری در برابر دیگران، مشارکت، پیروی  راین، مسئولیتکند و بناب ها جلوگیری می پراکندگی آن

های اصلی پایبندی به فرهنگ شهروندی هستند. آید که شاخص گرایی پدید می از قانون، و عا 
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،یر ابعاد ساختاری و شناختی سهرمایه اجتمهاعی بهر أ(. بررسی ت7939مهر، فاطمه ) افشارکهن، جواد؛ و ناجی
شاناتیی  مطالعاات اامعهسال به بهاالی شههر مشههد(.  77احساس شهروندی )مطالعه موردی: ساکنان 

 .23-12(، 70)8، شهری

هاایی بارای کراورهای در  اا   : )تجربه اییالیا و درس های مدنی دموکراسی و سنت(. 7970پاتنا ، روبر  )
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 .73-792، 13، علوم اایماعی )دانرگاه عالمه طباطبایی(موردی: دانشجویان دانشگاه تهران. 
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فصالنامه شهرستان فهردوس(.  ه اجتماعی در توسعه روستایی )مطالعه موردی: روستاهای باغستان و برون

 .73-80(، 77)8، علوم اایماعی دانرگاه آزاد شوشیر

فصالنامه ی روستایی.  ی اجتماعی در جامعه (. فقر و سرمایه7971کرمانی، فرشته ) طلب، کاله؛ و حجتی شادی
 .91-15(، 27)1، رفاه اایماعی

(. بررسهی رابطهه بهین سهرمایه اجتمهاعی و مشهارکت ورزشهی 7971راد، علهی ) پور، مقمود؛ و حسینی شارع
 .797-759، 91، نرریه  رکتساله شهر بابل(.  71-23)مطالعه موردی: دانشجویان 
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 شناسی انجمن اامعه مجلهلرستان.  در شهروندی از وضعیت شناختی جامعه (. تقلیلی7977شیانی، ملیقه )
 .50-70(، 9)8، ایران

گههاه7973شههیانی، ملیقههه؛ و داودونههدی، طههاهره ) ی از حقههوق شهههروندی در میههان (. تقلیلههی بههر میههزان آ
 .91-50(، 1)2، ریزی رفاه و توسعه اایماعی فصلنامه برنامهدانشجویان. 

(. فرهنگ شهروندی: مقصول و مقمل حاکمیت خوب، سهازمان کهارا و شههروند 7975نیا، سیاوش ) فاطمی
 .91-17(، 25)1، لنامه رفاه اایماعیفصفعال. 

مجموعاه مقاا ت دوماین هماایش علمای (. تقلیلی بر ماهو  کیایهت زنهدگی شههری. 7973فرجی، امین )
 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.سراسری دانرجویی اغرافیا

(. بررسی رابطه بهین هویهت ملهی و دینهی بها پایبنهدی بهه 7931یل؛ و رستمی، مسلم )قنبری، نوذر؛ حیدرخانی، هاب
 .753-731(، 73)5 شناتیی شهری )مطالعات شهری(، مطالعات اامعهفرهنگ شهروندی در شهر کرمانشاه. 

ی اجتماعی و فرهنگی در میزان   (. نقش سرمایه7938برزکی، زهرا ) گنجی، مقمد؛ نیازی، مقسن؛ و استمی
 .23-15(، 71)5، شناتیی شهری مطالعات اامعهاحساس شهروندی. 

ای، سهرمایه اجتمهاعی و  رههای زمینهه(. بررسی رابطه بین متغی7971زاده، عبدالعلی ) ماجدی، سیدمسعود؛ و لهسایی
 .37-791(، 8)3، فصلنامه روسیا و توسعهرضایت از کیایت زندگی: مطالعه موردی در روستاهای استان فارس. 

مورد سرمایه اجتماعی در توسعه شهری؛ (. بررسی نقش 7973تبریزی، علیرضا؛ و آقامقسنی، مریم ) مقسنی
 .781-752(، 25)7، مدیریت شهری. پژوهی: شهر محالت

(. بررسی عوامل اجتمهاعی و اقتصهادی مهو،ر بهر ارتقهاء 7939مهدوی، سیدمقمدصادق؛ و عاشوری، علی )
 .29-95(، 8)5، مطالعات توسعه اایماعی ایرانورد مطالعه: شهر بوشهر(. فرهنگ شهروندی )م

ای شههر  (. بررسی فرهنگ شهروندی سهاکنان بافهت حاشهیه7937فر، سیدعلی؛ و عجمی، شهرزاد ) هاشمیان
 .203-223(، 9)2 ری )مطالعات شهری(،شناتیی شه مطالعات اامعهاصاهان. 

اصههاهان.  شههر در شهههروندی فرهنهگ بهر (. تقلیلههی7977فر، سهیدعلی؛ و گنجهی، مقمهد ) هاشهمیان
 .21-88(، 7)20، شناسی کاربردی اامعه

گاهی7930هزارجریبی، جعار؛ و امانیان، ابوالاضل )  مجلهآن.  بر مو،ر عوامل و شهروندی حقوق از زنان (. آ
 .7-77(، 3)9، ای منطقه و شهری های پژوهش و مطالعات

شهناختی از وضهعیت فرهنهگ شههروندی و عوامهل  قلیهل جامعه(. ت7939همتی، رضا؛ و احمهدی، وکیهل )
 .793-779(، 77)1، ریزی رفاه و توسعه اایماعی برنامهکننده آن )مورد مطالعه: شهر ایوان(.  تبیین
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