
  
  
  
  
   
 

 
  
  
  
  

  و فرهنگ شهروندي) آنالین و آفالین(سرمایه اجتماعی 

  **ساالر مرادي ،   *یعقوب احمدي
  6/8/1396: تاریخ پذیرش   7/5/1396: تاریخ دریافت

  
  چکیده

ي متعددي در رابطه ها ي اجتماعی آنالین، پرسشها ا رشد اینترنت و فناوريدر سالیان اخیر و ب
ي اجتماعی مطرح ها ي مدنی در جهان مبتنی بر شبکهها با نوع، شدت، کیفیت و وسعت فعالیت

ي اخیر از ها ي اجتماعی آنالین در انتخاباتها این نوشتار با توجه به اثرگذاري شبکه. شده است
یدادهاي پس از آن، درصدد ارزیابی اثر سرمایه اجتماعی موجود در  به این سو و رو1388
این پژوهش به . ي آنالین بر فرهنگ شهروندي شهروندان شهر سنندج برآمده استها شبکه

پرسشنامه مرکب از . روش توصیفی از نوع همبستگی و با کاربرد پیمایش انجام پذیرفته است
رسشنامه محقق ساخته براي فرهنگ شهروندي بوده ي استاندارد دیمیتري ویلیامز و پها پرسش

است که مبتنی بر اعتبار و پایایی مناسب و به شیوه نمونه گیري خوشه اي چندمرحله اي در 
 حاکی از سطح متوسط میانگین فرهنگ ها یافته.  نفر از پاسخگویان توزیع گردید400میان 

ي مشارکت مدنی، ابعاد ها ان مولفهدر می. شهروندي و توجه بیشتر به مشارکت مدنی بوده است
نتایج . ي حوزه رفتاري یا عملی مورد توجه شهروندان بوده استها نگرشی و باوري بیش از مولفه

استنباطی نیز حاکی از آن است که مهمترین بعد سرمایه اجتماعی اثرگذار بر فرهنگ 
  .شهروندي، سرمایه اجتماعی برون گروهی موجود در فضاي مجازي بوده است

 ي اجتماعی، فرهنگ، فرهنگ شهرونديها شبکه، سرمایه اجتماعی، هیسرما :واژگان کلیدي
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  1397، تابستان 81شماره ، 27، سال اعیفصلنامه علوم اجتم     102  

  مسأله طرح
هاي اقتصادي  هاي دموکراتیک غربی در مقابله با بحران معتقد است نظام) 2013(ژیژك 

البته این به .  مورد نظر او کشور چین استهنمون. ناکارآمدتر از کشورهاي اقتدارگرا هستند
 دفاع از اقتدارگرایی نیست، بلکه جستجو براي یافتن آلترناتیوي براي دموکراسی معناي

هاي دیگر  ژیژك نیز همچون آنتونیو نگري و نئومارکسیست. کنونی و صورت بهتر آن است
طرح چنین موضوعی از . داري و نظام دموکراسی دارد باور به تغییراتی در دنیاي سرمایه

نشده متعددي دست به  وامع معاصر با مسائل حلسوي ژیژك به آن معناست که ج
در این راستا، عمده اعتراضات درباره افزایش خودمحوري و انزواي اجتماعی، . اند گریبان

اصطالح  گیري عامه مردم از حوزه سیاست به کاهش حس همبستگی و تعلق اجتماعی، کناره
بوده ... عی و سیاسی و، رشد جرائم خردساالن و نوجوانان، کاهش مشارکت اجتما"کثیف"

  . است
 این کهاي در میان متفکران وجود دارد مبنی بر  رسد که توافق گسترده به نظر می

تواند نواقص و کمبودهاي مذکور در جوامع معاصر را  احیاي مشارکت مدنی و شهروندي می
اي ه بر این اساس و در سال .جبران کرده و به تقلیل مسائل عمده در این جوامع کمک کند
:  مهم صرف شده استمسألهاخیر، زمان و انرژي بسیاري از متفکران براي بحث در مورد دو 

عنوان چند فرهنگ  که به میدر جوامع چند قو  میهاي قو نخست، بحث درباره حقوق اقلیت
هاي شهروند  و دوم مسئولیت. گیرد اشاره قرار می گرایی و سیاست به رسمیت شناختن مورد

گردد  عنوان فضیلت مدنی یا فرهنگ شهروندي معرفی می اي به اندازه دموکراتیک که تا
)Volp, 2007: 575 .(شناختی و علوم  جامعه یات توجه نظردر کانون ي شهروند،تازگی به
هاي  نگرش دوم و ظهور یجنگ جهانتوافقات پس از شکست .  استقرار گرفته یاسیس

تري در رابطه با بحث  يهایی جد ی پرسش غربي در کشورهايزی ستیخارججدید 
به باور بسیاري از متفکران، ). 2011لئا،  (شهروندي و فرهنگ شهروند به همراه آورده است

و چارچوبی ) Ivich, 2016: 13 (شهروندي نمایانگر میراث سیاسی عصر روشنگري است
 است اي است براي دموکراسی سیاسی و استقالل شخصی و همچنین سنت فکري و سیاسی

ترین حوزه  مهم). 5-2: 2011همان،  (دهد مدرن را با دوران باستان پیوند میکه عصر 
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اهمیت یافتن فرهنگ و فرهنگی شدن عرصه ، تحوالت چند دهه اخیربه شهروندي با توجه 
 همچون اجتماعی هاي ارزش از اي مجموعه به ناظر شهروندي فرهنگ .استشهروندي بوده 

 از. است شهروندان مدنی پذیري مسئولیت و ساالري مردم فردگرایی، آزادي، طلبی، مساوات
 مسئولیت احساس در افزایش شـهروندي فرهنـگ رعایـت )60- 59: 1381 (فالکس نظر

 و فردي نفع بین توازن بر مدنی تعهد اسـت، زیرا مؤثر مدنی تعهد و اعتمادپذیري اجتماعی،
  ). 1395فکوهی،  (است استوار جمعی

مبتنی  يشهرونداز  دیدرك جداي است که بر اساس  یدهدر واقع، فرهنگ شهروندي ا
ویلیام . رود  می فراتري شهروندی سنتهاي قرار دارد که از مدل روزمره افراد ی زندگبر

 به چهار "شهروند مسئول"ازجمله متفکرانی است که با توجه به ایده ) )1991گالستون
 اشاره نموده و بر سیاسیفضیلت شهروندي یعنی فضایل عمومی، اجتماعی، اقتصادي و 

به باور گالستون براي ایجاد . ورزد اهمیت فرهنگ شهروندي و فضایل شهروندي تأکید می
جامعه و دولتی کارآمد، پیوند میان شهروندي و فرهنگ و برجسته شدن نمودهاي آن در 

در این راستا، گالستون بر فضایلی مانند . هاي شهروندي اهمیت خاصی دارد فضیلت
هاي  زمینه عنوان پیش به... ري، ابراز وجود، اخالق کاري و احترام به حقوق دیگري ووفادا
). Volp, 2007: 577 (کند گیري جامعه باز مبتنی بر برابري و یکسانی تأکید می شکل

 منافع براي جمعی خیر مالحظه و جمعی سرنوشت در خود دانستن سهیم دیگر عبارت به
در این زمینه و در  .است شهروندي فرهنگ و مدنی تعهد فمعر جامعـه، بهبـود یـا کـشور

تر  تر، کارآمدتر و البته مشارکتی تالش براي شناسایی و تثبیت جامعه و سیاستی سالم
مبتنی بر فرهنگ شهروندي، محققان و متفکران بر اثرات مثبت سرمایه اجتماعی و 

کننده  رین که توصیفهاي حاصل از منابع موجود در پیوندهاي اجتماعی با سای ارزش
به باور . اند ، تأکید کرده)2008لین،  (هاي کنش در اجتماعات مختلف است ساختار و فرصت

پاتنام و سایر محققان سرمایه اجتماعی، حجم وافري از سرمایه اجتماعی به تشکیل جامعه 
ها و قواعد  مدنی فشرده خواهد انجامید که همگان آن را شرط الزم براي رشد چارچوب

، چنین نتیجه گرفته بنابراین). 178: 1389تاجبخش، (اند  دموکراتیک مدرن فرض کرده

                                                
1. William Galston 
2. General; Social; Economic and Political Virtues 
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شد که وجود سرمایه اجتماعی باال چه در سطح نگرشی و ارزشی و چه در سطح عینی و 
ریزد که بیشترین قرابت نظري و عملی را با  اي را پی می ساختاري، اساس و بنیادهاي جامعه

گسترش هرچه "در واقع، . واعد اجتماعی و فرهنگی آن داردهاي دموکراتیک و ق سیستم
هاي مرتبط با  هاي غیردولتی و هنجارها و شبکه بیشتر سرمایه اجتماعی و نهادها و سازمان
عنوان  وخویی دموکراتیک است که هگل از آن به آن در حقیقت پرورش شیوه زیست یا خلق

مدیسون، ("کند ت اجتماعی یاد می یا شکل خاصی از فرهنگ یا حیا1»زندگانی اخالقی«
تر، ثروتمندتر  تر، ایمن و حتی فراتر از آن، سرمایه اجتماعی موجد جامعه سالم). 25 :1378

 ,Putnam( "و قواعد دموکراتیک و فرهنگ شهروندي متناسب و پایدار تشخیص داده شد

2000: 290.(  
ها  ل اخیر، بحثهاي اجتماعی مجازي در چند سا هاي دیجیتال و شبکه رشد رسانه

هاي  هاي اجتماعی موجود در شبکه ویژه سرمایه درباره تنوع و تکثر سرمایه اجتماعی، به
در واقع حضور در . هاي مختلف اجتماعی را پرشور نموده است مجازي و اثرات آن بر حوزه

هاي ارتباطی  اي از سرمایه اجتماعی و شبکه هاي اجتماعی مجازي به رشد گونه شبکه
برند و از اثرات   نام میعنوان سرمایه اجتماعی آنالین ه است که متفکران از آن بهانجامید

از این منظر بر . اند هاي رفتار مدنی و سیاسی سخن گفته ویژه در حوزه مثبت آن به
بارتل، شارر، گاتفرید  (هاي جدید براي پیوند با سیاست از طریق دریافت و توزیع اخبار شیوه

؛ والنزوئال، 2015بارنیج،  (کت در مباحث سیاسی در فضاي مجازي، شر)2015و میشل، 
عنوان اثر شکل آنالین سرمایه  به) 2012باد، (یا مشارکت در بسیج آنالین یا آفالین ) 2013

  .اجتماعی بر فعالیت مدنی تأکید شده است
فرهنگ شهروندي و عناصر کلیدي آن  مسألهعالوه بر آن، در ایران نیز موضوع و 

مورد توجه متفکران علوم اجتماعی، سیاستمداران و  یکصد سال اخیره در طول هموار
 عمده اجتماعی ازجمله تخریب مسائلدر این راستا، . گذاران بوده است سیاست
نیافتگی  طورکلی توسعه  در ترافیک، عدم رعایت حقوق دیگري و بهها چالشزیست،  محیط

فضایل شهروندي یا فرهنگ شهروندي تشریح جامعه ایران در راستاي نبود و عدم توجه به 
                                                

1. Sittlichkeit 
2. Online Social Capital 
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با جامعه   میقو- کردستان ایران، علیرغم وجود بافت متفاوت فرهنگی. گردد یمو تبیین 
ي سیاسی و مدنی بوده ها حوزهایرانی داراي وجوه همپوشان و هماهنگ با جامعه ایرانی در 

م از سوي مردم، متفکران و عنوان شهروندان درجه دوم و سو اما، باور به تلقی کردها به. است
، بحث )1393؛ 1390، در مجلسگان کُردنطق نمایندبراي مثال، (حتی نمایندگان 

ي خاصی ها یدگیچیپشهروندي و فرهنگ شهروندي در جامعه کردستان ایران را دچار 
ویژه شهر سنندج   جامعه کردستان در ایران و بهرسد یمکه به نظر   نحوي نموده است، به

طورکلی و شهر  عالوه بر آن، کردستان ایران به.  تا تعهداتکنند یمعمدتاً بر حقوق تأکید 
 یافتگی اقتصادي و انسانی قرار دارند و این مهم طور خاص در سطوح پایین توسعه سنندج به

 که رسد یمي در این مناطق به همراه آورده است و از این زاویه نیز به نظر ا دهیعد مسائل
در سنندج از نمود و البته پیچیدگی خاصی برخوردار  شهروندي و فرهنگ شهروندي مسأله
همچنین، پایین بودن آگاهی شهروندان چه در ایران و چه در کردستان، به حوزه . باشد

شهروندي و فرهنگ شهروندي ازجمله مسائلی است که جامعه ایران از آن به صورت جدي 
نخست درصدد ارزیابی ، مطالعه حاضر در گام یادشدهبا توجه به تفاصیل  .برد یمرنج 

وضعیت شهروندي و فرهنگ شهروندي و فضایل مدنی شهروندان سنندجی بوده و سپس 
سرمایه اجتماعی (آن عنوان یک کل و انواع و ابعاد   سرمایه اجتماعی به اثرییشناسادرصدد 

  .است يفرهنگ شهروندبر وضعیـت ) آفالین و آنالین
  

  پیشینه تحقیق
و فرهنگ شهروندي صورت گرفته   در مورد مفهوم شهرونديدر ایران تحقیقات متفاوتی

 صرافی و  و1385ي، آباد لطف، 1383، توسلی و نجات حسینی، 1381،1384شیانی، (است 
  ). 1387عبداللهی، 

فرهنگ شهروندي را در راستاي توسعه ساختار شهري مورد ) 1391 (یثابتفتحی و 
وندي مبتنی بر مقوالتی مانند در این مطالعه فرهنگ شهر. دهند یمبررسی قرار 

نتایج تجربی این  .پذیري و رعایت قانون سنجش شده است یی، مسئولیتجو مشارکت
 شهروندي یعنی هگان تهرانی در ابعاد سه  کـه شـهرونداندهد یتحقیق نشان م
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و در نهایت پایبندي به اصول شهروندي  سؤولیت پذیري و رعایت قوانینمجویی،  مشارکت
  .  هستنددر حد متوسط

 يها  آموزشاي در حوزه فرهنگ شهروندي و در مطالعه) 1393(گنجی و همکاران 
 تر یش بدر رویکـردي نوین عنوان  بهتوجه به فرهنگ شهرونـدي و آمـوزش آن، شهروندي

 هاي یشرفتو نتایج مؤثر آن در توسعه پایدار، رفاه و پتلقی کرده  یافته کشـورهاي توسعه
. ندا  عامل ضروري توجه به این مفهوم و آموزش آن قلمداد کرده رافرهنگی و اجتماعی

جویی و رعایت  پذیري، مشارکت با ابعادي چون مسئولیترا فرهنگ شهـروندي محققان 
اند که آموزش شهروندي اهمیت  یدهرس و این نتیجه اند نمودهش قوانین و مقررات سنج

مؤلفان برآنند که دیگر،  عبارت به. شته استپایبندي به فرهنگ شهروندي داخاصی براي 
تواند در افزایش میزان پایبندي مردم به  یمپذیري  مسئولیتویژه آموزش   بهها آموزش
  . شهروندي نقش بسزایی داشته باشد فرهنگ

شناختی از وضعیت فرهنگ  جامعهتبیین در مطالعه ) 1393 (احمدي و همتی
جویی، انجام  هشت مؤلفه مداراي اجتماعی، مشارکت،  آنکننده تبیینشهروندي و عوامل 

دوستی و گرایش به  پذیري، نوع گرایی، مسئولیت رفتارهاي مدنی، اعتماد بین شخصی، عام
محققان بر آن بودند که . اند براي سنجش این مفهوم در نظر گرفتهرا از قانون پیروي 

 شاخص ترکیبی فرهنگ شهروندي برمنفی اثر   میو احساس آنواثر مثبت باورهاي مذهبی 
   .داشته است

در مطالعه پیامدهاي فرهنگ شهروندي براي آموزش شهروندي ) 2016(ژاگ چانک 
 مقوله دانش مدنی و مشارکت مدنی و تأثیر رسانه بر این در میان دانشجویان چینی بر دو

توانند اثر   میها رسانه که بر آن استژانگ . دو زیرمجموعه فرهنگ شهروندي تأکید دارد
ي بر افزایش دانش مدنی و مشارکت مدنی افراد داشته باشند و از این میان اثر ا مالحظه قابل

  . ش از سایر موارد بوده استها بی یلمفي اجتماعی و ها شبکهتلویزیون، 
در مطالعه فرهنگ شهروندي از زاویه پست مدرنیسم عقیده دارد ) 2016 (یویچاسانیا 

ي دوره مدرن ها مؤلفه و عناصري دارد که از ها مؤلفهکه فرهنگ شهروندي در دوره معاصر 
و نوع این فرهنگ فهم رایج از دموکراسی را مورد تردید قرار داده .  متفاوت استکامالً
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 مدرن پستبه باور او فرهنگ شهروندي . کند ي از فعالیت سیاسی را ترویج میا تازه
 و مسائل مختلف است، ها چالشها و وظایف شهروندان در پاسخ به  یتمسئولي از ا مجموعه

  . هاي دولتی یتحمابدون توجه و تأکید بر 
ریکاي التین به این در مطالعه فرهنگ شهروندي جوانان در ام) 2015(فرناندز جسیکا 

نتیجه رسید که فرایند رعایت فرهنگ شهروندي پیوستاري از عضویت مبتنی بر هویت تا 
  . گردد ها را شامل می یتمسئولتقاضاي حقوق و انجام 

در مطالعه فرهنگ شهروندي، مهاجرت و طبقه متوسط در ) 2013 (یمانبجین 
بر فرهنگ شهروندي  میدگار و مه که قومیت و نژاد همچنان اثر مانبر آن استفرانسه 

 بر مهاجراناقتصادي - او همچنین بر اهمیت وضعیت اجتماعی. مهاجران فرانسوي دارند
مطالعه درباره اثر عالوه بر مطالعات فوق، . نماید میزان رعایت فرهنگ شهروندي تأکید می

اي ایجاد  کندههاي نامنسجم و پرا هاي اجتماعی آنالین بر فعالیت مدنی نتایج و بصیرت شبکه
ها در رابطه با پیوند سرمایه اجتماعی و فضاي مجازي درصدد  نخستین تالش. کرده است

   .اند ایجاد مقیاس براي سنجش سرمایه اجتماعی در فضاي مجازي بوده
 ندا از نخستین کسانی بوده) 2003 (و پینکت) 2003 (، همپتون)2002 (یتورن ویتها

و عنوان ا. کند قویت آن در فضاي مجازي تأکید میکه بر اهمیت پیوندهاي ضعیف و ت
طور ذاتی براي ایجاد و حفظ  هاي ارتباطی جدید مانند اینترنت به کند که تکنولوژي می
) 2006 (در همین زمینه، دیمیتري ویلیامز.  مفید هستند1"هاي پیوندهاي ضعیف شبکه"

گیري در پی توسعه و  ازهاي در راستاي کاهش شکاف میان ادبیات و ابزار اند در مطالعه
به باور او، این . برآمده است) ISCS (اعتبارسنجی مقیاس سرمایه اجتماعی در اینترنت

 و "برون گروهی"مقیاس براي سنجش دو نوع متفاوت از سرمایه اجتماعی مشهور به 
آن است که در  ویلیامز بر. شده است   در فضاي مجازي و غیرمجازي تدوین"گروهی درون"

 وجه غالب سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی پل زننده یا برون گروهی در قلمرو آینده
  . آنالین خواهد بود

                                                
1. Weak-tie Networks 
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بوك، تویتر و یوتیوپ بر  اي در رابطه با اثر فیس در مطالعه) 2011 (افینگ و همکاران
هاي اجتماعی اثر معناداري بر مشارکت سیاسی در  اند که شبکه فعالیت سیاسی تأکید کرده

  . دنلی و کمتر از آن در سطح محلی دارسطح م
اي به بررسی رابطه بین سرمایه  در مطالعه) 2009(مارك اسکوریچ و همکاران 

ها حاکی از آن  نتایج مطالعه آن. پردازند اجتماعی آنالین و مشارکت سیاسی در سنگاپور می
.  وجود دارداست که بین پیوندهاي برون گروهی آنالین و مشارکت آنالین ارتباط معنادار

اي در رابطه با نقش پیوندهاي برون گروهی آنالین در  ها بر این باورند که یافته البته آن
اند و این مهم را به فقدان اعتماد به روابط برون گروهی  مشارکت سیاسی سنتی نیافته

  .دهند آنالین نسبت می
هاي نهادي،  یتتواند بر محدود اند که اینترنت می اي از مطالعات نشان داده پاره

فضایی، زمانی، قانونی و ساختی موجود بر ارتباطات غلبه کرده و تبادل اطالعات و انجام 
هاي جمعی را بهبود بخشیده و منابع کنش را افزایش دهد و بیش از آن  اعمال و کنش

؛ 2011بنت و سگربرگ،  (موجب تقویت بسیج شهروندان و دموکراسی مشارکتی گردد
شده توسط   تحلیل انجام همچنین فرا). 2014؛ روسا، 2015ادا، ؛ کاو2010کارتی، 

هاي اجتماعی رابطه  دهد که استفاده از رسانه نشان می) 2016 (اسکوریچ، گاه و پانگ
اي از  پاره. مثبتی در سطح خُرد و متوسط با مشارکت اجتماعی، مدنی و سیاسی دارد

انواع سنتی و آنالین مشارکت مدنی تأکید هاي اجتماعی بر  مطالعات بر اثر استفاده از رسانه
به نتیجه ) 2009 (در همین راستا، اسمیت و همکاران). 2009پاسک و همکاران،  (اند کرده

اند که تقریباً از هر پنج نفر از کاربران فضاي مجازي یک نفر مطلبی با محتواي  رسیده
جه رسیدند که اثر ها به این نتی آن. موضوعات سیاسی یا اجتماعی ارسال نموده است

 سال نمود بیشتري 29- 18هاي مجازي بر فعالیت مدنی در میان جوانان  استفاده از شبکه
تري از محتواي  مطالعات دیگر بر اثر فضاي مجازي بر درگیري کاربران با طیف گسترده. دارد

را، ؛ بارب2015بکشاي و همکاران،  (دارند تأکید  میاي مرتبط با سیاست و امور عمو رسانه
 موجود در هاي جدیدي براي مکالمه نیمه عمومی ها شیوه  این شبکهاین کهو ) 2014

                                                
1. Semi-public Conversations 



   
  
  
  

  109     ...و فرهنگ ) آنالین و آفالین(سرمایه اجتماعی 

و نهایتاً ) 2013؛ یاماموتو و همکاران، 2015روجاس،  (دهند هاي اجتماعی ارائه می شبکه
هاي اجتماعی پنهان به  هاي جدیدي براي تبدیل ارزش هاي اجتماعی شیوه  رسانهاین که

  ).2014باد و همکاران،  (آورند ی براي کاربران فراهم میکنش اجتماعی یا سیاس
  

  مبانی نظري
 و تعهـد ت، عضـویت هویـی نوعیس،م و تونکیک خصوصاً وبر، دورکالسیان سشنا جامعه

ـب پدیـده شـهروندي پدیـد لعضـاي جامعـه در قااي ان جدید برر و مدی، عرفینعقال
 یجتماعاو تعلـق اتیک رکدموی رهنگـ و فیجتمـاعا، سیاسی مشارکتـه بـه کآوردند 

 یجتماع ا و نظـمیجتمـاعانسجام ا تگردد و نهایتـاً بـه تقویـ ر میجر به جامعه منیشتب
 ین و عرفـر وبـري، شـهروندي مـدینـشـهروندي عقال است که  منظـرنیاز ا. یداگر می
ان، نـوع ی منیار بته دال. ندک  میادی معنا پیس تونیفتزل شا و گیم و شهروندي عرفکیدور

، کسنگـرش مار. ی است خاصسیاسی-یجتماعا نظریه ع به شهروندي تابکسنگاه مار
ه تنها پس ک ستی ابنقالا ی، در یـک جامعـه مـدنبورژوایی  غیرعیار ارکت تمامشنوعی م به
عظم ش اما بخارد؛ کهـد اخوا ـدیمکـان تحقـق پا داري  سرمایه جامعهی فروپاشاز

 شود  مییتلق میکیر طرح شهروندي وبـري و دورسیم مهادارن شهروندي، مد شناسی جامعه
 مبتنی بر گی اِرمه فرهنگ شهروندي باوره  ب).32: 1382توسلی و نجاتی حسینی، (

 اخالق مدنی است و  قواعد یک سلوك دموکراتیک حقیقیشناخت، تحصیل هاي ویژگی
گیري دولت رفاه و  در روند شکلمفري مارشال شهروندي ها براي .)171- 172: 1376رمه، ا(

از نگاه مارشال، شهروندي موقعیتی است . یابد طبقات اجتماعی در جامعه مدرن اهمیت می
هایی که این موقعیت را دارا هستند،  شود و همه آن که به اعضاي کامل یک اجتماع داده می

 ,Barbalet(دهد، برابر هستند  ها می نسبت به حقوق و وظایفی که این موقعیت به آن

داد ناشی از این واقعیت بود که او  اي که پارسونز به شهروندي می اهمیت ویژه). 5 :1998
کرد در جوامع دموکراتیک، شهروندي به معیار اصلی همبستگی اجتماعی تبدیل  تصور می

 نظام بر اساسپارسونز الگوي نظري شهروندي را ). 100: 1378کیویستو، (شود  می
دار  ریشه فرهنگی هاي ارزشپارسونز در حوزه شهروندي، بر . دهد ئه میاي خود ارا جامعه
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 ترین مهمبه نظر او . استمرار پیاپی آن در حوزه زندگی اجتماعی تأکید دارد جامعه و
 بودن از  برخوردارگردد شامل  که باعث تقویت فرهنگ شهروندي در جامعه میهایی ارزش

هاي مدنی در  مندي از آزادي ترام به قانون، بهرهنی، انتقادي و دانش علمی، احروحیه عقال
  ). 67: 1376روشه،  گی(باشد  میدي جانبه از مفهوم شهرون قانون و درك همه

 تلقی اي یابنده گسترش هاي دایره یک سلسله مثابه  بهتاریخ مدرن شهروندي را ترنر
رایان ترنر در الگوي  ب.اند رفته پیش بهمبارزه  و برخورد  نیروي حرکت،هوسیله که ب کند می

شناختی از شهروندي چهار منبع اساسی یعنی شهروندي، هویت، اجتماع و منابع  جامعه
از نظر ترنر این چهار مقوله باهم . داند را در تعامل باهم می) سیاسی اقتصادي، فرهنگی و(

ترنر از منابع  منظور). Terner, 1999: 265(دهند  مدل شهروند خوب را به دست می
 که باید جامعه است این منابع در از شهروند مندي هر سیاسی و فرهنگی بهره صادي،اقت
 تقسیم ان، این منابع، توسط نظام حاکم براي شهروندادالنهع نوعی مساوات طلبانه و به

آن شدند که  محققان بر،  و تحت تأثیر آن گالستونامیلیو پس از مطالعه مؤثر .گردد
درك اي مبتنی بر چهار فضیلت متمایز معرفی و  به مقولهمثا  بهدی با"شهروند مسئول"

ی  اجتماعهاي فضیلت) 2 ؛يقانون، وفاداراطاعت از  شجاعت، شامل میعموفضائل ) 1: شود
 توانایی به اخالق کار، اعتقادي شامل فضائل اقتصاد) 3 ؛فکري روشن استقالل، دربرگیرنده

 ت،ی و در نها؛یکی تکنولوژراتییتغ  وياد اقتصي انداختن ارضاء نفس، سازگارتأخیر به يبرا
 به تقاضا لی، تمابه این حقوق احترام و گرانیحقوق د صی تشختیظرف: یاسیفضائل س) 4

 يبرا لی، و تمااداره عملکرد در یابی ارزیی توانا،از پس آن برآیدتواند  چه میبراي آنتنها 
  ). 2000کیملیکا، ( میعمو ر گفتمانشرکت د

 ی هستند که ازآنچه خاصهاي ارزش یفرهنگبه لحاظ  لی فضانایرسد  به نظر می
 هاي از ارزش يسازگردد، با الگو تلقی می داري سرمایه روح  پروتستان وياخالق کارعنوان  به

در ). 2002چاو، (د نکن  شهروندان، حمایت میتیهو در قالب  غالبی اجتماعهاي گروه
عنوان دستورالعمل  بهز این فضائل نی ي و شهروندفرهنگی مورد چند درحث معاصر ابم

 ندایل. شود ، مجدداً ظاهر میشود  پردازش میی فرهنگتفاوت  آنقی که از طریانتزاع
ي، مبتنی بر نوعی کار اشکال مختلف شهروندگونه شناسی در ) 447: 2000( كایبوسن
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 می رسی حقوقتیعنوان وضع  بهيشهروند: دکن اشاره می به چهار گفتمان مختلف حقوقی
عنوان حقوق،   بهي، شهروند)شود دیگران یا بیگانگان می از انشهروندسبب تمایز که ( 

توماس دنک و . یهمبستگ/ تیعنوان هو  بهي و شهروندیاسی ستیعنوان فعال  بهيشهروند
با تأسی و توجه بر تز فرهنگ مدنی آلموند و وربا در راستاي ) 2016؛ 2015(سن کریستین 

 با ها آن. اند برآمدهیه فرهنگ شهروندي زاو از انواع شهروندي از تدوین گونه شناسی نوینی
گیري شهروندان  جهتي حقوق و تعهدات و همچنین با نگاه به دو بعد ها مقولهتوجه به 
 چهار نوع شهروندي را ي سیاسیها نقش نسبت به ها آنگیري  نظام سیاسی و جهت نسبت به
ترین کیفیت شهروندي براي  یعالعنوان   به در کنار فرهنگ مدنیها آن. کنند یممعرفی 

  .کنند یمدموکراسی، بر انواع دیگري از شهروندي نیز تأکید 
گیرند و  یمي فعالی در جامعه به عهده ها نقششهروندان مدنی، افرادي هستند که 

به باور متفکران و البته سایر . نظام سیاسی دارند  البته نگرش مثبتی نیز نسبت به
نیاز  گونه شهروندي پیش ن حوزه فرهنگ سیاسی و فرهنگ شهروندي اینپردازا نظریه

؛ آلموند و وربا، 2016همان، (است ي دموکراتیک ها نظامگیري و تحکیم  اساسی براي شکل
شهروندان منتقد، کسانی هستند که اگرچه به لحاظ فرهنگ شهروندي و مشغولیت ). 1965

گیري منفی و  بی قرار دارند، اما جهتهاي سیاسی و مدنی در وضعیت مناس یتفعالدر 
ي از شهروندي نیز اهمیت ا گونهچنین . نظام سیاسی دارند انتقادات جدي نسبت به

شهروندان منزوي، اگرچه . ها و رشد فرایندهاي دموکراتیک دارد یتفعالي براي ا برجسته
هاي  تیفعالنظام سیاسی دارند، اما نگرش منفی نسبت به مشغولیت در  نگرش مثبت به

ي منفی دارند و ها نگرشیتاً شهروندان سرخورده در هر دو بعد نهامدنی و سیاسی دارند و 
بر این اساس، وجه فرهنگی . این دورترین نوع شهروندي در راستاي فرهنگ شهروندي است

دار  گونه شناسی در واقع تأکید بر اهمیت مشغولیت و درگیري و عهده شهروندي در این
 .سی و مدنی در جامعه استي سیاها نقششدن 

 و تجربی در رابطه با تحکیم و تثبیت دموکراسی، شهروندي و نظريدر مباحث 
. فرهنگ شهروندي، سرمایه اجتماعی، اجزاء و ابعاد آن از اهمیت خاصی برخوردار بوده است

  از سوي لیدا جادسون1920هاي دهه  مفهوم سرمایه اجتماعی براي اولین بار در سال
 توسط جین 1960و بعدها نیز در دهه ) 1920(» مرکز اجتماع« عنوان بادر کتابی نیفن ها 
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به ) 1961( "مرگ و زندگی در شهرهاي بزرگ امریکا"جاکوبز در کتاب تاثیرگذارش به نام 
طورجدي توسط رابرت پاتنام،   به بعد، به1980اما از دهه . حوزه علوم اجتماعی معرفی شد

شناسی، اقتصاد،  وکویاما و اندیشمندان دیگر وارد مباحث جامعهپیر بوردیو، جیمز کلمن، ف
 میل، دورکهایم توکویل،ن دو چومتفکرانی تر نیز، پیش. شده است... علوم سیاسی، مدیریت و

از نظر .  سخن رانده بودندبسیاریمل از منافع اجتماعی عضویت در تشکالت داوطلبانه، ز و
 داوطلبانه، رفتارهاي هاي فعالیتی و انجام ، مشارکت شهروندان در جامعه محلها آن

 اعتماد، نظیررفتارهایی : آموزد  را به مردم میاجتماعی و منافع ناشی از پیوندهاياجتماعی 
اجتماعی با ، سرمایه )) 1988به عقیده کلمن. رابطه متقابل، یکپارچگی و همکاري

بلکه انواع چیزهاي اجتماعی شیئی واحد نیست، سرمایه . شود میکارکردش تعـــریف 
 از یک ساخت اي جنبهها شامل  همه آن: گوناگونی است که دو ویژگی مشترك دارند

 تسهیل ، معین افرادي را که در درون ساختار هستندهاي کنشاجتماعی هستند، و 
از نظر کلمن، اعتماد، اختیار، تعهدات، انتظارات و هنجارها عناصر اصلی سرمایه . کنند می

هاي نخستین مانند خانواده، دوستان، همسایگان و محله در  د و نقش گروهاجتماعی هستن
سرمایه اجتماعی از نظر ). 68: 1383وحیدا و دیگران،  (تولید سرمایه اجتماعی مهم است

ها و  ها و روابط در گروه ، موقعیت) 2003 :495 -496، به نقل از ترنر) 1986بوردیو
کند که ایجاد و اثربخشی سرمایه اجتماعی به  وري می وي یادآ.باشد هاي اجتماعی می شبکه

عضویت در گروه اجتماعی بستگی دارد که اعضایش از طریق مبادله اشیاء و نمادها 
  ). 306: 1998وال و همکاران  (کنند هاي گروهی ایجاد می مرزبندي

یجه اي از منابع بالقوه و بالفعلی است که نت سرمایه اجتماعی از نظر بوردیو، مجموعه
تر، عضویت  ها و به عبارت ساده از روابط نهادي شده بین افراد و گروه  میمالکیت شبکه بادوا

به هر روي، رهیافت سرمایه اجتماعی ). 102: 1380 ،پور شارع (در گروه است
هایی که شهروندان را به زندگی روزانه پیوند داده و پیوندهاي  بر ارزش) گرایان اجتماع(

). Bell, 1993: 82-85(دارد  کند، تأکید شان به اجتماع را تقویت می ياجتماعی و وفادار
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  113     ...و فرهنگ ) آنالین و آفالین(سرمایه اجتماعی 

 است که از آلکسی 1"تفکر مدنی"آمریکایی به نام  میاین دیدگاه برآمده از یک مکتب قدی
عنوان بخش حیاتی  ها جامعه مدنی را به آن. گیرد دوتوکویل تا آلموند و وربا را در برمی

فرهنگ "سرچشمه «ها  اجتماع از نظر آن. گیرند نظر میدموکراسی نیرومند آمریکایی در 
 است که شهروندان را در یک قلمرو مشخص، متمایز و بعضاً متعارض با دولت 2"مدنی

توکویل، آلموند و وربا همگی «). Arneil, 2006: 4( »کند لیبرال دور هم متحد می
انجام دموکراسی آمریکایی را نگریستند که سر مثابه ابزارهایی می هاي داوطلبانه را به انجمن

پردازان بعدي سرمایه اجتماعی و باألخص  تقریباً تمام نظریه. )Ibid: 5( »بیمه خواهد کرد
 مبادرت به خلق و توسعه مفهوم "تفکر مدنی"نوعی تحت تأثیر مکتب  رابرت پاتنام به

ت، در پژوهشی به پردازان اصلی این رهیاف رابرت پاتنام از نظریه. اند سرمایه اجتماعی نموده
وي این فرضیه را . هاي محلی ایتالیا پرداخته است بررسی تطبیقی عملکرد نهادي حکومت

رغم وجود تشکیالت و ترتیبات نهادي  ها به کند که تفاوت در عملکرد این حکومت مطرح می
یکسان، ناشی از متغیر سرمایه اجتماعی و شبکه اعتماد متفاوت نهفته در بافت و زمینه 

دموکراسی «در کتاب ) 1380(پاتنام ). 36: 1385 باگناسکو،(باشد  ماعی این مناطق میاجت
گوناگون ها و ساختارهاي  ها، کنش عبارت از ویژگی اجتماعی را هی سرما»هاي مدنی و سنت

 تسهیل اقدامات توانند با که می داند یم ها سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه
دهنده   به اجزاي تشکیلهم وي در این تعریف .جامعه را بهبود بخشندهماهنگ، کارایی 
 نتایج و هم و کند ی اجتماعی اشاره ميها  اعتماد، هنجارها و شبکهاز قبیلسرمایه اجتماعی 

 بر .باشد  بهبود کارایی جامعه میمدنظر قرار داده است که از نظر ويکارکردهاي آن را 
کند و در  اجتماعی، سرمایه اجتماعی را ایجاد میي ها يریگ جهتچنین  اساس نظر او

از . شود ي داوطلبانه و در اعتمادشان به شهروندان منعکس میها انجمنهاي مردم در  فعالیت
 که میزان تمایل به شود یمنگاه او سرمایه اجتماعی به شکل یک پدیده فرهنگی تعریف 
 کنش جمعی و شاعه دهندهافعالیت مدنی در اعضاي جامعه، وجود هنجارهاي اجتماعی 

  ). 1387شجاعی و همکاران،  (ردیگ یدر برمرا   میمیزان اعتماد به نهادهاي عمو

                                                
1. Civic Thought 
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هاي مناطق شمالی نسبت به جنوب این کشور را به وجود  پاتنام موفقیت حکومت
دهد که موجب  نسبت می) ویژه اعتماد سیاسی وجود انواع اعتماد به(هاي مدنی  سنت

هاي  ن مناطق در مسائل عمومی، پیروي از قوانین و نیز ایجاد شبکهمشارکت شهروندان ای
از نظر وي این عوامل به همراه درستکاري و همبستگی، . اند اجتماعی و سیاسی افقی شده

اند که از سستی، ناکارآمدي و فساد حاکم در  و دموکراتیکی ایجاد کرده» جوامع مدنی«
در ). 39: 1379پاتنام،  (برند، به دور است میمناطق جنوبی که از فقدان این عوامل رنج 

کند که عامل کلیدي که جوامع برخوردار از حاکمیت مطلوب را از  نهایت وي تأکید می
). 344 :1389تاجبخش، (کند، فضیلت مدنی است  هایی که فاقد آن هستند متمایز می آن

یر مشارکت سیاسی و هایی نظ طور که اشاره شد، شامل اقدامات و فعالیت این فضیلت همان
از دیدگاه پاتنام سرمایه . است... اجتماعی، اطاعت از قانون، همکاري، تعهد به منافع عامه و

شرط توسعه اقتصادي،  هاي مشارکت مدنی پیش اجتماعی نهفته در هنجارها و شبکه
. گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتیک و در نهایت حاکمیت کارآمد و دموکراتیک است

گروهی و برون گروهی را اصالح  تمایز پاتنام میان سرمایه اجتماعی درون) 2001 (وولکاك
او نوع ارتباطی را با این توصیف .  یا پیوستگی را به آن اضافه نمود"ارتباطی"نموده و بعد 

دهد که افراد با سطوح متفاوت قدرت و منابع و از طبقات اجتماعی متفاوت  توضیح می
ع جدیدي براي بته باشند و در این فرایند ترتیبات قدرت و مناتوانند با هم ارتباط داش می

) 1995 (وربا و همکاران. هاي ناهمگون فراهم کنند خدمت به ارتباطات اجتماعی میان گروه
هاي مدنی کارآمد، تثبیت  هاي داوطلبانه به توسعه مهارت دریافتند که مشارکت در انجمن

ها براي حضور در فعالیت  افزایش فرصتهاي اجتماعی به لحاظ سیاسی کارآ و  شبکه
هاي داوطلبانه غیرسیاسی ممکن است  اگرچه شرکت در انجمن. کند سیاسی کمک می

براي  میکنند که پیامدهاي مه صراحت سیاسی نباشد، اما وربا و دیگران عنوان می به
در این زمینه، . اثربخشی کنش سیاسی و احتمال ورود به فعالیت سیاسی خواهد داشت

وضوع مشترك در ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی و فرهنگ م
  . شهروندي، اهمیت اعتماد است



   
  
  
  

  115     ...و فرهنگ ) آنالین و آفالین(سرمایه اجتماعی 

اند که اعتماد عنصر  نشان داده) 2005 (و اوسالنر) 2000 (، پوتنام)1988 (کلمن
در ادبیات . کلیدي ساخت روابط اجتماعی است که براي ایجاد سرمایه اجتماعی مهم است

هاي مشترك براي  کننده باورهایی است که زیربناي ارزش اعی، اعتماد منعکسسرمایه اجتم
شود که تعاون و  عنوان منبعی تلقی می به و) 2005اوسالنر،  (تمام اعضاي جامعه است

کند، دو ویژگی که براي  همکاري را در میان اعضاء یک اجتماع یا شبکه اجتماعی ترویج می
  ).200پاتنام،  (هم هستندنهایت م کارآمدي مشارکت مدنی بی

ي از سرمایه اجتماعی ا تازهگیري نوع  ي اجتماعی و تلقی شکلها شبکهامروزه با ظهور 
. ، اهمیت مطالعه در این زمینه را براي جامعه شناسان دوچندان نموده استها شبکهدر این 

 اجتماعی يها ها و مقوله جامعه شناسان را از بررسی گروهي اجتماعی مجازي، ها شبکهرشد 
پیوسته  هم تنیده و به چنان درهم آن"دهد که  میبه بررسی پیوندهاي بین کنشگرانی سوق 

 خوب در این يها یکی از نمونه). 169: 1983ولمن، ( "ها را گروه نامید نیستند که بتوان آن
طالعات م. استبوده  "قدرت پیوندهاي ضعیف"درباره ) 1983، 1973(زمینه، کار گرانووتر 

براي تداوم یک گروه، بیش از آنکه پیوندهاي که  میالدي نشان داد 70ووتر در دهه گران
: 2011(همپتون  در این راستا، . دارنداهمیتقوي اولویت داشته باشد، پیوندهاي ضعیف 

ي از تر مناسبتر و   مهمنیب شیپ ،تنوع شبکه فراگیر"استدالل کرده است که ) 510
که مردم را با شدت   میا پیوندهاي قوي کوچک و منسجرفتارهاي مدنی و شهروندي است ت

هم بر این نکته تأکید داشت که هر چه ) 2000(پاتنام . "کنند یمبیشتري به هم مرتبط 
و سیاسی آن گروه کاهش   میانسجام یک گروه یا اجتماع بیشتر باشد، مشارکت عمو

  .ابدی یم
ثر سرمایه اجتماعی در فضاي به هر روي، مبانی نظري و تجربی موجود در رابطه با ا

ي ها گزارش. مجازي بر فعالیت مدنی و فرهنگ شهروندي متنوع و اغلب متناقض بوده است
عمدتاً توجه خود را به ) آنالین و آفالین(مثبت از نقش ارتباطات و فضاي مجازي 

ات ي ارتباطها شبکهپذیري، مشورتی و اشکال ذاتاً دموکراتیک  هاي گفتگویی، انعطاف یژگیو
ي فعال ها فرهنگ خرده"با اشاره به ) 94: 2004(کلنر کان و . اند نمودهاجتماعی معطوف 

 تلقی "فضاي حیاتی تازه براي سیاست و فرهنگ"عنوان   فضاي مجازي را به"آنالین
هاي  يتکنولوژکنند که  یماشاره ) 2005(استول همزمان بیمبر، فالناگین و . کنند یم
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پذیري و  ، انعطاف"عبور از مرز خصوصی به عمومی"امکان ارتباطی با فراهم نمودن 
بر اهمیت ) 2011(اسگربرگ بنت و . آورند یماستقالل بیشتري براي کنش جمعی فراهم 

ي ها رسانهکنند، با این توضیح که  یم آنالین تأکید 1"سازي کنش جمعی یشخص"تقویت 
 در اعتراضات یا سایر اشکال تر برجستهي شخصی براي ایفاي نقش ها شبکهدیجیتال توانایی 

ي از متفکران با توجه به کیفیت و کارکردهاي ا پاره. دهند یمکنش مدنی را افزایش 
ي آنالین، سرعت انتقال ها برنامهکنند که  یمارتباطات آنالین در زمینه فعالیت مدنی عنوان 

است  داده ي را افزایشا چندرسانهو دسترسی به اطالعات مربوط به اعتراضات و محتواي 
هاي نوآورانه اشکال  یژگیوبر ) 1999 (یلدینگفو بنت و ) 2011 (یرلا). 2014روسا، (

هاي  ینکمپهاي آنالین و  یکوتباهاي اعتراضی آنالین،  یتساآنالین مانند   میمشارکت عمو
بدون نیاز به اعتراض   میشده فعالیت عمو یتتثب براي تغییر اشکال ها آنایمیلی و توانایی 

کنند که فضاي مجازي به  یمي دیگر از متفکران حتی عنوان ا عده. اند نمودهین، تأکید آفال
ي ها جنبششود که اغلب ارتباطی با  یمگیري اشکال جدیدي از فعالیت منجر  شکل

 و دالیل جدیدي ها استداللچه آنکه این اشکال جدید بر . اجتماعی آفالین موجود ندارد
تر در  یشپشوند که  یمیله افرادي ایجاد وس به احتماالًبراي مشارکت مبتنی هستند و 

درباره نحوه ) 2015(کاوادا عالوه بر آن، ). 2011ایرل، (اند  نبودهي اجتماعی فعال ها جنبش
متفکران مختلف با ) بوك ویژه فیس به (ینآنالعملکرد فرایندهاي فضاي مجازي و ارتباطات 

بوك   که فیسستا  کرده  اشارهاز سرمایه اجتماعی توجه به اثر فزاینده بر ایجاد نوع خاصی 
والنزوئال، (است زیست و طراحی شهري  ابزاري براي فعالیت سیاسی، حمایت از محیط

تر معتقدند که سرمایه  یقدق تعدادي از متفکران در رهیافتی این کهو در نهایت ) 2013
 سرمایه اجتماعی آفالین اجتماعی و ارتباطات آنالین جایگزین ارتباطات چهره به چهره و

  ).2011همپتون، (کند  یمشود، بلکه تنها به صورت مکمل عمل  ینم
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  117     ...و فرهنگ ) آنالین و آفالین(سرمایه اجتماعی 

  بندي مبانی نظري جمع
 عوامل مرتبط با دهد می نشان فرهنگ شهرونديمروري بر ادبیات نظري و تجربی مرتبط با 

وامل  از عاي مجموعه متعدد و هر یک از اندیشمندان یک یا شهروندي و فرهنگ شهروندي
در این راستا، بر اساس . دانند می مؤثر شهروندي و فرهنگ شهرونديرا در تکوین 

ابعاد مدنی، (توسلی و نجات حسینی ویژه با تأکید بر   و بهیادشدههاي تجربی  پیشینه
، )تأکید بر حقوق و وظایف شهروندي(، صرافی و عبدالهی )سیاسی و اجتماعی شهروندي

مدارا و اعتماد  (وکیل احمدي و رضا همتی، )ونديآموزش شهر(همکاران گنجی و 
هنگ جایگاه هویت در فر(فرناندز جسیکا و ) آموزش دانش مدنی(ژاگ  چانک، )اجتماعی

شهروندي، تعلق اجتماعی و  (کالسیکان سشنا جامعههاي  و مبتنی بر تئوري )شهروندي
قدرت (گرانووتر و همچنین ) تعامل عناصر چهارگانه در شهروندي ( ترنر،)انسجام اجتماعی
استول بیمبر، فالناگین و  ،) فعال آنالینهاي فرهنگ خرده(کلنر کان و ) پیوندهاي ضعیف

پذیري و استقالل بیشتري براي کنش  ، انعطاف"رز خصوصی به عمومیعبور از م"امکان (
فرضیات زیر در  ) در فضاي مجازيسازي کنش جمعی شخصی(اسگربرگ  بنت و و) جمعی

  .این مطالعه مدون شدند
  

  فرضیات تحقیق
در فضاي مجازي با وضعیت فرهنگ ) پیوندي (گروهی سرمایه اجتماعی درون -

  .ارتباط داردشهروندي شهروندان سنندجی 
در فضاي غیرمجازي با وضعیت فرهنگ ) پیوندي (گروهی  سرمایه اجتماعی درون- 

  .شهروندي شهروندان سنندجی ارتباط دارد
در فضاي مجازي با وضعیت فرهنگ ) پل زننده (سرمایه اجتماعی برون گروهی

  .شهروندي شهروندان سنندجی ارتباط دارد
در فضاي غیرمجازي با وضعیت فرهنگ ) ندهپل زن ( سرمایه اجتماعی برون گروهی- 

  .شهروندي شهروندان سنندجی ارتباط دارد
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  شناسی روش
از نظر کنترل شرایط پژوهش، . روش پژوهش تحقیق حاضر توصیفی، از نوع پیمایشی است

 ژرفایی از نوع ،، از نظر معیار، از نظر هدف، یک بررسی کاربرديک بررسی پیمایشیی
ي ها داده.  است معیار زمان این تحقیق از نوع یک بررسی مقطعی و به لحاظپهنانگر

جامعه آماري . آوري شد تحقیق حاضر با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخت جمع
در این پژوهش، جهت .  سال به باالي سنندجی بوده است18پژوهش شامل شهروندان 

ي سه خوشه از شهر ا خوشهي گیر دستیابی به نمونه پژوهشی معرف، بر اساس روش نمونه
که معرف وضعیت اقتصادي و اجتماعی شهر سنندج است از سه سطح مختلف شهر سنندج 

   ...بلوار شبلی، شالمان، خیابان صفري، شهرك سعدي، مبارك آبادو: مناطق باال. 1(
، آباد عباس: مناطق پایین. 3 ...خیابان وکیل، شهرك زاگرس، بهاران و: مناطق متوسط. 2

، و همچنین پاسخگویان در این مناطق با پاسخ به سؤال اند شده  انتخاب) ...ه، تقتقان وفرج
حجم نمونه . شدند یم، انتخاب دیکن یمشناسایی آیا از اینترنت و فضاي مجازي استفاده 

 نفر 400مبتنی بر احتمال وقوع صفت و برآورد خطا و همچنین بر اساس جامعه آماري، 
محقق ساخته مبتنی بر روایی و پایایی مناسب در میان پرسشنامه تا، در این راس. تعیین شد

  .پاسخگویان توزیع گردید
  

   ضرایب آلفاي کرونباخ متغیرهاي مختلف تحقیق-1 جدول
 آلفاي کرونباخ تعداد گویه  نام متغیر

  911/0  36  فرهنگ شهروندي
  951/0  40  سرمایه اجتماعی
  843/0  20  گروهی سرمایه اجتماعی درون

  871/0 20  سرمایه اجتماعی برون گروهی

  
  

                                                
1. Survey 
2. Applied 
3. Extensive 
4. Cross Sectional 
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  و عملیاتی متغیرهاي تحقیق  میتعریف مفهو
ها، قوانین مشترك بنیادي است که  ها نگرش اي از ارزش  مجموعه»فرهنگ شهروندي«

دربردارنده احساس تعلق، تعهد و احترام به میراث مشترك و همچنین تشخیص حقوق و 
فرهنگ شهروندي بخشی از فرهنگ فردي ). 39: 1386نیا،  میفاط(تعهدات شهروندي است 

 و تحت تأثیر  گالستونامیلی و.که متناسب با مفهوم شهر، شکل یافته استاست و اجتماعی 
اي مبتنی بر چهار  مثابه مقوله  بهدی با"شهروند مسئول"آن شدند که  محققان بر، آن

قانون، اطاعت از   شجاعت،شامل میعموفضائل ) 1: شوددرك فضیلت متمایز معرفی و 
ي فضائل اقتصاد) 3. ي استقالل، روشنفکری دربرگیرنده اجتماعهاي فضیلت) 2 ؛يوفادار

  وي اقتصادي انداختن ارضاء نفس، سازگارتأخیر به ي براتوانایی به اخالق کار، اعتقادشامل 
 و گرانیحقوق د صی تشختیظرف: یاسیفضائل س) 4 ت،ی و در نها؛یکی تکنولوژراتییتغ

 یی توانا،از پس آن برآیدتواند  چه میبراي آن به تقاضا تنها لی، تمابه این حقوقرام احت
در این ). 2000کیملیکا، ( میعمو ر گفتمان شرکت ديبرا لی و تمااداره عملکرد در یابیارز

مطالعه با توجه به مطالعات تجربی و نظري پیشین و همچنین با توجه به محتواي مطالعه 
بعد .  تفکیک شددانش مدنی و مشارکت مدنیندي در دو بعد کلی حاضر فرهنگ شهرو

 آیتم یا گویه در رابطه با شناخت شهروندان از سازوکارهاي مدنی و 8دانش مدنی مبتنی بر 
پنج عد مشارکت مدنی، ببراي سنجش ي قانونی فعالیت مدنی سنجش شد و ها محدوده

دوستی و گرایش به پیروي از  ري، نوعپذی جویی، مسئولیت مؤلفه مداراي اجتماعی، مشارکت
  .شدندقانون در نظر گرفته 

 آن طریق از که دارد داللت ارادي هاي فعالیت از دسته آن به» اجتماعی مشارکت«

 دادن شکل در غیرمستقیم یا طور مستقیم به روستا و شهر محله، امور در جامعه یک اعضاء

 سه متغیر این سنجش براي). 1375تبریزي،  محسنی (دارند مشارکت اجتماعی حیات

 مشکالت پیگیري و محل شوراي چون هایی در عرصه مشارکت به تمایل خصوص در سؤال

 .شد طرحم... و محل

 )همدلی(اجتماع  در با دیگران ارتباط عاطفی حس بر »اجتماعی پذیري مسئولیت«
 جامعه فرادا دیگر قبال در پذیري مسئولیت احساس نشانگر آن از تر مهم و داشته داللت

 ساخت از عضوي را خود دانند مسئول می مدنی لحاظ به را خود که افرادي. باشد می
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 مشکالت و مسائل را اجتماعی کم، مسائل دست بنابراین و گرفته نظر در تر بزرگ اجتماعی

 از متغیر این براي سنجش). 2009ابرت واالس،  و ونت-هیرونموس( کنند می تلقی خود

 با مثال براي شد استفاده لیکرت در مقیاس گویه سه شامل اي ساخته محقق مقیاس

  .کرد ادا به جامعه را خود دِین توان می دیگران به کردن کمک
 به و دیگران و رفتار عقاید هویت، به احترام معنی به »مدارا« ،هریتیج فرهنگ در

 است دهذکرش عقاید مخالف داشتن دلیل به ها گروه و افراد میرس حقوق شناسی رسمیت

 لیکرت مقیاس در گویه سه از متغیر این براي سنجش). 1382دیگران، و زاده سراج(

 کامالً افکارشان که کنند تحمل را کسانی جامعه نباید مردم براي مثال. شد استفاده

  است جامعه مردم اکثریت افکار با مخالف
 است گرانبه دی رسانی نفع آن هدف که است رفتاري بیانگر اساساً »دوستی نوع«

 و رفاه جهت در اول است؛ اساسی ویژگی چهار داراي دوستی نوع) 23: 1370ساروخانی، (
 روي از و آگاهانه است، سوم داوطلبانه و اختیاري دوم، فرد، خود نه است دیگران خیر

 این سنجش براي. وجود ندارد آن در پاداش کسب انتظار معموالً چهارم و است قصد

. شد استفاده لیکرت در مقیاس گویه چهار شامل اي ساخته محقق مقیاس از نیز متغیر
 .کنم می اش دقیق راهنمایی طور به بپرسد من از مسیري یا نشانی کسی اگر مثالً

 انتظارات کردن برآورده در میهنجارهاي رس رعایت از است عبارت »گرایی قانون«

 مصالح به تعرض عدم و خویش به حقوق بودن قانع شناسی، حق طریق از گروهی یا فردي

 شده  استفاده گویه سه از متغیر این براي سنجش). 1382 صمدي، (اجتماعی و گروهی

  .بگذارند احترام آن به و کرده پیروي قانون از مردم باید همه مثال براي. است
 که باشد ها می مانند اعتماد، هنجارها و شبکه  میاي از مفاهی مجموعه» سرمایه اجتماعی«

کند و باعث کارآمدي جامعه در  می و همکاري را براي سود متقابل تسهیل هماهنگی
 سنجش منظور بهدر این پژوهش، . )Vale et al, 1998: 311 (شود هاي هماهنگ می فعالیت

تعلق به دیمیتري  م"ISCS"سرمایه اجتماعی در جهان واقعی و جهان مجازي از مقیاس 
 که یک مقیاس استاندارد به نام ISCSس مقیا.  استشده  استفاده) 2006 (ویلیامز

اجتماعی در  گیري سرمایه است، براي اندازه "مقیاس سرمایه اجتماعی اینترنتی"
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 سرمایه اي مقایسهطور  به" ISCS"مقیاس . شده است   برخط و اینترنتی تدوینهاي محیط
ه این هدف، در براي دستیابی ب. کند میگیري  ین اندازهین و آنالاجتماعی را در شرایط آفال

یک :  استشده گرفته موازي در نظر سؤاالتمقیاس سرمایه اجتماعی اینترنتی، دو مجموعه 
، خرده سؤالین و هر مجموعه ین و دیگري براي شرایط آفالمجموعه براي شرایط آنال

این مقیاس شامل . گیرد برمی سرمایه اجتماعی در هاي مؤلفه را براي سنجش هایی مقیاس
 ه براي سنجش سطح سرمایه اجتماعی در جهان واقعی با آلفاي کرونباخ بستسؤال 20

 بسته دیگر براي سنجش سطح سرمایه اجتماعی در جهان سؤال 20 همچنین  و903/0
 و به صورت طیف اي گزینه به صورت پنج ها پرسش  متما. باشد  می841/0مجازي با آلفاي 

ده گویه اول هر پرسشنامه مربوط بعد ). Williams, 2006: 10 (اند گردیدهلیکرت تدوین 
 و ده سؤال دوم مربوط به بعد برون گروهی 1)پیوندي(گروهی سرمایه اجتماعی  درون

ي سنجش کننده سرمایه اجتماعی در ها اي از گویه پاره.  است2)پل زننده (سرمایه اجتماعی
  :قرار زیر است فضاي مجازي و واقعی به

  .ها اعتماد دارم د که براي حل مشکالت به آنمجازي کسانی هستن/در دنیاي واقعی
هاي خیلی مهم  گیري  مجازي کسی هست که براي مشاوره در تصمیم       /در دنیاي واقعی  

  .توانم به او مراجعه کنم می
مجازي کسی نیست که بتوانم با خیال راحت درباره امـور شخـصی و              /در دنیاي واقعی  

  .محرمانه با او صحبت کنم
مجـازي چنـدین نفـر هـستند کـه      /کنم در دنیاي واقعی ی میزمانی که احساس تنهای 

  .ها صحبت کنم توانم با آن می
مجـازي کـسی هـست کـه     /اگر نیاز به وام چندمیلیونی داشته باشم، در دنیاي واقعـی      

  .توانم روي کمک او حساب کنم می

                                                
1. Bonding Social Capital 
2  . Bridging Social Capital 
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  ها و نتایج یافته
  هاي توصیفی  یافته-

 نفـر را زنـان   192 نفـر را مـردان و   208ق دهد که از نمونـه تحقیـ        نتایج توصیفی نشان می   
در زمینـه   . کنـد   دهند که این امر تـصادفی بـودن نمونـه را بیـشتر نمایـان مـی                  تشکیل می 

 نـد ا  درصد پاسخگویان در مقطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی بوده38تحصیالت نیز حدود  
 700« درآمـد   سطح،ي درآمديبند  در رتبه. سال بوده است33و میانگین سنی پاسخگویان  

 دو درآم)  درصد6/53 (انی پاسخگوانی را در می فراواننیشتری ب» تومان در ماهمیلیون یکتا  
ـ ین کمتـر ،ی درصد فراوان 5/4 تومان در ماه با      ونیلی م سه يباال در .  را داشـته اسـت  ی فراوان

 ی فاقد مـسکن شخـص   هی هستند و بق   ی مسکن ملک  ي درصد دارا  7/48 مسکن   تیمورد وضع 
  .اند یافته  اسکان يا  و اجارهی رهنيها در خانههستند و 

  
  هاي توصیفی متغیرهاي اصلی تحقیق  آماره-2جدول 

  متغیرهاي پژوهش
حداقل 

  آماره
حداکثر 

  آماره
  میانگین

انحراف 
  معیار

  وضعیت

  باالتر از متوسط  65/14  18/123  180 36  فرهنگ شهروندي
  در حد متوسط  23/4  7/25  40 8  دانش مدنی

  تقریباً در حد متوسط  42/9  64/78  140 28  مدنیمشارکت 
  باالتر از متوسط  5/4 08/17  25  5  مداراي اجتماعی

   از متوسطتر پایین  9/3  16/14  25  5  جویی مشارکت
  تقریباً در حد متوسط  7/2  5/17  25  5  پذیري مسئولیت

  باالتر از متوسط  6/2  33/20  25  5  دوستی نوع
   از متوسطتر پایین  5/11 23/19  40  8  گرایش به پیروي از قانون

  متوسط  21/17  19/125  200  40  سرمایه اجتماعی
 گروهی سرمایه اجتماعی درون

  )غیرمجازي(
  وسطباالتر از مت  7/11  5/37  50  10

 سرمایه اجتماعی برون گروهی
  تر از متوسط پایین  34/11  33/28  50  10  )غیرمجازي(

  گروهی سرمایه اجتماعی درون
  )مجازي(

  تر از متوسط پایین  7/11  47/27  50  10

  سرمایه اجتماعی برون گروهی
 باالتر از متوسط  34/11  33/34  50  10  )مجازي(
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 از حـد  11/123 فرهنـگ شـهروندي نمـره     که میـانگین دهد مینشان نتایج توصیفی   
 بوده است که گویاي این واقعیت است کـه فرهنـگ شـهروندي شـهروندان     180وسط نمره  

تک ابعاد فرهنـگ شـهروندي    ط بوده است و در همین راستا میانگین تکبیشتر از حد متوس 
اسـت کـه از میـان ابعـاد فرهنـگ       نتـایج جـدول حـاکی از آن      . نتایج مشابهی را نـشان داد     

. انـد  شهروندي در حوزه دانش مـدنی شـهروندان و مـشارکت مـدنی در حـد متوسـط بـوده           
دوسـتی و    مربوط به روحیـه نـوع      همچنین در میان عناصر مشارکت مدنی باالترین میانگین       

این موضـوع نـشان از   . استجویی  ترین مربوط به پیروي از قانون و همچنین مشارکت       پایین
آن دارد که شهروندان سنندجی در حوزه تفکر و باور وضعیـت مساعدتري نسبت بـه حـوزه           

ه نتایج جدول همچنـین نـشان از آن دارد کـه وضعیــت سـرمای     . درگیري یا مشارکت دارند  
گروهـی در فـضاي غیرمجـازي و        اجتماعی برون گروهی در فضاي مجـازي و سـرمایه درون          

  .واقعی در میان شهروندان از میانگین باالتري برخوردار بوده است
  

  هاي استنباطی یافته
سه بعد از ابعاد چهارگانه سرمایه بین مثبت و معنادار وجود رابطه استنباطی حاکی از نتایج 

و ) مثبت(مستقیم براي این سه بعد،  تأییدشدهرابطه . شهروندي است فرهنگ واجتماعی 
بیشترین شدت ارتباط مربوط به بعد برون  .و متوسط به باال بوده استدر حد متوسط 

که شدت آن بیش از متوسط ) 485/0 (گروهی سرمایه اجتماعی در فضاي مجازي است
گروهی   ارتباط میان بعد دروننتایج جدول همچنین حاکی از عدم وجود. شود ارزیابی می

  .سرمایه اجتماعی در فضاي واقعی و فرهنگ شهروندي است
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   آزمون فرضیات و ارتباط متغیرهاي تحقیق-3جدول 

  متغیر وابسته فرهنگ شهروندي
  

 سطح معناداري شدت همبستگی        متغیر مستقل

    سرمایه اجتماعی

 000/0  485/0  سرمایه اجتماعی مجازي

  000/0  113/0  یه اجتماعی غیرمجازيسرما
 081/0  046/0  گروهی مجازي سرمایه اجتماعی درون

  000/0  521/0  سرمایه اجتماعی برون گروهی مجازي
  154/0  019/0  گروهی غیرمجازي سرمایه اجتماعی درون

  000/0  204/0  سرمایه اجتماعی برون گروهی غیرمجازي
  

اي با متغیر وابسته حاکی از  ط متغیرهاي زمینههاي مربوط به ارتبا عالوه بر آن یافته
البته اثر سن، معکوس . اند آن است که سن و تحصیالت اثر معناداري بر متغیر وابسته داشته

و معنادار بوده است و البته اثر تحصیالت مستقیم بوده است به این معنا که افزایش 
در سایر موارد . دي خواهد شدهاي فرهنگ شهرون تحصیالت احتماالً منجر به تقویت مؤلفه

  .ارتباط معناداري وجود نداشته است
  

  اي و متغیر وابسته  ارتباط متغیرهاي زمینه-4جدول 
متغیر  

  مستقل
متغیر 
  وابسته

آزمون مورد 
  داري مقدار آزمون و معنی  استفاده

جهت 
  نتیجه  رابطه

  هی فرضرد - T  (Sig = 0.097) (T=418/1) جنسیت
  تأیید فرضیه  معکوس   (r=189.0) (Sig = 0.000)  رسونیپ  سن
  هی فرضرد  -  T  (Sig =0.187 ) (T=186/2)   تأهل

ینه
 زم

اي
ره

تغی
م

 
  اي

دي  التیتحص
رون

شه
گ 

رهن
ف

  

 فرضیه دییتأ  - (r=345.0) (Sig = 0.000)  اسپیرمن

  
  فرهنگ شهرونديمدل برازش اثر سرمایه فرهنگی بر 

 فرهنگ  بریاجتماع هسرمای ابعاد از یک هر کنندگی تعیین و تأثیر میزان بررسی منظور به
چهار بعد سرمایه  مجموع از. شده است  گام استفاده به رگرسیونی گام تحلیل از شهروندي
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و ) مجازي و غیرمجازي (یگروهبعد برون  سه تنها تحلیل، در واردشده اجتماعی
  نشان6 شماره دولج در که طور همان سه گونه هر که ماند باقی )مجازي (گروهی درون

. دننمای بینی یشپ و تبیین را وابسته تغییرات متغیر درصد 42 تقریباً هستند قادر شده  داده
 گروهی و درون) مجازي و غیرمجازي (در این راستا، سه بعد سرمایه اجتماعی برون گروهی

از ابعاد و براي تشخیص اثر جداگانه هر یک . اند متغیرهاي مؤثر در این رابطه بوده) مجازي(
  .اند شده   ارائه5هاي استاندارد در جدول شماره  امکان مقایسه، آماره

  
  هاي تحلیل رگرسیونی چند متغیره فرهنگ شهروندي  آماره-5جدول 

  Multiple R  596/0  ضریب همبستگی چندگانه
  R Square  456/0  ضریب تبیین

  Adjusted R Square  423/0  شده ضریب تبیین تصحیح
  Durbin-Watson 49/1   واتسون-ربینآزمون دو

  
  آمده  دست  بهFنتایج تحلیل در مدل برازش فرهنگ شهروندي با توجه به مقدار 

) f= -24.272 , sig: 0.000 ( نشان داد که مدل تبیینیARباشد دار می شده معنی  تصحیح.  
  

   تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره فرهنگ شهروندي-6جدول 
میانگین   درجه آزادي  جموع مربعاتم  منبع تغییرات

  مربعات
  سطح معناداري Fآماره 

  639,39  5  3204,995  اثر رگرسیونی
  24,380  335  1342,140  باقیمانده

  -  340  4552,136  کل

24,272  000/0  

  
  اند مانده هاي مربوط به متغیرهاي مستقلی که در مدل باقی آماره -7جدول 
 B St. Beta T Sig  نام متغیر

  000/0  748/6  -  476/9  606/51  عرض از مبدأ

  000/0  074/8  512/0  182/0  103/1  سرمایه اجتماعی برون گروهی مجازي

  000/0  647/5  251/0  107/0  034/1 سرمایه اجتماعی برون گروهی غیرمجازي

  031/0  478/3  167/0  980/0  001/1 گروهی غیرمجازي سرمایه اجتماعی درون
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 مشخص است و البته نتایج آن با نتایج مبانی نظري و 7طور که از جدول  همان
بسیاري از مطالعات تجربی همخوانی دارد، از میان متغیرهایی که وارد معادله و تحلیل 

اند، متغیر فرهنگ شهروندي در درجه اول از متغیر سرمایه اجتماعی برون  رگرسیونی شده
فرهنگ شهروندي   درصد از واریانس51تنهایی  ، این متغیر بهپذیرد  تأثیر میگروهی مجازي

به عبارتی حضور در فضاي مجازي و فعالیت . کند  را تبیین میمورد مطالعهدر میان جامعه 
با  صمیمی هاي اجتماعی و پیوند با افرادي غریبه و کسانی که ارتباط نزدیک و  در شبکه

هاي  معنادارتري بر ویژگیها مبتنی بر اعتماد عام است، اثر  ها وجود ندارد و پیوند با آن آن
بعدازآن، متغیر وابسته از متغیر سرمایه اجتماعی . فرهنگ شهروندي شهروندان داشته است

در مقایسه با سایر متغیرهاي  ری متغنایپذیرد،  تأثیر میبرون گروهی در فضاي واقعی 
عه  جامعه مورد مطالانیدر مفرهنگ شهروندي  انسی درصد از وار25 موجود در مدل حدود

متغیر سرمایه اجتماعی برون گروهی در فضاي غیرمجازي نیز مبتنی بر . کند ی منییرا تب
یافته در فضایی غیرمجازي است که  هاي متفاوت و اعتماد عام و تعمیم پیوند با افراد از گروه

ها و باورهاي شهروندي افراد بر جاي گذاشته است و نهایتاً بعد  اثر معناداري بر فعالیت
  ).167/0 (روهی مجازي سرمایه اجتماعی که در رتبه سوم اثرگذاري قرار داردگ درون

  
  گیري نتیجه

شـهروند و فرهنـگ   به باور بسیاري از متفکران و علماي علم اجتماع و سیاست این مفهـوم              
عنوان  بوده و همچنین بهدنیاي مدرن  در  از پویاترین مفاهیم اجتماعی و فرهنگی        شهروندي

بر این اساس، هـدف مطالعـه   . استشده   از آن یاد  مسائل اجتماعی معاصر    ترین    مهمیکی از   
شهروندي و ارزیابی فرهنگ شـهروندي مبتنـی بـر مفهـوم سـرمایه اجتمـاعی و         حاضر فهم 

ویژه شکل نوظهور و اخیراً مورد توجه یعنی سرمایه اجتماعی مجازي یا سرمایه اجتمـاعی        به
 کـه  دهـد  ینشان مي توصیفی پژوهش ها افتهی. در فضاي مجازي در شهر سنندج بوده است      

به دو بعد مشارکت مـدنی و      ) 2016(ژانگ   فرهنگ شهروندي که مبتنی بر مطالعه        میانگین
این موضوع نشان از . ي متوسط قرار داشته استها محدودهدر شده بود،   دانش مدنی تفکیک

، امـا  خـورد  یمـ ي فرهنگ شـهروندي در میـان شـهروندان بـه چـشم      ها حداقلآن دارد که  
ي فرهنگ شهروندي در شهر ها مؤلفهي جدي در این مسیر در حیطه عملی نمودن ها  چالش
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ي هـا  مؤلفهدر میان ابعاد زیرمجموعه مشارکت مدنی نیز میانگین نمرات . سنندج وجود دارد  
ي رفتاري و عملی بـوده اسـت و ایـن مهـم     ها مؤلفهباوري و نگرشی بیش از میانگین نمرات    

. هاي ارزشی و نگرشی براي ایجاد توسعه مدنی فـراهم اسـت   زمینه ارد که پیش نشان از آن د   
ابعـاد شـهروندي یعنـی    در مورد وضـعیت    ) 1391 (یثابتفتحی و   این نتایج با نتایج مطالعه      

و در نهایت پایبندي به اصـول شـهروندي    سؤولیت پذیري و رعایت قوانینمجویی،    مشارکت
هـا و     زمینـه    بـه رفتـار نیازمنـد پـیش        ها  نگرش باورها و    ، اما تبدیل این   همخوانی کامل دارد  

ي رفتاري  ها  حوزهرو شهروندان در      ساختارهایی است که در سطح استان وجود ندارد و ازاین         
ایـن نتیجـه بـا نتـایج        . در وضعیت مناسبی قرار ندارد    ... گرایی و   ي قانون ها  مؤلفهو عملی در    

همخـوانی دارد و البتـه بـا        ) 1393 (يمداحو همتی و    ) 1393(همکاران  مطالعات گنجی و    
و جان اریـک الن و سـوانته   ) 2001(همکاران ي از مطالعات تجربی کریستوفر کالگ و       ا  پاره

با توجـه بـه   ) 2003 (اموندیدي از مطالعات نظري مانند تز     ا  پارهو همچنین   ) 2002(ارسون  
ن سوم، نـاهمخوان    تأکید این مطالعات بر نبود فرهنگ شهروندي مناسب در کشورهاي جها          

  . است
که اثـر   نشان داده استنیز  ي برآوردها و سطح معنادارات،ی حاصل از آزمون فرض  نتایج

 وابـسته  ریـ بـر متغ در فـضاي مجـازي    ) گروهی  درون-برون گروهی ( سرمایه اجتماعی    ریمتغ
-بـرون گروهـی  (نتیجه متغیـر سـرمایه اجتمـاعی     در  .  معنادار بوده است   يفرهنگ شهروند 

 که این اند گذاشتهدر فضاي مجازي اثر معناداري بر فرهنگ شهروندي برجاي ) هیگرو  درون
، روسـا  )2015(، کـاوادا  )2010(کـارتی   ،)2011(نتیجه با مطالعات تجربی بنت و سگربرگ    

ي نهـادي، فـضایی،    هـا   تیمحـدود مبنی بر اثر حضور در فضاي مجازي بـر حـذف            ) 2014(
اطـات و تبـادل اطالعـات و بهبـود انجـام اعمـال و        زمانی، قانونی و ساختی موجـود بـر ارتب        

ي جمعی و افزایش منابع کنش و تقویت بسیج شهروندان و دموکراسـی مـشارکتی               ها  کنش
) 2009(همکـاران  همچنین با نتایج مطالعه اسـکوریج و        . همخوانی و هماهنگی داشته است    

ـ در رابطه با اثر پیوندهاي برون گروهی بر مشارکت سیاسی و گاه و          در مـورد  ) 2016(گ پان
نتایج همچنـین  . اهمیت حضور در فضاي مجازي براي مشارکت مدنی همخوانی داشته است    

تنـوع شـبکه    " است که    بر آن وي  . است) 2011(همپتون  ي متفکرانی مانند    ها يتئورمؤید  
ي از رفتارهاي مدنی و شهروندي است تا پیوندهاي قوي     تر  مناسبتر و      مهم نیب  شیپفراگیر  
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). 510: همـان ("کننـد  یمـ که مردم را با شدت بیشتري به هـم مـرتبط     مینسجکوچک و م  
 "هـاي فعـال آنالیـن     فرهنـگ   خـرده "با اشاره به    ) 94: 2004(کلنر  کان و   همچنین با ایده    

.  همخـوانی دارد "فضاي حیاتی تـازه بـراي سیاسـت و فرهنـگ        "عنوان    فضاي مجازي را به   
ي ارتبـاطی بـا     هـا  يتکنولـوژ  کـه    کنند یماره  اش) 2005(استول  همزمان بیمبر، فالناگین و     

پذیري و استقالل بیشتري      ، انعطاف "عبور از مرز خصوصی به عمومی     "فراهم نمودن امکان    
  .آورند یمبراي کنش جمعی فراهم 

نتایج پژوهش حاضر همچنین حاکی از ارتباط معنادار متغیر سرمایه اجتمـاعی بـرون          
ایـن نتیجـه البتـه در میـان         . گروهی در فضاي واقعـی بـا فرهنـگ شـهروندي بـوده اسـت              

اي از مطالعات بر اهمیت سرمایه   پاره. هاي پیشین نتایج متضادي را نشان داده است         پژوهش
. اند آن براي شهروندي و فرهنگ شهروندي تأکید کردهاجتماعی برون گروهی و نقش مثبت  

ترین مطالعه و ایده مربوط به رابرت پاتنام است که اثر سرمایه اجتماعی و  در این زمینه مهم 
گونـه کـه در مباحـث     همان. دهد هاي اعتماد بر مشارکت مدنی را مورد تأکید قرار می        شبکه
را ) ویژه اعتماد سیاسـی  وجود انواع اعتماد به(هاي مدنی   به آن اشاره شد، پاتنام سنت نظري

هـاي اجتمـاعی و سیاسـی     موجب مشارکت شهروندان، پیروي از قوانین و نیز ایجـاد شـبکه         
و » جوامـع مـدنی  «از نظـر وي ایـن عوامـل بـه همـراه درسـتکاري و همبـستگی،        . داند  می

اطق جنـوبی کـه از   اند که از سستی، ناکارآمدي و فساد حاکم در من     دموکراتیکی ایجاد کرده  
در نهایـت وي تأکیـد   ). 39: 1379پاتنـام،    (برنـد، بـه دور اسـت        فقدان این عوامل رنج مـی     

هایی کـه فاقـد آن    کند که عامل کلیدي که جوامع برخوردار از حاکمیت مطلوب را از آن    می
از دیـدگاه پاتنـام   ). 1389:344تـاجبخش،  (کنـد، فـضیلت مـدنی اسـت        هستند متمایز می  

شرط توسعه اقتصادي،  هاي مشارکت مدنی پیش تماعی نهفته در هنجارها و شبکهسرمایه اج 
. گسترش فرهنگ سیاسی دموکراتیک و در نهایـت حاکمیـت کارآمـد و دموکراتیـک اسـت                

عالوه بر آن، نتایج این فرضیه با مطالعات تجربی ازجمله مطالعات همتی و احمدي و پاتنـام        
 انـد کـه بـر نقـش تـا      در این میان مطالعاتی نیز بـوده اما  . همخوانی دارد ) 2001 (و وولکاك 

حدودي نامناسب سرمایه اجتماعی در فضاي واقعی بـراي تـرویج فرهنـگ شـهروندي و در                 
نتایج ایـن پـژوهش بـر وجـود یـک      در مجموع، . اند  نتیجه گسترش دموکراسی تأکید نموده    
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 فرهنـگ   اجتمـاعی بـا  گانه از چهار بعد سرمایه       ابعاد مختلف سه    خطی و مستقیم بین    رابطه
  .شهروندي حکایت دارد

گونـه   توان ایـن  شناختی در چند بند، می  نتایج تجربی مطالعه حاضر را به لحاظ جامعه       
 اي و فضاي اجتماعی مجازي، شکل، محتوا و       نخست آنکه با ظهور جامعه شبکه     : تفسیر نمود 

اي  مالحظه یرات قابلهاي مدنی و سیاسی دچار تغی تبع آن کنش کیفیت تعامالت انسانی و به   
حـدودي دشـوار و    ها مبتنی بر مبانی نظـري پیـشین تـا          شده است که مطالعه و تحلیل آن      

 از سوي "مشارکت نامتعارف"هاي مدنی و سیاسی سخن از       رو در کنش    ازاین. ناممکن است 
درستی تأکید بر روندي است کـه در آن نـوع          به) 2009: 2005(اینلگهارت و سایر متفکران     

هـاي مـدنی      ازجمله حضور در احـزاب و کـنش       (هاي متعارف خود      اي مدنی از شکل   ه  کنش
اي از  فاصله گرفته است و وجه غالب حداقل در جوامـع غربـی صـورت تـازه      ) حزبی و سخت  

نیاز از پیوندهاي  هاي بی ها و فعالیت کنش مدنی است که مبتنی بر ارتباطات مجازي و کنش  
اي در کـشورهاي   روندي است که با رشد جامعه شبکه     گرفته است و این       منظم و ثابت شکل   

هاي چنین رونـدي   ها و مصداق   نشانه. توسعه ازجمله ایران نیز در حال گسترش است         درحال
ویـژه جامعـه ایـران و      بـه ختلـف محیطـی در جوامـع م   هاي زیست هاي مدنی در حوزه     کنش

ین منظر، نهادینه کردن از ا . یافته است   هایی دست   کردستان است که در مواردي به موفقیت      
نگـري  و توسعه فرهنگ شهروندي در فضاي جدید نیازمند اصالح راهبردهاي آموزشی و نو              

در این شکل جدید، وجه جدیدي از سرمایه اجتمـاعی و  . ها و کیفیت آموزش است      در شیوه 
وندي یافته براي ترویج و توسعه فرهنگ شهر ویژه اعتماد تعمیم اي از اعتماد به نوع شکل تازه  

مثابـه نمـود    میزان مشارکت اجتماعی بـه به هر روي، اگرچه    . و مجراهاي آن مورد نیاز است     
فرهنگ شهروندي به میزان زیادي متکی بر اعتماد به دولت و سـاختار سیاسـی اسـت، امـا                 

تـوان از   شود را می  هایی که منجر به مشارکت اجتماعی و رشد فرهنگ شهروندي می            آگاهی
  . در حوزه سرمایه اجتماعی در فضاي مجازي تقویت نمودطریق مجراهاي جدید
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