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مقدمه
اندیشمندان جامعه شناسی و پژوهش ،یدنورهش گنهرف هعسوت رد نارگ      ش کب هههها ای اجتم  یعا ووو
اعتماد را در اصطالح سرمایه اجتم کی ناونع هب یعا لیهست رد هیامرس        ش خا صصصها ای فرهنگ
شهروندی مؤثر م ممیدانن ددد ( )Zmerli, 2010:658فرهن ا دنترابع یدنورهش گ ززز زززز ان اظو ماج ی و ف
تعهدات شهروندی وآگاهی شهروندان از حقوق خود است ( Armingeon, 2007:358; Badescu

 .)and Neller, 2007:159شهروندی از مفاهیمی است که از قرن  71اندیشمندان چون مونتس ،ویک
روسو ،هابز با تأک دی بر مبانی آن را در اصطالح فرهنگ شهروندان مط دندرک حر    (ع ،یلما

: 1380

 .) 50فرهنگ شهروند و شهرون يد از مفاهیمی است که همواره در اندیشهها ای فلس و یسایس ،یف
حقوقی به عنوان یک شاخص اساسی در توسعه اجتم هعماج یسایسو یعا     م و ثحب درو

یسررب    

شها وهنجارهای مشخصی اس یاهراجنه نیا ت    
قرارگرفته است این توسعه مبتنی بر گسترش ارز 
فرهنگ شهروندی عبارتن :زا د حس

ارب ،یتسود عون بر ئسم و دهعت ،ی و ریذپ تیل

ييييييييييييييي  ...اس  ت ووو

مجموعهای از ارزشها ای اجتم نام یعا ن مدرم ،یئارگدرف ،یدازآ ،یبلط تاواسم :د یرالاس و      
مسئولیت پذیری م ئاکذ( تسا یند ی  1380 ،،،، ،،،؛ 08؛ جه ،يریگنا

 1381 :14؛ هاش جنگو رف نایم یی ییییی،

گ ش دنوره ییی ب اونع ه نن ننن ی هزاس ک   
 .) 27 : 1388بر اساس نظریههای گوناگون میتوان ب نهرف یار گگ گگ
اجتماعی دو ب دع مهم را در نظر گرفت نخست ،حقوق ش دنوره اننن و دوم ،وظ فیا

نادنورهش    کههه

روابط دولت و شهروندان را شکل میدهد .پس به طور کلی میتوان گفت شهرون يد  ،مش رب لمت   
رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام وظایف به شکل مستمر اس  ت ((فتحی ،یتباثو      165 : 1391؛
ک دل ی و پور دهناد .) 32 : 1391 ،آنچه در این مقاله مورد توجه اس  یاهرتسبو طیارش ت ا یعامتج     
مساعد جهت توسعه فرهنگ شهروندی است .رویکردهای شهروندی؛ اجتماع گرایان و جمه یرو
خواهان مدنی تئوریهای شهروندی را بر اساس تعهدات مورد تأک دی قرار میدهن ددد ؛ ومفهوممم خ ری
جمعی را مطرح میکنند .آنها م تع قدند که بافتهای اجتماعی و تعهد نسبت ب لوا رد عمج ه و تی    
قرار میگیرد (ف تی ز پتریک 131 : 1381 ،ـ  .) 130به طور کلی شهروندی به این م دهاوخ هجوت درو    
داشت که شهرنشینان تا چه اندازه به حقوق یکدیگر احترام گذاشته احساس مسئو و هدرک تیل رد   
واق رگید اب ار دوخ ع ا روما رد ن

کیرش یعامتجا و یرهش          

      

م مم یدان ددد (کام رای  67 : 1385 ، ،،؛

شیبانی .) 1381 :83 ،ب هوالع ش خا صصصها ای س یامر ههه اجتم أت ببس یعا ممم ممممین من شهاک ،یداصتقا عبا    
هزینهها ،افزایش انجام امور اجتماعی ،کاهش آسیبها در س حط

وس سسیعتررر ،تجرب و تیلاعف ه

راک    
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داوطلبانه به شهروندان کمک میکند تا خود را بعنوان بازیگران مدنی بشناسد و وظایف شهروندی
را به خوبی ایفا کند (فالنگن و همکاران7 99 1 ،؛ گ دی نز  1380؛ ذکائی .) 1380 ،درمطالعات اروپای
غربی ،سرمایه اجتماعی در تقویت و گسترش فعالیتهای داوطلبانه و مش ناونعب یعامتجا تکرا    
مهمترین شاخص توسعه هنجار شهروندی مطرح است ویکی از عوامل ک دیل ی در توسعه گنهرف    
م یند م ممیباش ددد

( Badescu and Neller, 2007: 159; Hooghe, 2003a:42; Feezell, Conroy,

) .Meredith and Guerrero,2013: 7; Hilde and van der Lippe, 2010:481شهروندان اروپای
غربی با برخورداری بیشتر از مشارکت اجتماعی در مقایسه با اروپای شرقی به لحاظ توسعه فرهنگ
شهروندی در رتبه باالتری هستند (.)Armingeon, 2007:358; Badescu and Neller, 2007:159
راسل دالتون ،در توسعه فرهنگ شهروندی هنجارهای مبتنی بر وظیفه شهروندی (با تاک رب دی    رأی
گیری و اطاعت از قانون) مورد مطالعه قرار دادهاند ک ه نیا هتبلا ه ن اج رررر ررررر در ش اج فر ی نیزگ ی اب     
هنجارهای دنورهش  ی کشا رد لاعف  ال غ یییی ییی یییییی ییییییر نهادین سا تکراشم ه تت ت تتتتتت تتت

(Marc and

) .Jennifer,2015,332; Marc,Jennife and,2014,421شرایط وبستر های اجتماعی کنش رد نارگ
توسعه کنشهای مدنی در مطالعات پیشین و نظریههای موجود تأیی ید ش عامتجا هیامرس و هد ی هب     
     

عنوان یک سی عف نادنورهش داجیا رد یندم هعماج زا مهم یام ا ،ل هاگآ قوقح هب فیاظو و   
شهروندی بسیار نقش مهمی دارد نظر به اهم  میهافم تی م هبناج همه هعسوت کی رد هدش حرط

      

وپایدار از یک سو و حساسیت جامعه دانشجویان در ایران که سهم به سزایی از جمعی یت را ن هب زی   
خود اختصاص میدهند از سوی دیگرسبب میشود مباحث توسعه و مطالعه متغیرها م هب رظن درو    
طور اختصاصی با نمونه واقعی در جامعه ایرانی نیز مورد آزمون و بررسی قرار گیرد تا راهها ا ب یار
دس یت ابی به توسعه در ابعاد گوناگون هموار شود از این جهت موضوع مط  هدش حر دد دددر مقال رایسب ه   
حائز اهمیت میباشد بنا براین همانطورکه سرمایه اجتماعی و مؤلفههای آن به عنوان یک نش ناگنا
در توسعه اجتماعی نقش بسزایی در تکوین و توسعه رد یدنورهش گنهرف 

یاه هنیشیپو هیرظن

خارجی داشته مفروضهای این مقاله نیز بر همین اساس طراحی وتدوین گردی تسا هد   

    

و نظ هب ر   

اهمیت جامعه مورد مطالعه و متغیرهای ک دیل ی در حوزه توسعه پرسش اساسی ای هب خساپ هلاقم ن    
این سؤال بوده که در ایران نیز سرمایه اجتماعی اثر معنی داری بر فرهنگ شهروندی دارد.
پیشینه پژوهش پام لا نوتسكپ    ( )2 00 2در مطال و يعامتجا هيامرس هطبار يسررب هب دوخ هع      
دموكراسي در مقياس جهاني دست ميزند؛ سرمايه اجتماعي با ا شتنا و شياديپ يارب اضف داجي ار      
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گفتمان انتقادي به دموكراسي كمک میکند .نتايج تحقيق نشان م ممیده ددد هيامرس نايم هطبار هك     
اجتماعي و دموكراسي دوجانبه است .مطالعه طولي بيانگر اين موضوع است كه س ،يعامتجا هيامر   
دموكراسي را تقويت میکند و اثر واكنش از دموكراسي به سرمايه اجتماعي هم وجود دارد.

را سي

و لينگ (  ) 2003در تحقيقي با روش تطبيقي ،رابطه ميان سرمايه اجتماعي و دموكراسي را در

پورا روشك هدزاي ا  و يي ا ق يسررب دروم يياكيرم ر د را اااااااااا ا ااا اده؛ و م تع قدن هيامرس هك يياهروشك د         
اجتماعي شهروندان آن باالتر بوده ،ميزان گرايش به رفتارهاي دموكرات  نانآ کي ن هدوب رتشيب زي      
است .در حالي كه كشورها يي كه ميزان سرمايه اجتماعي در ميان شهروندان آن پا يي ن ب ،تسا هدو

  

ميزان تحقق رفتارهاي دموكراتيک در آنها نيز پا يي ن بوده است.

چونگ مين پ نيش وچ اد و کرا     (  ) 2003در تحقيق  هيامرس ناونع اب ي ا متج ا رهش و يع و يدن       
دموكراتيک در كره جنوبي ،به مطالعه اثر سرمايه اجتماعي بر گسترش شهرون يد دموكرات رد کي
بين افراد پرداختند .در اين پژوهش ،كشور كره و با اس هب شياميپ کينكت زا هدافت

.دمآرد ارجا       

نتايج تحقيق آنها نشان میدهد كه درگيري اجتماعي به عنوان ب دع عين رتشيب ،يعامتجا هيامرس ي     
جنبه رفتاري شهرون يد دموكراتيک را توسعه میدهد ،در حالي كه اعتماد اجتماعي به عن دعب ناو   
ذهني سرمايه بيشتر وجه نگرشي شهرون يد دموكراتيک را ارتقا میبخشد
ج يل وكي      (  ) 2008در مطال اـب دوخ هع هيامرـس عوـضوم

يـساركومد و يعاـمتجا

رد ريگارف     

           

شهروندان ،به جهش به سمت دموكراسي شدن بـه واسـطه گس تـ رش سـرمايه اجتماعي تأ ديك دارد.
  

مطالعه يادشدهاين مس لئ ه را بررسي میکند يتاركومد يدنورهش يعاـمتجا هيامرس ايآ هك ک ار     
توسعه میدهد؟ اين پژوهش كه به صـورت پيمـايش در م ـي ان مردم كره جنوبي اجرا ش نيا هب ،د    
ن جيت ه دست يافت كه در گسترش دموكراسي ش  هيامرس بيكرت ود ،هرك رد ند ا متج ا شقن يع

    

بس اد تـهج رد ار يراي د افيا يساركومد يوـس هـب هرـك مدرـم ن            مممیکنن ددد  .ج تخاس ءز ار ييييي )
مشاركت مدني(مردم را ب د تكرش و کيتاركومد ياهراجنه يريگارف ه ر هدنيارف  ا يـسايس ي        
تشـويق میکند و از سـوي ديگـر ،جـزء فرهنگي س  ،يعاـمتجا داـمتعا يـنعي يعاـمتجا هيامر از      
طر ـي ق تشـويق مـردم بـه تأ دـيي محسنات دموكراسي ،به توسعه دموكراس ياهرك نيب رد ندش ي ها     
یانجامد.
م 

چارچوب نظری تحقیق ارسطو شهروند را ف یدر

م ممیدان ددد ک یسایس دوجوم کی ناونعب ه      

اجتماعی در امور جامعهاش مشارکت دارد و از طریق این مشارکت قادر است ت تسه ا ی عامتجا  ی    
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سیاسیاش را تحقق بخشد (نجاتی حسینی 5 : 138 0 ،ـ  .)4بر طبق تح لیل دیوید میلررر  1مؤلفهههها ای
شهروندی کالسیک شامل؛ حقوق ،وظایف مشارکت ،رضایت و اعتبارات شهروندی میباشد .این
مؤلفهها در نظریات شهروندی مدرن نیز سهم قابل توجهی دارند (توسلی و ن ،ینیسح یتاج    : 1383
 ) 35ترنر و هم تلی ون ،مؤلفههایی ناظر بر حق سانش ار یدنورهش قو ایی     نم دو هههان ددد ک  دنترابع ه از ::: ::
جامعه مدنی ،جامعه سرمایه داری ،عقل گرایی ،برابری ،عدالت ،حوزه عمومی ،قرار داد اجتماعی،
تهااای اخالقیرا  ،ا  هد ه ناگم یو مزیلاربیل ،تکراشم        ،
مسوئ لل لی 

دموکراسسسی (من و یرهچو

تاجن ی    

حسینی 9 : 138 5 ،ـ  .)5به نظر مارشال ( ) 964 1سه نوع حقوق شهروندی کرده که در طی س نرق ه   
این حق قو

ش :تسا هتفرگ لک      1ـ حق یندم قو     2ـ حق قو

سیاس سسی  3ـ حق .یعامتجا قو    ترنر

(  ،) 2000در الگوی جامعه شناسی از شهروندی  4منبع اساسی یعنی شهروندی و هویت ،جماعت و
منابع (اقتصادی فرهنگی ،سیاسی) را در تعامل با یکدیگر میداند .از نظر وی ش رب هوالع یدنوره    
ایجاد فرصت حقوقی یک نوع ((هویت فرهنگی خاص)) را هم برای فرد و هم برای گ داجیا هور   
یکند..
م 
فالکس (  ) 1381م تع قد است ،ویژگی ک دیل ی معرف شهروندی که آن را از تاب یع تتت ص امتم فر یز   
یکند وجود یک اخالق مشارکت است شهروندی نه یک موق یع ت منفعالنه بلک تیعقوم کی ه    
م 
فعاالنه است .از نظر پارسونز ،براي دس یت ابی به هویت عام ش ،يدنوره

هنجارها ای ع بلاق رد ار ما   

فعال گرایی ،عام گرایی ،آزادگی ،مساوات طلبی و م یع اره انب .داد شرتسگ یباستکا يا ب رد نیار

  

گذار از جوامع سنتی به مدرن تغ یی راتی در جهت تحق يراتخاس و يدرف حوطس رد يدنورهش ق      
مترین ارزشهایی که باعث تقوی و یسارکومد ت
پدید میآید .به نظر پارسنز  ،1مه 

گنهرف طسب     

شهروندی در جامعه میگردد شامل :برخوردار بودن از روحیه عقالنی ،انتقادی ،در دان ،یملع ش   
احترام به قانون ،بهره مندی از آزادیهای مدنی در قانون که رعایت آن بر عهده ش دنوره ا تسا ن   
یباشد (ریتزر.) 89 : 1379 ،
م 
ا دي ه اص يل رابطه بين سرمايه اجتماعي و شهرون يد دموكراتيک در اين تحقيق بر پايه نظريات پاتنام
یباشد .اين نظريه پرداز مطرح به خصوص در زمينه سرمايه اجتماعي ،اثر مستقيم سرمايه اجتماعي
م 
را بر دموكراسي آشكار ساخته است .با توجه به ارتبا نزديک ب ني مؤلفهههها ای س  هيامر ااجتم يعا

–

اعتماد و مشاركت مدني – با ابعاد شهرون يد دموكراتيک – نگرشي و رف رات ييي  -م ممیت او ننن گفتتت:

سرمايه اجتماعي مورد نظر پاتنام عالوه بر تح يك م دموكراسي ،به توسعه شهرون يد دموكراتيک ن زي
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كمک ميكند .پاتنام در بيان نظریهاش درب دوجو هب يساركومد رب يعامتجا هيامرس هطبار هرا         
توأمان دو مؤلفه اعتماد و مشاركت مدني در استقرار يا تح يك م دموكراسي اشاره كرده است؛ ب يد ن
ترتيب با توجه به نظريه پاتنام میتوان گفت وجود اعتماد در ميان شهروندان به ارتب انآ رتشيب ا ن و 
يگردد و حضور در اين شبکههای گسترده اف ار دار
ش لك گيري شبکههای مشاركت مدني منجر م 
به مشاركت فعال در امور مربو به جامعه تشويق میکند .براين اساس ،برخالف نظريه پردازان قب يل
كه تنها به ب دع عيني سرمايه اجتماعي عي ني مشاركت مدني توجه كردند ،پوتنام به هر دو ب دع عيني و
ذهني عي ني مشاركت مدني و اعتماد اجتماعي در رابطه با دموكراسي ت يك ه كرده است .درواقع بنا بر
نظر پاتنام میتوان گفت ،در توسعه و رش عب ود ره دوجو کيتاركومد يدنورهش د د متعا  ا و د      
مشاركت م ورض يند ر سا ي تتت تتتت .اعتب  مانتوپ ءارآ را م ك هفلؤم ود هك تسا دوهش ل يدي

هيامرس

       

م بسزاا يي در رون  شرتسگ د ش کيتاركومد يدنوره     
اجتماعي – اعتماد و مشاركت مدني – سهم م

دارند .ب يد ن صورت كه؛ وجود گسترده اعتماد در سط جامعه به ش لك گيري انجمنهاي داوطلبانه و
ا جي اد مشاركت مدني كمک میکند ،و از طرفي وج دو

ش کب هههها ای مش شرورپ هب يندم تكرا     

شهروندان آگاه به مسائل و امور سياسي منجر میشود .از نگاهي ديگر با توجه ب و يشرگن داعبا ه
رفتاري شهرون يد دموكراتيک میتوان گفت ،از آن جا كه مؤلفه اعتم ان و ينهذ يرما رتشيب دا    
محسوس است و يك فيت روابط اجتم رب رد ار يعا    م ممیگی یرد ،م ممیتوان ددد ب يدنورهش يشرگن دع    

دموكراتيک – شامل :نگرش به دموكراسي و قانون مداري  -را توسعه دهد؛ و از طرفي ديگ هب ،ر   
دل لي اين كه مؤلفه مشاركت مدني ،امري ملموس و عيني است و به شبكههاي گس ياهنمجنا هدرت   
داوطلب وبرم هعماج رد ي        مممیشودد د ،ب متحا ه اااا ال ف وار ا يدنورهش يراتفر دعب هعسوت ددصرد ن   

         

دموكراتيک بر میآید .به طور يلك ميتوان ن جيت ه گرفت ،از تعا ،وس کي مم م مممماد اجتم نيب رد يعا   
یپروراند ،و از جه جو ،رگيد يت ود     ش کب هههها ای
شهروندان ،ايمان به دموكراسي را در ذهن آنان م 
مشاركت مدني ،آنان را به سوي اعمال رفتارهاي دموكراتيک س قو

م ممیده ددد .بر پاییهی مب و ينا

يگيرد:
چارچوب نظري فرضیههای تحقيق زير مطرح و مورد بررسي قرار م 

فرضیههای تحقيق
فرضیه نخست :بین مؤلفههای سرمايه اجتماعي با مؤلفههای وظایف وحقوق شهروندی رابطه معنییی
داری وجود دارد.
فرضیه دوم :مؤلفه سرمايه اجتماعي پیش بینی کننده معنی داری برای وظایف شهروندی است.
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فرضیه سوم :مؤلفه سرمايه اجتماعي پیش بینی کننده معنی داری برای حقوق شهروندی است.
فرضیه چهارم :سرمايه اجتماعي پیش بینی کننده معنی داری برای فرهنگ شهروندی است.
روش پژوهش
این تحقیق از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی ب رامش ه    م ممیرود ،روش بک شیامیپ هتفر را ی اب     
تکنیک م لد سازی معادله ساختاری است جامعه آماري اين تحقيق شامل دانشجویان ارشد دانشگاه
آزاد واحد مرودشت است .روش نمونهگيري ،روش خوشهای مرحلهای است به ط ادتبا هک یرو    
دانشکدهها ،رشتهها و س سپ

کالسها به صورت تصادفی ان خت اب شدند واح وجشناد لیلحت د ی نا    

ارشد بودند .با توجه به روش نمونه گیری حجم نمونه مورد نظر  353نفر بودند.
ابزار پژوهش

سرمايه اجتماعي :سهامی ( )7 38 1در تالش برای عم یل اتی کردن سازه س عامتجا هیامر یی ییی مف میعا
مربوط را عمیقًاًا مطالعه س سپ

م نیدب ار همانشسرپ ن هدرک یحارط روظ

هیامرس .تسا تجا ماع یییییی ی یی یییییییییی

عبارتند از انباشت منابع واقعی و معنوی که فرد رایک شبکه بادوام نهادینه شده از آشنایی ،اح مارت
متقابل و ت لع ق درگیر میکند ،است .شاخصها ای عبارتن عامتجا هیامرس زا د ی هب  بترا ا ب تاط ین

    

افراد -شبکههای اجتماعی ،هنجارهای عمل متقابل و اعتم  نآ زا هک یدا ن م یشا ی یی ییییییش موهفم ؛دو   
سرمایه اجتماعی برای بیان و توضیح ه لمع مزیناکم ممم ممممبس عامتجا یگتسویپ و یگت ی درکلمع و      
نهادهای اجتماعی پیشنهاد گردید .دو ب دع اص يل دارد یک ب دع ذهنی وکیفی ک ب ه هه ههه انس نورد ماج
گروهي ،اعتماد متقابل بين كنشگران ،احساسات مثبت اشاره دارد یک ب دع عینی و کمی شبکههای
دوستان عضویت ،فعالیتهای داوطلبانه و مشاركت در انجمنها است ((سهامی وهمکاران 1390 ،؛
سهامی و کشتکار 1392 ،؛ س ،یبابرا و یماه     .).) 1391مق عامتجا هیامرس سای ی جنپ لماش  ،دعب      
دوستان با نفوذ ( 6گویه) ،اعتماد اجتماعی ( 6گویه) ،مشارکت اجتماعی ( 6گویه) ،اعتماد سیاس سسی
( 3گویه) و اعتماد به خانواده ( 4گویه) و  25گویه در مقیاس لیکرت با ط فی

 5درجهای با درجات

فوق العاده م  مقفاو (( )5خ لی ی م  مقفاو (( ،)4م  مقفاو (( ،)3م  مفلاخ ( ( ،)2ک ما ًالًالًالًال م  مفلاخ (( )1تش ليك
ش اعتب را  ،،از اعتباررر س زا هههای با ا روش تح يل للل ع لما ييي
گرد دي ه است .دراين پرسش مان ههه ب ار ييي س جن ش ش
اکتشافی استفاده شده است .وب سایقم نیا یلکروط ه     
اجتماعی را تب یی ن میکند .در این آزم  نو

 16درص ددد واری نا سسسهاییی مق هیامرس سای   

(( Kmo=.832و  p=/000و Bartlett's Test of = .2492

ش شدههه اس یاپ یارب .ت ایی     ب هدع اا از
 )Sphericityكه براي همه عوامل ذكر شده ،مطلوب گ راز ش ش
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آلفای کرونباخ استفاده شده که آلفاها عبارتند از :دوستان با نفوذ (  ،)0/ 82اعتماد اجتماعی ( ،)0/ 83
مشارکت اجتماعی (  ،)0/ 83اعتماد سیاسی (  )0/ 76و اعتماد به خانواده ( ( )0/ 65س اه ممی ، 139 1،ص
.)255
حقوق و وظایف شهروندی :مفهوم شهروندی سازه پیچ دی ه و چند ب ک تسا یدع
برای سنجش این مفه هب نتفای تسدو مو موهفم یاوتحم ی هنورد

ههه هههه در ت شال

ب ادتبا ا و فیراعت یسررب 

نظریههای موجود در مقاله حاضر دو ب دع از مفهوم ش ماش یدنوره للللل وظ فیا

      

یدنورهش قوقحو    
     

استنباط و عم یل اتی گردی بع یدنورهش فیاظو صخاش .تسا د ا شم :زا دنتر ا فیاظو رد تکر

شهروندی و احساس مسولیت در وظایف شهروندی شاخصهای حقوق شهروندی شامل؛ آگ یها
از حقوق ،احترام به حقوق دیگران قانون مداری است برای سنجش از مقیاس لیکرت با طیفها ای
پنج قسمتی (فوق العاده زیاد ،خ لی ی زیاد ،زیاد ،کم ،خ لی ی کم) استفاده شد .روایی صوری مقیاس با
نظر م خت صصان تأیید شده است به عالوه روایی س زا ههای مق ود هب زین سای    ش ششیوه (تح یلماع لیل   
اکتشافی وتای دی ی) مورد تجزیه وتح لیل قرار گرف لیلحتو هیزجت اب یفاشتکا لیلحت رد تسا هت        
ع یلما

در مرح سخن هل ت رب یارب  رسی ییییی یی مناس بب ندو      دادههااای گ نومزآ ود زا هدش یروآ در       

شها ا  0/ 89و
بارتلت1و 2KMOاستفاده گردید که مقدار  KMOب گتسبمه سیرتام یار ی     پرسش ش

مقدار آزمون بارتلت درخصوص کفایت مح همانشسرپ یاوت     ،4/ 999در س حط

P<.0001معن رادا

بود .پس از اطمینان از این دو شاخص با استفاده از تح لیل عامل به شیوه مؤلفهههها ای اص یل  ، ،گوی یه
های پرسشنامه مورد تح لیل عاملی قرار گرفت ک رتهب ه ی یاوتحم بیکرت ن ی هجوت اب  رادومن هب        
اسکری ودرصد واریانسها ماتریس  6عاملی بود .پس از چرخش ماتریس عاملهای پرسش هب همان   
شیوه م عت امد (واریمک )س  ،محتوای هریک از عاملها برپایه بارعاملی هر پرس یدرگ صخشم ش د    
به طوری که عامل اول ،حقوق شهروندی بادارابودن  5پرسش  12/ 76درصد ،عامل دوم ،مشارکت
در وظایف شهروندی با  6گویه  11 / 75درصد؛ عامل سوم ،اح وقح هب مارت ق نارگید       با  6گویههه
 11 /22درصد؛ عامل چه را ممم ،مسئو ذپ تیل یری    با  5گوییه  9/08درص ددد واری نا سسس ؛ عام ،مجنپ ل

  

پایبندی به قانون با  4گویه  9/71درصد واریانس و عامل ششم ،آگاهی از حق اب یدنورهش قو     4
گویه  7/ 91درصد واریانس را که درکل شش عامل با هم  61/61درصد در تب یی ن واریانس مق سای
شهروندی نقش داشتهاند .ب دع از تح لیل عاملی ت دع اد  33پرسش که برر زا کی چیه یو

   عام لللها ا

دارای بار عاملی نبودند ازپرسشنامه حذف شدند .در تح لیل عاملی تأیید با حذف عام ش ل ش و 

اب    
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استفاده ازم لد معادالت ساختاری پنج عامل ازشش عامل درقالب دو م لد برازنده وظایف و حقوق
شهروندی تأیید شده است (سهامی .) 110 : 1395 ،در نهایت  03گوی یدنورهش گنهرف دعبود ه     
شامل حقوق و وظایف شهروندی را اندا ریگ هز ی    م ممیکن ددد  .و ب تسد یار ی ییاور هب یبا      س زا هههای
فرهنگ شهروندی که مشتمل بر جمع دوب دع حقوق و وظایف شهروندی است م دج دًاًا بر اساس این
دوب دع تح لیل عاملی اکتشافی انجام شده استتت ن اد ناشن جیات د د ه وو ووو مؤلفهههای حق و یدنورهش قو

وظایف شهروندی بر یک عامل قرار گرفته دو آزمون بارتلت3و 4KMOاستفاده گردید که مقدار

شها ا  0/50و مقدا تیافک صوصخرد تلتراب نومزآ ر        
 KMOب گتسبمه سیرتام یار ی     پرسشش 
P<.0001معن ب رادا وو وووده و دو عامل

مح همانشسرپ یاوت     ،44/79در س حط

 0/ 67درص سنایراو د

فرهنگ شهروندی را تب یی ن میکند.
روش تجزیه تحلیل :در ای ارب ،شهوژپ ن ی ازفا مرن زا لیلحتو هیزجت  ررررررر رررررررر SPSSب رض ا یب   
همبستگی و رگرسیون فرضیهها مورد بررسی و آزمون قرارگرفته.

یافتههای پژوهش

ق
ف وحقوق ق
فرضیه نخست :بین مؤلفههای س يامر ههه اجتم عا ييي باا مؤلفههههاای وظ یا ف ف
شهروندی رابطه معنی داری وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج در جدول  1قابل مش دها ههه
است.
جدول  -1ماتریس همبستگی بین مؤلفههای سرمايه اجتماعي با وظایف وحقوق شهروندی
حقوق شهروندی

وظایف شهروندی

**0/186

**

0/284

**0/248

**

0/338

**0/332

**0/198

اعتماد به خانواده

**0/167

**

0/456

مشارکت اجتماعی

**0/201

**

0/429

شبکه اجتماعی (دوستان با نفوذ)
اعتماد اجتماعی

اعتماد سیاسی

یداری در سطح 0/ 01
یداری در سطح  :** 0/ 05معن 
*م عن 

از خروجی جدول  1میتوان ن جیت ه گرفت که تمام مؤلفههای سرمایه اجتم  اب یعا ا و فیاظو داعب
حقوق شهروندی رابطه مستقیم و معنا دار دارد.
ی وظ یا ففف
فرضیه دوم :مؤلفه سرمايه اجتماعي پیش بینی کنن ارب یراد ینعم هد ییی ییی
شهروندی است.
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جدول  -2نتایج تحلیل رگرسیون وظایف شهروندی از روی مؤلفههای سرمایه اجتماعی به شیوه گام به گام
متغ ری        

گام

مالک
وظای ففففف
شهروندی

متغیرهای پیش بین

بتا

p

t

R2

R

F

p

df

او ل

مشارکت اجتماعی

0/456

9/509

0/000

0/456

0/208

90/79

346

0/000

دو م

مشارکت اجتماعی

0/304

4/687

0/001

0/483

0/233

52/323

344

0/000

اعتماد سیاسی

220/0

3/387

0/ 001

مشارکت اجتماعی

0/323

4/974

0/012

0/497

0/247

37/560

343

0/000

سوم

اعتماد سیاسی

0/177

2/648

0/008

اعتماد به خانواده

0/321

2/925

0/ 012

برای آزمون این فرضیه از تح لیل رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام استفاده ش اتن و د ی جج ججج در
جدول  2قابل مشاهده است.
از نتایج آزمون تح لیل واریانس گام سوم در جدول [ F(76)=34/445, p<0/01]2میت طابنتسا ناو   
شبین (مشارکت اجتماعی ،اعتماد سیاسی ،اعتماد به خ داونا ههه) و متغ ری م کال
کرد که بین متغیر پی 
(وظایف شهروندی) رابطه خطی معنیدار وجود دارد و این ابعاد از سرمایه اجتماعی به ط نعم رو ییییی
دار قادر به پیشبینی مستقیم وظایف شهروندی میباشند .مجذور ضریبهمبستگی چندگان ربارب ه   
نیا طسوت یدنورهش     

با  0/ 24است ،این بدان معنی است که حدود  24درصد واریانس وظ فیا

ابعاد از سرمایه اجتماعی قابل پیشبینی است .از بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی به ترتیب مشارکت
اجتماعی ،اعتماد سیاسی ،اعتماد به خانواده بدل لی داشتن بتای بزرگتر نسبت به بقیه ابعاد ،پی نیب ش   
  

قویتری برای وظایف شهروندی میباشد .بقیه ابعاد سرمایه اجتم د یراد ینعم رییغت نوچ یعا ر
ضریب ت ییع ن ایجاد نمیکند وارد م لد نمیشود.
فرضیه دوم :مؤلفه سرمايه اجتماعي پیش بین نک ی ن قوقح یارب یراد ینعم هد      
شهروندی است.

برای آزمون این فرضیه از تح لیل رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام استفاده ش اتن و د ی رد ج   
جدول  3قابل مشاهده است.
جدول  -3نتایج تحلیل رگرسیون حقوق شهروندی از روی مؤلفههای سرمایه اجتماعی به شیوه گام به گام
متغیر مالک
حقو قققققققققققق ق
شهروندی

گام

متغیرهای پیش بین

بتا

او ل

اعتماد به خانواده

0/323

دو م

t
6/329

p
0/000

اعتماد به خانواده

0/282

5/497

0/001

اعتماد سیاسی

187/0

3/637

0/ 001

R
0/323
0/371

R2

F

0/102

40/187

0/132

27/422

df
345
346

p
0/000
0/000
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از نتایج آزمون تح لیل واریانس گام دوم در جدول [ F(76)=27/422, p<0/01] -3میتوان استنباط
شبین (اعتماد به خانواده ،اعتماد سیاسی) و متغیر م  کال ((حق )یدنورهش قو
کرد که بین متغیر پی 
ش ب ی نی
رابطه خطی معنیدار وجود دارد و این ابعاد از سرمایه اجتماعی به طور معنیدار قادر ب یپ ه شش شش
یتر است.
یباشند البته اعتماد به خانواده پیش بینی کنند قو 
مستقیم حقوق شهروندی م 
مجذور ضریبهمبستگی چندگانه برابر با  0/ 13است ،این بدان معنی اس دودح هک ت      13درص ددد
شبینییی اس یب زا .ت نن نن
ن
واریانس حقوق ش عبا نیا طسوت یدنوره ا ق یعامتجا هیامرس زا د اا اااا اااااااب للل پیش ش
مؤلفههای سرمایه اجتماعی به ترتیب اعتماد به خانواده و اعتماد سیاسی بدل لی داش اتب نت ی رتگرزب     
نسبت به بقیه ابعاد ،پیش بین قویتری برای حقوق شهروندی میباشد .بقیه اب عامتجا هیامرس داع ی    
چون تغ یی ر معنی داری در ضریب ت ییع ن ایجاد نمیکند وارد م لد نمیشود
فرضیه دوم :مؤلفه سرمايه اجتماعي پیش بینی کننده معنی داری برای فرهنگ
شهروندی است .برای آزمون این فرضیه از تح لیل رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام
استفاده شد و نتایج در جدول  4قابل مشاهده است.
جدول  -4نتایج تحلیل رگرسیون فرهنگ شهروندی از روی مؤلفههای سرمایه اجتماعی به شیوه گام به گام
متغ ری        
مالک
فرهنگ    

گام

متغیرهای پیش بین

او ل

اعتماد سیاسی

دو م

اعتماد سیاسی

شهروندی

اعتماد به خانواده
سوم

اعتماد سیاسی
اعتماد به خانواده
مشارکت اجتماعی

چهارم

اعتماد سیاسی
مشارکت اجتماعی
اعتماد به خانواده
اعتماد اجتماعی

پنجم

مشارکت اجتماعی
اعتماد به خانواده
اعتماد اجتماعی

بتا

t

p

R

R2

F

Df

.365

7.292

.000

0/36

0/134

53/178

345

.303

6.053

.000

0/438

.249

4.978

.000

.134

1.974

.049

.269

5.437

.000

.239

3.617

.000

.092

1.329

.185

.252

5.080

.000

.194

2.860

.004

.145

2.502

.013

.266

5.486

.000

.247

4.464

.000

.164

2.904

.004

0/471

0/485

0/481

0/191
0/221

0/235

0/232

40/813
32/525

26/333

34/445

346
344

342

343

p

0/000
0/000

0/000

0/000

از نتایج آزمون تح لیل واریانس گام پنجم در جدول [ F(76)=34/445, p<0/01]4میتوان اس طابنت
شبین (مشارکت اجتماعی ،اعتماد به خانواده ،اعتماد اجتماعی) و متغیر مالک
کرد که بین متغیر پی 
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(فرهنگ شهروندی) رابطه خطی معنیدار وجود دارد و این ابعاد از سرمایه اجتماعی به ط نعم رو ییییی
دار قادر به پیشبینی مستقیم فرهنگ شهروندی میباشند .مجذور ضریبهمبستگی چندگان ربارب ه   
با  0/ 23است ،این بدان معنی است که حدود  23درصد واریانس فرهن نیا طسوت یدنورهش گ     
ابعاد از سرمایه اجتماعی قابل پیشبینی است .از بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی به ترتیب مشارکت
اجتماعی ،اعتماد به خانواده و اعتماد اجتماعی بدل لی داشتن بتای بزرگتر نسبت به بق اعبا هی دد ددد ،پیش
بین قویتری برای فرهنگ شهروندی میباشد .بقیه ابعاد سرمایه اجتماعی چون تغ یی ر معنی داری در
ضریب ت ییع ن ایجاد نمیکند وارد م لد نمیشود
بحث ونتیجه گیری
پرسش آغازین این تحقیق ،پیرامون رابطه بین سرمايه اجتماعي با حقوق ووظایف ش هدوب یدنوره   
است .چنانکه اشاره شد ،از جمله تحوالتی که کشور ما در دهههای اخ روضح هدوب نآ دهاش ری

    

فعال جوانان در عرصه دانشگاه است دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان یک دانشگاه پی نیا رد ور ش   
زمینه نمونه مورد مطالعه بوده است .با توجه به نظریهها وادب راظتنا دوجوم تای     م ممیرفتتت ،س هيامر
اجتماعي با غنيسازي کنشهاي اجتماعي ،باال بردن کيفيت ،هدف و مفهوم زندگي ،به تدريج به
عنصری حياتي جهت تسه لی و خیزش نگرشها به سمت شهروندی فعال وآگاه باشد.
يافته نشان ميدهد که سرمايه اجتماعي با حق و قو و اظ ی راد ینعم هطبار یدنورهش ف ی دار دد د دد دددددد به
عبارتی افزایش سرمایه اجتماعی دانش هتشاد لابند هب ار یعامتجا و یسایس هعسوت نایوج

تسا         

وشبکه اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد درون گروهی ،وبرون گروهی به عنوان شاخصها ای
توسعه در پیشر فت مدنی شهروندان (حقوق ش دنوره ییی و وظ فیا

دنورهش یی ییی ،اح ارت ممم ب قوقح ه   

دیگران ،آگاهی از حقوق شهروندی ،پایبندی به قانون ،مسئولیت پذیری) ارتباط معنيداري دارند.
شها ا و
در مجموع سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه واسط بین حوزه خصوصی وحوزه عمومی نگرش ش
رفتارهای شهروندی نوین است و شبکه اجتماعی قوی ،اعتماد و مشارکت اجتماعی مهارت افراد را
در مشارکت واحساس مسولیت در وظایف شهروندی ،احترام به حقوق دیگرا ،آگاهی از حقوق و
پایبندی به قانون را توسعه م ممیده ددد () .Kawachi‚ 2001; Peepa and Micheal, 2001ب هوالع ه   
همان گونه که سرمایه اجتماعی منجربه توسعه اقتصادی میشود این سرمایه نیز قادر است در زمینه
فرهنگی زین      ارزشهااای ش نب .دنک داجیا ار یدنوره ا ارب  ین رد یعامتجا هیامرس شقن هعسوت     

          

شهروندان فعال کمتر از سرمایه گذاری اقتصادی نیست وهمانطور که توسعه سرمایه اجتماعی سبب

تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر توسعه فرهنگ شهروندی171 ..................................................................

تغ یی ر نگرش و ارزشها میشود درتقویت فرهنگ شهروندی نیز م ثؤ ررر است

(س راکمهو یماه ا ،ن   

) 1390؛ و مؤلفههای سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعي ،اعتماد وشبکه اجتم )یعا

بلاق رد زین    

بسط انجمنها و نهاده دروم نایوجشناد يتخانش زيهجت رد يندم يا م هعلاط         م ثؤ ررر ب تسا هدو ... ..
شبکههای مشاركت مدني و اعتماد به خ عامتجاو هداونا    در توسعه فرهنگ

ش يدنوره

نق یب ش   

بدیلی داشته چرا كه مطابق با نظريات توكو لي  ،پوتنام ،آلموند و ورب اب هعماج دارفا ،ا رد روضح      
فضاهای مشاركت اجتماعي میتوانند وظایف و حقوق شهروندی را فراگرفته و در خ شرتسگ دو   
شها ای ش تسا یدنوره  ... ..به
دهند؛ بنابراين مشارکت و اعتماد عاملی ک دیل ی در رشد بالندگی ارز 
عالوه ،برجستگي نقش دانشجویان درعرصه های اجتماعی وخانوادگی موجب میشود ک بلج ه   
اعتماد ومشا رکت اجتماعي دانشجویان موجب توسعه فرهنگ شهروندی دانشجویان شود و زمینه
لهای آینده نیز باشد.
ساز جامعه پذیری متناسب با توسعه نس 
تها
پی نوش 

منابع
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2- Bartlett test of sphericity
3-kaisar-meyer olkin
4-Bartlett test of sphericity
5- kaisar-meyer olkin
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