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 چکیده
دان شهرون مثابهبههم  هاشرکتکند که بر اساس آن یمگرایی شرکتی وضعیتی را فراهم -شهروند    

مدنی در قبال همدیگر احساس وظیفه و تکلیف شهروندی نمایند. مطالعات مختلف نشان داده شهروند 
از  هاشرکتگرایی شرکتی پیامدهای مثبت فردی و سازمانی زیادی برای جامعه و کشور به همراه دارد. 

در پی آن بهبود عملکرد مفهوم شهروندگرایی شرکتی برای تقویت سرمایه اجتماعی که اعتماد عمومی و 
یر أثتبر همین اساس، در مطالعه حاضر تالش شده است تا میزان  کنند.یمسازمانی را در پی دارد استفاده 

ی تعاونی تولیدی فعال در دو بخش صنعت و کشاورزی هاشرکتشهروندگرایی شرکتی بر سرمایه اجتماعی 
است. جامعه آماری  شدهاستفاده هادادهی گردآوری در استان کردستان بررسی شود. از ابزار پرسشنامه برا

ی تعاونی تولیدی فعال در دو بخش صنعت و کشاورزی هاشرکتمدیره یئتهاین تحقیق شامل اعضای 
شرکت تعاونی فعال در  300حدود  1399است. بر اساس آمار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 

کردستان مشغول به فعالیت هستند. بر اساس جدول مورگان تعداد  دو بخش صنعت و کشاورزی در استان
ی تصادفی ساده اطبقهنفر( به شیوه  150مدیره )جمعاً یئتهنفر از اعضای  3شرکت و از هر شرکت  50
 بهره قدمبهقدماز معادالت رگرسیون  هادادهوتحلیل یهتجزاست. برای  شدهانتخابنمونه آماری  عنوانبه

کل ی تعاونی تولیدی به شهاشرکتدهد که شهروندگرایی شرکتی یمحاصله نشان  است. نتایج شدهگرفته
ه یرگذاری شهروندگرایی داوطلبانتأثگذارد. در این راستا یممثبت  یرتأث هاآنمعناداری بر سرمایه اجتماعی 

 ندگرایی شرکتی درهای شهرویژگیویگر بهبود دعبارتبهبر سرمایه اجتماعی بیش از سایر ابعاد است. 
 شود.یم هاشرکتیجه بهبود عملکرد درنتو  هاآنی تعاونی تولیدی باعث ارتقای سرمایه اجتماعی هاشرکت
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 مقدمه
پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک  اجتماعی از مباحث نوین است که به هیسرما 

و هنجارها و اعتماد میان  و با خلق روابط کندیشبکه، به منزلة منبعی باارزش، اشاره م
 هایییافزاهم سودمند و تالش برای منافع مشترک و هاییهمکار یدهافراد به شکل

بانک جهانی، سرمایه  ر اساس تعریف. ب(Jha & Chen, 2015) شودیجمعی منتج م
 و روابط اجتماعی موجود در ساختارهای اجتماعی است از هنجارهـا یااجتماعی مجموعه

و بر اساس تعریف پوتنام،  سازدیقادر م ه افراد را به همکاری برای نیل به اهداف مطلوب،ک
اعتماد ناشی از آن  تاجتماعی، هنجارهای ارتبـاط متقابـل، امنیـت و قابلیـی هاشبکه

 توسعهباعث بنیان رشد و  اجتماعی هیسرما .شوندیم عنوان سرمایه اجتمـاعی معرفـیبه
اقتصادی پایدار  قتصادی جوامع و عامل کلیدی در کسب مزیت رقابتی و موفقیتا

ها را سازمان در یطلباجتماعی خطر اخالقی و منفعت هیسرماهاست. همچنین؛ سازمان
بستر  اقتصادی در جامعه و منافع جمعی در هاییتو باعث همسو شدن فعال کندیمهار م

ی بهبود توجهقابلعملکرد سازمانی را به میزان  و شودیطمینان متقابل مااعتماد و 
 .(Lins et al., 2017) بخشدیم

یر تأثکه بر بهبود عملکرد سازمانی  جهتازآنکه بیان شد سرمایه اجتماعی  طورهمان 
ر تواند بیمعواملی که  ازجملهمثبتی دارد تقویت آن از اهمیت مضاعفی برخوردار است. 

 یرگذار باشد توجه به مقوله شهروند گرایی شرکتی است.تأثتقویت سرمایه اجتماعی 
آن  تأثیر و شرکت یک وکارکسب هاییتفعال خودتنظیم مدیریت عنوانبهشهروند شرکتی 

 شرکتی است. شهروندی شدهیفتعر قانونی، وظایف از فراتر یاجتماع برنامه پیشبرد بر

ذینفعان  و جامعه به سازمان تعهدات به مربوط وضعیت و سازمانی هاییتفعال دهندهنشان
 اجرا منظور این به را شرکتی شهروندی هاشرکت از (. بسیاریTsai et al, 2014) است خود

 رفتار جامعه برابر در مسئوالنه شیوهای به که دهند مردم نشان عموم به که کنندیم

 سرمایه ایجاد در هاشرکت به شهروندی هاییتفعال (.McEachern, 2015کنند )یم

 مذاکره در توانایی افزایش باعث یجهدرنت کند کهیم کمک اعتبار و شهرت باارزش و کمیاب

 برای بیشتر قیمت مطالبه بالقوه، جذب کارکنان دولت، با ترجذاب قراردادهای برای

 .شودیم سرمایه هزینه کاهش و محصوالت
که منفعت جمعی  هاآنیری گشکلی تعاونی با توجه به ماهیت و رسالت هاشرکتدر 

توجه به سرمایه اجتماعی و ایجاد پایگاهی مطمئن و  بر منفعت فردی ارجحیت دارد
 یژهوبهی تعاونی هاشرکتای برخوردار است. یژهوبرای اعضا از اهمیت  اعتمادقابل
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کنند تا با یافتن بازارهای مناسب یمفعال در بخش کشاورزی تالش  تعاونی یهاشرکت
یژه کشاورزانی که خود قادر به وبهجهت عرضه کاال زمینه مناسبی برای تمام کشاورزان 

 ربازاریابی نیستند و یا از بنیه مالی مناسبی برای این کار برخوردار نیستند فراهم آورد. د
سرمایه اجتماعی در توسعه  عنوانبهمدیره یئتهاین راستا اعتماد کشاورزان به اعضای 

ه است. لذا توج توجهقابلهای کشاورزی و ایجاد امید و نشاط در کشاورزان بسیار یتفعال
 یر دارد از اهمیت مضاعفیتأثی تعاونی هاشرکتبر توسعه سرمایه اجتماعی  به عواملی که

 برخوردار است.
تواند موجب تقویت سرمایه یمافزایش اعتبار از طریق بروز رفتارهای شهروند گرایی 

شرکت تعاونی را در مواجه  ی تعاونی شود و این امرهاشرکتمدیره یئتهاجتماعی اعضای 
اصلی تحقیق حاضر ضعیف بودن سرمایه  مسئلهسازد. یمی محیطی مصون هابحرانبا 

بر این اساس در مطالعه حاضر  ی تعاونی است.هاشرکتمدیره یئتهاجتماعی اعضای 
سرمایه اجتماعی در  یرگذاری شهروندگرایی شرکتی برتأثتالش شده است تا میزان 

ی تعاونی تولیدی بر مبنای یک مدل اکتشافی بررسی شود. همچنین مشخص هاشرکت
ه در چ ی تعاونی تولیدی فعالهاشرکتگردد که میزان شهروندگرایی و سرمایه اجتماعی 

و چه ارتباطی بین شهروندگرایی  بخش صنعت و چه در بخش خدمات چقدر است؟
ی تعاونی تولیدی وجود دارد تا از این منظر اعتماد هاشرکتشرکتی و سرمایه اجتماعی 

به  ی تعاونیهاشرکتی تعاونی تقویت گردد و شاهد دستیابی هاشرکتاعضا به مدیران 
 اهداف مصوب خود باشیم.

 
 پژوهش پیشینه نظری 

 شركتی شهروندی

 و خدمت با تجاری هاییتفعال بین رابطه ایجاد برای شرکتی شهروندی اصطالح
 این شرکتی شهروندی شود.یم استفاده متقابل، منافع ایجاد برای پاسخگویی اجتماعی

 شخص. امروزه یک با برابر وضعیتی با است نهادی شرکت که کندیمتقویت  را دیدگاه

 کنندیم شرکتی استقبال شهروندی راهبردهای از اییندهفزا طوربه هاشرکت

(McEachern, 2015.) روابط مدیریت شرکت برای توانایی یرندهدربرگ شرکتی شهروندی 

 منافع کردن و حداکثر منفی اثرات رساندن حداقل به که یاگونهبه است؛ جامعه با خود

 درون که یم شرکتخودتنظ هنجارهای و هاارزش شرکتی، شود. شهروندی منجر آن مثبت
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 و شرکتی وضعیت شهروندی گیرد.یبرم در را است نهفته وکارکسب و سازمانی الگوهای
 را نشان دارد خود ذینفعان و اجتماع به نسبت سازمان که تعهداتی با مرتبط هاییتفعال

 دهد.یم
شود بینند که باعث میشرکتی را نوعی استراتژی تجاری می رفتار شهروندها شرکت

شدت رقابتی، بر اعتبارشان افزوده شود و سهمشان در بـازار فزونی گیرد. در فضای به
 ؛خواهندها میهـای غیـردولتی، مسؤولیت اجتماعی را از شرکتجامعه مدنی و سـازمـان

ها آگاهی و اشراف دارند. شرکت های مالی و فجایع حاصل از عملکردچون به رسوایی
یار ها در دنیای امروز بسشرکت یرگذاریکه تأثالمللی نیز با توجه به اینهای بینسازمان

ها غـیـرممکـن های جـهـانی را بدون مشارکت شرکتهاست، حل چالشبیشتر از حکومت
رفتار تند، ها نیز هسمدیران شرکت ینوعمداران، بهداننـد و بسیـاری از سیاستمـی

ها، شرکت رفتار شهروندیمراکز علمی نیز به  .اندها خواهانرا از شرکت شهروند شرکتی
ها در توسعه یک کشور و حتی توسعه دموکراسی، تداخل وظایف، نقش شرکت یهاز زاو

نگرند. به همین های حاصل از آن میهای یک شرکت با حکومت و همپوشانیمسؤولیت
ها به پارادایمی غالب شرکت رفتار شهروندیدلیل است که امروزه در جهان رقابت، موضوع 

 .(Locke Richard & Siteman‚ 2010)است  شدهیلها تبددر حوزه اداره شرکت

از شهروند اقتصادی، شهروند  اندعبارتی است که بعد اساسشهروند شرکتی شامل چهار 
قانونی، شهروند اخالقی و شهروند داوطلبانه. شهروند اقتصادی به تعهدات شرکتی برای 

های تایجاد منافع سودآور برای کارکنان و دیگر سهامداران از طریق فراهم کردن فرص
ور به طریق سودآ هاآنیفیت یا خدمات و فروش باکشغلی، پاداش، آموزش و تولید کاالهای 

ون های بازرگانی درکند. شهروند قانونی به تعهدات شرکتی برای تحقق مأموریتاشاره می
چارچوب الزامات قانونی اشاره دارد. شهروند اخالقی به تعهدات شرکتی برای پیروی از 

کند و نهایتاً شهروند که معرف رفتار مناسب در جامعه است، اشاره می قواعد اخالقی
ی و کند که سرپرستهای اشاره مییتفعالداوطلبانه به تعهدات شرکتی برای درگیری در 

شوند و از طریق قانون ضروری نیستند و تجارت در یک احساس اخالقی را کنترل نمی
-و شرکت وکارکسبتعهدات صاحبان  .(Mclntosh & Thomas,2004)کند بینی نمییشپ

های است و در جامعه جهت داوطلبانهها در چهار حوزه اقتصادی، قانونی، اخالقی و 
برای قابلیت سودآوری از طریق  وکارکسبدارد. صاحبان  ها وجودآنمشخص برای نیل به 

خود را ادا های اقتصادی یتمسئولهستند،  هاآنتولید کاال و خدماتی که جامعه خواهان 
همچنین مجبورند قواعد و مقررات رفتارهای مناسب که از طریق  هاآنکنند. یم
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شود، تعقیب نمایند )مسئولیت قانونی( و استانداردهای اخالقی را یموضع  گذارانقانون
ه شود که در بهبود جامعبینی میها پیشاجرا نمایند )مسئولیت اخالقی(. همچنین شرکت

های اقتصادی، اخالقی و قانونی وضع یتمسئولکه از طریق  یاستانداردهافراتر از حداقل 
ع در سهیم شدن در توزی هاآن داوطلبانهشود، مشارکت نمایند و این بیانگر مسئولیت می

. در (Mclntosh & Thomas, 2004باشد )منابع به جامعه و بهبود کیفیت زندگی مردممی 
ی هاارزشی سهامداران و نیز سعی در ارتقای اهخواستهچند سال گذشته پاسخگویی به 

ی تجاری متعهد در هاسازمانای به همراه داشته است که یچیدهپاجتماعی تناقض 
ی هاخواستههای مختلف با آن درگیرند. ایجاد مصالحه و ایجاد تعادل میان ینهزم

سهامداران و جامعه موضوعی است که در چارچوب کاری مسئولیت اجتماعی شرکت 
 کند.یمشود و به رابطه میان تجارت و جامعه کمک یمتعریف 

 
 سرمایه اجتماعی

 در متقابل روابط از و هنجارهایی اعتماد اطالعات، دربرگیرنده اجتماعی، سرمایه 

( سرمایه Francis, 2002). فرانسیس (Ferris et al., 2017) است اجتماعی یهاشبکه
 تعامالت الگوهای درباره انتظارات مشترک و قوانین هنجارها، ادراک، دانش، را اجتماعی

 با کنش جمعی هاییتموقع و اجتماعی پیچیده مسائل با در برخورد افراد از گروهی که

 (Ellinger et al., 2013همکارانش ) و اما الینگنر؛ کنندیم تعریف آورند،یم سازمان به خود
 احساسی -تعهدات ذهنی و هنجارها رسمی، یهاارزش از یامجموعهرا  اجتماعی سرمایه

که  روابط یدهشکل در ابزارها این و گذارندیم به اشتراک گروه اعضای که کنندیم تعریف
 .مؤثرند شوند،یم سازمانی عملکرد اثربخشی به منجر
 توسعه به برای دستیابی ابزاری را اجتماعی سرمایه (،Hasanah, 2015حسنا ) زعمبه

ای یژهو یدتأک اعتماد، مفهوم بر و داندیم سیاسی مختلف یهادستگاه در اجتماعی و سیاسی
 پژوهشگرانی دیگر، سوی از سیاسی شود. توسعه موجب تواندیم اعتماد وی، زعمبه .دارد

و همکارانش  (، فریسSchneider, 2006) (، اشنایدرDasgupta, 2000داسنگوپتا ) همچون
(Ferris et al., 2017اهمیت ) ی،شناسروان نظیر اقتصاد، ییهارشته در اجتماعی، سرمایه 

پژوهش  در متغیر این اهمیت کهیدرحال دهند؛یم را نشان سیاسی علوم و یشناسجامعه
 است شدهمطرح نظیر اعتماد، مثبتی مزایای ( درClarke et al., 2012) همکارانش و کالرک

 یهابحث در بارها و بارها که آوردیم ارمغان سازمان به برای اجتماعی سرمایه که
 با را اجتماعی . محققان، سرمایهاندشده یدتائ روندها، و هایهفرض در مزایا ، اینیدانشگاه
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و  سازمانی استراتژیک، ملی، سطح در یارابطهو  ساختاری شناختی، یهاجنبه
 کنندیم ارزیابی هایفروشخرده

،Fukuyama, 1995 ;Cohen, & Prusak, 2001; Hitt & Duane, 2002 .(Merlo et al., 

سرمایه اجتماعی از دیدگاه ناهاپیت و گوشال  گانهسهبا توجه به فراگیری ابعاد  (2006
(Nahapiet & Ghoshal., 1998 )شود:یماین سه بعد بررسی  اختصاربه 

 
 بعد ساختاری سرمایه اجتماعی

وی معتقد است که  ید دارد.تأکتعریف پورتر از سرمایه اجتماعی بر بعد ساختاری 
ت کیفی واسطهبهسرمایه اجتماعی قابلیت افراد برای در اختیار داشتن منابع کمیاب 

تر است؛ تعریفی که کلمن هم از سرمایه یعوسیا ساختارهای اجتماعی  هاشبکهعضویت در 
دارد که سرمایه یمید دارد. وی اظهار تأککند بر جنبه ساختاری آن یماجتماعی بیان 

ی از ساختار اجتماعی است که کنش افراد درون ساختار را اجنبهی متشکل از اجتماع
در بعد ساختاری سرمایه اجتماعی اهمیت  آنچه. (Islam et al., 2006) کندیمتسهیل 

 بندی شبکه است.یکرهپدارد وجود یا فقدان اتصاالت شبکه بین افراد و 
 

 ی سرمایه اجتماعیارابطهبعد 
تر سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد، هنجارها و یانتزاعاین نوع از سرمایه به تجلیات 

دهند. این یمیر قرار تأثی متقابل میان مردم را تحت هاکنشیی اشاره دارد که هاارزش
بیشتر شامل اعتماد، انسجام، همکاری، گذشت و فرهنگ مدنی است که در بین  هاارزش

و باعث همکاری افراد آن اجتماع با همدیگر برای  است اعضای یک اجتماع مشترک
شود. بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی بر میزان اعتماد و روابط یمرسیدن به منافع مشترک 

 .(Lock Lee, 2005)متقابل میان اعضاء یک واحد اجتماعی اشاره دارد 
 
 

 بعد شناختی سرمایه اجتماعی
( بعد شناختی سرمایه Nahapiet, and Ghoshal., 1998بنا به نظر ناهاپیت و گوشال )
معانی  یهادستگاهو  هابرداشتشود که اظهارت، یماجتماعی به آن منابعی اطالق 

توان گفت هنجار یمکند؛ به نظر کلمن وقتی یممشترک در بین اعضای گروه را فراهم 
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شده باشد و برای کنترل رفتار یفتعراجتماعی برای تمامی اعضا  طوربهوجود دارد که 
 قرار گیرد. مورداستفاده خاصیک نفر  فقطنهتمامی افراد و 

 
 پیشینه تجربی

شهروندی  مثال، برای .دارد همراه به هاشرکت برای مثبتی پیامدهای شرکتی شهروندی
مشتریان  جذب باعث یجادشدها شهرت و شودیم شرکت شهرت افزایش موجب شرکتی

؛ (Wang, 2014)دهدیم سوق شرکت آن خدمات از مجدد استفاده به را هاآن و شودیم
 و اعتماد وفاداری، گسترش باعث شرکتی شهروندی هاییتفعال در شدن درگیر همچنین

 مخارج باالی سطح با یهاشرکت(. Walters & Chadwick, 2009) شودیم برند ارزش ویژه

 شهرت در مهمی بسیار نقش شرکتی شهروندی دارند. باالتری سازمانی بشردوستانه شهرت

 پیامد تواند سهیم مشتریان با ارتباط در شرکتی شهروندی ،عالوهبه کند؛یمایفا  شرکت

 همراه داشته به شرکت برای را مشتریان وفاداری و اییهتوص تبلیغات محصول، ارزیابی

توسط  شدهادراک شرکتی شهروندی که دهندیم نشان پیشین یهاپژوهشباشد. 
 است حیاتی خدمات دهندگانارائه و محصوالت با مشتریان ارتباط طول در کنندگانمصرف

(Tsai et al, 2014)آلم .دارد شرکت برای شهرت ایجاد در مهمی نقش شرکتی . شهروندی 

 )اقتصادی، شرکتی شهروندی چهارگانه ابعاد تأثیر (،Alam & Rubel., 2014) روبل و

 ابعاد این که دریافتند و کردند بررسی را مشتری رضایت بر و بشردوستانه( اخالقی قانونی،

 از بسیاری نظر به همچنین گذارند؛یم مشتری رضایت معناداری بر و مثبت تأثیر

 شهرت و برند ویژه ارزش ایجاد طریق از شرکتی در شهروندی گذارییهسرما پژوهشگران،

 آورد وجود به شرکت برای را تمایز راهبرد تواندیم محلیبازار  یک در شرکت برای اعتبار و

(Fombrun & van Riel, 1997). 
 شود:یمیشینه مطالعات داخلی و خارجی پرداخته پدر ادامه به 

ی به رابطه بین رهبری اخالقی و شهروندی امطالعه( در 1399حجازی و خانی ذالن )
 اییدهشامل ا یشهروند شرکت یرفتارها یاصل یتماه بر اساس یافته .اندپرداختهشرکتی 

هبود ب یبوده که برا یسودمند یرفتارها یشهروند شرکت یرفتارها داردیم یاناست که ب
 یاخالق یرهبر ینکه ب دهدیم انپژوهش نشهای این یافتهاست.  یاتیسازمان، ح ییکارا

 یندارد. همچنوجود  یروابط مثبت و معنادار یو سازمان یدر بعد فرد یو شهروند شرکت
و شهروند  یاخالق یرهبر ینو کارکنان روابط ب یرمد یناحترام و تعامل ب ی،خودکارآمد

 یشا افزاب دیگریانب. بهکندیم یلرا به گونه مثبت تعد یو سازمان یدر بعد فرد یشرکت
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 یابدیم یشافزا یو سازمان یدر ابعاد فرد یشهروند شرکت یرفتارها ی،اخالق یسطح رهبر
 .شودیم یلصورت مثبت تعدبه یزگر ن یلتعد یرهایارتباط با متغ ینو ا

( در تحقیقی به واکاوی مفهوم شهروندی شرکتی و بررسی 1396سلطانی و نجات )
 قانونی، ابعاد که داد نشان پژوهش . نتایجاندپرداختهنقش آن در توسعه وفاداری مشتریان 

 دارد معناداری و مثبت تأثیر کتشر شهرت بر شهروندی شرکتی بشردوستانه و اخالقی

 شهرت دیگر طرفی از .نداشت شرکت بر شهرت یریتأث شرکتی شهروندی اقتصادی بعد اما

 ویژه ارزش .دارد معناداری و تأثیر مثبت مشتریان وفاداری و برند ویژه ارزش بر شرکت

 ابعاد یرمستقیمغتأثیر  یتدرنها .دارد معناداری تأثیر مشتریان وفاداری بر نیز برند

 مشتریان مورد وفاداری و برند ویژه ارزش طریق از مشتریان وفاداری بر شرکت شهروندی

 .گرفت قرار تأیید
به بررسی رابطه اخالق  1395ی در سال امطالعهدر  مجدداًاحمدی و همکاران 

و حاکی از ارتباط بین این د هاآن. نتایج مطالعه اندپرداختهبا شهروند شرکتی  وکارکسب
 اخالق اصول رعایت به هاشرکت قوی پایبندی میزان ،هاداده تحلیل بر اساس .استغیر مت

 آنان شرکتی شهروندی رفتار تا است شده باعث جامعه افراد قبال در خود وکارکسب

 اخالق یهبر پا شرکتی شهروند منشور تدوین بنابراین، ؛باشد داشته مناسبی وضعیت

 فراهم را هاشرکت یوربهره افزایش و رقابتی مزیت اعتبار، کسب برای الزم بستر وکارکسب

 .نمایدیم
یر شهروندی شرکتی بر وفاداری تأثی به بررسی امطالعه( در 1395سلطانی و همکاران )

 معنادار و مثبت تأثیر از حاکی پژوهش های. یافتهاندپرداختهای یهتوصمشتریان و تبلیغات 

 رضایت .است برند ویژه ارزش و مشتریان ضایتر شرکت، شهرت بر شهروندی شرکتی

 معناداری و مثبت تأثیر برند ویژه ارزش و مشتریان وفاداری شهرت شرکت، بر نیز مشتری

 و مثبت تأثیر اییهتوص تبلیغات و برند ویژه بر ارزش شرکت شهرت همچنین دارد؛
 بر نیز مشتریان وفاداری و وفاداری مشتریان بر برند ویژه ارزش درنهایت دارد؛ معناداری

 .دارد معنادار و مثبت تأثیر اییهتوص تبلیغات
ی تحت عنوان طراحی و تبیین الگوی امطالعه( در 1393احمدی و همکاران ) 

ی تولیدی در ایران از شهروندگرایی هاشرکتدارند که عموم یمشهروندی شرکتی بیان 
ای را بر شهروندگرایی ینهزمرفتاری و ساختاری،  گانهسهالزم برخوردار نیستند و عوامل 

. در بین عوامل ساختار نوع ساختار، در بین عوامل رفتاری انددانسته مؤثرشرکتی 
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رین بیشت هاشرکتای، نگرش مردم نسبت به ینهزممسئولیت اجتماعی و در بین عوامل 
 .اندتهشدای تعاونی تولیدی هاشرکتیر را بر شهروندگرایی شرکتی در تأث

 و هانگرش بر اجتماعی سرمایه نقش (Ellinger et al., 2013همکارانش ) و الینگر
. قراردادند ارزیابی مورد را هاآن شغلی نیز عملکرد و خدماتی کارکنان کاری هنجارهای

 تعهد به منجر تواندیم سرمایه اجتماعی بر سازمان گذارییهسرما که دادند نتایج نشان

 مثبت یرتأثهمچنین  .شود هاآن عملکرد بهبود نیز و خدمات بخشدر  فعال کارکنان بیشتر

 بر اجتماعی سرمایه غیرمستقیم یرتأث و ید شدتائ نیز سازمان عملکرد بر تعهد معنادار و

 گردید. برآورد آن مستقیم یرتأث از تریقو عملکرد شرکت،
ر سرمایه اجتماعی بیر هر دو متغیر شهروند شرکتی و تأثحاکی از  شدهانجامتحقیقات 

های که محقق انجام داده است تحقیقی که ارتباط یبررساما با ؛ عملکرد سازمانی است
یر را نشان دهد، مشاهده نشده است. بر همین اساس در مطالعه حاضر متغبین این دو 

ی تعاونی هاشرکتتالش گردیده است تا با سنجش وضعیت موجود این متغیرها در 
یری یرپذتأثیژه صنایع غذایی و پتروشیمی، میزان وبهخش صنعت تولیدی فعال در ب

بررسی شود. بر اساس پیشینه تجربی و  هاآنشهروندگرایی شرکتی از سرمایه اجتماعی 
 است. قرارگرفتهمدل مفهومی ذیل مبنای انجام تحقیق حاضر  شدهارائهنظری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقتصادیشهروند 

 سرمایه شناختی

سرمایه 
 سرمایه ارتباطی ساختاری

 شهروند داوطلبانه

 شهروند اخالقی

 شهروند قانونی

 شهروند گرایی شرکتی سرمایه اجتماعی
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 یر شهروندگرایی شرکتی بر سرمایه اجتماعیتأثمدل مفهومی  -1نمودار شماره 
و  (Nahapiet, and Ghoshal., 1998به نقل از  Ellinger,2013منبع: سرمایه اجتماعی )

 (Tsai et al, 2014)شهروندگرایی شرکتی 
 شده است:یفتعرهای به شرح ذیل یهفرضبر اساس مدل مفهومی فوق 

 فرضیه اصلی
یر تأث هاآنی تعاونی تولیدی بر سرمایه اجتماعی هاشرکتشهروندگرایی شرکتی  

 گذارد.یم

 های فرعییهفرض
 گذارد.یمیر تأث هاآنی تعاونی تولیدی بر سرمایه اجتماعی هاشرکتشهروندگرایی اقتصادی 

 ذارد.گیمیر تأث هاآنی تعاونی تولیدی بر سرمایه اجتماعی هاشرکتشهروندگرایی قانونی 

 ذارد.گیمیر تأث هاآنی تعاونی تولیدی بر سرمایه اجتماعی هاشرکتشهروندگرایی اخالقی 

 گذارد.یمیر تأث هاآنی تعاونی تولیدی بر سرمایه اجتماعی هاشرکتشهروندگرایی داوطلبانه 
 
 ی تحقیقشناسروش

ی تعاونی تولیدی فعال هاشرکتمدیره یئتهجامعه آماری این تحقیق شامل اعضای 
در دو بخش صنعت و کشاورزی است. بر اساس آمار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

شرکت تعاونی فعال در دو بخش صنعت و کشاورزی در استان  300حدود  1399در سال 
شرکت و از هر  50کردستان مشغول به فعالیت هستند. بر اساس جدول مورگان تعداد 

ی تصادفی ساده اطبقهنفر( به شیوه  150مدیره )جمعاً یئتهز اعضای نفر ا 3شرکت 
از معادالت رگرسیون  هادادهوتحلیل یهتجزاست. برای  شدهانتخابنمونه آماری  عنوانبه

یر أثت قدمبهقدمیری از معادالت رگرسیون گبهرهاست. علت  شدهگرفتهبهره  قدمبهقدم
 طورهبیر کل متغیرهای مستقل تأثیر وابسته و نیز متغیرهای مستقل بر متغ تکبهتک

ی و میدانی اکتابخانهاز دو روش  اطالعات یگردآورجهت  یکجا بر متغیر وابسته است.
 شدهگرفتهاز ابزار پرسشنامه بهره  هادادهمیدانی برای گردآوری  درروش است. شدهاستفاده

 ,.Ellinger et alی الینگر )سؤال 24است. جهت سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه 

 ,Tsai et al( و برای سنجش شهروندی شرکتی از پرسشنامه تسایی و همکاران )2013

برگان خ یژه روایی صوری ازوبهاست. جهت تعیین روایی پرسشنامه  شدهگرفته( بهره 2014
ت که اس شدهگرفتهآگاه به موضوع و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ بهره 
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که ضریب آلفای کرونباخ حداقل یدرصورتاست.  شدهارائه( 1نتایج آن در جدول شماره )
 باشد فاقد پایایی است. 7/0تر از یینپاباشد پرسشنامه دارایی پایایی است و اگر  7/0

 پرسشنامه سؤاالتپایایی  -1جدول 
 منبع كرونباخ آلفای ضریب هاسؤال تعداد متغیر نام

 Tsai et al, (2014) 8124/0 16 شهروند شرکتی
 Ellinger, (2013) 8251/0 24 سرمایه اجتماعی

 
 نتایج

 های توصیفییافته
 االتسؤبه  دهندهپاسخشده از پرسشنامه بیشترین فراوانی یآورجمعی هادادهبر اساس 

 10لیسانس و دارای سابقه عضویت حداقل  هاآنتحصیالت  عموماً پرسشنامه مرد بوده که 
سال بوده است.  45تا  40سنی بیشترین فراوانی مربوط به دامنه سنی  ازنظر. اندبودهسال 

همچنین نتایج توصیفی بیانگر وضعیت موجود شهروندگرایی شرکتی و سرمایه اجتماعی 
 است. شدهارائه( 2ی در جدول شماره )موردبررسواحدهای 

 
ی معرف رفتار شهروندی هامؤلفهبه توسط نمونه آماری  شدهارائهی هاپاسخمیانگین  -2جدول 

 موردمطالعهواحدهای  برحسبشرکتی 

 سرمایه اجتماعی شرکتی داوطلبانه یاخالق قانونی اقتصادی تعداد وضعیت

 51/3 29/3 09/3 17/3 34/3 56/3 24 شرکتی باال شهروند
شهروند شرکتی 

 پایین
26 67/2 71/2 82/2 38/2 64/2 01/3 

 
ی تعاونی تولیدی چه در بخش صنعت و چه در بخش هاشرکتالزم به ذکر است در  

بر اساس طیف لیکرت به  شدهدادهکه میانگین نمرات اختصاص یدرصورتکشاورزی 
در دسته  هاشرکتباشد، آن  3باالتر از حد متوسط یعنی عدد  هاآنشهروندگرایی شرکتی 



 93 ةشمار -و كشاورزی تعاون                                           فصلنامه تعاون و كشاورزي  172   

 3 حداکثر شدهدادهص ی با شهروندگرایی باال و چنانچه میانگین نمرات اختصاهاشرکت
 شوند.یمی بندطبقهی با شهروندگرایی پایین هاشرکتباشد، در دسته 

ی هاشرکتدرصد  40معادل  شرکت 24 شودیم( مالحظه 2مطابق جدول شماره )
شرکت دیگر  26( و 29/3ی دارای رفتار شهروند شرکتی باالتر از حد متوسط )موردبررس

( بوده 645/2از حد متوسط ) ترنییپا هاآندرصد بقیه رفتار شهروندی شرکتی  60یعنی 
است. در بین ابعاد شهروند شرکتی برای دسته اول شهروند اقتصادی و برای دسته دوم 

. همچنین میانگین سرمایه اجتماعی برای انداشتهدشهروند اخالقی بیشترین میانگین را 
ی دسته هاشرکتباالتر از حد متوسط است؛ اما این میزان برای  هاشرکتاز  دودستههر 

 ی دسته دوم است.هاشرکتاول بیشتر از 
 
 
 

 هاآنشرکتی بر سرمایه اجتماعی  شهروندگرایییرگذاری تأثمیزان  بررسی
یرگذاری دو متغیر اصلی شهروندگرایی تأثو  اطاین مطالعه برای سنجش ارتب در 

با  هاداده)آزمون نرمالیته بودن  هادادهشرکتی و سرمایه اجتماعی با توجه به نرمال بودن 
است(، از ضریب همبستگی پیرسون  احرازشدهاستفاده از آزمون کولوموگروف و اسمیرنوف 

( ارتباط بین 3جدول شماره ) است. شدهاستفاده قدمبهقدمو معادالت رگرسیون 
 دهد.یمشهروندگرایی شرکتی و ابعاد آن را با سرمایه اجتماعی نشان 

 
 و ابعاد آن با سرمایه اجتماعی هاشرکتضریب همبستگی بین شهروندگرایی  -3جدول 

 یموردبررسمتغیرهای 
تعداد نمونه 

 n شرکت

 ضریب همبستگی
R 

 Pداری یمعن سطح

 000/0 63/0 50 سرمایه اجتماعی شهروند گرایی شرکتی و
 01/0 38/0 50 شهروند اقتصادی و سرمایه اجتماعی

 03/0 38/0 50 شهروند قانونی و سرمایه اجتماعی
 01/0 53/0 50 شهروند اخالقی و سرمایه اجتماعی

 000/0 57/0 50 شهروند داوطلبانه و سرمایه اجتماعی
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شود ضریب همبستگی یم( مالحظه 3در جدول شماره ) شدهارائهبر اساس اطالعات 
درصد  95بین شهروندگرایی شرکتی و ابعاد آن با سرمایه اجتماعی در سطح اطمینان 

شهروندگرایی شرکتی بیشترین ارتباط را با سرمایه  داوطلبانه. بعد شهروند استدار یمعن
 دارد. هاشرکتاجتماعی 

 بینی میزان سرمایه اجتماعییشپبین، در یشپجهت تعیین سهم هر یک از متغیرهای 
 شدهاستفاده گامبهگاماز رگرسیون  موردمطالعهی تعاونی تولیدی هاشرکتدر  هاشرکت

ه ی شهروندگرایی شرکتی(، وارد معادلهامؤلفهبین )یشپاست. بدین ترتیب که متغیرهای 
ک( اجتماعی )متغیر مالبینی سرمایه یشپو متغیرهایی که بیشترین سهم را در  اندشده

ه ب صورت در گام اول متغیر بعد شهروند داوطلبانهینبداند. یدهگرد، مشخص اندداشته
درصد گرایش به سرمایه  32دلیل همبستگی باالی آن با متغیر مالک وارد معادله شده که 

 بینی کرده است. در گام دوم، متغیرهای شهروندی داوطلبانه و شهروندیشپاجتماعی را 
اخالقی به معادله وارد شدند و نتایج نشان داد با ورود متغیر شهروند اخالقی، سهم متغیر 

از متغیرهای  هرکدامدرصد رسید و سهم  31شهروندی داوطلبانه با اندکی کاهش به 
نتایج جدول در گام  درواقعدرصد گردید.  28و  31شهروند داوطلبانه و اخالقی به ترتیب 

 28شهروند اخالقی  درصد و متغیر 31شهروند داوطلبانه  دوم حاکی از آن است که متغیر
 ند.هست موردمطالعهی هاشرکتبینی کننده گرایش به سرمایه اجتماعی در یشپدرصد 

 
صادی وارد  شهروند اقت شهروند اخالقی و  شهروند داوطلبانه،  سوم، متغیرهای  در گام 

سیون معادله رگ سهم  اندشدهر صادی،  شهروند اقت ست که با ورود  که نتایج حاکی از آن ا
 28درصد و سهم تبیینی شهروند اخالقی از  30درصد به  31تبیینی شهروند داوطلبانه از 

صد به  صد  26در سهم هرکدام از متغیرهای کاهشدر شهروند داوطلبانه، یشپیافته،  بین 
صادی  شهروند اقت سرمایه اجتماعی )متغیر مالک(، به شهروند اخالقی و  در تبیین متغیر 

ست. 19و  26، 30ترتیب  شده ا صد  شهروندگرایی یت در گام چهارم، همه ابعاد درنها در
سیون  معادلهوارد  زمانهم طوربهشرکتی  شانکه نتایج  اندشدهرگر سهم  دهندهن کاهش 

ـــتبیینی متغیرهای  ـــت. موردبررس ـــهروند  کهیطوربهی اس ـــهم تبیینی متغیرهای ش س
شهروند قانونی به ترتیب  صادی و  شهروند اقت شهروند اخالقی،  و  18، 21، 24داوطلبانه، 

صد  15 سبهدر ست. همچنین میزان هم خطی و  شدهمحا ستاهما یی بودن متغیرهای را
 درصد بوده است. 56چهارگانه در حد 
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 بینی گرایش به سرمایه اجتماعییشپای بر گامبهگامنتایج مربوط به رگرسیون  -4جدول 
 B Beta T P متغیر گام

 اول
 45/70 مقدار ثابت

301/0 
32/0 
32/0 

71/20 
25/3 

000/0 
 000/0 شهروند داوطلبانه

R 32/0 چندگانه 
2R 1024/0 
F 38/9 

Sig 001/0 

 دوم
 38/64 مقدار ثابت

321/0 
291/0 

 
31/0 
28/0 

62/18 
17/3 
15/3 

000/0 
 001/0 شهروند داوطلبانه

 001/0 شهروند اخالقی
R 59/0 چندگانه 

2R 3481/0 
F 27/8 

Sig 001/0 

 سوم

 29/59 مقدار ثابت
301/0 
271/0 
197/0 

 
30/0 
26/0 
19/0 

31/15 
24/3 
14/3 
85/2 

001/0 
 000/0 شهروند داوطلبانه

 001/0 شهروند اخالقی
 002/0 شهروند اقتصادی

R 75/0 چندگانه 
2R 5625/0 
F 01/9 

Sig 001/0 
 002/0 29/11  31/52 مقدار ثابت چهارم
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 247/0 شهروند داوطلبانه
268/0 
191/0 
158/0 

24/0 
21/0 
18/0 
15/0 

12/3 
07/3 
81/2 
56/2 

001/0 
 001/0 شهروند اخالقی

 002/0 شهروند اقتصادی
 003/0 شهروند قانونی

R 78/0 چندگانه 
2R 608/0 
F 21/9 

Sig 001/0 
 

 گیرییجهنتبحث و 
ی هارکتشیرگذاری شهروندگرایی شرکتی تأثدهد که میزان یمنتایج مطالعه حاضر نشان  

عنی پذیرد. این یافته بدان میمیر تأثمعناداری  طوربه هاآنتعاونی تولیدی بر سرمایه اجتماعی 
ی تعاونی تولیدی که با مفاهیم شهروندگرایی شرکتی آشنا بوده و یا اعمال هاشرکتاست که 
ی بوده است که منطبق و سازگار با مفهوم شهروند شرکتی است از اگونهبه هاآنو رفتار 

سرمایه اجتماعی باالتری نزد مشتریان برخوردار بوده و به مدد این اعتمادی که بین 
است گرایش به خرید و مصرف این محصوالت بیشتر  شدهحاصلو مشتریان  کنندهمصرف

بوده است. دلیل این امر آن است که اعمال اصول شهروندی شرکتی باعث ایجاد اعتبار و 
شود. بر مبنای اصول بازاریابی زمانی نام تجاری یک شرکت یمافزایش ارزش برند برای شرکت 

یش اعتماد و تمایل به خرید آن برند مطرح شود باعث افزا عنوانبهبر اساس یکسری ویژگی 
گردد. نتایج این بخش از تحقیق با مطالعات والتر و چادویک یممحصول از طرف مشتریان 

(Walters & Chadwick,2009که درگیر ) شرکتی را باعث شهروندی هاییتفعال در شدن 

داند، همخوانی دارد. همچنین این همخوانی یم برند ارزش ویژه و اعتماد وفاداری، گسترش
 ( وجود دارد.1394توسط سلطانی و نجات ) گرفتهانجام بامطالعه

های گذارییهسرمانمایند از طریق یم داوطلبانههای یتفعالیی که خود را درگیر هاشرکت 
ی جاهب ذهنیت مثبتی از خود بر ذهن مشتری کنند تایمتالش  المنفعهعاممناسب در خدمات 

شهروند گرایی شرکتی به  نمایند.یمگذارند و از این طریق برای خود مزیت رقابتی ایجاد 
خرید  نماید و این امر قصد بهیمیابی فیزیکی و روانی محصوالت شرکت کمک شایانی یتموقع
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 هشدانجامنماید. این یافته هم با مطالعات یم ترآسانو حق انتخاب سریع برای مشتری را 
 مخارج باالی سطح با یهاشرکتدارند یم( که بیان Tsai et al, 2014سط تسای و همکاران )تو

 کنند همخوانی نزدیکییمپیدا  هاشرکتباالتری نسبت به دیگر  سازمانی بشردوستانه شهرت
توسط سلطانی و همکاران هم که شهروند شرکتی را عاملی  شدهانجام بامطالعهدارد. این یافته 

 داند نیز همخوانی دارد.یمدر ایجاد ارزش برند  مؤثر
نماید که مسئولیت اجتماعی خود را یمهمچنین شهروند اخالقی بودن، شرکت را مجاب  

یفیت افزایش دهد و با این باور که شهروندان جزئی از خانواده باکدر قبال تولید محصوالت 
 دارد. زمانی که بر حذرقلب در تولید ی و یا تفروشکماز  نماید تا خود رایمخود بوده تالش 

مشتریان از این باور آگاه شده و نمود آن را در دنیای واقعی مشاهده نمایند، به شرکت اعتماد 
 هاشرکتسرمایه اجتماعی  به نمایند. این امریمکرده و نسبت به خرید بدون واهمه اقدام 

بر  فاًصری و چنانآنهای تبلیغانی ینههزبدون پرداخت  هاشرکتشود که یمافزاید و باعث یم
ایند. خرید اقدام نم اساس باور اکتسابی مشتریان به خود نسبت به سوق مشتریان به سمت

( که اخالق شرکتی را عاملی مهم در Wang, 2014نتایج این بخش هم با مطالعات وانگ )
 بامطالعهخش های این بیافته است. راستاهمداند یمافزایش شهرت شرکت و جذب مشتری 

با شهروندی  وکارکسب( که ارتباط مثبتی بین اخالق 1395احمدی و همکاران ) شدهانجام
 همخوانی نزدیکی دارد. اندنمودهشرکتی گزارش 

بودن هم نقشی مهم و  گراقانوندر کنار شهروند داوطلبانه و اخالقی بودن باور به شهروند 
 کندیمرا وادار  هاشرکتدارد. این اصل مدیران  هاشرکتاساسی در افزایش سرمایه اجتماعی 

شده از مراجع ذیصالح نسبت به تولید و عرضه محصوالت ینتدوتا مطابق قوانین و مقررات 
و  را کاهش داده هاشرکت سوءاستفادهخود اقدام نمایند. الزام به مفاد قوانین شرکتی احتمال 

ی امکان پیگیر هاشرکتضایتی از عملکرد دهد در صورت ناریمبه مشتریان این اطمینان را 
 هاشرکتوجود دارد. نهایتاً اینکه  اندنمودهخود را مقید به آن  هاشرکتحقوقی بر اساس آنچه 

کنند تا از طریق ارضای نیازها و یمتالش  اند ویجادشدهاکسب سود و منفعت  باهدف هم
در بازار حفظ نمایند. این یافته ی مشتریان ضمن کسب سود معقول پایداری خود را هاخواسته

( که Fombrun& van Riel, 1997(، فومبرن و رایل )Wang, 2014هم با مطالعات وانگ )
شود و یممعتقدند شهروند قانونی و شهروند اقتصادی موجب پایداری و ثبات فعالیت شرکت 

 هستند، هاشرکتنیز اینکه این ابعاد قادر به ایجاد راهبرد تمایز در ارائه محصوالت برای 
 یی و همخوانی زیادی دارد.راستاهم
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ثبت و یر متأثنتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اعمال اصول شهروندگرایی شرکتی  
ی هاتشرکیرگذار بر بهبود عملکرد تأثعاملی  عنوانبهی بر بهبود سرمایه اجتماعی اسازنده

ونی ی تعاهاشرکتکارهای  رأسیستی در تعاونی تولیدی دارد. لذا تقویت شهروندگرایی با
 یهاشرکتتولیدی چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت قرار گیرد. برای این مهم 

سازی ادهیپی تعاونی هاشرکتتعاونی الزم است تا اصول چهارگانه شهروندگرایی شرکتی را در 
ی هافرصتهای اقتصادی خود اعضا را در جریان یتفعالی سازشفافیگر با دعبارتبهنمایند. 

از  یریگبهرههای مناسب زراعی و تولیدی و یوهشیری کارگبهبا  و قرار دادهمناسب محیطی 
همچنین  ی تعاونی را ارتقا بخشند.هاشرکتبهینه و بروز منافع اعضای  یهایفنّاورابزارها و 

 یدی بایستی ضمن کسب منفعت اقتصادی برایهای تولدر زمینه شهروندگرایی قانونی تعاونی
تفاوت نباشند و زمان آگاهی از قوانین موجود تالش نمایند یباعضا، نسبت به قوانین تجاری 

های مالیاتی، سود بازرگانی و سایر یتمعافبرخورداری از  ازجملههای الزم از قانون یریگبهره
های مختلف را یاتمالند و در جای خود هم داشته باش گیردیمتعلق  هاآنکه به  ییهاارانهی

ی آورند. در راستای شهروندگرایی اخالقی، الزم جابهو تکلیف قانونی خود را  نمودهپرداخت
مراحل  ی تعاونی درهاشرکترا روانه بازار نمایند.  یتیفیباکی تعاونی محصوالت هاشرکتاست 

بت نس یا مواد اولیه مناسب در تولیدیری از بذر مناسب و گبهره مختلف زنجیره تولید، با
ی تعاونی با مشارکت در هاشرکتافراد جامعه احساس مسئولیت نمایند و در انتها  سالمتبه

های خیرخواهانه جایگاه مناسب ارزشی مناسبی را در اذهان افراد جامعه به خود یتفعال
 اختصاص دهند.

ررسی ب هاشرکتر سرمایه اجتماعی یر شهروندگرایی بتأثدر مطالعه حاضر تالش گردید تا 
به سایر محققان آتی  هاشرکتشود و نظر به اهمیت سرمایه اجتماعی در بهبود عملکرد 

ی هاشرکتیژه در وبهیر عوامل دیگری بر ارتقای سرمایه اجتماعی تأثشود تا یمپیشنهاد 
 و بررسی قرار دهند. موردمطالعهتعاونی را 

 
 قدردانی و تشکر

جهت حمایت از این  کردستانکار و رفاه اجتماعی استان  ،از اداره کل تعاون لهیوسنیبد
 .گرددیمطرح تشکر و قدردانی 
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Abstract 
Corporate citizenship provides a situation in which companies, as civic citizens, 

feel a sense of duty to each other. Various studies have shown that corporate 
citizenship has many positive individual and organizational consequences for society 
and the country. Companies use the concept of corporate citizenship to strengthen 
social capital, which leads to public trust and consequently improves organizational 
performance. Accordingly, in the present study, an attempt has been made to 
investigate the impact of corporate citizenship on the social capital of production 
cooperatives operating in the two sectors of industry and agriculture in Kurdistan 
province. The present study is a descriptive - applied study. Questionnaire was used 
to collect data. The statistical population of this research includes members of the 
board of directors of production cooperatives active in both industry and agriculture. 
According to the statistics of the ministry Cooperatives, Labor and Social Welfare in 
2020, about 300 cooperatives operating in the two sectors of industry and agriculture 
in Kurdistan province. According to Morgan's table, 50 companies and from each 
company 3 board members (150 people in total) have been selected as a statistical 
sample by simple random stratification. Stepwise regression equations have been 
used to analyze the data. The results show that the corporate citizenship of 
manufacturing cooperatives has a significant positive effect on their social capital. In 
this regard, the impact of voluntary citizenship on social capital is greater than other 
dimensions. In other words, improving the characteristics of corporate citizenship in 
manufacturing cooperatives promotes their social capital and thus improves the 
performance of companies. 

Keywords: Corporate Citizen, Voluntary Citizen, Ethnic Citizen, Legal Citizen, 
Economic Citizen and Social Capital 
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