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 چكيده
مقاله حاضر به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با شهروندي دموكراتيک در بين 

كيد بر هر دو پردازد. شهروندي دموكراتيک با تأدانشجويان دانشگاه تهران مي
بعد حق/ وظيفه شهروندي، از ملزومات اساسي جوامع خواهان دموكراسي 

مطابق با نظريات انديشمنداني چون توكويل، آلموند و وربا،  و واقعي است
يكي از عوامل تثبيت و گسترش شهروندي دموكراتيک، سرمايه  و...پوتنام 

اعي با شهروندي باشد. در نتيجه شناخت رابطه سرمايه اجتماجتماعي مي
دموكراتيک، به عنوان عامل تأثيرگذار بر شهروندي دموكراتيک، ضروري 
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دانشجويان ا باشد. تحقيق حاضر به روش پيمايش است و جامعه آماري آن رمي

نفر از آنان به عنوان نمونه تحقيق  380دهند، كه تعداد دانشگاه تهران تشكيل مي
حجم انتخا  شدند. ابزار اين تحقيق  اي متناسب بابا روش نمونه گيري طبقه

هاي توصيفي و هاي حاصله از تحقيق از طريق آمارهپرسشنامه است. داده
تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج  مورد SPSS راستنباطي و با استفاده از نرم افزا

دهد كه با افزايش سرمايه اجتماعي در ميان دانشجويان، اين پژوهش نشان مي
يابد. از طرف ديگر با افزايش ي دموكراتيک آنان نيز افزايش ميسط  شهروند

اعتماد اجتماعي، بعد نگرشي شهروندي دموكراتيک كه ناظر بر حقوق شهروندي 
يابد و با افزايش مشاركت مدني، بعد رفتاري شهروندي است، افزايش مي

شود. در خصوص دموكراتيک كه ناظر بر تكليف شهروندي است نيز بيشتر مي
اي نتايج بيانگر اين است كه، دانشجويان پسر از نظر نتايج متغيرهاي زمينه

هاي در بين قوميتد و شهروندي دموكراتيک در سط  باالتري قرار دارن
گوناگون، قوم ترک نسبت به ديگر اقوام در سط  باالتري از شهروندي 

 دموكراتيک قرار دارد. 

عتمــاد ايه اجتمــاعي، شــهروندي دموكراتيــک، ســرما هرراي كليرردي:واژه

 اجتماعي، مشاركت مدني 

  

 مقدمه
دهند. بدون ترديد عناصر اصلي و بنيادي آن جامعه را تشكيل مي ،شهروندان هر جامعه

دارا بودن چنين شهرونداني كه نسبت به حقوق و وظايف خود آگاه باشند و خود را 

مربو  به آن نسبت به سرنوشت جامعه خويش مسئو  دانسته و در امور گوناگون 

ضامن بقاي آن جامعه است. نياز به شهرونداني خو  و فعا  سبب  ،مشاركت نمايند

شده است كه شهروندي به يک تقاضاي جهاني تبديل شود. مفهوم شهروندي به عنوان 

پذيرد و ضمن حفظ حقوق اساسي خود فردي كه تعهداتش را نسبت به جامعه اش مي

 ،هاراهي است كه امروزه بسياري از تشكل ،داندميآگاه بودن را الزمه مشاركت خود 
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به  .(43: 1388 ،چوكده دانند )فتحي و واحدها ممكن ميمشروعيت خود را از طريق آن

همين دليل است كه مبحث آگاهي از حقوق و وظايف شهروندي و مشاركت فعا  

داشتن يک چرا كه  ،شهروندان در امور جامعه از مباحث چالش برانگيز در جامعه است

جامعه سياسي سالم و دستيابي به توسعه سياسي در گرو داشتن شهرونداني فعا  در 

هاي گوناگون جامعه در كه با حضور چشمگير خويش در عرصه ،عرصه اجتماع است

به  ،«شهروندي دموكراتيک»مسير تحكيم يک نظام مبتني بر دموكراسي گام بردارند. 

گاهي كامل از حقوق خويش در جامعه خواهان عنوان شهروندي كه با دارا بودن آ

حلقه مفقوده در مباحث شهروندي و كليد  ،مشاركت فعا  در امور مربو  به آن است

وقتي از دموكراسي و لزوم  ،دين معنا كهت. باستقرار و دوام دموكراسي در جامعه اس

براي بايد شرايطي را نيز  ،رانيمرسيدن به آن به عنوان يک روش حكومتي سخن مي

براي ايجاد و القاي آن همت  ،اين هدف داشته باشيم و يا اگر فاقد آنيم رسيدن به

براي تحقق اهدافي كه مدنظر  ،هاي دموكراتيک مبتني بر دموكراسيگماريم. حكومت

همان گونه  .(8: 1381 ،ميرابراهيميد )احتياج به شهروندان دموكراتيک دارن ،هاستآن

هاي هنجاري شهروندان پيش شر  تحوالت جهت گيري ،هانتينگتون معتقد استكه

رود. در واقع دوام و قوام دموكراسي به وجود شهروندان دموكراتيک به شمار مي

: 1383 ،هاي دموكراتيک وابسته است )موحد و دلبريدموكراتيک يا متمايل به آرمان

137).  

ت عوامل شناخ ،با توجه به اهميت شهروندي دموكراتيک در يک نظام سياسي

يابد. يكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر تأثيرگذار در رشد و گسترش آن ضرورت مي

ثروت و دارايي نامرئي است كه  ،سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي ،اين مقوله

رواني آحاد يک جامعه براي درگير شدن در عمل جمعي  -حكايت از آمادگي روحي

 -هاي اجتماعي حوزه ،ايتواند به مثابه حلقه مفقودهيدارد. يعني سرمايه اجتماعي م

چنين  به يكديگر متصل كند. در ،و كيفي جامعه سياسي را در راستاي توسعه كمي

شود )غفوري و شرايطي است كه تحقق جامعه مدني و تحكيم دموكراتيک آسان تر مي
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سرمايه اجتماعي  توان انتظار داشت با افزايشمي ،ر عين حا د .(211: 1387 ،جعفري

هاي دموكراتيک و در نتيجه در ميان افراد جامعه شاهد گسترش روز افزون ارزش

 مشاركت فعا  در جامعه همراه با رشد و توسعه سياسي روبرو خواهيم بود.

ه به توج از آنجا كه دانشجويان به عنوان قشر فرهيخته جامعه با ،در اين راستا

ي كه ياهاييها دارند و قدرت و توانداره امور و فعاليتنقشي كه در آينده كشور از نظر ا

 نواندانشجويان در دامن زدن به تحوالت اجتماعي دارا هستند روشن است كه به ع

شوند و بر اين اساس يكي از اركان اصلي توسعه سياسي در جامعه محسو  مي

 ،)محمدي ها و رفتارهاي سياسي آنان نيز در جامعه داراي اهميت استشناخت نگرش

1387 :10-9). 

بين سرمايه  آيا كه ،اين سوا  پاسخ دهدبنابراين پژوهش حاضر درصدد است تا به

ه ين چاجتماعي با شهروندي دموكراتيک در بين دانشجويان رابطه وجود دارد؟ همچن

اي بين بعد ذهني سرمايه اجتماعي يعني اعتماد با بعد نگرشي شهروندي رابطه

ني رد؟ و از سوي ديگر رابطه بعد عيني سرمايه اجتماعي يعدموكراتيک وجود دا

 مشاركت مدني با بعد رفتاري شهروندي دموكراتيک به چه صورت است؟ 

 

 مباني تجربي
هاي انجام شده دهد كه تاكنون در هيچ يک از پژوهشبررسي منابع موجود نشان مي

غلب . اخته نشده استبه تأثير سرمايه اجتماعي بر شهروندي دموكراتيک پردا ،داخلي

هايي هستند كه اغلب جنبه تاريخي شوند پژوهشمنابعي اي كه در اين جا مرور مي

 . اندهاين موضوع اشاره نمودداشته و به طور تلويحي به

پژوهشي را با عنوان بررسي  ،(1385محمد عبداللهي و محمدعثمان حسين بر )

ي در ميان اقوام ايراني انجام دادند. نگرش مردم به دموكراسي و رابطه آن با هويت جمع

چارچوبي مناسب در سط   ،در مباني نظري عالوه بر چشم اندازي كالن به موضوع
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هاي مربو  به دموكراسي مورد استفاده قرار گرفت. نتايج پژوهش خرد مبتني بر نظريه

 هاي اجتماعي مناسبي براي دموكراتيک شدن ايران وجودحاكي از اين است كه زمينه

ها همچنين به دارد چرا كه نگرش كلي اقوام ايراني نسبت به دموكراسي مثبت است. آن

هاي دموكراتيک و نيز يک جامعه مدني همگاني اعتقادي قوي دارند و معتقدند ارزش

مند ها بايد از حقوق شهروندي فردي و جمعي يكساني بهرههمه اقوام و مذاهب و گروه

معرف آمادگي ايران براي برخورداري از دموكراسي  هاشوند. وجود اين گونه فرصت

 است. 

 و( در مطالعه خود به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي 2002)ن پامال پكستو

زند. پكستون سرمايه اجتماعي را به عنوان دموكراسي در مقياس جهاني دست مي

ي هاويژگي كلي كشورها در نظر گرفته و اثرات آن را بر ايجاد و حفظ سازمان

 ک بهكم -1داند: دموكراتيک سالم بررسي كرده است. او اين اثرات را در دو محور مي

سي موجود. حفظ و بهبود دموكرا -2 .نبودهايجاد دموكراسي در كشوري كه دموكراتيک 

كومت حورد مسرمايه اجتماعي با ايجاد فضا براي پيدايش و انتشار گفتمان انتقادي در 

مک سي كخالفت فعا  با نظام به انتقا  جامعه به دموكراوقت و تدارک راهي براي م

وجانبه دهد كه رابطه ميان سرمايه اجتماعي و دموكراسي دنتايج تحقيق نشان مي. كندمي

يت تقو دموكراسي را ،سرمايه اجتماعيه است. مطالعه طولي بيانگر اين موضوع است ك

 م وجود دارد. ز دموكراسي به سرمايه اجتماعي هكند و اثر واكنش امي

تماعي و رابطه ميان سرمايه اج ،( در تحقيقي با روش تطبيقي2003)گ رايس و لين

تقدند مع؛ و هدموكراسي را در يازده كشور اروپايي و امريكايي مورد بررسي قرار داد

هاي فتاررميزان گرايش به  ،كشورهايي كه سرمايه اجتماعي شهروندان آن باالتر بوده

جتماعي ايه احالي كه كشورهايي كه ميزان سرم در .يز بيشتر بوده استدموكراتيک آنان ن

ها نيز ر آنميزان تحقق رفتارهاي دموكراتيک د ،در ميان شهروندان آن پايين بوده است

 پايين بوده است. 
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اعي و ( در تحقيقي با عنوان سرمايه اجتم2003چونگ مين پارک و دا چو  شين )

رش به مطالعه اثر سرمايه اجتماعي بر گست ،وبيشهروندي دموكراتيک در كره جن

 نوانعكشور كره به  ،وهشژشهروندي دموكراتيک در بين افراد پرداختند. در اين پ

 ماي مهمبه عنوان سي -موردي در نظر گرفته شد كه در آن تأثير سرمايه اجتماعي 

 ه و بابر شهروندي دموكراتيک در سط  افراد مورد بررسي قرار گرفت –جامعه مدني 

گيري دهد كه درمياستفاده از تكنيک پيمايش به اجرا درآمد. نتايج تحقيق آنها نشان 

شهروندي  بيشتر جنبه رفتاري ،اجتماعي به عنوان بعد عيني سرمايه اجتماعي

رمايه د ذهني سدر حالي كه اعتماد اجتماعي به عنوان بع ،دهددموكراتيک را توسعه مي

 بحشد ميموكراتيک را ارتقا بيشتر وجه نگرشي شهروندي د

( در مطالعه خود بـا موضـوع سـرمايه اجتمـاعي و دموكراسـي      2008جيكو  لي )

به جهش به سمت دموكراسي شدن بـه واسـطه گسـترش سـرمايه      ،فراگير در شهروندان

سرمايه اجتمـاعي   آيا كهكند اين مسئله را بررسي مياجتماعي تأكيد دارد. مطالعه يادشده

ـ    ؟ددهراتيک را توسعه ميشهروندي دموك ان اين پژوهش كه به صـورت پيمـايش در مي

در  اين نتيجه دست يافت كه در گسترش دموكراسي شدن به ،مردم كره جنوبي اجرا شد

 دو تركيب سرمايه اجتماعي نقش بسياري را در جهـت دادن مـردم كـره بـه سـوي      ،كره

دم را به فراگيري هنجارهاي مشاركت مدني( مركنند. جزء ساختاري )دموكراسي ايفا مي

جـزء   ،كنـد و از سـوي ديگـر   دموكراتيک و شركت در فرايندهاي سياسـي تشـويق مـي   

 از طريـق تشـويق مـردم بـه تأييـد      ،فرهنگي سرمايه اجتمـاعي يعنـي اعتمـاد اجتمـاعي    

 انجامد.   ها ميايبه توسعه دموكراسي شدن در بين كره ،محسنات دموكراسي

 

 مباني نظري 

تعريف متعارف و نسبتاٌ مورد اجماع از شهروندي و به عبارت  ،هاي شهرونديدر نظريه

وظيفه  وكه با محوريت دو مقوله كليدي حق  ،تعاريفدقيق تر هسته مشترک تمامي
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به هم پيوسته از حقوق و وظايف مدني سياسي و  شهروندي را مفهومي ،همراه است

افراد ن و عضويت اجتماعي به تماميشأ ،كه به مثابه نوعي پايگاه ،دانداجتماعي مي

 ،مذهبي و اقتصادي ،قومي ،نژادي ،جامعه اعطاء شده است و فارغ از تعلقات طبقاتي

ها را واجد حق برخورداري از همگان را يكسان و برابر فرض گرفته و آن

مكلف و  ،داند و نهايتاً مسئو منابع و مزاياي حاصله از جامعه مي ،امتيازاتتمامي

 ،ملكيند )نمايمحسو  مي ،كننداي كه در آن زندگي ميبه مشاركت در جامعهموظف 

 .(3: 1385 ،به نقل از منوچهري و نجاتي حسيني ؛1996
شهروندي به لحاظ روند تاريخي دو رويكرد مشخص را در بررسي مفهومي

ن ت. ايتوان از يكديگر تمييز دادكه در تبيين شهروندي دموكراتيک داراي اهميت اسمي

 دو رويكرد عبارتند از: 

اي نسبت به شهروند در اين رويكرد عمدتاً تصور منفعالنه: رويكرد سنتي( الف

كه بويژه بوسيله نهادهاي تربيتي و  - وجود دارد و تنها از طريق جريان جامعه پذيري

گردد. به سوي وفاداري به كشور و دولت خود ترغيب مي - شودخانواده انجام مي

ت. هاي ملي اسپرداختن به تاريخ و سنت ،ات مطروحه در اين رويكردعمده موضوع

كند تا نقش منفعل خود را در جامعه به عهده اين جريانات شهروندان را آماده مي مهه

وجه  ،به عبارت ديگر .(99: 1385 ،چوكده به نقل از فتحي و واحد :2004 ،گيرند )دي

نامد. در اين معنا شهروند مي« 1فت شدهعضويت دريا»هابرماس  انفعالي همان است كه

روابط  ،اي برخوردار است و مشاركت چنداني در نهادهااز وضعيت حقوق تعريف شده

  .(50: 1386 ،نياهايي كه تضمين كننده ثبات آن وضعيت است ندارد )فاطميو رويه

در اين رويكرد برخالف رويكرد نخست براي شهروند نقش  رويكرد فعال:ب 

 هاي زيادي وجود دارد اين رو همواره فرصت شود. ازاي در نظر گرفته ميفعاالنه

توانند درصدد بررسي موضوعات مهم روز و اشاعه فرهنگ كه در آن شهروندان مي

                                                 
1. Received Membership  
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سرز و د )ملي و حتي جهاني برآين ،جويي در اصالح جامعه در سط  محليمشاركت

 وجه فعا  شهروندي از ديدگاه .(282: 1387 ،به نقل از جاويدي و عالي :2005 ،هبرت

باشد. در اين معنا شهروندي مستلزم مشاركت مي« 1هضويت كسب شدع»هابرماس 

: 1386 ،نياسازد )فاطمياي است كه هويت او را ميفعا  و جذ  شدن فرد در جامعه

هركسي حق دارد عقايدش را آزادانه بيان كند و  ،اين رويكردهمچنين با توجه به .(51

 ،لوستيو و اپيسد )هايي ارائه و پيگيري نمايهاي خود را در قالب چارچو ديدگاه

شهروند خو  و فعا   ،در واقع .(282: 1387 ،به نقل از جاويدي و عالي :2003

مشخص كننده افرادي است كه به طور كامل در تعهدات عضويتي درگير هستند. اين 

هاي دين و انجمن ،مدرسه ،امعهنوع از شهروندي به معناي وفاداري براي خدمت به ج

   .(51: 1386 ،نيا: به نقل از فاطمي2001 ،سياسي است )ويال

شهروندي از سه عنصر مكمل و جدايي ناپذير تشكيل  ،با توجه به رويكرد دوم

شود. نخست مبتني است بر آگاهي به مجموعه حقوق و تكاليفي كه از سوي دولت مي

كه از كوشش  ،بر يک رشته رفتارهاي مدني واقعيمبتني است  دومواگذار شده است. 

ساده كسب اطالعات درباره مسائل روز مبارزاتي يا انتخاباتي تا انداختن ورقه رأي در 

شهروندي مبتني است بر وجود يک نظام  ،و بويژه سومشود. صندوق آراء را شامل مي

چون روحيه  ،بخشديک اعتقاد اخالقي كه به آن معنا و ارزش و بها مي ،هاارزش

 ت.توان تا حد محاسبه ساده سوددهي تنز  داد. حاكميت با مردم اسدموكراتيک را نمي

بايد عظمت اين اصل را درک كرد و ارزش نهاد كه هر فرد خاص براي درک آن تا 

براساس رويكرد  ،شودهمچنان كه مالحظه مي .(174: 1376 ،حدي مشكل دارد )ارمه

تواند ها از قبيل تفكر انتقادي ميبسياري از فعاليت برخورداري شهروندي از ،دوم

ضرورتي مهم در مشاركت فعاالنه و مؤثر آنان در جامعه دموكراتيک محسو  شود. در 

                                                 
1. Achieved  Membership 
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مورد توجه  ،ه عنوان موضوعي مهمبشهروندي دموكراتيک  ،نتيجه در رويكرد دوم

  .(282: 1387 ،باشد )جاويدي و عاليمي

 

 شهروندي دموكراتيك

هاي كامالً جديد در تاريخ است. زيرا تا مدت براستي مفهومي ،1دي دموكراتيکشهرون

مديد زنان و بردگان از زندگي سياسي محروم بودند. شهرهاي يونان باستان مركزيت 

آنها ايده و هسته مركزي شهروندي  ،با اين وجود ،هاي واقعي نداشتنددموكراسي

 ,Broadbent)) روز براي ما به جا مانده استدهند كه تا به امدموكراتيک را به ما مي

 ،يافتن الگوي نه كامل اما دست كم قابل پذيرش از شهروندي دموكراتيک .2 :2002

ه رقابت بار آساني نيست. غربيان كه از مدتها پيش ك ،هاي قديميحتي در دموكراسي

وازه آ و ههاي انتخاباتي و مبارزه يا همكاري خوگرفتمشورت ،مباحثات سياسي ،احزا 

گويد كه زمان زيادي طو  كه در اين زمينه قابليت خاصي دارند. تاريخ مي اندهيافت

 ،رمها)د كشيده تا اگاهي شهروندي به عنوان يک آگاهي تا حدي منسجم پديدار شو

كانون توجه بر رشد  ،در ديدگاه شهروندي دموكراتيک ،در واقع (.166: 1387

ي شناختي از قبيل تفكر هامهارتكراتيک و برخي هاي مربو  به فرايند دموآگاهي

ي فرايند گروهي قرار دارد تا امكان مشاركت در هامهارتها و حليل ارزشت ،انتقادي

آن چه تمام شهروندان دموكراتيک در آن (. 88: 1387 ،ميلر) دموكراسي فراهم شود

راي اتخاذ اي منصفانه بعهد به ارزش دموكراسي است به عنوان رويهت ،اندسهيم

دهد يا درباره اموري كه تمام زندگي شان را تحت تأثير قرار مي ،هاي جمعيتصميم

 (. 20: 1386 ،جيكوبز) تبراي تنظيم كنش متقابل ميان شهروندان ضروري اس
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 شهروندي دموكراتيك: پديده چند معنايي

است.  توصيف شده 2چند معنايي و 1شهروندي دموكراتيک به عنوان يک مفهوم چالشي

كه از  ،شهروندي هميشه يک موضوعي است متعلق به اجتماع ،از درون ،در هر حا 

زيرا  ،گردد. شهروندي هميشه يک بعد سياسي داردها آغاز ميحقوق و سياست

شهروندي بر احترام به  ،كنندگي قانون را دارند. در اروپاشهروندان توانايي تعيين

(. (Starkey, 2002: 7وضع قوانين مبتني استهاي اساسي و آزادي ،حقوق بشر ،عدالت

 ،همان گونه كه شوراي اروپا شهروندي را به عنوان امور مرتبط به مشاركت گسترده

كند. شهروندي دموكراتيک انصاف و انسجام تعريف مي ،نزديكي ،همبستگي اجتماعي

ط ها و تدارک فعا  مزايا و اعما  شهروندي مرتبارزش ،فرهنگ ،مشاركت ،به جذ 

 (يأمچون ر)ه هاي ساده تشريفاتيدر حاشيه قرار دادن و پرسش ،است و نه اخراج

 (. 306: 1388 ،)استارگي

نخستين كسي است كه به مفهوم شخصيت در عرصه سياست و حكومت  ،السو 

 دانست:پرداخت. وي شخصيت يا منش دموكراتيک را داراي چهار ويژگي مي

 ؛روابط گسترده با ديگرانبازبودن و اجتماعي بودن در نتيجه   -

 ؛ها و نيازهايي كه مورد توجه و طلب ديگران نيز هستترجي  ارزش  -

 ؛ها همراه با اعتماد به نفساعتماد به نيک سرشتي بنيادي انسان  -

 .رسوخ اين سه ويژگي به ناخودآگاه فرد  -

يان مجامعه دموكراتيک نيازمند شخصيت دموكراتيک است و  ،بنا به نظر السو 

 .(103: 1384 ،بشيريه) دو روابط متقابلي وجود دارآن د

داند كه شخصيت دموكراتيک را توصيف آن سنخ از افرادي مي ،مارتين ليپست

هاي داوطلبانه مشاركت دارند. محل كار و انجمن ،فعاالنه در سياست دموكراتيک

در فرد كه  داند از تمايالت و خلق و خوي دايميويژگي اين شخصيت را عبارت مي

                                                 
1. Contested  

2. Polymeans 
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هايي هستند كه ممكن كند. اين ويژگي كلي تر از نگرشها بروز ميبسياري از وضعيت

آن  ،هاي رأي دادن. تعريف ويمثالً نگرش ؛است به معدودي وضعيت مرتبط باشند

سنخ از شخصيت يا نشانگان شخصيتي است كه شخص را به طلب مشاركت در 

ها يا انجمن ،محل كار ،در سياست ساختار سياسي دموكراتيک و فرايندهاي دموكراتيک

دهد. شخصيت دموكراتيک در عين حا  ايجاد اين گونه ساختارها و فرايندها سوق مي

در اين ساختارها ميل به شكل گرفتن يا متحو  شدن دارد. مفهوم شخصيت دموكراتيک 

هاي واقع در همه بخش در .شودچه معموالً به سياست و حكومت محدود مي اگر

هاي محلي مشاركت شود: در سياست و حكومت )در هر سياستمعه ظاهر مياصلي جا

گاه در كسب و كار )كساني كه در دموكراسي محل كار مشاركت دارند( در گه ،دارند(

هاي داوطلبانه مشاركت دارند( و در هاي غيرانتفاعي )كساني كه در سازمانسازمان

 .(943: 1383 ،ليپست) خانوار و خانواده

شهروندي كه  ،كندگونه تعريف مي شهروندي دموكراتيک را اين ،يبسونجيمز گ

شخص مبي اعتمادي معين و  ،راجواز نظر سياسي مدا ،هاي فردي اعتقاد داردبه آزادي

مطيع  ،اردبه قدرت و رهبري سياسي دارد. در همان حا  به شهروندان معمولي اعتقاد د

يز به در مقابل دولت آگاه است و ناز حقوق خود   در عين حا ،و فرمانبردار است

 .(Gibson,1995 : 45د )محدوديت قدرت دولت به واسطه قانون اطالع دار

اروپا، تعريفي از شهروندي دموكراتيک را ارائه داده است: درباره  1كنسو 

، دسترسي، برابري و مسئوليت مشترک. شهروندي 2پيوستگي اجتماعي ،مشاركت بيشتر

، مشاركت است تا حاشيه 4است تا جلوگيري از ورود 3د شدندموكراتيک درباره وار

  ن(ثل رأي داد)مهاست تا موضوعات عملي ساده ، شامل فرهنگ و ارزش5نشيني

                                                 
1. Council  

2. Social cohesion  

3. Inclusion  

4. Exclusion  

5. Marginalization 
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 فعا  بودن به شكل فهم و عمل شهروندي است. شهروندان نيازمند شناخت  و

 ه آنها هايي كو ارزش هامهارتمسائل و رويه دموكراسي هستند و به  ،درباره نهادها

 نياز دارند ،اي و ملي تاثيرگذار باشندناحيه ،هاي محليكند تا بر رويهرا قادر مي

(starkey, 2002: 8) 

ورت تئوري نقش شهروند دموكرات به ص ،توان گفتبراساس آنچه بيان شد مي

متضمن داشتن سط  بااليي از آگاهي درباره  ،نقشن اي نخستبدين شرح است: 

رود كه درباره ماهيت سياست باشد. از شهروند انتظار مين ميسياست و طرز كار آ

 ت سياسيقعياگيري كند و در مورد وااخبار مربو  به آن را پي ،آگاهي كامل داشته باشد

 چارچوبي رود كه شهروند بايدانتظار مي ،قضاوتي منتقدانه اعما  نمايد. عالوه بر اين

ر دياسي داشته باشد. اين چارچو  منطقي براي قضاوت ماهيت جهت گيري مسائل س

نقش  غالباً ،شودهاي سياسي مدرن از وفاداري به يک حز  سياسي ناشي ميدموكراسي

وي شهروند دموكرات متضمن داشتن حس قابليت در مورد توانايي نفوذ و تاثير ر

تواند اثري روي رود كه شخص احساس كند كه ميتصميمات دولت است. انتظار مي

ر ند در ههروش ،داشته باشد. به عالوه ،كه در برابر رهبران سياسي قرار داردمسائل مهمي

نظر  در بدون ،نظام دموكراسي بايد احساس اطمينان عميقي به موسسات و قوانين دولت

 اين داشته باشد. فرض بر ،گرفتن موارد خاص اختالف عقيده در مسائل و تصميمات

 حبانبه صا نه لزوماً ،اساس حكومت باشد است كه چنين وفاداري بايد به بنيان و

آرم و ) هاي سياسي كه با آنان ممكن است اختالف عقيده داشته باشدها و مقامموقعيت

 (  248-247: 1376 ،سي مور

يک مرحله باالتر از شهروندي است و  ،شهروندي دموكراتيک ،با اين تفاسير

ضمن آگاهي در  ،واقعشود. درشهروند خودش در جهت تحقق حقوق خويش فعا  مي

كشور  گيرد تا در اداره عمومياقدام عملي صورت مي ،هاي الزمجهت ايجاد ظرفيت

تقاضاي حقوق  ،آيند و به عنوان شهروندتالش كند. شهروندان با توانمندي خاصي مي

كنند. درواقع شهروندان بايد بدانند چطور در اداره هاي خودشان را مطرح ميو آزادي
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نقش خودشان را محدود به شركت در انتخابات  ،ر نقش داشته باشندكشو عمومي

ندانند و نظارت بر نهاد قدرت را فراتر از صرف شركت كردن در انتخابات تلقي كنند. 

كشور در حوزه شهروندي  هاي مشاركت افراد در اداره عموميهمه اشكا  و شيوه

  .(7: 1385 ،سالمي)اشود دموكراتيک مطرح مي

هايي ها و فعاليتكند كه به رويهدموكراتيک اين موضوع را ايجا  مي شهروندي

تجهيز بهتر جوانان و بالغان است توجه شود تا ايشان با بكار بستن حقوق ن كه هدف آ

به صورت فعالي در زندگي  ،هايشانخود در جامعه و به عهده گرفتن مسئوليت

(. شهروندان 306: 1388 ،استارگي به نقل از: 1999 ،فورستر) دموكراتيک شركت نمايند

ها و هاي دموكراتيک مطلع شده و صالحيتمشكالت و فعاليت ،نياز دارند كه از نهادها

اي و منطقه ،ايشان اجازه مفيد بودن و تأثيرگذاري بر برنامه محلي هايي را كه بهارزش

دموكراتيک در فرايند شهروند (. 307: 1388 ،استارگي) كسب نمايند ،دهدملي را مي

كند كه در ميان آنان آگاهي و درک بيشتر شخص كيفيات مشخصي را كسب مي ،شدن

نظم سياسي حاكم و اعما  رهبران آن  ،سياست و اعتماد ضمني كمتر به موسسات

باشد. پيشرفت فكري به وضوح يكي از منابع كسب خصوصيات خاص نقش مي

ع ممكن براي اين صفات نبوده و اين تنها منب هر چند كه ،شهروند دموكراتيک است

رم و سي )آتعدادي خصوصيات ديگر نيز هست كه منشأ آنان هنوز معلوم نشده است 

البته نبايد فراموش كرد كه تنها با ايجاد افكار دموكراتيک در  .(254-253: 1376 ،مور

ري توان انتظار شهروندان دموكراتيک را داشت چرا كه ممكن است بسياافراد لزوماً نمي

اما در  ،از مردم يک جامعه به درک قواعد دموكراسي و افكار دموكراتيک دست يابند

پس تبديل افكار دموكراتيک به  ،رفتار خود با شهرونداني با سلوک دموكراتيک نباشند

(. 172: 1376 ،رمها) هاي شهروند در جامعه مدني استرفتار دموكراتيک نيز از ويژگي
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مشاركت همه  ،دموكراتيک شود ،محتواي شهروندي اين كهاما در نهايت براي 

 .(208: 1381 ،الكس)فشهروندان در حد توانايي شان ضروري است 

 

 ابعاد شهروندي دموكراتيك

 2و رفتاري 1نگرشيآن را در دو بعد  ،در تبيين شهروندي دموكراتيک ،پارک و شين

 (.park&shin, 2003: 19) تفكيک نمودند

دو شاخص كلي است كه  شامل دموكراتيك،بعد نگرشي شهروندي ف ال

 )ibid :19) 4قانون مداري يا قانون گرايي (2 3نگرش به دموكراسي (1عبارتند از: 

( خالفنگرش به دموكراسي: عبارت است از ارزيابي مثبت )موافق( يا منفي )م (1

ي تخابافراد از حكومت دموكراتيک. اين حكومت، حكومتي است كه در آن: رهبران ان

ن هاي سياسي آزاد باشند، آزادي بيا، حكومت كردن حقي همگاني باشد، تشكلباشند

 وهي عبدالل) وجود داشته باشد و انتخابات به صورت آزاد و منصفانه برگزار شود

 (. 17: 1385حسين بر، 

ق منط گرايي در جامعه به منزله پذيرشقانون مداري : قانون پذيري و قانون (2

اين امر  ر فعاليتي بتواند به شكل قانوني صورت پذيرد.قانون است. بدين معنا كه ه

ها سانان ،مستلزم آن است كه در هر مقطع از پويايي و تحرک جامعه و به تناسب آن

به  ،90: 1987كلمن، ) قانون مدار و قانون پذير باشند و رفتارشان جلوه كامل آن باشد

 . (14-13: 1389 ،نقل از دانايي فرد و آذر و صالحي

                                                 
1. Attitudinal  

2. Behavioral  

3. Democracy  as an idea 

4. The rule of law  
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 نيزبر سه شاخص كلي داللت دارد: عد رفتاري شهروندي دموكراتيك،بب 

.) ,park & shin   3( مشاركت سياسي3  2بخشي سياسي اثر (2 1درگيري سياسي (1 

2003: 19)  
هاي ناشي درگيري سياسي: ورود شهروند به عرصه سياسي جامعه و مشغوليت (1

ند در حكومت دموكراسي لقي نمود. نقش شهروتتوان درگيري سياسي از آن را مي

گيري، صميمكه فرد نقش فعالي در مشاورات سياسي داشته و در رده ت ،كندايجا  مي

شود، مانند رأي قرار داده ميخصوصا در مراحلي كه مسائلي به معرض قضاوت عمومي

و  آرم) گيري در مجامع اختياري با مشخصات سياسي و يا نيمه سياسي، شركت كند

 (. 248-247: 1376سي مور، 

هاي معرف شهروندي دموكراتيک به اثربخشي سياسي : يكي از شاخص   (2

كه به احساسي كه شخص داراي  ،عنوان يک عنصر كليدي اثر بخشي سياسي است

 ,Gibson) گيري در جامعه است، اشاره داردتوانايي تأثيرگذاري بر فرايندهاي تصميم

توانند كنند ميي كه افراد احساس ميه عقيده راش، اثربخشي يعني ميزانب(. 34 :1995

كه اساساً بسته به پايگاه اجتماعي اقتصادي و ضريب هوشي،  ،در سياست تأثير بگذارند

 (. 10: 1385) دكنفرق مي

مشاركت سياسي: هسته كانوني شهروندي دموكراتيک، مشاركت سياسي است   (3

اي بازيگران سياسي، خط هكه به عنوان قصد انجام فعاليت براي تأثيرگذاري بر فعاليت

ن ابرتسور(. Gibson,1995: 45) ها و امور مربو  به ساختار دولت اشاره داردمشي

(، مشاركت سياسي را با دموكراسي همسو دانسته و آن را در امكان و گستره به 1993)

 كند، براين اساس مشاركت سياسي معموالًهاي سياسي جست و جو ميكارگيري كنش

سي شهروندان به حقوق دموكراتيک معمو  در فعاليت سياسي كه به طور به دامنه دستر

                                                 
1. Political involvement  

2. Political  efficacy  

3. Political  participation 
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: 1390ه نقل از: غفاري و زرين كاوياني، ب) شودقانوني استحقاق آن را دارند، اطالق مي

92 .) 

براساس آنچه بيان شد بعد نگرشي شهروندي دموكراتيک كه شامل نگرش به 

 يت شهروندان ازبه ذهن ،مداري استو قانون هاي رسميموازين و نظارت ،دموكراسي

گردد؛ بدين معنا كه شهروندان با توجه به كنند برمياي كه در آن زندگي ميجامعه

ا اين ساخت مطلو  يازهاندهتا چ اين كهارزيابي كه از ساخت حكومت خود دارند و 

تدوين  است مردمازه برپايه قوانين و اصو  برخاسته از خواندهنامطلو  است و يا تا چ

قايد و عجنبه ذهني داشته و به  ،عدبباشد. در واقع اين شده و قابل اجراست متفاوت مي

ل ها و ذهنيت آنان اشاره دارد. اما بعد رفتاري شهروندي دموكراتيک به عمنگرش

توانند در كنند مييعني شهروندان در درجه نخست احساس مي ؛گرددشهروندان بر مي

مبناي اثري داشته باشند و بر نند نسبت به تصميمات آن سهم وكاي كه زندگي ميجامعه

هاي سياسي شركت داشته باشند. با توجه هاي مربو  به سياست و رويهآن در فعاليت

عنا مو رفتاري در امتداد يكديگرند بدين  دو بعد نگرشي ،توان گفتاين مطالب ميبه

بي ارزيا عقيده به دموكراسي ودر ابتدا ايمان و ک كه؛ بعد نگرشي شهروند دموكراتي

ادگي ي آممثبت يا منفي بودن شركت در يک عمل جمعي را در فرد القاء كرده و به نوع

ه بفرد را  ،بعد رفتاري ،عددهد و در مرحله بذهني نسبت به آن را در فرد شكل مي

د كند. در واقع اين دو بعشركت در عمل جمعي و مشاركت در امور جامعه هدايت مي

 يكديگر هستند و بعد نگرشي شهروندي دموكراتيک كه امري ذهني است به مكمل

 حسو معنوان پيش نيازي براي بعد رفتاري آن كه عمدتاً امري عيني و ملموس است 

گردد گردد. به عبارت ديگر هماهنگي در دو بعد نگرشي و رفتاري موجب ميمي

د اطراف درصدل ه مسائشهروند دموكرات در درجه او  با آگاهي و شناخت نسبت ب

 .حل مسائل با پيگيري و شركت فعا  در آن برآيد

بعد  ،با توجه به ابعاد دوگانه شهروندي در زمينه حقوق و تكاليف ،از سوي ديگر

توان در چارچو  حقوق شهروندان قرار داد و بعد نگرشي شهروندي دموكراتيک را مي
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هاي نگرش به هروندي؛ يعني مؤلفهرفتاري شهروندي دموكراتيک را در زمينه تكاليف ش

به نوعي حقوق شهروندان را  ،و قانون مداريهاي رسميموازين و نظارت ،دموكراسي

ازه براي اندهكند و بيانگر اين مسئله است كه تا چدر چارچو  قانون تعيين مي

هاي سياسي و حضور آنان در صحنه سياست شهروندان حقوقي را در جهت فعاليت

اثر بخشي سياسي و مشاركت  ،هاي درگيري سياسيمؤلفه ،از طرف ديگر قائل است و

يعني شهروندان دموكرات با توجه  ،سياسي تا حدودي بيانگر تكليف شهروندي هستند

گردند و تكليف دارند به كسب حقوق تعيين شده و رعايت آن در نظام سياسي ملزم مي

 هاي سياسي مشاركت داشته باشند.كه در فعاليت

 

 

 ناظر بر تكاليف ظر بر حقوقان

 

    

 

 

 

 ابعاد دوگانه شهروندي دموكراتيك -1شكل 

 

  سرمايه اجتماعي 
دهند كه سرمايه ميهاي اخير نشان بررسي ،با گسترش كاربرد مفهوم سرمايه اجتماعي

 ،آموزش حكمراني ،مشاركت در رأي دهي ،نظير اجتماعي برروي موضوعات سياسي

 :Lee, 2008)و اطمينان در نهادهاي سياسي تأثير گذار است  ندي دموكراتيکشهرو

584.) 

 دموكراسيبهنگرش

 قانونمداري 

 درگيري سياسي 

 مشاركت سياسي

 ها رسمينظار  بعد نگرشي  شهروندي دموكراتيک  بعد رفتاري  اثربخشي سياسي 
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 وجود سرمايه اجتماعي كليد استقرار جامعه مدني و حيات شهروندي است و

 ،حاجي پور) باشدميي مانع اساسي بر تأسيس و استقرار آن عفقدان سرمايه اجتما

تواند در زمينه شكل اي مدني ميهبي گمان سرمايه اجتماعي و انجمن(. 148: 1385

 منتقد ،کهاي دموكراتيبرخوردار از اعتماد به نفس و ارزش ،گيري شهروند آگاه و توانا

ها و دلبسته به مشاركت مدني و آگاه به راه ،و جدي در پيگيري حقوق شهروندي

 دانبسيار اثرگذار باشد. افزايش شمار شهرون ،هاهاي اعتراض و ابراز خواستهشيوه

ي بر پيش شرطي مهم براي اثرگذاري سرمايه اجتماع ،و كيفي توانمند از ديد كمي

د زيرا حكمراني خو  و پاسخگويي حكومت در خال پدي ،حكمراني خو  خواهد بود

 (.142سردارنيا: ) گيرداي با شهروندان آگاه و توانمند پا ميبلكه در جامعه ،آيدنمي

عم از عالمان سياسي و )ازان سرمايه اجتماعي در مطالعات اخير بيشتر تئوري پردا

اعتماد ميان اعضاي  ،بر دو عنصر اصلي اين مفهوم تاكيد دارند: نخست ن(جامعه شناسا

 ،ي اجتماع. اين عناصر با چيزي كه رازنفيلدهاو ديگري مشاركت در سازمان ،اجتماع

 ،ليد )مطابقت دار ند،اهناميد 2و مشاركت مدني 1مسنر و باومر به ترتيب اعتماد اجتماعي

 .مان(ه

و ميد كتوان گفت كه سرمايه اجتماعي داراي دو بعميبا پيروي از اين ديدگاه 

 باشد: ميكيفي 

ه چسرمايه اجتماعي يک كميت است؛ يعني در جامعه هر  ،از نظر بعد كمي (1

دولتي ري غيهاسازمان ،ي داوطلبانه يا به عبارتيهامشاركت بيشتر باشد و تعداد انجمن

                                                                                بيشتر باشد سرمايه اجتماعي نيز بيشتر خواهد بود.                     

بايد اذعان داشت كه سرمايه اجتماعي داراي بعد كيفيتي  ،نظر بعد كيفي از (2

بايست ميزان همبستگي و درجه ميه اجتماعي براي برآورد جامع سرماي ت.اسميمه

                                                 
1. social trust 
2. civic engagement 
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احساسات مثبت و به طور كلي بعد  ،اعتماد متقابل بين كنشگران ،انسجام درون گروهي

 .(6: 1384 ،چلبي و مباركي) ذهني آن نيز مدنظر قرار گيرد

اركت )مش و بعد عيني آن (اعتماد اجتماعيبعد ذهني سرمايه اجتماعي ) ،بنابراين

د شوند كه از يک سو افراه شاخص و مهم سرمايه اجتماعي محسو  ميدو مؤلف (مدني

زند و از هاي اجتماعي به يكديگر پيوند ميجامعه را براي مشاركت بيشتر در گروه

 كند. ها را بيشتر ميسوي ديگر هنجارهاي مبتني بر اعتماد انسجام درون گروه

 

 اعتماد اجتماعي و شهروندي دموكراتيك
الن و ك الزمه و تسهيل كننده تعامالت انساني در هر دو سط  خرد ،ياعتماد اجتماع

ان و مبين ميز در واقع يک نگرش مثبت به فرد يا امري خارجي است باشد.مياجتماعي 

همين  از. (269: 1383 ،عباس زاده) يمهست اي است كه با آن مواجهاز پديده ،ارزيابي

(. 249: 1386 ،زتومكا) تموكراسي اسشر  ضروري براي جامعه مدني و د ،رو اعتماد

اليت ي فعدموكراسي نيازمند مشاركت است. دموكراسي به شهرونداني فعا  و آماده برا

شاركت د. مهاي دموكراتيک جامعه مدني نياز دارها و سازماندر نهادها و نيز انجمن

ميزاني  بهها و غيره نياز وجود انجمن ،خودگرداني ،شهروندان مانند شركت در انتخابات

ها دارد. هاي آنمنصف بودن حاكمان و اثربخشي بالقوه تالش ،از اعتماد به نظام سياسي

يل به براي ن ديگر است. مردميكبه وجود اعتماد شهروندان نسبت به نياز  ،عالوه بر اين

يگر بايد به همد ،ها نيستنداهدافي كه با تالش شخصي شان قادر به دستيابي به آن

 . (265همان: ) هستندبراي اين نيازمند اعتماد نسبت به يكديگر  بپيوندند كه

تمركز بر سط  خرد سرمايه اجتماعي است.  ،در توسعه شهروندي دموكراتيک

هاي اجتماعي كه با اين قضيه داللت دارد كه قرار گرفتن در شبكهسرمايه اجتماعي به

ي و فعاليت سياسي منجر اي براي دموكراسه پشتوانهب ،هنجارهاي اعتماد القاء شده

گونه كه رابرت پاتنام در تحليلش از عملكرد  مانه(. park&shin, 2003: 8د )شومي
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جامعه مدني را از طريق مفهوم سرمايه اجتماعي با  ،هاي محلي در ايتاليا به وضوحدولت

هاي هاي انجمنانبوهي از شبكه ،گويددهد. وي ميدولت دموكراتيک پيوند مي

آورند و سرمايه اجتماعي را همراه با هنجار تعامل و اعتماد به وجود مي ،داوطلبي

آورند كه در نهايت به هايي از ارتباطات اجتماعي را براي فعاليت مدني فراهم ميشبكه

ها نه تنها براي فراگيري شود. اين انجمنتاثير بر عملكرد نهادهاي دموكراتيک منجر مي

هاي كنند بلكه هنجارها و ارزشاعضايشان كمک ميو منابع مشاركتي به  هامهارت

چارچو  و چگونگي  ،هادهند. ظاهراً انجمنها آموزش ميدموكراتيک را نيز به آن

معتقد  ،پاتنام(. Ibid: 4) كنندعاليق شهروندان را براي دموكراتيک شدن تسهيل مي

 ند موجب توامردان و نخبگان سياسي مياست كه جلب اعتماد بين مردم و دولت

ر ها بيشتگر شهروندي به ديگران اعتماد كند آند. اتوسعه سياسي و دموكراسي شو

 ،مالحسني) داشنبتوانند از روي ميل درخواست همكاري و فعاليت اجتماعي داشته مي

1381 :56). 

 

 مشاركت مدني و شهروندي دموكراتيك
رود يک ر مياست كه انتظاهايي ها و فعاليتظرفيت ،هامشاركت مدني بيانگر توانمندي

ه اداره بتعهد و الزام خود را  ،هاواند به كمک آنها را دارا باشد و بتشهروند آن

 ،طالب زاده و فتحي) دنشان ده به طور عملي ،اي كه خود عضوي از آن استجامعه

1381 :216). 

 هاي داوطلبانهمكاتب سرمايه اجتماعي عقيده دارند كه مشاركت مدني در انجمن

داوطلبانه در  سازند. فرض بر اين كه انجمنپايه و اساس اجتماعي دموكراسي را مي

هاي داوطلبانه به وجود چندين انجمن ،كنندميل تشكيل و گسترش اجتماعي مختار عم

كند. به دموكراتيک كمک مين ي شهرونداهامهارتتحريک رفتار سياسي و باال بردن 

هاي داوطلبانه به توسعه شاركت مدني در انجمنم ،توافق به عمل آمده كه ،عالوه
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مثل: اغماض نسبت به عقايد و اعما   ؛شودها و محسنات دموكراتيک منجر ميارزش

از طريق آموزش  ،احترام براي نظرات مخالف ،صل  دوستي ،يپذيرمسئوليت ،سايرين

كارگزاري  هاي داوطلبانه به عنوانسازمان ،ر سط  جمعيد( Lee, 2008: 584) و تربيت

كنند كه افكار گوناگون اعضاء را خالصه و نمايندگي كرده و به عنوان حلقه عمل مي

سازند و كنند كه حكومت شوندگان را به حكومت كنندگان مرتبط مياتصالي عمل مي

 (.220: 1387 ،فوري و جعفريغ) .دكننمشاركت اجتماعي فعا  شهروندان را تسهيل مي

هاي فعاليت داوطلبانه اعتماد و شبكه ،(1910)و ميل  (1968)به عقيده توكويل 

وزش آم»وسيله ن هاي داوطلبانه را به عنواانجمن ،آورند. ميلتعاون را به وجود مي

 دموكراسي« مدرسه آزاد و بزرگ»گرفت و توكويل بدان به عنوان در نظر مي« ذهني

 ،ودرروكنش متقابل ر ،در مد  توكويلي(. 69: 1387 ،نيوتن) امريكايي اعتقاد داشت

ن هاي داوطلبانه را كه براي ايجاد هنجارهاي دموكراتيک در بين شهرونداسازمان

 ،ها به شهروندان فضيلت شهرونديكند. آنسازماندهي مي ضروري است به طور رسمي

اد ياندهي را بحث و سازم ،ي دموكراتيکهامهارت ،بستانو بده  ،توافق ،مدارا ،اعتماد

كت در مشار ،دوتوكويل و جان استوارت ميل ،(.در جايي ديگر71 ،انهم) ددهنمي

تلقي  ،شهروندان دموكراتيک« موزشآ»براي  «دارسيم»هاي مدني را به عنوان انجمن

آورند. ها افراد منزوي را گردهم مياين انجمن ،در واقع(. 33: 1384 ،تاجبخش) دكننمي

شده و به سوي يک هدف واحد  ديکشود افراد متفرق به هم نزيک انجمن باعث مي

فضايل مدني را  ،هانسجام بخشيدها به زندگي عموميحركت كنند. بدين ترتيب انجمن

 (.225: 1387 ،غفوري و جعفري) دكننهاي دموكراتيک را تثبيت ميتحكيم و ارزش

هـاي داوطلبانـه عضـويت    دهند كه اشخاصي كه در سازمانميآلموند و وربا نشان 

ـ    ي تصميمهامهارتنجا كه دارند از آ  انـد هگيري و سـازماندهي دموكراتيـک را يـاد گرفت

ر نيتجـه آنهـا درجـه    د ،يابندميتر به سوي هنجارهاي حمايت از دموكراسي سوق سريع

باالتري از صالحيت در امور سياسي را به نمايش گذارده و از حـد متوسـط شـهروندان    

ز اين گذشته مطابق بـا نظرآنهـا   ا(. Lee&Glasure, 2007: 104د )مشاركت بيشتري دارن
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ها و درگيـري در سـازمانهاي اجتمـاعي از طريـق القـاي عـادت بـه        عضويت در انجمن

آورد كـه الزمـه شـهروندي    مـي همكاري و تعامل در اعضـا تعهـد مـدني را بـه وجـود      

 (Park&shin, 2003: 8د )شوميدموكراتيک محسو  

رود افراد در گرفته باشد انتظار مياگر جامعه مدني شكل  ،پاتنام معتقد است

ها احساس آن ،اي فعاليت داشته باشند و در اثر آنهاي مشاركت مدني گستردهشبكه

 ،به كارآمدي قانون ايمان داشته باشند ،رضايت بيشتري از زندگي خود داشته باشند

بار هنجار معامله متقابل به ميزان زيادي در آن جا يافت شود و شهروندان پيگير اخ

شهروندان مناطق غير  ،هاي مشاركت مدنير حالي كه در غيا  شبكهد. دجامعه باشن

شارع ) كنندبيگانگي و استثمار شدگي مي ،مدني در امور سياسي خود احساس ضعف

هاي داوطلبانه به دو طريق بر وي بر اين نظر است كه انجمن(. 228-227: 1388 ،پور

ها بر مشاركت كنندگان و يعني آثار دروني انجمن گذارند؛كاركرد دموكراسي تاثير مي

هاي ها به عنوان كانا آثار بيروني شان بر نظام سياسي است. آثار بيروني انجمن

كنند. جايگزين موثر عمل كرده و پيوند نهادي را بين اعضاء و نظام سياسي فراهم مي

خرد ارتبا  پيدا ها به دقت به تشكيل سرمايه اجتماعي در سط  آثار دروني انجمن

كنند و از القاء ميهمبستگي و شور عمومي ،ها به اعضاء عادت همكاريكند. انجمنمي

از  ،آموزندطرف ديگر تاثير اجتماعي شدن دارند و مشاركت كنندگان عادت قلبي را مي

 ها،مهارتطرف ديگر تاثير آموزشي دارند. مشاركت كنندگان )اعضاي فعا ( 

آورند كه براي دموكراسي مهم است و اين هايي را به دست ميها و قابليتصالحيت

دانش ممكن است در مورد موضوعات سياسي خاص يا چگونگي كاركرد نهادهاي 

از طريق مدني در  ،ها يا چگونگي مباحثه و حل مسائلچگونگي اداره سازمان ،سياسي

هاي دروني رسهمد»ها به عنوان موضوعات گوناگون باشد. بنابراين اغلب از انجمن

هاي مدني روابط عاطفي را كه براي نهادهاي ياد شده است. انجمن« دموكراسي

 ،غفوري و جعفري) كنندتقويت مي ،دموكراتيک باثبات و كارآمد ضروري هستند

ها ممكن است سطوحي از دموكراسي را تقويت مشاركت در اين انجمن(. 226: 1387
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 مردمي ،كنندفرايندهاي دموكراتيک چگونه كار ميآموزند كه كنند؛ زيرا شهروندان مي

توانند به سوي فعاليت در احزا  سياسي مي ،كنندها دخالت ميكه فعاالنه در انجمن

 (.227: 1387 ،غفوري و جعفري) حركت كنند

ها و مكتب سرمايه اجتماعي مدعي است كه شبكه انبوهي از انجمن ،در واقع

اي را در تحكيم نقش برجسته ،به صورت توأمان اعتماد اجتماعي كامالً گسترده

مايه اجتماعي از طريق اعتماد و سر ،هاي اجتماعيعلقه كنند.دموكراسي ايفا مي

مک به حفظ دموكراسي ك ،تأثيرگذاري بر كميت و كيفيت مشاركت سياسي شهروندان

ق هاي داوطلبانه از طريدر انجمن هاي رسميعضويت ،كنند؛ يعني از يک طرفمي

 كند به طوري كه مشاركت افرادافزايش ميزان مشاركت سياسي به كميت آن كمک مي

اده و عادت داحساس وظيفه و وابستگي متقابل را افزايش  "هاي مدنيانجمن"در 

هاي سرمايه قيود و الزام ،از طرف ديگر ،كندمشاركت را در شهروندان تقويت مي

: 1387 ،غفوري و جعفري) بگذارد يت تاثيركيف –تواند بر ماهيت مشاركت اجتماعي مي

229 .)  

 

 چارچوب نظري 

شهروندي دموكراتيک مطابق با نظريه مارشا  و در تقسيم بندي سه بعدي شهروندي در 

نظر مارشا  قرابت معنايي  با شهروندي سياسي مورد ،سياسي و اجتماعي ،ابعاد حقوقي

ه به دارا بودن حقوق سياسي در واقع شهروندي دموكراتيک با توج نزديكي دارد؛ در

هايي است كه در حيطه سياسي به دنبا  مشاركت فعا  در امور و تصميم گيري ،جامعه

خواهان شركت فعا   ،هاي سياسيباشد و با شناخت مسائل گوناگون و آگاهيمطرح مي

شهروندي دموكراتيک دو بعد  ،ه براساس نظريات پارک و شينت. كدر امور جامعه اس

گيرد و بعد نگرشي آن كه بيشتر جنبه ذهني دارد را و رفتاري را در بر مي نگرشي
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توان در ارتبا  با حقوق شهروندي و بعد رفتاري آن كه جنبه عيني دارد و به نوعي مي

توان در ارتبا  با وظايف و تكاليف شهروندي دهد را ميعملكرد شهروندان را نشان مي

 تبيين نمود. 

ه كز يكسو اهميت بسزايي ا ،مفهوم شهروندي دموكراتيک اي ازبا چنين تلقي

 ،ارددمعه شهروند دموكرات در استقرار و دوام دموكراسي و در نتيجه رشد و توسعه جا

گردد و از سوي ديگر نقش سرمايه اجتماعي در بسط و گسترش آن در آشكار مي

 شود. ميجامعه مشخص 

ندي دموكراتيک در اين تحقيق بر ايده اصلي رابطه بين سرمايه اجتماعي و شهرو

باشد. اين نظريه پرداز مطرح به خصوص در زمينه سرمايه پايه نظريات پاتنام مي

اثر مستقيم سرمايه اجتماعي را بر دموكراسي آشكار ساخته است. با توجه به  ،اجتماعي

 با ابعاد –اعتماد و مشاركت مدني  –هاي سرمايه اجتماعي ارتبا  نزديک بين مولفه

توان گفت: سرمايه اجتماعي مورد نظر مي -نگرشي و رفتاري  –شهروندي دموكراتيک 

كند. به توسعه شهروندي دموكراتيک نيز كمک مي ،پاتنام عالوه بر تحكيم دموكراسي

پاتنام در بيان نظريه اش درباره رابطه سرمايه اجتماعي بر دموكراسي به وجود توأمان دو 

ني در استقرار يا تحكيم دموكراسي اشاره كرده است؛ بدين مؤلفه اعتماد و مشاركت مد

توان گفت وجود اعتماد در ميان شهروندان به ارتبا  ترتيب با توجه به نظريه پاتنام مي

گردد و حضور در اين هاي مشاركت مدني منجر ميبيشتر آنان و شكل گيري شبكه

كند.   به جامعه تشويق ميهاي گسترده افراد را به مشاركت فعا  در امور مربوشبكه

برخالف نظريه پردازان قبلي كه تنها به بعد عيني سرمايه اجتماعي يعني  ،براين اساس

پوتنام به هر دو بعد عيني و ذهني يعني مشاركت مدني و  ،مشاركت مدني توجه كردند

توان اعتماد اجتماعي در رابطه با دموكراسي تكيه كرده است. درواقع بنا بر نظر پاتنام مي

در توسعه و رشد شهروندي دموكراتيک وجود هر دو بعد اعتماد و مشاركت  ،گفت

 مدني ضروري است.



  

 

 

 
 115      ... اجتماعي با شهروندي  بررسي رابطه سرمايه

عتماد و ا – به اعتبار آراء پوتنام مشهود است كه دو مؤلفه كليدي سرمايه اجتماعي

ن سهم بسزايي در روند گسترش شهروندي دموكراتيک دارند. بدي –مشاركت مدني 

ه هاي داوطلباناعتماد در سط  جامعه به شكل گيري انجمن صورت كه؛ وجود گسترده

هاي مشاركت مدني به و از طرفي وجود شبكه ،كندو ايجاد مشاركت مدني كمک مي

توجه  شود. از نگاهي ديگر باپرورش شهروندان آگاه به مسائل و امور سياسي منجر مي

ه مؤلفه جا ك از آن ،توان گفتبه ابعاد نگرشي و رفتاري شهروندي دموكراتيک مي

ر است و كيفيت روابط اجتماعي را در بس اعتماد بيشتر امري ذهني و نا محسو

و  ه دموكراسيبشامل: نگرش  –بعد نگرشي شهروندي دموكراتيک د توانمي ،گيردمي

 ،يشاركت مدنمبه دليل اين كه مؤلفه  ،از طرفي ديگر؛ و را توسعه دهد -قانون مداري 

هاي داوطلبي در جامعه هاي گسترده انجمناست و به شبكهامري ملموس و عيني 

ر بوكراتيک به احتما  فراوان درصدد توسعه بعد رفتاري شهروندي دم ،شودمربو  مي

اعتماد اجتماعي در بين  ،از يک سو ،توان نتيجه گرفتآيد. به طور كلي ميمي

جود و ،هتي ديگرز جو ا ،پروراندايمان به دموكراسي را در ذهن آنان مي ،شهروندان

دهد. موكراتيک سوق ميدآنان را به سوي اعما  رفتارهاي  ،هاي مشاركت مدنيشبكه

ر هاي تحقيق زير مطرح و مورد بررسي قرابر پايه ي مباني و چارچو  نظري فرضيه

 : دگيرمي

 

 هاي تحقيق فرضيه

 يابد.يسط  شهروندي دموكراتيک نيز افزايش م ،با افزايش سرمايه اجتماعي (1

 شـهروندي دموكراتيـک نيـز افـزايش     بعد نگرشـي  ،با افزايش اعتماد اجتماعي (2

 يابد.  مي
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شـهروندي دموكراتيـک نيـز افـزايش      بعـد رفتـاري   ،با افزايش مشاركت مدني (3

 يابد.مي

مد  نظري پـژوهش بـدين شـكل     ،ي تحقيقهاهمطابق با چارچو  نظري و فرضي

 قابل ترسيم است:  
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 مدل نظري تحقيق -2شكل 

 

 روش شناسي

قابل ذكر است جهت تدوين مباني و . است 1روش مورد نظر براي اين تحقيق پيمايش

-و با توجه به مرور منابع و تحقيقات پيشين از روش كتابخانه چارچو  نظري پژوهش

در اين تحقيق با استفاده از  هاتكنيک جمع آوري داده ايم.اسنادي( نيزه بهره گرفته) اي

 ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. 

 

 حجم نمونه  جمعيت آماري و

كه در پنج گروه علوم  ،باشندميدانشجويان دانشگاه تهران  ،جامعه آماري اين پژوهش 

پزشكي و پيراپزشكي و هنر مشغو  به تحصيل  ،علوم پايه ،فني و مهندسي ،انساني

                                                 
1. Survey 

 سرمايه اجتماعي

 اعتماداجتماعي 

 مشاركت مدني 

 اثربخشي سياسي

 مشاركت سياسي

 نگرش به دموكراسي

 قانونمداري

 بعد نگرشي

 بعد رفتاري

 شهروندي دموكراتيك 
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براساس  1نفر با استفاده از فرمو  كوكران 380 ،دانشجو 83695بودند. از تعداد 

گيري تصادفي ساده انتخا  متناسب با حجم و در نهايت نمونه ايهگيري طبقنمونه

 گرديدند. 

 

 سنجش و عملياتي كردن متغيرهاي پژوهش

ست اعريف پوتنام عبارت ت: سرمايه اجتماعي مطابق با سرمايه اجتماعيتعريف مفهومي

توانند ها كه ميهايي از سازمان اجتماعي چون، اعتماد، هنجارها و شبكهگيويژاز: 

 .(12-11: 1386 فيلد،) هبود دهندهاي تعاوني بكارايي جامعه را از طريق تسهيل كنش

 متغير سرمايه اجتماعي داراي دو بعدتعريف عملياتي سرمايه اجتماعي : 

 شامل اعتماد و بعد ساختاري آنشناختي و ساختاري است، كه بعد شناختي آن شامل 

 گويه سنجيده شدند. 15باشد. كه هريک از اين ابعاد با مشاركت مدني مي

گر اي است كه تسهيلاعتماد اجتماعي پديدهاعتماد اجتماعي :  تعريف مفهومي

 اره چيزيتوان احساسي تلقي كرد كه فرد يا افراد دربروابط انساني است. اعتماد را مي

د يا ه فربته آن چيزي كه تاييد شده است. اعتماد در واقع يک نگرش مثبت الب ؛دارند

عباس ) ايماي است كه با آن مواجهامري خارجي است و مبين ميزان ارزيابي، از پديده

 .(269: 1383زاده، 

ها و ظرفيت ،هامشاركت مدني بيانگر توانمنديمشاركت مدني: تعريف مفهومي

ها را دارا باشد و بتواند به كمک رود يک شهروند آنر ميهايي است كه انتظافعاليت

                                                 

1

)5/0)(5/0()96/1()05/0)(36958(

)5/0)(5/0()96/1)(36958(
380

22

2
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اي كه خود عضوي از آن است، به طور عملي تعهد و الزام خود را به اداره جامعه ،هاآن

 .(216: 1381طالب زاده و فتحي، ) دنشان ده

مطابق با تعريف گيبسون، شهروندي شهروندي دموكراتيك:  تعريف مفهومي

هاي فردي اعتقاد دارد، از نظر سياسي است كه به آزادي دموكراتيک، شهروندي

ا  حاعتمادي معين و مشخص به قدرت و رهبري سياسي دارد. در همان مداراجو، بي

ق خود حقو از  به شهروندان معمولي اعتقاد دارد، مطيع و فرمانبردار است، در عين حا

 ارددالع اسطه قانون اطدر مقابل دولت آگاه است و نيز به محدوديت قدرت دولت به و

(Gibson,1995: 45). 

متغير شهروندي دموكراتيک دو بعد تعريف عملياتي شهروندي دموكراتيك: 

گرش گيرد. كه در تحقيق حاضر، بعد نگرشي آن شامل: ننگرشي و رفتاري را در بر مي

ركت و بعد رفتاري آن شامل: اثربخشي سياسي و مشا به دموكراسي و قانون مداري

گويه سنجيده  20بعد رفتاري آن با  يه وگو 21گردد. كه بعد نگرشي آن با مي سياسي

 .(4 و 3 ،2 و 1به جداو  شماره ب نگاه كنيد به ترتي) دشدن

اين بعد از شهروندي بعد نگرشي شهروندي دموكراتيك:  تعريف مفهومي

لفه مؤ ودموكراتيک جنبه ذهني داشته و ناظر بر حقوق شهروندي است، كه مبتني بر د

 نگرش به دموكراسي و قانون مداري است. 

اين بعد از شهروندي بعد رفتاري شهروندي دموكراتيك:  تعريف مفهومي

لفه و مؤدكه مبتني بر  ،شهروندي است دموكراتيک جنبه عيني داشته و ناظر بر تكليف

 اثر بخشي سياسي و مشاركت سياسي است.
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 يكراتيك: نگرش به دموكراسهاي بعدنگرشي شهروندي دموشاخص -1جدول 

 شاخص  بعد  متغير

 

 

 

 

 

 

 

شهروندي 

 دموكراتيک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگرشي )نگرش به 

 دموكراسي( 

 

 

 

نه روند انتخابات در جامعه ما آزاد و منصفا -1

 است.

 هاي ثبت نام و معرفي نامزدها به مردمروش -2

 بي طرفانه است.

يل ها و ساير وسادسترسي نامزدها به رسانه -3

 ارتباطي يكسان است. 

حكومت بر موضوعات مهم زندگي مردم  -4

 تأثيرگذاري و كنتر  دارد.  

الن اداري و اجرايي توسط وزيران ؤمس -5

 شوند.حكومتي كنتر  مي

الن اجرايي توسط قوه مقننه كنتر  و ؤمس -6

 شوند. بازخواست مي

 نيروهاي امنيتي و پليس در جامعه نسبت به -7

 باشند. اسخگو ميعملكردشان پ

داراي سالمت  الن و كارگزاران عموميؤمس -8

 اخالقي هستند.

وجود احزا  سياسي متعدد در جامعه  -9

 ضروري است. 

 كسب آگاهي سياسي براي همه افراد جامعه -10

 .الزم است
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 هاي بعدنگرشي شهروندي دموكراتيك : قانون مداريشاخص -2جدول 

 شاخص بعد متغير

 

 

 

 

 

 

 

روندي شه

 دموكراتيک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگرشي 

 مداري()قانون

كنند در مجموع آدمهايي كه قانون را رعايت نمي -1

 موفق تر هستند.

كه  چرا بايد از قانون اطاعت كنيم در حالي -2

 كنند. مجريان قانون خود از آن اطاعت نمي

در جامعه ما، قانون از آن جهت وضع شده كه  -3

 رند.فقط عده خاصي نفع بب

 خلف از قوانين هيچ توجيهي ندارد.ت -4

درست است كه قانون در جامعه مهم است ولي  -5

توان به خاطر خانواده و دوستان نزديک از آن مي

 چشم پوشي كرد.

ار شايد قوانين با برخي از ارزشهاي ما ناسازگ -6

 باشند، ولي همه بايد از آن اطاعت كنند. 

جامعه كارايي  عملكرد دستگاههاي نظارتي در -7

 الزم را ندارد.

را  مجريان قانون در اجراي قانون توانايي الزم -8

 ندارند.

هاي سياسي افراد شايسته قرار در پست -9

 اند. نگرفته

 تند.در جامعه ما افراد به حقوق خود آشنا نيس -10

 قب  قانون شكني از بين رفته است. -11
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 دموكراتيك: مشاركت سياسي هاي بعد رفتاري شهرونديشاخص -3جدول 

 شاخص   بعد متغير

 

 

 

 

شهروندي 

 دموكراتيک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفتاري 

)مشاركت 

 سياسي( 

 

 ها و تظاهرات شركت در راهپيمايي -1

 ها و احزا  سياسي تبليغ و هواداري از گروه -2

 شركت در بحث و گفتگوي سياسي -3

 شركت در انتخابات  -4

 هاي سياسي دانشجوييلعضويت و فعاليت در تشك -5

 شركت و فعاليت در ستادهاي انتخاباتي -6

هاي هاي سياسي مجازي و وبالگاندازي شبكهراه -7

 يسياس

پيگيري اخبار و كسب اطالعات سياسي از طريق  -8

 ها رسانه

 پرداختن به بحث سياسي در كالس يا خوابگاه يا -9

 محيط دانشگاه با ساير دانشجويان 

اعتراضهاي جمعي دانشجويان در شركت در  -10

 خصوص مسائل صنفي و سياسي 

سخنراني يا مقاله نويسي در خصوص مسائل  -11

 سياسي

 تشويق ديگران به فعاليت سياسي  -12

كزي نام نويسي براي انتخا  شدن در انتخابات مر -13

 هاي سياسي دانشگاهلتشك
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 ر بخشي سياسيي بعد رفتاري شهروندي دموكراتيک: اثهاشاخص -4جدو  

 شاخص   بعد متغير

 

 

 

 

شهروندي 

 دموكراتيک 

 

 

 

 

 

 

 رفتاري 

)اثربخشي 

 سياسي( 

 

پيچيده است كه افرادي مثل من  سياست آنقدر -1

 در بياورند.  توانند از آن سرنمي

كنم توانايي و اطالعات كافي براي مشاركت فكر مي -2

 در امور سياسي كشور را دارم.

كشور  در تعيين يا تغيير امور سياسيافرادي مثل من  -3

 نقش و مسئوليت دارند.

توانم به آنقدر در زندگي خود گرفتارم كه نمي -4

 سياست فكر كنم.

كنم مقامات و مسئولين كشوري به نظرات فكر مي -5

 افرادي مثل من احتياجي ندارند.

رأي دادن تنها راهي است كه افرادي مثل من  -6

 بزنند. ه مسئولينتوانند حرفشان را بمي

افرادي مثل من حرفي براي گفتن درباره حكومت  -7

 ندارند.

 

   گيريازهاندهاعتبار و روايي وسيل

هـا و  ها براي پژوهش از گويهپژوهش حاضر در طراحي پرسشنامه جهت گردآوري داده

هاي كه قبالً توسط اساتيد مجر  درتحقيقات قبلي ساخته شده و مورد آزمـون  يا معرف

 ،(2008) لـي  ،(2003) رار گرفته استفاده كرده است از جملـه تحقيقـات پـارک وشـين    ق

 معيــدفر محســني و ،(1388) شــارع پــور ،(1384) رضــايي ،(1383) دلبــري و موحــد

و پــس از تــدوين  ،رودكــه بــدين ترتيــب اعتبــار معيــار تحقيــق بــاال مــي و...( 1390)

توسـط اسـاتيد و متخصصـين و    هاي الزم توسط محقق و به رويت رسيدن آنهـا  پرسش
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طي دو مرحله مقدماتي و نهايي( آماده توزيع در ) در قالب پرسشنامه ،رفع اشكا  از آنها

ر د. باشـد ن صورت اعتبـار صـوري پـژوهش نيـز بـاال مـي      اي هميان پاسخگويان شد و ب

 هاي پرسشنامه نيز از ضريب پايايي آلفا اسـتفاده پيمايش حاضر براي تحليل پايايي گويه

 .  باشدمي 5 شده است كه به شرح جدو  شماره

 

 هاي تحقيقضرايب آلفاي كرونباخ مربوط به پايايي مقياس - 5جدول 

 ضريب پايايي متغير

 ./75 شهروندي دموكراتيک

 ./804 نگرش به دموكراسي

 ./732 قانون مداري

 ./692 اثر بخشي سياسي

 ./930 مشاركت سياسي

 ./86 سرمايه اجتماعي

 945/0 ركت مدنيمشا

 741/0 اعتماد اجتماعي

 

 هاي پژوهش يافته

 سيماي جمعيت آماري 

 380كه: از مجموع  اندهاي بدين صورت بودهاي توصيفي متغيرهاي زمينهنتايج آماره

درصد را  54.3درصد را پسران و  45.7 ،دانشجوي مورد بررسي در اين پژوهش

سا   18-24بيشتر دانشجويان در گروه سني از اين تعداد  دادند ودختران تشكيل مي

قرار داشتند و اكثر آنان دانشجويان دوره كارشناسي بودند و دانشجويان دانشكده انساني 

بودند.  1388از پاسخگويان را شامل گرديدند و بيشتر دانشجويان ورودي سا   نيمي
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يشتر شهرستاني دانستند و باغلب دانشجويان خود را متعلق به طبقه متوسط جامعه مي

هاي گوناگون اكثر دانشجويان فارسي زبان بودند تا تهراني در عين حا  از بين قوميت

بوده و از نظر وضعيت سكونت بيشتر آنان داراي مناز  شخصي بودند و تعداد مجردين 

 نيز بيشتر از متأهلين بوده است.

 

تيك و سرمايه نحراف معيار شهروندي دموكراميانگين و ا توزيع درصدي -6جدول 

 هاي هريكاجتماعي به تفكيك مولفه

حداكثر 

نمره 

 مقياس

دست 

كم نمره 

 مقياس

انحراف 

 معيار

 متغير كم متوسط زياد ميانگين

205 

105 

50 

55 

100 

35 

65 

150 

75 

75 

44 

22 

10 

11 

20 

7 

13 

30 

15 

15 

7.40572 

5.59006 

5.22601 

1.68883 

5.22601 

3.06071 

10.07698 

12.86919 

5.81460 

5.63096 

97.868 

29.9158 

19.4263 

10.4895 

19.4263 

18.8500 

29.0921 

78.6816 

48.8447 

37.8316 

12.9 

20.0 

19.7 

20.0 

36.8 

2.4 

22.8 

12.1 

5.0 

55.9 

80.5 

77.9 

55.8 

77.9 

59.2 

62.9 

40.8 

46.1 

91.8 

30.0 

6.6 

2.1 

24.5 

2.1 

3.9 

34.7 

36.3 

41.8 

3.2 

58.2 

 دموكراتيکشهروندي

 نگرشيبعد 

 نگرش به دموكراسي

 قانون مداري

 بعد رفتاري

 اثر بخشي سياسي

 مشاركت سياسي

 سرمايه اجتماعي

 اعتماد اجتماعي

 مشاركت مدني

 

درصد از دانشجويان از  80.5شود كه ميمشخص  6شماره مطابق با نتايج جدو  

 از ،درصد دانشجويان 6.6سط  شهروندي دموكراتيک متوسطي برخوردارند و تنها 
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سط  شهروندي دموكراتيک پاييني برخوردار بودند. در مقايسه بين ابعاد نگرشي و 

شود كه ميزان بعد نگرشي شهروندي دموكراتيک كه ناظر بر حقوق رفتاري مشاهده مي

در بين  ،بيش از بعد رفتاري كه ناظر بر تكاليف شهروندي است ،شهروندي است

متغير قانون  ،ز ميان خرده ابعاد گوناگوندانشجويان تحقق يافته است. از سوي ديگر ا

 40.8ط درصد باالترين ميزان و متغير مشاركت سياسي با متوس 77.9مداري با متوسط 

. نتايج بيانگر اين مسئله است كه بعد رفتاري اندهدرصد كمترين ميزان را دربر داشت

ق يافته شهروندي دموكراتيک كه ناظر بر تكليف شهروندي است كمتر در جامعه تحق

 ايجاد نگرديده است.است و زمينه الزم براي مشاركت افراد در جامعه

ماعي دهد كه افراد از سط  سرمايه اجتمي نشان 6همچنين نتايج جدو  شماره 

شخص ماعي نسبتاً متوسطي برخوردارند و با مقايسه دو بعد ذهني و عيني سرمايه اجتم

شاركت مدرصد بيش از  91.8فراد با متوسط ي در بين اگردد كه ميزان اعتماد اجتماعمي

 باشند. مي افراد داراي مشاركت مدني كمي ،درصد 58.2مدني است كه با ميانگين 

 

 ها و آزمون فرضيا تجزيه و تحليل داده
 

 آزمون ضريب همبستگي پيرسون سرمايه اجتماعي و شهروندي دموكراتيك -7جدول 

شهروندي  متغير

 دموكراتيک

رشي بعد نگ متغير

 شهروندي

بعد رفتاري  متغير

 شهروندي

 

 

سرمايه 

 اجتماعي

 

.423(**) 

0.0001  

380 

 

 

اعتماد 

 اجتماعي

 

.419(**) 

0.0001  

380 

 

 

مشاركت 

 مدني

 

 

(**)1520 

0.004 

380 
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 حاكي از آن است كه 7مندرج در جدو  شماره  آزمون ضريب همبستگينتايج 

به  اردد وجود اعي با شهروندي دموكراتيکسرمايه اجتم داري بينامعن ومثبت رابطه 

ي چقدر كه ميزان سرمايه اجتماعي بيشتر باشد ميزان شهروند هراين معنا كه 

اعي و يه اجتمر نتيجه فرضيه او  مبتني بر رابطه سرماد. درودموكراتيک نيز باال مي

 گردد. شهروندي دموكراتيک تأييد مي

جتماعي ن اعتماد اداري بيامعن ومثبت كه رابطه  دهدميهمين جدو  نشان نتايج 

يزان چقدر كه م هربه اين معنا كه  دارد وجود با بعد نگرشي شهروندي دموكراتيک

 ر نتيجهد. درواعتماد اجتماعي بيشتر باشد بعد نگرشي شهروندي دموكراتيک نيز باال مي

اقع وييد أرابطه بين اعتماد اجتماعي و بعد نگرشي شهروندي دموكراتيک مورد ته فرضي

 شود. مي

 نداري بيامعن ومثبت رابطه  دهد كهميهمچنين نشان  7جدو  شماره نتايج 

در هرچقه به اين معنا ك دارد وجود مشاركت مدني با بعد رفتاري شهروندي دموكراتيک

 زايشكه ميزان مشاركت مدني بيشتر باشد بعد رفتاري شهروندي دموكراتيک نيز اف

ي عد رفتاربسوم كه مبتني بر رابطه بين مشاركت مدني و  ر نتيجه فرضيهد. ديابمي

 شود. شهروندي دموكراتيک است تأييد مي
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اعتماد اجتماعي بر ابعاد رفتاري و و مشاركت مدني ن نتايج آزمون دو رگرسيو -8حدول 

 نگرشي شهروندي دموكراتيك

 متغير بعد رفتاري بعدنگرشي

 

 آماره
مشاركت 

 مدني

 اعتماد

 اجتماعي

دار مق

 aثابت 

مشاركت 

 مدني

 اعتماد

 اجتماعي

مقدار 

 aثابت 

0.297 

6.922 

0.0001 

0.506 

11.780 

0.0001 

- 

3.029 

0.003 

0.415 

8.877 

0.0001 

0.312 

4.530 

0.0001 

- 

1.959 

0.0001 

Beta 
 Tمقدار 

Sig 

 

R 
2R 

0.699 

0.488 

0.505 

0.255 

 

 گرشيشاركت مدني با بعد ني اعتماد اجتماعي و مهاآزمون رگرسيون بين متغير

 نگرشي دهد كه رابطه معناداري بين دو متغير با بعدميشهروندي دموكراتيک نشان 

ن بطه بيباشد. همچنين نتايج بيانگر اين است كه راميشهروندي دموكراتيک برقرار 

ت. ن اساعتماد با بعد نگرشي شهروندي دموكراتيک بيش از رابطه مشاركت مدني با آ

ي ي اعتماد اجتماعي و مشاركت مدني با بعد نگرشهاسيون بين متغيرآزمون رگر

ي رفتار دهد كه رابطه معناداري بين دو متغير با بعدميشهروندي دموكراتيک نشان 

ن بطه بيباشد. همچنين نتايج بيانگر اين است كه راميشهروندي دموكراتيک برقرار 

با آن  ماعييش از رابطه اعتماد اجتمشاركت مدني با بعد رفتاري شهروندي دموكراتيک ب

 (8شماره نگاه كنيد به جدو  ) است
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 گيرينتيجه
 هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه سرمايه اجتماعي طور كه اشاره شد همان

ن ر ميايک داعتماد اجتماعي و مشاركت مدني با شهروندي دموكرات ،همراه با دو بعد آن

دي آماري متغير وابسته تحقيق يعني شهروندانشجويان بوده است. نتايج توصيف 

 موكراتيکداين مسئله بودند كه: اكثر دانشجويان از نظر شهروندي دموكراتيک بيان كننده

ه در سط  متوسط رو به باال بودند و اين مسئله تاحدي اميدوار كننده است ك

را  خود دانشجويان جامعه ما نسبت به مسائل پيرامون در جامعه بي تفاوت نيستند و

 دانند كه در امور جامعه خود به عنوان يک شهروند مشاركتصاحب حق و وظيفه مي

 ،اتيکموكردفعا  داشته باشند. همچنين نتايج نشان داد كه ميزان بعد نگرشي شهروندي 

 ،اقعنسبت به بعد رفتاري آن در ميان دانشجويان گسترش بيشتري داشته است. درو

قوق شهروندي دموكراتيک كه ناظر بر حق است به حدانشجويان از نظر بعد نگرشي 

است و  كليفتخود در جامعه تا حدود زيادي واقفند اما از نظر بعد رفتاري كه ناظر بر 

و  گردند در فرايندهاي سياسي جامعه شركت كنند در سط  پايين تري هستندملزم مي

 ردممچه بيشتر اين مسئله به شرايط جامعه و عدم بسترسازي الزم براي مشاركت هر

دهد جامعه ما در اين زمينه با مشكل روبه روست و بايد اقدامات گردد و نشان ميبرمي

 هاي اجتماعي به عمل آيد. مناسب در جهت تشويق افراد به مشاركت در شبكه

نتايج آزمون فرضيات بيانگر اين مسئله بودند كه وجود سرمايه اجتماعي در بين 

فزايش سط  شهروندي دموكراتيک مؤثر باشد. چرا كه وجود تواند در ادانشجويان مي

به شكل دادن  ،دو بعد مهم سرمايه اجتماعي يعني اعتماد اجتماعي و مشاركت مدني

هنجارهاي دموكراتيک در فرد و در نتيجه به سوق دادن افراد در جهت شركت در 

حس  ،عني اعتمادبعد ذهني سرمايه اجتماعي ي ،واقع انجامد. درمي ،فرايندهاي سياسي

را در افراد پرورش  و...ارزيابي مثبت نسبت به دموكراسي  ،كمک به ديگران ،همدلي

كند كه افراد را تشويق مي ،دهد و از سوي ديگر بعد عيني آن يعني مشاركت مدنيمي
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در فرايندهاي سياسي مربو  به جامعه شركت كنند از سوي ديگر رابطه اعتماد 

شهروندي دموكراتيک بيش از رابطه مشاركت مدني با آن است. اجتماعي با بعد نگرشي 

همچنين رابطه مشاركت مدني با بعد رفتاري شهروندي دموكراتيک بيش از رابطه 

 اعتماد با آن است. 

بين جنس و ه دهد كاي نتايج نشان مياز ميان متغيرهاي زمينه ،عالوه بر اين

سر ان پده است به طوري كه دانشجويشهروندي دموكراتيک رابطه معناداري برقرار بو

 د.دموكراتيک تر بودن ،نسبت به دختران از نظر شهروندي

 

 ها پيشنهاد
ر عه سياسي و استقراشود كه براي رسيدن به توسميها پيشنهاد بر اساس اين يافته

ابد رش يدموكراسي واقعي الزم است سرمايه اجتماعي در جامعه و در ميان افراد گست

 افته دريم يدر وهله او  بايد سط  اعتماد اجتماعي و به ويژه اعتماد تعم بدين منظور

هاي سانهاعتماد به ر ،بين افراد افزايش يابد به طوري كه حسن ظن نسبت به ديگران

بت به ت نسارزيابي مثب ،اعتقاد به آزادي و امنيت ،رضايت از عملكرد مسئولين ،جمعي

هاي مينهزكند و در مرحله بعد با فراهم سازي در جامعه ترويج پيدا  و...دموكراسي 

هاي مشاركت مدني كه افراد در آن حضور يابند و به مشاركت در گسترده شبكه

ردازيم ک بپفرايندهاي گوناگون مربو  به جامعه بپردازند به توسعه شهروندي دموكراتي

ين ر در چنحضو باافراد جامعه  ،آلموند و وربا ،پوتنام ،چرا كه مطابق با نظريات توكويل

توانند ارزشهاي دموكراتيک را فراگرفته و هاي گسترده مشاركت مدني است كه ميشبكه

 در خود گسترش دهند. 

بررسي به عمل آمده در اين پژوهش بيانگر اين مسئله است كه در مسير 

توان به دموكراسي واقعي و دموكراسي خواهي تنها با تأكيد بر عوامل ساختاري نمي

همانطور كه نتايج برخي از مطالعات در اين زمينه ؛ و آن در جامعه دست يافت تحكيم
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نشان دادند كه  و ...( 1383) موحد و دلبري ،(1385از جمله: عبداللهي و حسين بر )

توجه به كنشگران انساني و درواقع  ،براي دست يافتن به يک جامعه مبتني بر دموكراسي

رچه در مطالعات انجام شده در اين ارتبا  تأكيد بر افراد جامعه شر  اصلي آن است. اگ

يكي از ابعاد نگرشي يا رفتاري شهروندي دموكراتيک مدنظر بوده است اما نتايج اين 

مورد توجه ت بايسميپژوهش نشان داد كه توجه به هر دو بعد شهروندي دموكراتيک 

هروندي قرار گيرد چرا كه وجود هر دو بعد نگرشي و رفتاري براي توسعه ش

دموكراتيک و در نتيجه دست يابي به توسعه سياسي ضروري است. بر اين اساس 

هاي آموزشي و فرهنگي مناسب ريزي فعاليتشود كه ضمن تدوين و برنامهميپيشنهاد 

 مراكز فرهنگي و ،فضاي مجازي ،هاي جمعيرسانه ،به ويژه از طريق كتب درسي

در جهت افزايش آگاهي شهروندان در اجتماعي شهري و ساير كارگزاران فرهنگي 

 اهتمام جدي نمود.  ،زمينه حقوق وتكاليف شهروندي توامان
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  .واحد اهوازاحمد پيشه وري، اهواز: دانشگاه آزاد اسالمي

فر، تهران:  مرتضي ثاقب مترجم: ،«يفرهنگ و دموكراس» (،1376. )ارمه، گي -

 .ققنوس

 ،«تنوع و حقوق بشر، هازبان ،شهروندي دموكراتيك» (،1388. )هاگ.استارگي -

ماره ش ،سا  ششم ،نشريه حقوق اساسي ،و مهدي ابوالفتحي رضا اسالمي مترجم:

11. 

، امه اعتماد مليروزن، «کآموزش شهروندي دموكراتي» (،1385. )اسالمي. رضا -

  .7صفحه  ،8/11/1385



 

 

 

 

 

 

 

 59فصلنامه علوم اجتماعي شماره      132  

تهران:  ،«ي و مديريت شهريسرمايه اجتماع» (،1380. )ايماني جاجرمي، حسين -

  .7شماره  ،مديريت شهري

ي علم سياست نظري آموزش دانش سياسي: مباني نظر» (،1384. )بشيريه، حسين -

  .تهران: موسسه پژوهشي نگاه معاصر ،«و تأسيسي

محمد تقي  مترجم: ،«هاي مدنياسي و سنتدموكر» (،1380. )پاتنام، رابرت -
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اال  اولين همايش آموزش و مق ،«در تربيت شهروند دكوكراتيکغيررسمي

 .دانشگاه فردوسي مشهد يادگيري غيررسمي

مرتضي  ترجم:م ،«درآمدي بر فلسفه سياسي نوين»( . 1386. )ي. ازلي، لجيكوبز -

 .جيريايي، تهران : نشر ني

اجتماعي و جرم در تحليل رابطه سرمايه » (،1384. )چلبي، مسعود و مباركي، محمد -

  .2، دوره ششم، شماره مجله جامعه شناسي ايران، «سطوح خرد و كالن
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  .3شماره  ،، سا  يازدهمفصلنامه دانش انتظامي

رحمت اپ  مترجم: ،«مريكاتحليل دموكراسي در ا» (،1383. )دوتوكويل، الكسيس -

 .تهران : نشر زوار ،ايمراغه
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 ،اي بر جامعه شناسي سياسيجامعه و سياست: مقدمه (،1385. )مايكل ش.را -

 : سمت.تهران  ،منوچهر صبوري مترجم:

غالمرضا  جم:متر، «اعتماد : نظريه جامعه شناختي» (،1386. )پيوتر ،زتومكا -

 ه.تهران : نشر شيراز ،غفاري

 . 260-259ه شمار ،اقتصادي –مجله اطالعا  سياسي  .خليل اپ ،سردارنيا -

هاي ر انجمنرابطه عضويت د» (،1388. )خليل ،ور، محمود و غالمزادهشارع پ -

 ،«نندراداوطلبانه با ميزان اعتماد اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاه ماز

 .38شماره  ،سا  دهم ،فصلنامه رفاه اجتماعي

مباحث » (،1381. )كوروش ،محسن و فتحي واجارگاه ،طالب زاده نوبريان -

 .تهران : نشر آييژ ،«درسي تخصصي برنامه ريزي

يري اعتماد اجتماعي عوامل اجتماعي موثر بر شكل گ» (،1383. )محمد ،عباس زاده -

 .15شماره  ،سا  چهارم ،فصلنامه رفاه اجتماعي ،«دانشجويان
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شاركت شهروندان بررسي روند م» (،1390. )بهروز .مسعود و زرين كاوياني .غفاري -

 ،، فصلنامه ژئوپليتيك« 84-1376استان كردستان در انتخابات رياست جمهوري 

 .1شماره  ،سا  هفتم

معه مدني و جا ،سرمايه اجتماعي» (،1387. )غفوري، محمد و جعفري، روح اپ -

م، ، سا  سوژوهشنامه علوم سياسيپ، «هدموكراسي؛ رابطه متقابل يا يک سوي

 .شماره دوم

حمل حاكميت مرهنگ شهروندي : محصو  و ف. »( 1386. )سياوش ا.نيفاطمي -

 ،پژوهشي رفاه اجتماعيفصلنامه علمي، « سازمان كارا و شهروند فعا ،خو 

  .26شماره  ،سا  هفتم
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