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   نگرش به انگارة هنجارين شهروندي
  كيست؟ "شهروند خوب"

  
  ، فاطمه صديقيمليحه شياني

  
  )09/10/94، تاريخ پذيرش 04/09/93(تاريخ دريافت 

  
باشـد  اجتماعي نيز مي شهروندي عالوه بر منزلت يا پايگاهي اجتماعي،  نقشي :چكيده

كه كنشگران برمبناي چگونگي درك و ايفاي آن بر منزلتـي كـه بسـتر عملشـان بـوده      
گذارند. نقش شهروندي، مانند هر نقش اجتمـاعي ديگـر، از هنجارهـايي     است تأثير مي

دهند. نوع نگـرش بـه   تشكيل شده است كه به حقوق و تكاليف مستتر در آن شكل مي
اي مؤثر است. در  ت شكل خاصي از منزلت شهروندي در هر جامعهاين هنجارها در تثبي

اي هنجاري به مفهوم شهروندي، با غور در ادبيات سياسي و اين كار براي نگاه از دريچه
اي هنجارين از شهروندي پرداختـه شـده اسـت. بـه ايـن      شناختي موضوع، انگارهجامعه

م شـده و سـپس سـه گـروه     منظور نقش شهروندي به دو پارة حقوق و تكـاليف تقسـي  
انـد. پـس از سـاخت     هنجاريِ اخالقي، اجتماعي، و قانوني در اين نقش شناسـايي شـده  

نگرش شهروندان جامعـة مـا بـه    «انگارة مزبور، به بررسي اين پرسش پرداخته شده كه 
 "شهروند خوب از نظر جامعة ما كيسـت؟ "و درواقع » انگارة ساخته شده چگونه است؟

نامه در جامعة آماري شهروندان بـاالي   بوده كه به كمك ابزار پرسشروش كار پيمايش 
گو، انجام يافتـه اسـت. نتـايج     پاسخ  401اي معادل  سال شهر تهران، با حجم نمونه 18

 
  .(نويسنده مسئول) علوم اجتماعي دانشگاه تهراندانشكده  ٰانشيار گروه برنامه ريزي اجتماعيد    

                                    mshiani@ut.ac.ir    
  كارشناس ارشد برنامه ريزي اجتماعي دانشگاه تهران                 sedighifatemeh@yahoo.com               
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حاصل شده حاكي از آن است كه در سطح هنجارهاي قانوني، به عنوان نخستين سطح 
هنجارهـاي اخالقـي، كـه نـاظر بـه      هنجاري، شاهد باالترين اقبال هستيم و در سـطح  

ترين ميزان نگرش مثبت هاي دموكراتيك در اذهان شهروندان است، پايينتثبيت ارزش
باشيم. اين امر جامعة ما را، به لحاظ هنجاري، بـه الگـوي كشـورهاي اروپـاي      را دارا مي

  كند. شرقي نزديك مي
  

انگارة هنجارين شـهروندي، حقـوق و تكـاليف شـهروندي، شـهروندي       مفاهيم كليدي:
  خوب، شهروندي فعال.

  

  مقدمه و طرح مسأله
امروزه شهروندي تبديل به منزلتي اساسي براي حيات سياسي و اجتمـاعي جوامـع شـده اسـت. بـه      

توان گفت كه شهروندي با مركزيـت مفهـوم شـمول در ذات آن، شـمولي كـه خـود را در       جرأت مي
هـاي  ناپذير از دموكراسيدهد، جزئي جداييهاي مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي بسط مي زهحو

مدرن شده است؛ جزئي كه به بهترين شكل رابطة ساختار و عامليت را در قالـب، همزمـان، منزلتـي    
هاي تغييردهندة منزلـت مزبـور از جانـب    هاي فرد (شهروند) و كنش شده به مثابه بستر كنشتثبيت

).  از اين رو، شهروندي را در جوامـع و زمـان هـاي مختلـف     341: 1381دهد (گيدنز، نشان مي وي
تـوان آن  ، برمبناي اين قابليت، از دو زاوية متفاوت به بازخواني و تحليل نشست. در يك نگاه ميتوانمي

قضـاوت كـرد و   را به مثابه منزلتي تعريف و تثبيت شده در قوانين كشورها ديد و فرآينـد تحقـق آن را   
سان كه بايد باشـد، در ذهـن كنشـگران جامعـه بررسـي      سان كه هست و آنتوان آن را، آن همزمان مي

 هـاي نمود. نگاه دوم برآمده از امكان تغييري (رشد و نزولي) است كه منزلت شهروندي بر مبناي كـنش 
  عامالن اجتماعي در خود داراست. 

بيت شده در اذهان شهروندان و نحـوة ايفـاي نقـش    در مطالعات شهروندي متأخر، هنجارهاي تث
ها، اهميـت خاصـي    هاي شهروندي متفاوت در آنشهروندي توسط آنان در جوامع مختلف، با منزلت

اي در فرض تثبيت كامل و قـانوني يـك منزلـت فراگيـر شـهروندي در جامعـه       يافته است. چرا كه به
  ارهـاي ضـروري ديگـر شـاهد افـول شـمول       صورت بسط نيافتن هنجارهاي برابري خواهانـه يـا هنج  

گيري دوبارة شهروندي درجة دوم در متن جامعـه خـواهيم بـود.    شده و به بيان پارسونز شكلتثبيت
اهميت هنجارها و كنشگري شهروندان در جوامعي كه به طور ساختاري با نقايصي در بسـط منزلـت   

تنش بين منزلت قانوني و "ترتيب از آنجا كه اينرو هستند ديگر پيشاپيش روشن است. بهبهمزبور رو
 "يافتـه و منزلـت قـانوني عـدم كفايـت خـود را نشـان داده اسـت        پروژة هنجـاري شـهروندي رشـد   

) و هنجارهاي شهروندي هر روز بيشتر به عنوان بايسـتة اجتمـاعي دموكراسـي    238: 2009(ساسن،
  ديل شده است.شوند مطالعة هنجاري شهروندي به اولويتي پژوهشي تب مطرح مي
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توان ابعاد هنجاري خاصـي را  اجتماعي و سياسي ميهاي متفاوت در ادبيات علومبر مبناي نظريه
نظيـر   هاي اصلي نقش شهروندي ذكر كرد. اين كار از ديرباز در قالب مفاهيمي دهندهبه عنوان شكل

پاسخي است بـراي   شهروندي خوب، شهروندي فعال، شهروندي اخالقي و... انجام شده است و اصوالً
يعنـي پاسـخي اسـت بـه پرسشـي      "شهروند خوب كيسـت؟ "و يا  "شهروند چه بايد بكند؟"پرسش 

هـاي  هنجاري و برآمده از بايدها و نبايـدهاي ايـن نقـش اجتمـاعي. البتـه اهميـت دادن بـه كـنش        
د عنـوان  اي تاريخي دارد. براي مثال توسيديشهروندان و تبديل شهروندي به پروژه اي اخالقي سابقه

گوييم كسي كه به سياست عالقه ندارد فردي است كه سرش به كار خودش است؛ ما كند ما نميمي
گوييم او كسي است كه اصوالً كاري ندارد. براي ارسطو نيز شهروند خوب كسي است كه به طـور   مي

روندي بينـيم كـه شـه    ). بنـابراين مـي  268: 2009كند (ساسن، فعاالنه در امور سياسي مشاركت مي
اخالقي يا شهروندي فعال چيزي فراتر از شهروندي رسمي است يا به تعبير ديگر شهروندي اخالقـي  

  ). 268: 2009 شامل جنبة هنجاري فراقانوني و توصيه شدة يك شهروند خوب است (ساسن،
 آل هنجـاري، و هاي ايدهها با نمونه مطالعة هنجارهاي جوامع، مقايسة هنجارهاي موجود در آن   

هـا و هنجارهـا در    تالش براي بسط و تثبيت هنجارهاي خاص، به سبب نقـش تعيـين كننـدة ارزش   
مـداران و  شكل دادن به كنش هاي فردي و جمعي، همـواره در دسـتور كـار پژوهشـگران، سياسـت     

هاي اخير است كـه مـورد توجـه واقـع     ريزان بوده است. اما مطالعة هنجاري شهروندي در سالبرنامه
پيرو همين توجه است كه طي يك سلسله پـژوهش، هنجارهـاي شـهروندي در آمريكـا،     شده است. 

اند تا تصوير يـك شـهروند خـوب از نظـر خـود      اروپاي غربي و اروپاي شرقي مورد مطالعه قرار گرفته
شهروندان روشن شده و فاصلة آن با نمونة هنجاري مطلوب جوامع سـنجيده شـود و بـراي پيمـودن     

جود تا شكل گيري الگـوي هنجـاري مطلـوب در ذهـن شـهروندان، بـه مثابـه        فاصله بين شرايط مو
هـا حـاكي از   نخستين گام در تحقق عيني نقش شهروندي، برنامه ريزي شـود. نتـايج ايـن پـژوهش    

  هاي نگرشي به هنجارهاي شهروندي با توجه به بسترهاي مختلف جوامع بوده است. تفاوت
مشروطه، خواست شمول شـهروندي از سـوي ملـت مطـرح      در ايران نيز ، به ويژه از دورة پس از

شده است و در حال حاضر نيز حدي از منزلت شهروندي در قانون اساسي كشور تثبيت شده اسـت.  
هـاي ايـن منزلـت در كنـار دسـت      گيري از ظرفيتلذا پر بيراه نيست كه به اين امر بيانديشيم كه بهره

تواند به تكميل روند شمول مذكور كمك كند. از اين زاويـه   مييازيدن به امكاناتي بديل براي ارتقاي آن 
آن  هـاي است كه امكانات موجود در كنه نقش شهروندي در قالب هنجارهايي كه به حقوق و مسئوليت

  يابد.دهد براي ما نيز اهميت ميشكل مي
شـهروندي  با وجود آنچه گفته شد، به لحاظ پژوهشي در ده سال اخير، توجه روزافزون به مفهوم 

ها انجام يافتـه   در ايران عمدتاً از خالل بررسي وضعيت منزلت شهروندي و مطالبة تحقق آن از دولت
ها، غالباً منحصر به كاوش در متون درسي بـاقي مانـده و بـه     است. در مطالعات هنجاري نيز پژوهش
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اسـت و يـا    هاي شهروندان جامعه نسبت به هنجارهاي مطلوب شهروندي نرسيدهگيريبررسي جهت
اي هنجـارين از   ها بسنده شده است. از اين منظـر، ارائـة انگـاره   تنها به يك جزء هنجاري در پژوهش

شهروندي خوب و مطلوب و همچنين مطالعة آن در اذهان شهروندان و بررسي اين مطلب كـه آنچـه   
ست به نظـر  ناميم تا چه حد براي خود شهروندان تبديل به يك هنجار شده ا ما هنجاري ضروري مي

رسد. هدف اصلي پژوهش حاضر تعريف الگويي ايده آل از هنجارهاي شهروندي و پس از  ضروري مي
آن مطالعة نحوة نگرش شهروندان به هنجارهاي مزبور بـوده اسـت. انتخـاب بعـد نگـرش بـراي ايـن        

اراي نوعي بررسي از آن رو بوده است كه به گامي پس از آگاهي و پيش از عمل ارجاع دارد. لذا هم د
هاي هنجاري ضروري است و هم الزامـاً منـوط بـه فـراهم     جهت گيري انگيزشي است كه براي بحث
عالوه، سعي شده است با مروري اجمالي بر نتايج تحقيقات  بودن كامل ساختارها براي عمل نيست. به

رد مطالعـه  مشابه در جهان امكان مقايسة تصوير هنجاري شهروندي براي شهروندان جامعة آماري مو
  ها فراهم آيد. در پژوهش حاضر با آن

  
  هاي سياسي شهروندي هنجارهاي شهروندي در نظريه

از نظرية كالسيك جمهوري خواهانة يونان باسـتان پيرامـون شـهروندي، در حـال حاضـر، دو سـنت       
نظرية سياسي در دو سر يك پيوستار مطرح اند: سـنت ليبراليسـتي و سـنت اجتمـاع گرايانـه. ايـن       

ها، هر دو، به احترام به قانون ـ در درجات و شكل هاي مختلف ـ تأكيد داشته آن را به نحـوي     سنت
دانند. جداي از اين هنجارِ تا حدي مشترك، هر كـدام از ايـن   هنجارين ضامن حفظ نظم عمومي مي

  هاي هنجاري متفاوتي براي نقش شهروندي درون خود هستند.دو سنت داراي اولويت
هـا بـا   ليبراليستي پيرامون شهروندي در ابتداي دوران مدرن مطرح شدند. اين نظريـه هاي نظريه

هاي خودكامه و با اهتمامي كه به حقوق فردي انسان داشـتند شـهروندي را در   توجه به سابقة دولت
مقابل ايدة دولت مفهوم سازي نمودند. شهروندي از منظري ليبراليستي پيش از هر چيـز بـا برابـري    

هـاي هـابز ـ گرچـه در قالـب      ره خورده است. ريشة اين برابري به طور نخسـت در انديشـه  حقوقي گ
). از دو شـاخة نئوليبراليسـم و ليبراليسـم    35ــ  37: 1381(فـالكس،  برابري در امر شر ـ  نمايان شد 

تري در مـورد هنجارهـاي نقـش شـهروندي مـدرن و آنچـه       سياسيِ اين سنت، مورد دوم تأثير جدي
هـايي تمركـز دارد    گيري رويه ليبراليسم سياسي بر شكل"ايد انجام دهد داشته است. شهروند خوب ب

تـرين  كنـد. يكـي از اصـلي    كه تأمل فراگير و بي طرفانه پيرامون سياست و حكومت را تضـمين مـي  
هاي مورد بحث در اين گفتمان پيرامون شهروندي مفهـوم اسـتقالل اسـت. طـرد سـاختارهاي      ارزش

ـ از حكومت سلطنتي، اقتصاد فئودالي و كليساي كاتوليك تا ديگر نهادهاي  كنترلحكومتي، اقتدار و 
هـا خواهـان تفكـر انتقـادي     هاي تاريخي ليبراليسم است. از ايـن جهـت  ليبـرال   اقتدارـ از سرچشمه
ها به درسـتي ماهيـت مـادي دولـت و امكـان       ). آن662: 2006(نايت و هارنيش، "شهروندان هستند
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كنند كه دولت يكي از  هاي مختلف زندگي شهروندان را نشان داده اظهار ميه حوزهاندازي آن بدست
بازيگران عرصة قدرت و به واقع قويترين بازيگر اين عرصه است؛ چرا كه امكان استفادة مشروع از زور 
را نيز داراست. لذا شهروندان موظف به هوشياري سياسي ـ اجتمـاعي دائمـي و نظـارت بـر عملكـرد       

  انتقاد و اعتراض هستند. دولت، 
طور كلي ليبراليسم داراي دو هنجار رفتاري اساسي براي تحقق شـهروندي اسـت. يكـي از دو     به

كه اشاره شد، آزادي از استبداد هر گونه اقتدار اسـت و ديگـري    هنجار بنيادين در اين گفتمان، چنان
مي با اعتقاد به برابري همگاني ـ  اعتقاد به هنجارهاي شورايي ـ مذاكره، مخالفت و ساخت توافق عمو 

است كه براي جوامع دموكراتيك ضروري است. مورد اخير بـه ويـژه در نظريـة دموكراسـي شـورايي      
هاي شورايي خواستار آنند كه شـهروندان بـا يكـديگر پيرامـون مشـكالت      مورد توجه است. دموكرات

حثه ديگران را متقاعد كنند نه فقـط  بايد بتوانند در مبا ها مي عمومي صحبت كنند. براي اين كار آن
اينكه بر ادعاهاي خود پاي بفشارند. برخورداري از حقوق برابر و تن دادن به اين برابري، در بـدو امـر   

كند. بـه ايـن ترتيـب هنجارهـاي مـدني ليبـرال عبارتنـد از         به برقراري اين گفتگو كمك شاياني مي
رفيت تشخيص دادن و احترام گذاشتن به حقـوق  استقالل، پرورش دادن نگرش انتقادي، ذهن باز، ظ

ــارنيش،   ــت و ه ــان عمــومي (ناي ــري در گفتم ــه درگي ــل ب ــران و تماي ــا؛  663: 2006ديگ و كيمليك
  ). 6: 2004به نقل از دنترز، 297: 1995نورمن،

هاي ليبراليسـتي بـراي شـهروندي سـاخته شـده اسـت،       در مقابل انگارة هنجاريني كه در نظريه
هاي دموكراتيك  اند. ناكارايي نظام گرايانه نيز تصويري از نقش شهروندي ارائه داده هاي اجتماعنظريه

در تشويق شهروندان به استفادة عملي از حقوق شـهروندي و مشـاركت فعـال در حيـات سياسـي و      
هـاي   هاي رفاهي در حل يك تنة مسائل اجتماعي، و ناتواني نظريه اجتماعي جوامعشان، بحران دولت

در ايجاد حس تعلق به جامعه باعث احياي سنت جمهوري خواهانـه و اجتمـاع گرايـي از     ليبراليستي
چند دهة گذشته به اين سو شده است. اولدفيلد، به عنوان نظريـه پـرداز جمهـوري خـواهي مـدرن،      

هـا، اهميـت وظـايف    كند كه متفكران ليبرال با تأكيد بر حقوق فردي به جـاي مسـئوليت   عنوان مي
اند. به نظر اولدفيلد، حقوق الزمة موقعيـت   رنگ كردهه وظيفة مشاركت سياسي را كمويژ شهروندي به

شهروندي است اما شرط كافي آن نيست. چرا كـه افـراد از خـالل انجـام وظـايف مربـوط بـه عمـل         
نشـدن  كند كه درگيرشوند. افزون بر اين او عنوان ميشهروندي است كه اصوالً تبديل به شهروند مي

شهروندي به معناي واقعي كلمه برابر است با شهروند نبودن. از اين منظر شهروندي را بايـد  در عمل 
به جاي جايگاه و منزلت، به عنوان عمل يـا فعـاليتي ديـد كـه بايـد بـا درگيـري در گسـترة وسـيع          

  ).46: 2009به نقل از كيزباي، 5: 1990مشاركتي جايگزين دموكراسي نمايندگي شود (اولدفيلد،
خواهانه مفهوم فضيلت مدني است. فضيلت مدني در اين هاي جمهوريقل هنجاري نظريهمركز ث

ادبيات نوع خاصي از هنجارهاي شهروندي است كه خود را در قالب تأكيد بر مشاركت همگاني براي 
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هاي مدرن) نشان  هاي حكومتي يا جمعي (از رأي دادن تا شركت در احزاب سياسي و فعاليت فعاليت
) و برآمده از تعلقي عميق به كشور و ملـت اسـت. البتـه بـراي     657: 2006ايت و هارنيش،دهد (نمي

محققان معاصر اين نظريه كه بر مشاركت در اجتماع سياسي تأكيد دارند، اجتماع سياسي تنها اشاره 
به حكومت و يا دولت ندارد بلكه همكاري با جامعة مدني به عنوان حوزة غير خصوصـي شـدة عمـل    

شـود را   هاي هم دولت و هم بازار محسوب ميروياي براي نقد زيادهداوطلبانه است و پايه جمعي كه
). شهروندان در اين الگو فقط حق مشاركت عمومي ندارند 5: 1999نيز شامل شده است (پرزينسكي،

: 2007شان بسيار فعاالنه عمـل كننـد (دنتـرز،    رود كه به خاطر خود و جامعهها انتظار مي بلكه از آن
6  .(  

هاي تركيبي، نظر بر اين است كـه الگـوي هنجـارين نقـش      در حال حاضر و در امتداد رونق نظريه 
شهروندي را بايد جايي در ميانـة ايـن پيوسـتار و در قالـب تركيـب هنجارهـاي ايـن دو سـنت نظـري          

) 5: 2007بـه نقـل از دنتـرز،    337: 1996وجو كرد. به اين ترتيب همان طور كه آلمونـد و وربـا (   جست
تـوان گفـت كـه    انـد مـي  مدل شهروندي را با اختالط دو عنصر متفاوت و تا حدي متناقض تعريف كرده

براي رسيدن به شرايط الزم براي سياست دموكراتيك شهروندان بايد به لحاظ سياسي عالقمند، فعـال،  
جـو نيـز باشـند. در عـين      خودآگاه و انتقادگرا باشند، اما در همان زمان بايد وفادار و متعهد و مشاركت

كه مسئوالن سياسي نيازمند اعتبار براي اجراي وظايفشان جهت اتخاذ تصميمات مقتدرانه هسـتند،   اين
اما از طرف ديگر اگر مردم تنها وفاداري و اطاعت پيشه كنند به جاي آنكه شهرونداني خودآگاه و منتقد 

رود. لذا عالوه بر وفاداري فعاليت مدني جهت باشند ميزان ريسك سوء استفاده از قدرت سياسي باال مي
  ).  5: 2007كردن دموكراتيك و مؤثر قدرت نيز ضرورتي متداوم است (دنترز،وارسي

  
  هاي جامعه شناختي شهروندي هنجارهاي شهروندي در نظريه

را بـه  او شهروندي  شود. مارشال ارجاع داده مي.اچ. شناختي شهروندي به كار تيسابقة مطالعة جامعه
مثابه منزلت اعطا شده به اعضاي كامل جامعه تعريف كرد كه تمام افراد داراي اين منزلت با توجه به 

). مارشـال عمـدتاً بـه بررسـي رونـد      654: 2006شان با هم برابرند (نايت و هارنيش، حقوق و وظايف
گلسـتان  گانـة حقـوق شـهروندي در ان   تكامل تاريخي منزلت شهروندي از طريـق حصـول انـواع سـه    

پرداخت. به اين ترتيب براي مارشال به عنوان آغازگر نگاه جامعه شناختي به شهروندي، بيش از هـر  
چيز نحوة تحقق شهروندي به مثابه يك منزلت اعطا شده در بستر دولت ـ ملت حائز اهميت بود. بـا   

شـهروندي   اين وجود اگر بخواهيم نگاهي هنجاري به مباحث وي داشته باشيم هنجار مركزي نقـش 
تـوان در مفهـوم شـمول و پـذيرش     مدرن كه الزمة تحقق منزلت مزبور است، را از نظر مارشـال مـي  

جايگاه برابر براي تمامي شهروندان خالصه نمود. بر گسترة اين برابري منزلتي كه بـراي مارشـال در   
خر شـهروندي ـ   هـاي متـأ   تدريج و در نظريه قالب ابعاد مدني، سياسي و اجتماعي تعريف شده بود به
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هاي فمينيستي ـ با تأكيد بر برابري فرهنگي و جنسيتي افزوده شده  هاي چندفرهنگي و نظريهنظريه
است. وبر نيز، ضمن تأكيد بر وظيفة خدمت كردن و سربازي وطن به عنوان يك هنجار مركـزي، بـر   

لـب حـق رأي و   ويـژه برابـري سياسـي كـه در قا     برابري شهروندي در دنياي مدرن تأكيد داشت. بـه 
  دهد. همكاري با احزاب خود را نشان مي

كنـد كـه مـدل     ترنر، نظريه پرداز متأخر شهروندي، كار خود را با اين نقد بـر مارشـال آغـاز مـي    
  تكاملي وي، با تمركز بر منزلت شهروندي، روندي صلح آميـز و آرام تـا تحقـق شـهروندي را تصـوير      

ه عنوان موتور محركة شـهروندي نـاتوان بـوده اسـت و بـه      كند و در ديدن مفهوم نزاع اجتماعي بمي
همين دليل، نتوانسته تفاوت بين شهروندي فعال و منفعل را كه از شكل روابط فرد و دولـت برآمـده   
است ببيند. از ديد ترنر، كسب حقوق شهروندي و شهروند شدن به نوعي مبتني بر تضـاد اجتمـاعي   

). 9و 8: 1993ست  بازتوزيع براي ناراضيان قرار دارد (ترنر،هم هست. چون اين امر در حمايت از خوا
مثابه منزلتي تحت اقتدار دولت مورد ترديـد قـرار گرفتـه و     در حال حاضر مفهوم مدرن شهروندي به

هـاي اجتمـاعي   واسـطة نـزاع   هاي مربوط به شمول از خالل مطالبـة آن بـه  توسعة شهروندي با بحث
جـاي درك شـهروندي از خـالل     گره خورده است. به اين ترتيب بـه سياسي و مطالبة بازتوزيع منابع 

مفهوم حقوقي آن بحث بازشناسي سياسي اجتماعي و بازتوزيع اقتصادي اهميت يافته است (آيزين و 
  ). 2: 2003ترنر،

توان به عنوان تعريف ترنر از شهروندي واجد خصوصيات جديدي است. از نظر او شهروندي را مي
حقوقي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي) تعريف كرد كه فرد را در جايگاه عضو تواناي مجموعه اعمالي (

دهند. ابعـاد  ها شكل ميدهند؛ اعمالي كه نتيجتاً به جريان منابع به سوي افراد و گروهجامعه قرار مي
  مهم اين تعريف عبارتند از:

1تقويت ايدة اعمال .1
بـه عنـوان صـرفاً    بـراي اجتنـاب از تعريـف حقـوقي و دولتـي شـهروندي،        

رسد. واژة عمل به ما در فهـم سـاخت اجتمـاعي    ها، مهم به نظر مياي از حقوق و مسئوليتمجموعه
كند. پوياي شهروندي، كه در طول تاريخ به مثابه نتيجة مبارزات سياسي تغيير كرده است كمك مي

ثابـه مفهـومي جامعـه    م بنابراين مفهوم عمل اجتماعي برآن است كه با ظرافت به ايدة شهروندي بـه 
 شناختي و نه حقوقي يا سياسي بپردازد.

هاي قدرت و طبقة اجتمـاعي  اين تعريف از شهروندي، آن را در مقابل مفاهيم نابرابري، تفاوت .2
نشاند. چرا كه شهروندي ضرورتاً و لزوماً با مسئلة توزيع نابرابر منابع در جامعه احاطه شده اسـت  مي

 ). 2: 1993(ترنر،

 
1. Practices 
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بينيم كه ترنر با وارد كردن ابعاد فعال و منفعل شهروندي در نظرية خود و اهميـت   ترتيب ميبه اين 
هاي اجتماعي در كسب حقوق شهروندي، پروسة فعاليت و اعمال اجتمـاعي منتهـي   ها و جنبشنزاع

هاي شهروندي گنجانيده است. از اين منظر  شونده به شهروندي را نيز در مجموعة اعمال و مسئوليت
توان از وجود هنجارهاي شهروندي پيش از به رسميت شناخته شـدن منزلـت شـهروندي سـخن     يم

  گيري شهروندي دانست. اي ديالكتيكي موجد شكلگفت و حتي آن را در رابطه
شهروندي براي پارسونز، نيز در امتداد رويكرد مارشال، فرايند تكاملي شمول است كه در دنيـاي  

) او شهروندي را از خـالل مفـاهيم عضـويت و    248: 2010سيورتينو، سامروز از آن گريزي نيست (ا
شمول در راستاي همبستگي اجتماعي درك كرده است. اهميت ويژه اي كه پارسـونز بـه شـهروندي    

كرد در جوامع دموكراتيك شهروندي به معيـار اصـلي   داد ناشي از اين واقعيت بود كه او تصور ميمي
مفهوم شهروندي از ديدگاه پارسونز عضويت كامل در آن چيزي است شود. همبستگي ملي تبديل مي

هاي وفاداري اشـتراكي و  اي از شبكهنامد. اجتماع جامعگي مجموعهمي 1كه او آن را اجتماع جامعگي
شـان  هـاي كـاركردي  هاي در هم نفوذ كرده است؛ يك نظام كه واحدهايش به رغـم تفـاوت  جامعيت
كنـد، بنـابراين، بايـد روي    هـا را تنظـيم مـي   اي كه اين وفاداريهنجارياند... نظام  بندي شدهصورت

). 243: 2010سـيورتينو، هاي گوناگون كار كنـد (اس  هاي مجموعهكردن حقوق و مسئوليتهمبسته
كـرد كـه   پارسونز در عين تأييد دستاوردهاي ويژة شهروندي و دموكراسـي در آمريكـا اسـتدالل مـي    

يابي است قابل از دست رفتن نيز هست. شهروند درجة دو  قابل دست طور كه منزلت شهروندي همان
: 2010سـيورتينو،  در طول تاريخ وجود داشته، با تالش از بين رفته و دوباره به وجود آمده است (اس

اي دربارة جنبش حقوق مـدني چـارچوب نظـري كلـي     ويژه در مقاله ). در اين زمينه پارسونز به253
تبار به منزلـت شـهروندان درجـة دوم و جنـبش     ي تنزل آمريكائيان آفريقاييخود را در مورد چگونگ

ها در پيش بـرد يـا جلـوگيري از    حقوق مدني به كار بست. او با توجه به اهميتي كه به نقش انديشه
هاي فرهنگي قرار داد (كيويسـتو،  داد پاسخ خود پيرامون دليل اين امر را بر محور ارزشدگرگوني مي

  گيـري عملـي و كامـل منزلـت شـهروندي در جامعـه بسـته بـه         از اين منظـر، شـكل   ).100: 1388
خواهانـه و كثـرت گرايانـه در همـة     گرايانـه و برابـري  ها و هنجارهاي خاص شمولشدن ارزشدروني

  شهروندان آن جامعه است. 
آرنت و هابرماس با بحـث از دموكراسـي شـورايي و شـهروندي فعـال بـر هنجارهـاي خاصـي از         

، در 2دهنـد. قلمـرو عمـومي    اند كه خود را در قلمرو يا سپهر عمومي نشان مي ندي تأكيد نمودهشهرو
گيرنـد و  نظر آرنت،  از رابطة انسان با انسان حكايت دارد كه در شرايطي برابر، مقابل يكديگر قرار مي

وانـد كـه   خ كنـد عمـل (پراكسـيس) مـي     آرنت آن فعاليت انساني را كه در اين قلمرو جريان پيدا مي
 
1. Societal community  
2. Public realm 
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شـود.  ويژه صورت گفتار به خود گرفته پيرامون امور عمومي نظير حفظ حقوق انسان ها اعمال مي به
در نظر آرنت نيز شهروندي در معنـاي هنجـارين كلمـه، مفهـومي در رابطـه بـا عمـل كـردن اسـت          

كنـد. اگـر   ). او به شهروندي فعال به مثابه بديلي در برابـر توتاليتاريسـم نگـاه مـي    228: 1380(شاو،
كننده و فعال باشد، پس كند ناشي از عمل جمعي افرادي عملمفهومي كه آرنت از سياست ارائه مي

چنين مفهومي در حقيقت بر انگارة شهروند فعال مبتني است؛ يعني بـر ارزش و اهميـت درآميـزي    
: 1388گذارد(پـدرام، مدني و گفتگوي جمعي در مورد همة اموري كه بر جماعت سياسـي تـأثير مـي   

هـاي  تـوان در امتـداد نظريـه   ). از اين منظر نظرية او پيرامون شـهروندي فعـال را بـه نـوعي مـي     70
دادن يونان باستان و شهروندي آتني بر فضيلت مشـاركت   خواهانه قرار داد كه با معيار قرارجمهوري

نه وسيله يـك  سياست به عنوان هدف و "فشارند. از همين منظر است كه از نظر آرنتمدني پاي مي
  ).80: 1388(پدرام، "شودهستي جمعي براي ظهور فضيلت در انسان مطرح مي

كند كه نمايندگي و حق رأي اگر با ايجاد فضايي همراه نباشد كه مردم در آن آرنت استدالل مي
 اي بامداران حرفه گيري شوند تنها باعث جايگزيني سياستبتوانند درگير ابراز نظر، مباحثه و تصميم

). 80: 1388برد (پدرام،شود و مردم را در اشتغاالت روزمرة خود به خواب ميمشاركت شهروندان مي
وگـو و   هاي واسط نظير احزاب، به عنوان محلـي بـراي گفـت   ها و شبكهبه عقيدة آرنت حذف سازمان

ها، اين افراد انجامد. از نظر او تودهاي شدن كامل جامعه ميكنش سياسي فراتر از رأي دادن، به توده
اي كه هيچ هدف مشترك و هيچ پيوند اجتماعي با يكـديگر ندارنـد، عامـل اصـلي تحقـق      تك افتاده

كننـد و تكليفـي   اي مردم ديگر با هم پيوندهاي اجتماعي برقرار نميتوتاليتاريسم اند. در جامعة توده
هسـتند چـون هـيچ    شوند. چنين مردماني از نظر سياسـي خنثـي   اجتماعي براي خودشان قائل نمي

). به اين ترتيب ايـن افـراد   65و  64: 1385پيوندي با اعضاي هيچ گروهي ندارند (آلتنبرند جانسون، 
اي كه نه تنها شهروند نيست بلكه در مقابل شـهروندي  معناي واقعي كلمه ناشهروند هستند؛ پديده به

زنده نگه داشتن احـزاب نيـز    كند. پس شهروندان بايد به نحوي هنجاري به تالش برايمعنا پيدا مي
  براي مقاومت در برابر توتاليتاريسم قائل باشند. 

در الگوي نظري هابرماس نيز نقش اجتماعي شهروندي در ارتباط با سپهر عمومي و جامعة مدني و 
البته كنش ارتباطي ترسيم شده است. در نزد او اعضاي جامعة مدرن صـرفاً در بافـت سـپهر عمـومي و     

). او نظـر پارسـونز را   123: 1387از نقـش شـهروندي برخوردارنـد (صـرافي و عبـداللهي،      جامعة مدني 
پذيرد و آن را در بسط هنجـار كـنش   ها و هنجارها در يگانگي اجتماعي ميپيرامون نقش مركزي ارزش

آور ). براي هابرماس در اساس فقط يك هنجـار الـزام  274ـ282: 1386گيرد (گيدنز،ارتباطي به كار مي
  مـا را ملـزم   » عمـل ارتبـاطي  «گير وجود دارد و آن هنجار كنش ارتباطي اسـت. هنجـار هابرماسـي    فرا
هاي خود دفاع كنيم ... و بپـذيريم كـه فقـط    كند به وسيلة كنش ارتباطي در سپهر عمومي از ارزشمي

برابـري،  ). 170ــ 172: 1385هايي كه از چنين دفاعي موفق درآينـد مشـروعيت دارنـد (پاتنـام،     ارزش
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هـايي  هاي انساني و نشريات، رسانههاي سپهر عمومي يعني شبكهوگو، استدالل و استفاده از رسانه گفت
ها امكان تبـادل آراء وجـود دارد رسـيدن بـه ايـن الگـوي        كه تحت نظارت قدرت دولت نباشند و در آن

مـومي و نظريـة كـنش    كند. به اين ترتيب، هابرماس با قرار دادن بحـث سـپهر ع   هنجاري را ممكن مي
تفاهمي در يك پروژة واحد توانسته است به نظرية دموكراسي مشاركتي نزديك شود و مبنايي نظري را 

  ).139: 1388وگويي فراهم آورد (پنسكي،براي نظرية دموكراسي گفت
پردازي پيرامـون شـهروندي    كه شرحش رفت، براي هر يك از جامعه شناساني كه به نظريه چنان
ند تصويري خاص از شهروندي خوب يا فعال مطرح بوده است كه به طور مشروح يا ضـمني  ا پرداخته

انـد. در سـاخت مـدل تركيبـي هنجارهـاي شـهروندي در ايـن مقالـه          از هنجارهاي آن سخن گفتـه 
دهنـد، از   هنجارهاي متفاوت، كه هر كدام از يك وجه ضرورت هاي نقش شـهروندي را پوشـش مـي   

شده است كه به آن اشاره خواهد شد، اما پيش از آن به مرور پژوهش هاي  ها استخراج هاي آن نظريه
  شود. تجربي متأخر در اين زمينه پرداخته مي

  
  هاي جهاني هنجارهاي شهروندي در پژوهش

هـاي  هـا، سـازمان   هاي اخير پژوهش پيرامون ابعاد متنوع شهروندي جاي خود را در دانشگاه در سال
تشكيل شده پيرامون شهروندي باز كرده است. اهميـت شـهروندي، بـه    هاي خاص دولتي، و سازمان

  هـا، بـه عنـوان    ويژه در بعد هنجاري، براي حفظ نظم اجتماعي در كنار برقراري امكـان بـروز تفـاوت   
اي براي پويايي اجتماعي از داليل اين امر بوده است. بـه طـور مشـخص بـراي نخسـتين بـار در       پايه

مند مورد مطالعه قـرار گرفتنـد.   ) اين هنجارها به طور نظام1998ئد (پيمايش بررسي دموكراسي سو
هاي بررسي دموكراسي سوئد برخي آيتم 1پس از آن پروژة اروپايي شهروندي، مشاركت و دموكراسي

بررسي نمود. پيمـايش   1990اي از كشورهاي اروپايي در آخر دهة ها را بين مجموعه را انتخاب و آن
سـنجيد.   2002كشـور اروپـايي در سـال     22اي از آن آيتم ها را در يرمجموعههم ز 2اجتماعي اروپا

المللي و زيرمجموعة آن پيمايش اجتمـاعي  برمبناي اين سنت پژوهشي برنامة پيمايش اجتماعي بين
عمومي در آمريكا نيز ايجاد شدند. پيمايش شهروندي، مشـاركت و دموكراسـيِ مركـز دموكراسـي و     

هـاي شـهروندي را از پيمـايش اجتمـاعي     اي از پرسشاه جرج تاون مجموعهدر دانشگ 3جامعة مدني
گو آن را به انجام رساند. در اين  پاسخ 1001در قالب مصاحبه با  2005اروپا بازسازي نمود ودر سال 

به نظر شما براي شهروند خوب بـودن چقـدر اهميـت دارد كـه فـرد      «كار از شهروندان پرسيده شد: 
ها درخواست شد به فهرست تهيه شـده از كارهـاي مـد نظـر      و از آن» ام دهد؟كارهاي خاصي را انج
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هـاي   هـايي كـه شـاخص    اهميت تا بسيار مهم) به گويـه  (كامالً بي 10تا  0گويان از  نمره دهند. پاسخ
  اند.اند نمره داده در زير آورده شده ها آن
  

CI  هاي . شاخص1جدول D  وESS هنجارهاي شهروندي  
  هاشاخص   هنجارها

  
  مشاركت

  شركت در انتخابات
 شركت در انجمن هاي سياسي/ اجتماعي

  انجام فعاليت سياسي
  

  استقالل فردي
  درك داليل افراد جامعه

 هوشياري در مورد عملكرد دولت(نظارت)
  داشتن عقايد مستقل از عقايد ديگران

  
  نظم اجتماعي

 پيروي از قوانين و مقررات در هر حالتي
  ارتش هنگام جنگشركت در

  گزارش جرم به مسئوالن مربوطه
  عدم فرار مالياتي

همبستگي 
  حمايت از محرومان جامعه  اجتماعي

CIهاي جدول شاخص D  وESS  
  

سال گذشـته، ميـزان گـرايش بـه هنجارهـاي شـهروندي در رونـدي         15به اين ترتيب در طول 
اند. بـا   و آمريكا مورد بررسي قرار گرفته اي مشخص در سطح اتحادية اروپا مستمر و در قالب مجموعه

هاي ذكر شده، مسئله پردازي ها و پژوهش هاي چندي به طور مشخص  هاي پيمايش استفاده از داده
  در مورد آمريكا، كشورهاي اتحادية اروپا و كشورهاي اروپاي شرقي انجام گرفته است.

)، به عنوان يكي از نخسـتين  2006(دالتون،» هنجارهاي شهروندي و مشاركت سياسي«در مقالة 
هاي تجربي در زمينة هنجارهاي شهروندي، به طرح اين موضوع پرداخته شده اسـت كـه در    پژوهش

هاي شهروندي فراگير به طـور رسـمي، نظيـر جاافتـادن مفهـوم      اياالت متحده با وجود حصول زمينه
اطر كـه ميـزان رأي   رنگ شده است بـه ايـن خـ    شود شهروندي خوب كمبرابري شهروندي، گفته مي

واقع ايـن همـة ماجراسـت و هنجارهـاي      دادن كم شده يا ايمان به حكومت پايين آمده و... اما آيا به
شهروندي در حال از دست دادن بار ارزشي ـ هنجـاري خـود بـراي شـهروندان آمريكـايي هسـتند؟        

هـا   شاهد تضعيف آناند و اگرچه  كند كه هنجارهاي شهروندي چندگانهدالتون در پاسخ استدالل مي
هاي ديگري در مقابل تقويت شده اند. از نظر او تحقيقات پيشـين  ايم اما جنبه ها بودهدر برخي جنبه
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كـه دسـتة ديگـر هنجارهـا،      اند در حـالي  انجام يافته 1به نوعي با توجه به شهروندي مبتني بر وظيفه
گويـد   انـد. وي مـي   اديـده گرفتـه  انـد ن  را كه اتفاقاً پررنـگ شـده   2يعني هنجارهاي شهروندي متعهد

ها را  توان آن تر هستند و با تحليل عامل مي هنجارهاي چهارگانة پيشتر ذكر شده داراي منطقي ساده
  به دو بعد هنجاري زير فروكاست:

شهروندي مبتني بر وظيفه : اين بعد شامل هنجارهاي مرتبط با نظم اجتماعي بـوده اسـت.    .1
ف اوليه و بديهي شهروندي است كه حمايت دولت ها را به همـراه  به سخن ديگر اين بعد شامل وظاي

طور قوي با اين بعد ارتباط دارد. وفاداري به دولت و رأي دادن  د. به عالوة مسئوليت رأي دادن بهدارن
هاي توكويل آغاز شده اسـت و   اند، اين بحث با نظريه در بحث هاي شهروندي مرتبط با هم ذكر شده

اهد اين هستيم كه تأكيد رسمي بر اهميت استفاده از حـق رأي و طـرح آن بـه    در حال حاضر نيز ش
ــراي شــهروندان از ســوي دولــت  ــه يــك وظيفــه ب ــه دليــل قابليــت مشــروعيت بخشــي  مثاب   هــا، ب

  هاي هنجارهاست. المللي آن به دولت، بيش از ساير شكلبين
فـردي، كـه برآمـده از    شهروندي متعهد: ساير هنجارهاي مشاركتي در كنار هنجار استقالل  .2
عالوة هنجار همبسـتگي اجتمـاعي،    طور مشترك هستند، به گرايي بههاي ليبراليستي و اجتماعنظريه
  شهروندي اجتماعي مارشال بسيار نزديك است، در اين بخش قرار گرفته اند. كه به

دهـد   ان مـي دالتون در ادامة كار، با تمركز بر توزيع اجتماعي هنجارهاي شهروندي در آمريكا نش
اند. او مطرح  كه دو عامل سن و تحصيالت به چه نحو بر گرايش به ابعاد متفاوت هنجاري تأثير داشته

كند كه گرچه از اهميت هنجارهاي مبتني بر وظيفه در بين شهروندان تا حدي كاسته شده است  مي
دهـد كـه    يژه نشان مياما در مقابل شهروندي متعهدانه بار هنجاري بيشتري پيدا كرده است. او به و

هاي گذشته با تحصيالت كمتر بيشترين گرايش هنجاري را به شهروندي مبتني بر وظيفه نشان  نسل
اند و اين در حالي است كه در ميان جوانان تحصيل كرده هنجارهاي عميق تر شهروندي متعهد،  داده

اند، مقبـول تـر    دان مرتبطكه با استحكام واقعي دموكراسي و افزايش بهزيستي اجتماعي ديگر شهرون
هنجارهاي شهروندي؛ كاوشي در عوامل تعيين كننـدة هنجارهـا در   «بوده است. اين نتيجه در مقالة 

) كه به مطالعة هنجارها در سطح اروپا پرداخته است نيـز  2009(كوتزيان،» سطوح سيستمي و فردي
  تأييد شده است.

ــژوهش     ــرز در پ ــده، دنت ــاد ش ــاتي ي ــداد خــط مطالع ــوب «در امت ــهروندي خ ــاي ش » هنجاره
كند كه با برقراري دموكراسـي نماينـدگي و برخـورداري از حقـوق مـدني و      ) اظهار مي2007(دنترز،

هاي اخير بحث پيرامون نقش و جايگاه شهروندان وارد گفتمان عمومي شـده  سياسي ابتدائي در سال
هروندي، و اهميـت  است. در اين پژوهش سعي شده چگونگي درك شـهروندان معاصـر از مفهـوم شـ    
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بندي شود. در اين پژوهش تمركز بر سه مدل شـهروندي،  هنجارهاي شهروندي در نگاه آنان، صورت
  با هنجارهاي مركزي متفاوت، است:

  
  ). شاخص هنجارهاي شهروندي خوب از نظر دنترز2جدول (

  شاخص ها  هنجار مركزي  مدل

  
مدل نخبه گراي 

  سنتي

 
  اطاعت از قانون

  مالياتيعدم فرار 
اطاعت از قوانين و مقررات در هر 

  حالت
هوشياري سياسي ـ  مدل ليبرالي

  اجتماعي
  ساختن عقيدة شخصي

 انتقادگرايي
  

  مدل اجتماع گرايي
 

  خيرخواهي عمومي
  انسجام

  فكر كردن به ديگران
  

از هنجارهـاي   طور عمومي حمايت توان اشاره كرد كه به از نتايج مهم اين تحقيق به اين نكته مي
اطاعت از قانون و هوشياري سياسي اجتماعي باالتر از خيرخواهي عمومي بـوده اسـت. بـا توجـه بـه      

اند، و البته هنجار خيرخواهي عمومي مستقيماً  كه اين دو برآمده از تفسير ليبرالي شهروندي بوده اين
رسـد.   نظر مي وپايي منطقي بهبه معناي تقبل بارمالياتي بيشتر بوده است، اين نتيجه در كشورهاي ار

هاي سنتي اروپاي غربي الگوي مشـاهده شـده بـه ترتيـب عبـارت از اهميـت هنجـار         در دموكراسي
هوشياري سياسي ـ اجتماعي، اطاعت از قانون و سپس خير خواهي عمومي بودنـد در حـالي كـه در     

ض شـده اسـت.    كشورهاي اروپاي شرقي جاي اطاعت از قانون و هوشياري سياسـي ـ اجتمـاعي عـو    
بيشترين نسبت مردم غير مدني در روسيه ديده شده است و در مقابل بيشترين مردم مدني هـم در  

طور كامل  گو به هر سه هنجار به اند كه اقالً سه نفر از چهار پاسخ كشورهاي اسكانديناويايي ديده شده
انون در كشـورهاي  انـد. در ايـن پـژوهش برتـري هنجـار اطاعـت از قـ        و صد در صدي اعتقاد داشـته 

پساكمونيستي نيز با استفاده از مدل اقتدارگرايي دولت و جامعه تحليل شده است. طبـق ايـن مـدل    
بايد از قوانين وضع شده توسط قدرت پيروي كرده خود را با آن تطبيـق دهنـد و ايـن امـر      مردم مي

هاي  ه عناصر بنيادين گرايششود. از آنجا ك ها و مدارس و...، تبليغ و تقويت مي ها، رسانه توسط دولت
هاي كمونيستي هنوز شاهد قوي بودن اين هنجـار   مانند، پس از سقوط رژيم ها باقي مي افراد تا مدت

  هستيم. 
) شهروندي فعال در بستر اروپا بـه مثابـه   2008(هاسكينز، » شهروندي فعال«در پروژة پژوهشي 
است. به گفتة پژوهشگران اين كار از آنجا هاي مبتني بر مشاركت ديده شده گسترة وسيعي از ارزش
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اروپـا   2002هاي پيمايش اجتماعي سـال  شهروندي فعال در كشورهاي اروپايي از تحليل ثانوية داده
به مقايسـة كشـورها از    هاي پيمايش مذكور شاخص از بين داده 61استفاده شده است و با استخراج 

  نظر ميزان فعال بودن شهروندانشان پرداخته شده است. 
  

  رتبة كشورهاي اروپايي بر حسب ميزان شهروندي فعال .)3جدول (
رتبة 
اعتراض و تغيير   كشور  كلي

  اجتماعي
حيات 
  جمعي

ارزش هاي 
  دموكراتيك

دموكراسي 
  شورايي

  2  1 2 2 سوئد  1
  7  4 1 1 نروژ  2
  3  7 6 3 دانمارك  3
  1  18 3 4 بلژيك  4
  4  9 9 5 اتريش  5
  5  2 10 11 لوكزامبورگ  6
  8  11 5 6 هلند  7
  6  10 7 7 آلمان  8
  13  6 8 10 ايرلند  9
  9  3 13 12 فنالند  10
  15  13 4 8 انگلستان  11
  16  16 11 9 فرانسه  12
  10  12 14 14 اسپانيا  13
  11  15 17 15 ايتاليا  14
  17  14 12 13 اسلووني  15
  14  8 15 16 پرتقال  16
  12  19 18 18 يونان  17
  19  5 19 19 لهستان  18
  18  17 16 17 مجارستان  19

  )2009منبع: هاسكينز (
  

شود، در يك رتبه بندي كلي كشورهاي اروپاي شمالي، بـه   ) ديده مي3طور كه در جدول ( همان
هـا كشـورهاي اروپـاي مركـزي و      آنانـد. پـس از    ويژه سوئد، باالترين نرخ شهروندي فعال را داشـته 

انـد و در نهايـت كشـورهاي مديترانـه اي و كشـورهاي اروپـاي        كشورهاي آنگلوساكسوني قرار داشته
اند. در بررسي وضعيت هر كدام از ابعـاد هنجـاري مـورد مطالعـه در ايـن كشـورها        شرقي قرار گرفته

يگر در يـك كشـور متفـاوت بـوده     توان مشاهده كرد كه گرچه مقبوليت هنجاري هر بعد با بعد د مي
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انـد عمـدتاً در تمـام ابعـاد نمـرة بـااليي دريافـت         است اما كشورهايي كه در صدر جدول قرار گرفتـه 
هاي دموكراتيك است چرا كه تنهـا   در بعد ارزش 18اند. مثال نقض اين امر البته بلژيك با رتبة  كرده

اند و تقريباً به همين مقـدار نيـز    وافق بودهدو سوم جمعيت اين كشور با حقوق برابر براي مهاجران م
طور كامـل تأييـد    اهميت تصويب قانون بر ضد تبعيض در محيط كار يا ضديت با تبعيض نژادي را به

  % بوده است. 80% و 90اند در حالي كه در سوئد اين آمار به ترتيب  كرده
مـاد آمـاري نتـايج، نظـر بـه      كند كه با وجود قابليـت اعت  ها استدالل مي هاسكينز در تحليل داده

هاي از پيش موجود، بايد بـا نتـايج    گيري از داده هاي نظري ايده آل و بهره ها و سنجه كمبود شاخص
دست آمده با احتياط برخورد كرد. با اين وجود نتايج شاخص شهروندي فعال الگوهاي منطقـه اي   به

كليدي در بررسي نتـايج طـول دورة   گذارند. عامل توضيحي  جالب و كامالً مشخصي را به نمايش مي
تجربة دموكراسي در كشورهاي صدر جدول در قياس با كشورهايي است كه داراي تجربة نظام هـاي  

خصوص خود را در ارتباط با تجربة محدودتر كشورهاي  اند. اين امر به كمونيستي و يا استبدادي بوده
دهد. عامل ديگر دسترسي بـه منـابع    اروپاي شرقي در توسعة جامعة مدني و آموزش مدني نشان مي

تر بوده كه بار ديگر براي كشـورهاي صدرنشـين بـه     هاي رفاهي موفق اقتصادي و برخورداري از دولت
  مراتب بيشتر بوده است.

هنجارهاي «هاي دالتون و هاسكينز، در مقالة  در نهايت و به به نوعي به عنوان دنبالة منطقي پروژه    
هـاي  ) عنـوان شـده اسـت كـه عمومـاً در پـژوهش      2009(كافه و ليپـه، » شهروندي در اروپاي شرقي

اي تري از درگيري سياسي ـ مـدني را نسـبت بـه اروپـ     اجتماعي شهروندان اروپاي شرقي سطح پايين
طور نظري، اين تفاوت به  اند. در مقام طرح مسئله اين طور بيان شده كه، به غربي و آمريكا نشان داده

اي كمونيسم در اين كشورها توصيف شده است اما كار تجربي چنداني مثابه ماحصل حضور چند دهه
ز شـهروندي  هـا ا  پيرامون ادراك خود شهروندان اروپاي شرقي از هنجارهاي شـهروندي و تعريـف آن  

خوب انجام نشده است. لذا در اين جا تعريف خـود شـهروندان از شـهروندي خـوب در چهـار كشـور       
اروپاي شرقي، جمهوري چك، مجارستان، لهستان و اسلووني، مورد مطالعه قرار گرفته است. پاية كار 

وده است. نتايج نويسندگان اين مقاله تعريف دالتون از هنجارهاي مبتني بر وظيفه و تعهد شهروندي ب
حاصل از اين پژوهش در وهلة نخسـت تفـاوت معنـادار در اهميـت هنجارهـا را در كشـورهاي مـورد        

دهد. به اين ترتيب كه شهروندان جمهوري چـك كمتـرين اهميـت را بـراي هـر دو      مطالعه نشان مي
ند كـه مبتنـي   ا اند. شهروندان مجارستاني تصويري سنتي از شهروندي داشته  دستة هنجارها قائل بوده

تـر و بيشـتر معطـوف بـه      بر بعد وظيفة شهروندي بوده اسـت. شـهروندان اسـلووني تصـويري مـدرن     
هنجارهاي تعهد شهروندي داشته اند و نهايتاً در نگاه شهروندان لهستاني هر دو جنبه داراي اهميـت  

  بوده است.
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هاي مشابهي  شاخص هاي شهروندي متفاوتي كه البته متضمن طور كه مالحظه شد، انگاره همان
اند، نتايج جالبي از آن كسب شده است. با اين وجود  ها پرداخته و سنجيده شده اند، در اين پروژه بوده

به تصديق نگارندگان اين پژوهش ها، يك ضعف مشترك در اين كارها وجود داشـته و آن اسـتفاده از   
س بـين كشـورها، باعـث محـدود     هاي از پيش موجود است كه، در عين فراهم آوردن امكان قيـا  داده

شدن پژوهشگران در ساخت و سنجش مدل هنجاري جامعي شـده اسـت. در صـورت وجـود امكـان      
ها بعد از ساخت الگوي هنجاري شهروندي، نگارندگان احتماالً هنجارهاي ديگري را نيز  گردآوري داده

در ادامه از آن بهـره گرفتـه    كردند، امكاني كه در كار حاضر و به مدل اضافه نموده آن را دقيق تر مي
  شده است.

  
  چارچوب نظري

پارسونز در بررسي نظام اجتماعي از آميزة نقش ـ منزلت به عنوان واحدي بنيادي بهره گرفته اسـت.   
شود و نقـش،  منزلت، در ادبيات پارسونز، به يك جايگاه ساختاري در داخل نظام اجتماعي اطالق مي

). بـه سـخن   135: 1384دهد (ريتـزر، نين موقعيتي انجام ميهمان كاري است كه كنشگر در يك چ
هاست و نقـش اجتمـاعي   ديگر موقعيت يا پايگاه (يا منزلت) اجتماعي مكان فرصتي در شبكة فرصت

شــود  اي از هنجارهــاي مــرتبط بــا آن موقعيــت اجتمــاعي تعريــف مــي عمومــاً بــه مثابــه مجموعــه
كلي پارسونز هستة اصلي مسئلة نظم اجتمـاعي   ). به طور453: 1998و مارشال،  38: 1384(چلبي،

بيند كه مبتنـي بـر اصـول مشـترك ارزشـي در جامعـه اسـت        را در كم و كيف انسجام هنجاري مي
شدن موفق، هنجارهاي جامعه ملكة ذهن فـرد  ). از نظر او در يك فرايند اجتماعي14: 1384(چلبي،

  ). 136: 1384آيند (ريتزر،در ميها  شده و به صورت بخشي از وجود كنشگران يا وجدان آن
توان بار ديگر بـه شـهروندي   با استعانت از اين نظرگاه پارسونزي به مقولة منزلت، نقش و هنجار مي

اي نگريست. از اين منظر شهروندي در مرحلة اول در قالـب منزلـت يـا مـوقعيتي اجتمـاعي در جامعـه      
هـا بـا   ولت ـ ملـت در ابتـدا در قـوانين دولـت     شود، منزلتي كه با تقدم پذيرفته شدة دخاص تثبيت مي

شود. اما اين تثبيت، پايان روند شمول شهروندي نيست. به طـور همزمـان،   حقوق و تكاليفي تعريف مي
كنند و كنشگران اجتماعي شهروندي نقشي اجتماعي نيز هست كه هنجارهاي خاصي آن را معنادار مي

رود پردازند. وقتي سخن از نقش بودن شهروندي ميمي اي در قالب آن به كنشدر بستر اجتماع جامعه
اي هنجـاري اسـت و چونـان هـر     بدين معناست كه آن نيز مانند هر نقش اجتمـاعي ديگـري مجموعـه   

مربوط به حقـوق و تكـاليف    هايها، انتظارات، قواعد و فرماندستورالعمل"مجموعة هنجاري ديگري از 
  ).278: 1384تشكيل شده است (چلبي،  "آن نقش

از همين منظر در اين پـژوهش منزلـت شـهروندي جايگـاه سـاختاري تثبيـت شـده و رسـمي          
هاي سياسي تلقي شده است و نقش شهروندي مجموعة هنجارهايي كه حقـوق و   شهروندي در نظام
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دهد. هنجارهاي اين نقش نظـر بـه تعريـف السـتر بـه      تكاليف اين نقش را براي شهروندان شكل مي
ها و ، اجتماعي و قانوني تقسيم شده اند. هنجارهاي اخالقي معموالً در بستر ارزشهنجارهاي اخالقي

طور كه حق و پردازد. همانگيرند. هنجار اخالقي اساساً به تعيين حق ميباورهاي فرهنگي شكل مي
تكليف دو مقولة وابسته به هم هستند و عمالً رابطة همزيستي با يكديگر دارند، اين رابطة همزيستي 
در مورد هنجار اخالقي و هنجار اجتماعي نيز وجود دارد. يعني در حالي كه هنجـار اخالقـي حـق را    

پردازد. هنجارهـاي  كند، در همان حال، هنجار اجتماعي به تعيين تكليف براساس حق ميتعيين مي
سياسـي در  قانوني نيز، غالباً، برمبناي هنجارهاي اخالقي و اجتماعي و با مالحظة مقتضيات اثباتي و 

  ).279: 1384شوند (چلبي،جامعه به طور رسمي وضع مي
كه از آغاز تعريف توسط مارشال عنوان شده است به دو پـارة   به اين ترتيب نقش شهروندي چنان

شود. هنجار اخالقي كه بر حقوق اين نقش مسلط است نظـر بـه ادبيـات    حقوق و تكاليف تقسيم مي
هـاي شـهروندي تبـديل بـه     است. چرا كه برابري در تمامي نظريهارائه شدة شهروندي هنجار برابري 

هنجار قائم به ذاتي شده كه پروژة شهروندي را به عنوان چيزي وراي برابـري رسـمي حقـوقي قـرار     
گفتة پارسـونز حتـي    ). اين هنجار اخالقي ناظر بر اين امر است كه به238: 2009داده است (ساسن،

گيـري  ارزش برابري در شهروندان دروني نشده باشد ما شاهد شكلدر صورت وجود منزلت برابر اگر 
هاي مارشـال، و   شمول شهروندي نخواهيم بود. در اين پروژه ارزش برابري مزبور، با استفاده از نظريه

هاي مدني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و هاي متأخر شهروندي فرهنگي و جنسيتي، در زمينه نظريه
  جيده شده است.جنسيتي نزد شهروندان سن

پارة دوم نقش شهروندي معطوف به تكاليف ايـن نقـش اسـت. در ايـن جـا دو دسـتة هنجـاريِ        
هنجارهاي قانوني و هنجارهاي اجتماعي سـنجيده شـده انـد. هنجارهـاي قـانوني نـاظر بـه وظـايف         

ار ها توسط شهروندان حدي از اجبـار را قـر   ها براي انجام شدن آن شهروندان است، وظايفي كه دولت
هاي هنجاري در رابطة شـهروندان و حكومـت هسـتند. ادبيـات نظـري       داده اند. اين هنجارها حداقل
شناختي وبر بر خدمت وظيفه در اينجا مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت.    سياسي و البته تأكيد جامعه

ا نيسـت و  ه ها پشتوانة آنهنجارهاي اجتماعي ناظر بر بعدي از تكاليف است كه اجبار مستقيم دولت
ها زمينـة برخـورداري از    ها ندارند اما تعهد به آن ها تمايل چنداني به بروز آنحتي بعضاً برخي دولت

اي سالم، دموكرات و توسعه يافته خواهد بود. اين تعهدات شهروندي حقوق شهروندي و تحقق جامعه
هاي غير دولتـي  سازمان ها، همكاري با احزاب،در سه بعد  هنجارهاي مشاركتي (شركت در انتخابات

وگو با سـاير شـهروندان پيرامـون مسـائل اجتمـاعي       وگويي (همكالمي و گفت و...) ، هنجارهاي گفت
هـاي  سياسي) و هنجارهاي هوشياري (پي گيري عملكرد دولـت، انتقـاد، اعتـراض) از تلفيـق نظريـه     

  خواهانه و ليبرالي و رويكردهاي آرنت و هابرماس گرفته شده است.جمهوري
  



 

شـده اسـت   
جهت گيري 
ترنر به مثابه 
ي شهروندي 

بوده اسـت.   
   2245601 

ا با اسـتفاده  
 2ر منـاطق    

، بـا  10طقـه    
د مطـابق بـا    
رد كـه فـرد   

هـا   ه و از آن 
انه در عمـل    

نمـود لـذا    ي
ن شد كه مـا  
هـاي نگـرش   

  ست؟

  ي

سنجش انتخاب ش
م آگاهي و هم ج
مچون آرنت و ت
ت به هنجارهاي

1390 در سال
در شـهر تهـران
ها ده است. نمونه

 در شـمال شـهر
 خانوارهـاي منط

ابتدا سعي شـد ر
چقدر اهميت دار

گويـان داد سـخ 
 دهنـد. متأسـفا

چار سردرگمي مي
د و تصميم برآن

ه نامـه  م پرسـش

كيس "هروند خوب

جارين شهروندي

 نگرشي براي س
د و از اين رو هم
 شهروندي را هم
نيم، نگرش مثبت

  هش
كن شهر تهران،
 آن در مجموع د

نفر برآورد شد 4
د. به اين ترتيب

، و در مركـز5
ها در گويه دن به

وند خوب بودن چ
هنجارها را به پا

اند به آن نمره ل
 پاسخ گويي دچ
ها بهره گرفته شد
به شيوة مرسـوم
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هاي انگارة هنج فه

ه اين دليل بعد
 عمل اشاره دارد
ز اين منظر اگر
طوف به آن ببين

  شود.

ش شناسي پژوه
سال ساك 18الي
، كه بر طبق13

401مول كوكران
 انتخاب شده اند

، در غرب8و  4
تند. در شكل داد
 شما براي شهرو
رهاي برآمده از ه

ئلبراي هر كار قا
ها را در ود و آن

ها ر بازبيني گويه
اي شهروندي، به

 به انگارة هنجارين

). مؤلف2شكل (

كه در اين كار به
گاهي و پيش از

دارد. از در خود
نندة منزلت معط

ش  محسوب مي

روش
ية شهروندان باال

385شماري سال
با استفاده از فرمو

اي  چند مرحله
 شرق بخشي از
رسش قرار گرفت

به نظر« جملة
و فهرست كار »؟

اي اهميتي كه ب
 گويان روشن نبو
ر كارشناسان در

د هنجارهادر مور

نگرش

يادآوري است ك
 گامي پس از آگ
ميل به عمل را
تماعي و گستران
ر وقوع آن عمل

 اين پژوهش كلي
ر پاية آمار سرش

اند، و ب كرده  مي
اي گيري خوشه ه

، در19و  15ب 
تصادفي مورد  پر
جام شدة جهاني،
ي را انجام دهد؟

برمبنا 10تا  0ز 
دان براي پاسخ

 روايي كار از نظر
گويان را د  پاسخ

  
  
  
  
  
  
  

  
الزم به ي
كه نگرش به
مثبت و هم م
يك عمل اجت
مقدمة الزم بر

  

جامعة آماري
حجم نمونه بر
خانوار زندگي
از روش نمونه

،  در جنوب3و
نمونه گيري تص
مدل هاي انجا
كارهاي خاصي
بخواهيم كه از
اين شيوه چند
براي تضمين
مستقيماً نظر
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تـرين انگـارة    ها تا چه حد داراي نگرش مثبت نسـبت بـه كامـل    سنجي، جويا شويم و اوالً ببينيم كه آن
هـا،   هنجارين شهروندي از نظر پژوهشگران اين كار هستند و در ثاني به كمك هنجارهاي مقبول نزد آن

خود به ترسيم شماي مورد نظر آنها از يك شـهروند خـوب اقـدام كنـيم. بـراي      با يك واسطه، در ادامه 
ارزيابي پايايي كار نيز از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. جدول آلفاي كلي متغيرهاي تحقيق كه بـر  

 اساس اطالعات پس از پيش آزمون تهيه شد به شرح زير است:
  

  ك از متغيرهادست آمده براي هر ي ). ميزان آلفاي به4جدول (
 ضريب پايايي شاخص

  819/0  نگرش به انگارة هنجارين شهروندي

  758/0  هنجارهاي اخالقي 

  728/0  هنجارهاي اجتماعي

  841/0  هنجارهاي قانوني

  
  هاي پژوهش يافته

به منظور توصيف انگارة هنجارين شهروندي، در ابتدا، به ارائة نتايج مربوط به ابعاد تشكيل دهندة آن 
  پرداخته خواهد شد. 

 هنجار اخالقي 
دهد. اين هنجار از تجميـع نگـرش بـه     هنجار اخالقي، ارزش برابري براي شهروندان را نشان مي

فرهنگي و جنسيتي حاصـل شـده اسـت لـذا ابتـدا      ارزش برابري در ابعاد مدني، سياسي، اجتماعي، 
شـود. نگـرش بـه هنجـار      گزارش نگرش به ابعاد آن ارائه شده سپس نگرش به تجميع ابعاد بيان مي

  هاي زير به دست آمده است: برابري مدني از تجميع پاسخ به گويه
انـد و   داشـته گويان نگرش مثبتي به برابري مدني  درصد پاسخ 44مشخص شد كه  ها از تجميع يافته
درصـد نظـر ميانـه     53اند و در اين ميـان   درصد نسبت به آن نگرش مثبت نداشته 3در مقابل فقط 

  اند.  اعالم كرده
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  هاي هنجار برابري مدني  ). گويه5جدول (
كامالً  گويه

كامالً   مخالفم  حدوديتا  موافقم موافقم
  مخالفم

وهمه افراد بايد صرف نظر از جنسيت، قوميت، دين
  1,2  1,7  5,5  26,9  64,6 مذهب در برابر قانون مساوي باشند

اي را درافراد نبايد اجازه داشته باشند هر عقيده
جامعه ابراز كنند چرا كه ممكن است برخي 

 عقايدشان نامناسب و مضر باشد
11,7  23,4  25,7  26,2  13  

هايبرخي افراد به دليل برخي مناصب و مسئوليت
اي در قانون امتيازات ويژهتوانند از  مهم مي

  برخوردارشوند
9  14,2  23,4  24,7  28,7  

افراد بايد در انتخاب و بيان اعتقادات ديني و
شان آزاد باشند و نبايد هيچ محدوديتي براي  مذهبي

اديان و مذاهب (يهوديت، مسيحيت، اسالم، تسنن، 
 تشيع و...) وجود داشته باشد

38,2  31,4  16,7  8,7  5  

  19,2  24,4  22,7  25,4  8,2 اي را بدهداجازة انتشار هر كتاب يا روزنامه دولت نبايد
شودانتقاد از حكومت منجر به تضعيف حكومت مي

  30,9  33,9  17,7  12,5  0,5 لذا نبايد به افراد اجازة اين كار را داد
 

  هاي زير به دست آمده است: نگرش به هنجار برابري سياسي از تجميع گويه
  

  هاي هنجار برابري سياسي گويه). 6جدول (

كامالً  گويه
تا   موافقم  موافقم

كامالً   مخالفم  حدودي
  مخالفم

دادن حق رأي به همة افراد ضروري نيست چون برخي
  22,2  26,7  16  20,7  14,5  صالحيت و توانايي شركت در انتخابات و رأي دادن را ندارند

كانديد شدنها و احزاب سياسي جامعه بايد امكان همة گروه
  5,7  14,2  16,7  33,7  29,7  براي رياست جمهوري و نمايندگي مجلس را داشته باشند

دولت نبايد اجازة تشكيل گردهمايي ها و راهپيمايي هاي
اعتراضي را بدهد چرا كه اين گونه فعاليت ها مخل نظم 

  عمومي و امنيت ملي هستند
7,5  16,2  24,2  28,4  23,7  

  
انـد و در   درصد نگرش مثبتي به برابـري سياسـي داشـته    35دست آمده  هاي به با توجه به يافته

  اند.  درصد نظر بينابين داشته 58اند و در اين ميان  درصد به آن نگرش مثبت نداشته 8مقابل فقط 
  هاي زير حاصل آمده است: نگرش به برابري اجتماعي از تجميع گويه
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  هنجار برابري اجتماعيهاي  ). گويه7جدول (

كامالً  گويه
  موافقم

تا   موافقم
  حدودي

كامالً   مخالفم
  مخالفم

دولت بايد براي بيكاران و ناتوانان جامعه، حداقلي از درآمد و
  امكان استفاده از خدمات درماني ـ بهداشتي را فراهم كند

70,8 21,4  0,5  1,5  1,2  

متوسطه رادولت بايد امكان تحصيل رايگان تا پايان دورة
  براي همة ايرانيان فراهم كند

73,1 16,7  7  0,7  2,5  

  

اند و در مقابل فقط  درصد نگرش مثبتي به برابري اجتماعي داشته 90هاي فوق  با توجه به پاسخ
  اند. درصد نظر بينابين داشته 9ن ميان اند و در اي درصد به آن نگرش مثبت نداشته 1

  هاي زير حاصل شده است: گويه نگرش به برابري فرهنگي از تجميع
  

  هاي هنجار برابري فرهنگي ). گويه8جدول (

كامالً  گويه
كامالً   مخالف  تا حدودي  موافق  موافق

  مخالف
از آنجا كه استفاده از ماهواره داراي اثرات مخربي
  33,2  30,9  19,2  10,5  6,2 است دولت بايد مانع استفاده از آن توسط افراد شود

ها و...) در ايرانها، عرب(كردها، تركاقوام مختلف 
بايد امكان اين كه مدارسي خاص خود داشته و به 

 زبان خود تحصيل كنند را داشته باشند
19,7  25,2  20,9  23,9  10,2  

افراد مختلف بايد امكان اينكه به شيوة دلخواه خود
لباس بپوشند را در جامعه داشته باشند و دولت نبايد 

 دخالت كنددر اين زمينه 
26,7  22,9  22,9  17,7  9,7  

دولت بايد بر شكل روابط دختران و پسران در جامعه
  16,2  27,2  25,4  19,5  11,7 ها را تعيين كندنظارت كند و حد روابط آن

زنان در جامعه بايد پوشش خود را برمبناي قانون و
  15,2  18,5  26,9  24,9  14,5 شرع رعايت نمايند و دولت بايد بر اين امر نظارت كند

يك فرد اصالتاً ايراني نسبت به يك افغاني تابعة ايران
  8,7  11,7  12,5  18,5  48,6 بايد از امكانات آموزشي و اشتغال بهتري برخوردار باشد

به نظر من اگر براي استخدام در يك شغل دو فرد
مسلمان و غيرمسلمان داوطلب باشند و شايستگي 

مسلمان را براي آن شغل  ها مساوي باشد بايد فرد آن
  استخدام كرد

21,9  16,7  16,2  24,4  20,7  

  
 11اند و در مقابل فقـط   درصد پاسخ گويان نگرش مثبتي به برابري فرهنگي داشته 22به اين ترتيب 

  اند.  درصد نظر بينابين داشته 66اند و در اين ميان  درصد به آن نگرش مثبت نداشته



 

كامالً   ف
  مخالف
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 38,3  
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فيـت كامـل         
اد هنجـاري     

  ست؟

  ت:

  ي
تا 

مخالف  حدودي

16,3  29,5

18,5  24,3

13,5  31,8

14,3  25,3

14,8  30 

8ر مقابل فقـط  
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ها هاي گويه سخ
  

هاي نگرش به يه
كامال
موافق

شدن)و...
9,3ن مشاغل

4,8ز يك زن
 نسبت به
4,8 اجتماعي

ك اندازه
11  اضي داد

8,3 خارج از

برابري جنسيتي
درص 31ن ميان

رزشي كامل و به
نگـرش داشـتن

د انگيـزش كـافي
ذا در ادامه نمود
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 به انگارة هنجارين

تجميع پاسحاصل

). گوي9جدول (

  ه

س جمهور، قاضي و
ها نبايد در اين ن

 مرد بايد بيشتر از
 ست

ور بيشتر دختران
ه اين امر به لحاظ

 و يك مرد به يك
شغل را به مرد متقا
پردازند و مشاغل

گرش مثبتي به
اند و در اين شته

يافتنِ اهميت ار
خ گويان اسـت
به درستي فاقـد
ده تلقي نمود. لذ

 ائه شده است.

). مقايسة نگر3(

برابري فرهنگي يتي

22.2

نگرش

ري جنسيتي ح

گويه

(نظير وزير، رئيس ل
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 مشابه، حقوق يك
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60.6

نگرش به برابر

برخي مشاغل
براي زنان من
حضور پيدا كن
در يك شغل

باشد چرا كه م
بايد با قانون

پسرها در دانش
آسيب زا است
اگر براي يك
صالحيت داشت
بهتر است زنا
خانه را به مرد

  

درصد 61
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در نهايت
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هاي مي نگرش
هنجاري شاخ
مورد مطالعه
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هاي برابري  درصد، نسبت به گويه 90) بيشترين ميزان نگرش مثبت، 3بر مبناي نمودار (شكل 
هاي برابري جنسيتي  گويان به گويه درصد پاسخ 61اجتماعي ابراز شده است. پس از آن حدود 
هاي برابري مدني، در  گويان به گويه درصد پاسخ 44اند.  نسبت به اين بعد برابري نگرش مثبت داشته

 35اند. در مورد بعد برابري سياسي، در حدود  ها نگرش مثبت داشته مرتبة بعد، نسبت به اين گويه
هاي برابري  اند و در انتها و كم تر از همه نگرش مثبت به گويه گويان نگرش مثبت داشته درصد پاسخ

  درصد بوده است. 22فرهنگي بوده است كه در حدود 
  در نهايت نگرش به هنجار اخالقي به صورت زير برآورد شد: 

  
  ). نگرش به هنجار اخالقي10جدول (

  درصد  فراواني  نگرش به هنجار اخالقي
 2/11 45  منفي
 3/67 270  ميانه 
 4/21 86  مثبت
  100 401  جمع

  
اند و در  هنجارهاي اخالقي داشتهدرصد نگرش مثبتي به  21) حاكي از آن است كه 10جدول شماره (

  اند. درصد نظر بينابين داشته 67اند و در اين ميان  درصد به آن نگرش مثبت نداشته 11مقابل فقط 
 هنجارهاي اجتماعي  

هنجار اجتماعي در اينجا نتيجة تجميع سه هنجار مشاركت، گفتگو و هوشياري سياسي اجتماعي 
  پردازيم. مياست. در ابتدا به توصيف اين ابعاد 

  هاي زير بوده است: هنجار مشاركتي حاصل تجميع پاسخ گويه
  

  هاي هنجار مشاركتي ). گويه11جدول (

خيلي  ميزان
در حد   مهم  مهم

  متوسط
كم 
  اهميت

خيلي كم 
  اهميت

  9,5  13  21,9  24,9  30,7  در انتخابات ها شركت كرده و رأي بدهد
  14,3  26,1  34,1  18,3  7,3  در احزاب سياسي فعاليت كند

با شوراهاي شهر و محله براي حل مشكالت محلة خود
  23,8  35,8  23,3  12,8  4,3  همكاري كند

  9,8  20,3  37,3  20,3  12,3  هاي غيردولتي (ان جيوها) همكاري داشته باشدبا سازمان
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اند و در مقابل فقط  درصد نگرش مثبتي به هنجار مشاركتي داشته 32هاي فوق  با توجه به يافته
   اند.درصد نظر بينابيني ابراز نموده 56درصد به آن نگرش مثبت نداشته اند و در اين ميان  12

  هاي زير حاصل شده است: هنجار هوشياري از تجميع گويه
  

   
اند و در مقابل  درصد نگرش مثبتي به اين هنجار داشته 50هاي به دست آمده  با توجه به يافته

  اند.  درصد نظر بينابين داشته 46اند و در اين ميان  درصد به آن نگرش مثبت نداشته 4فقط 
  هاي زير بوده است: و در انتها، هنجار گفتگويي حاصل تجميع گويه

  
  وگويي  هاي هنجار گفت گويه :)12جدول (

خيلي  ميزان
در حد   مهم  مهم

  متوسط
كم 
  اهميت

خيلي كم 
  اهميت

سعي كند پيرامون مسائل سياسي و اجتماعي با 
  وگو كند ديگران بحث و گفت

17,3  28,8  30,5  15,5  8  

  3,3  8,8  17,5  36,3  34,3  سعي كند داليل رفتار و گفتار ديگران را درك كند
عقايدي مستقل از ديگران براي خودش داشته 

  باشد و در گفتگو از عقايدش دفاع كند
28  32  24,8  10,8  4,5  

  
اند و در مقابل  گويان نگرش مثبتي به هنجار گفتگويي داشته درصد پاسخ 43به اين ترتيب، 

  اند.  درصد نظر بينابين داشته 50اند و در اين ميان  درصد به آن نگرش مثبت نداشته 6فقط 
  هاي مثبت به ابعاد هنجار اخالقي را مشاهده كرد: توان بر مبناي نمودار زير نگرش در نهايت مي

  

در حد   مهم  خيلي مهم  
خيلي كم   كم اهميت  متوسط

  اهميت
ها ودر طول روز زماني را به خواندن روزنامه

  4,5  13  28  28,5  26  اختصاص دهدهاي خبري مختلف سايت

نسبت به عملكرد حكومت و ديگر شهروندان بي
تفاوت نباشد و در صورت مشاهدة عملكرد نادرست 

  ها بپردازد ايشان به انتقاد از آن
37,8  33,8  18,5  6,8  3,3  

اگر كار نادرستي از حكومت يا ديگر شهروندان ديد
  5,8  9,5  22,8  34,5  27,5  ها بپردازد به اعتراض علني نسبت به آن
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هاي مثبت به ابعاد انگارة هنجارين شـهروندي ارائـه    ) كه بيانگر نگرش5بر مبناي نمودار (شكل 
 46شده است، بيشترين هنجاري كه نگرش مثبت افراد را به خود معطوف داشته هنجـار قـانوني بـا    

درصد نگرش مثبـت قـرار    34هايش است. پس از آن هنجار اجتماعي با  به گويه درصد نگرش مثبت
درصد نگرش مثبت نسبت به ابعادش قرار داشـته   21داشته و در مرتبة آخر هنجار اخالقي با حدود 

نهايتاً نگرش به انگارة هنجارين شهروندي از تجميع سه بعد هنجاري اصلي  در جدول شـماره  . است
  ) برآورد شد:17(
  

  ). نگرش به انگارة هنجارين شهروندي17جدول (
  درصد  فرواني  انگارة هنجارين شهروندي

  %8,5  32  منفي

  %60,5  241  ميانه

  %31  123  مثبت

  
 60,5اند.  گو نگرش منفي به انگارة هنجارين شهروندي داشته درصد افراد پاسخ 8,5اين ترتيب  به

  اند. اين انگاره داشتهدرصد نگرشي مثبت به  31درصد نگرشي ميانه و 
اي نظير پايگاه  الذكر، اشاره به رابطة برخي متغيرهاي زمينه هاي فوق پيش از تحليل داده

اقتصادي، تحصيالت، سن و جنس با داشتن نگرش مثبت نسبت به انگارة هنجارين شهروندي در 
  رسد. خور توجه به نظر مي

ه انگاره هنجارين شهروندي، نتايج حاصل از در مورد رابطه بين پايگاه اجتماعي افراد و نگرش ب
si= 044/0( معناداري كه در سطح )x2=883/8آزمون مربع خي ( g كه دهد ) برآورد شده نشان مي

 12,5درصد نگرش بينابين و 71درصد نگرش منفي،  17افراد متعلق به پايگاه اجتماعي پايين حدود 
اند. اين ارقام در پايگاه اجتماعي متوسط به  درصد نگرش مثبت به انگارة هنجارين شهروندي داشته

اعي باال رسد. در ميان افراد با پايگاه اجتم درصد نگرش مثبت مي 10,8درصد نگرش منفي،  26,4
دست آمده است.  درصد نگرش مثبت به 19درصد بينابين و بيش از  64,5درصد نگرش منفي،  16

اي مستقيم و معنادار بين دو  توان به رابطه بنابراين با توجه به آزمون آماري و سطح معناداري مي
ها نسبت به  ش آنمتغير قائل بود و بيان كرد كه با باالرفتن پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي افراد نگر

  تر شده است.  انگارة شهروندي مورد نظر ما مثبت
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  ها به انگارة هنجارين شهروندي اجتماعي افراد و نگرش آن -). رابطة پايگاه اقتصادي18جدول (
 نگرش

  كل  باال  متوسط  پايين  پايگاه

  21,7  16,1  26,4  16,7 درصد  منفي
  65,1  64,5 62,7 70,8 درصد  ميانه
  13,2  19,4 10,8 12,5 درصد  مثبت

  401  93 212 96 فراواني  كل
  100  100 100 100 درصد

  

Kendall tau b sig d.f Chi-Square  

0,17  0,031 4 8,88  
  

در مورد رابطه بين جنسيت و نگرش به انگاره هنجارين شهروندي، نتايج حاصل از آزمون مربع 
si= 031/0( معناداري كه در سطح )x2 =962/6خي ( g (كه بين دو متغير دهد  است نشان مي

مذكور رابطه معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر جنسيت بر نگرش افراد به انگاره هنجارين 
درصد از زنان به انگارة هنجارين شهروندي  14شود  كه مشاهده مي شهروندي موثر است. چنان

اند. به همين  د را ابراز داشتهاز مردان نگرش مثبت خو 12,5اند و در مقابل  نگرش مثبت داشته
درصد مردان نگرش  26,9اند اما در مقابل  درصد زنان نگرش منفي به انگاره داشته 16,1ترتيب 

تري نسبت به انگارة  اند. به اين ترتيب زنان در مقايسه با مردان نگرش مثبت منفي خود را ابراز نموده
  اند. هنجارين شهروندي داشته

  
  رابطه جنسيت و نگرش افراد به انگاره هنجارين). بررسي 19جدول (

  پايگاه
  كل  مرد  زن  نگرش جنسيت

  21,7  26,9  16,1  درصد  منفي
  65,1  60,6  69,9  درصد  ميانه
  13,2  12,5  14  درصد  مثبت

  401  208 193 فراواني  كل
  100  100 100 درصد

  

Cramer v sig d.f Chi-Square  

0,132  0,031  2  6,962  
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بين ميزان تحصيالت افراد و نگرش به انگاره هنجارين شهروندي، نتايج حاصل از  در مورد رابطه
si= 002/0( معناداري كه در سطح )x2=045/31آزمون مربع خي ( gكه بين دهد  ) است نشان مي

دو متغير فوق رابطه معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر ميزان تحصيالت بر نگرش افراد به انگاره 
كه باالترين نگرش مثبت در تحصيالت ليسانس و فوق  روندي موثر است. به طوريهنجارين شه

  خورد. ليسانس به چشم مي
 

  شهروندي ). رابطه ميزان تحصيالت و نگرش افراد به انگارة هنجارين20جدول (

  

  
انتها و براي سنجش فرضية وجود رابطه بين احساس شهروندي (يعني احساس محقق شدن  در

منزلت شهروندي در جامعه) و نگرش به هنجارهاي انگارة شهروندي از ماتريس همبستگي استفاده 
  كرديم كه نتايج آن به قرار زير است: 

 
  شهروندي).ماتريس همبستگي بين احساس شهروندي و هنجارهاي انگارة 21جدول (

  احساس شهروندي  هنجار قانوني  هنجار اجتماعي  هنجار اخالقي  نام متغير

  *  *  *  1  هنجار اخالقي
  *  *  1  - 006/0  هنجار اجتماعي
  *  1  441/0**  -175/0**  هنجار قانوني

 -  193/0**  345/0**  -514/0**  احساس شهروندي
   (آزمون دو دامنه)05/0معنادار در سطح  *        (آزمون دو دامنه)01/0معنادار در سطح **    

  نگرش

  تحصيالت

بي 
فوق   ديپلم  سيكل  سواد

فوق   ليسانس  ديپلم
  كل  دكتري  ليسانس

  21,7  0  17,6  20,8  20,8  21,8  27,8  40  درصد  منفي
  65,1  100  52,9  56,4  71,7  68,7  70,4  40  درصد  ميانه
  13,2  0  29,4  22,8  7,5  9,5  1,9  20  درصد  مثبت

  401  7  34  101  53  147  54  5  فراواني  كل
  100  100  100  100  100  100  100  100  كل

Kendall tau c sig d.f Chi-Square  

0,136  0,002  12  31,045  



  كيست؟ "شهروند خوب"نگرش به انگارة هنجارين شهروندي 

101  
 

داراي همبستگي با هر سه  0,05هاي فوق احساس شهروندي در سطح معناداري  طبق يافته
بعد هنجارهاي انگاره يعني هنجارهاي اخالقي، هنجارهاي اجتماعي و هنجارهاي قانوني بوده است. 

اجتماعي متوسط و با هنجارهاي قانوني شدت اين رابطه با هنجارهاي اخالقي قوي، با هنجارهاي 
ضعيف بوده است. همچنين جهت رابطه بين هنجارهاي اخالقي و احساس شهروندي منفي و بين 

  دوبعد ديگر و احساس شهروندي مثبت بوده است.
  

  گيرينتيجه
هايي داشـته باشـد    شهروند خوب از نظر شهروندان ما چه كسي است؟ شهروند خوب بايد چه ويژگي

عبارت ديگر، چه هنجارهايي را رعايت كند؟ يافتن پاسخ اين سؤال ضروريست چرا كه تصويري  و، به
توانـد بـه تحقـق     كه افراد از شهروندي خوب دارند، بنا بر خاصيت هر امر هنجارين ديگري، خود مـي 

منزلت شهروندي خاصي در آينده منجر شود. در عين حال يافتن پاسخي روشن و سرراست بـه ايـن   
وجوي پاسخ به سؤال مذكور در اين پژوهش، با اذعـان بـه    امري چندان آسان نيست. در جستسؤال 

اي هنجـارين از نقـش    هـاي فـردي، سـعي شـد انگـاره      اهميت نقش هنجارها در انتخاب ها و كـنش 
شهروندي ساخته و اهميت ابعاد هنجاري آن در بعد نگرشي شهروندان تهراني سنجيده شـود تـا بـه    

عادي از شهروندي كه براي خود شهروندان داراي بار ارزشي و هنجـاري شـده انـد    كمك شناسايي اب
  ها، در گام بعدي حاصل آيد.  تصويري از شهروندي مطلوب نظر آن

ي بـوده انـد، يعنـي    ابعاد هنجاري اتخاذ شده در اين انگاره، ناظر بر دو بعد اصلي نقش شـهروند 
كنـد سـه گـروه هنجـاريِ اخالقـي،       ر كه عنوان ميهاي اين نقش. بنا به نظر الست حقوق و مسئوليت

دهد در اين كار نيز اين سه بعد هنجاري در  اجتماعي و قانوني به حقوق و تكاليف هر نقش شكل مي
حقوق و تكاليف شهروندي جستجو شدند. از آنجا كه هنجارهاي اخالقي عمـدتاً معطـوف بـه حقـوق     

روندي تحت عنوان هنجارهـاي اخالقـي مـورد    ها هستند، هنجارهاي مربوط به بعد حقوقي شه نقش
كنند كه شهروندان بـراي جايگـاه شـهروندي خـود چـه       بررسي قرار گرفتند. اين هنجارها تعيين مي

اند. هنجار اخالقي مركـزي در   كنند و براي ديگر شهروندان نيز چه حقوقي قائل حقوقي را مطالبه مي
ده شدن به عنوان شهروند است. برابري در ابعاد پنج جا ، با تكيه بر متون شهروندي، حق برابر دي اين

گانة برابري مدني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و جنسيتي ديده شده است. اعتقاد به ايـن ابعـاد كـه    
حاكي از رشد ارزشهاي دموكراتيك در جامعـه اسـت نشـان از ميـزان امكـان ارتقـاي منزلـت برابـر         

  دارد. خواه شهروندي با تكيه بر شهروندان برابري
نمودار ميزان نگرش هاي مثبت به ابعاد هنجار برابري حاكي از آن بوده است كه در اين هنجـار  
باالترين اقبال به برابري اجتماعي بوده است. در تفسير دليل اين امر كه در تضادي آشـكار بـا نتـايج    

روندان در تـوان بـه تفـاوت نقـش شـه      هاي جهاني يـاد شـده قـرار دارد مـي     دست آمده از پژوهش به
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جا ما شاهد باالترين اهميت  كشورهاي غربي و ايران در تحقق اين مهم اشاره كرد. لذا مشخصاً در اين
براي هنجاري هستيم كه شهروندان به طور تقريبي نقش و هزينـة چنـداني در عمليـاتي كـردن آن     

ماعي در ايران، اجراي براي خود قائل نبوده، با توجه به كم بودن ارتباط ماليات و بهروزي طبقات اجت
دانند. پـس از آن هنجارهـاي برابـري جنسـيتي كـه       آن را وظيفة دولت، و دولت را مجزا از خود، مي

توانـد برآمـده از حضـور روزافـزون زنـان در       بعدي متأخر از شهروندي بوده است قرار گرفته، كه مـي 
انـد. برابـري    قـرار داشـته   هاي مختلف اجتماعي باشد، و بعد از آن هنجارهاي مدني و سياسـي  عرصه

هاي چندفرهنگي و پست مـدرن مطـرح شـده اسـت آخـرين       فرهنگي كه به صورت متأخر در نظريه
هـاي زنـدگي متفـاوت و     اند كه نشان دهندة عدم پذيرش سبك مرتبة اقبال را به خود اختصاص داده

ي نـه تنهـا داراي   عالوه هنجـار برابـري فرهنگـ    گي در بين شهروندان بوده است. بهخاص گرايي فرهن
كمترين ميزان نگرش مثبت بوده بلكه بيشترين ميزان نگرش منفي را نيز در بين كـل هنجارهـا بـه    
خود اختصاص داده است. به اين ترتيب قابل تصور است كه در ترسيم چهرة يك شهروند خوب سهم 

ابـري اجتمـاعي از   اعتقاد به برابري فرهنگي از همة ابعاد هنجارهاي اخالقي كمتر و سـهم هنجـار بر  
هـي در ايـران   د ت مينة عدم رابطة اين امر با ماليـا همه بيشتر باشد. البته گذشته از تفسيري كه در ز

ذكر شد بايد خاطر نشان كرد كه هنجار كمك به ديگران و لـزوم برخـورداري همـة افـراد جامعـه از      
ها در ايران ريشه داشـته و چـه در شـعارهاي انقالبـي و بعـدتر در       خدمات بهداشتي و آموزشي سال

رد پـاي آن را  تـوان   اي در دهـة اخيـر مـي    هاي خيريه بندهايي از قانون اساسي و چه در رشد انجمن
مشاهده كرد. در مقابل هنجاري مثل برابري فرهنگي كه نيازمند بارور شدن فرهنگ مدارا و پـذيرش  

ها در جامعه است تا تبديل شدن به يك ارزش و هنجار همه گيرشهروندي هنوز راه زيادي در  تفاوت
  پيش دارد. 

در قالـب دو بعـد تعهـدات و    هاي شهروندي: اين هنجارهـا   اما هنجارهاي مربوط به مسئوليت   
گردند كـه تثبيـت    وظايف شهروندي بررسي شدند. هنجارهاي اجتماعي به تعهدات شهروندان بازمي

ها در بعد نگرشي حاكي از بلوغ جوامع است. اين هنجارها متشكل از ابعاد هنجارهـاي مشـاركتي،    آن
ن هنجارهـا داراي پشـتوانة   اند. ايـ  وگويي و هنجارهاي هوشياري سياسي ـ اجتماعي  هنجارهاي گفت

شان نيستند و اعتقاد  اجبار حكومتي و در نتيجه برخوردار از تبليغات حكومتي در راستاي ارزشمندي
ها مؤيد رشد هنجاري جامعه است. هنجارهاي قانوني هنجارهاي معطـوف بـه وظـايف قـانوني      به آن

هـا حـداقل هـاي     تند. با اين حال آنها هس افراد اند و اصوالً هنجارهاي مورد تأكيد و مطالبة حكومت
  آيند.  حساب مي هنجاري در تنظيم روابط شهروندان با هم و با حكومت به

توان به نكاتي چنـد اشـاره نمـود. در بـين ايـن       ابعاد هنجارهاي اجتماعي مي در بررسي اقبال به
انتقاد بـر آن و  هنجارها، هنجار هوشياري سياسي ـ اجتماعي كه ناظر به نظارت بر عملكرد حكومت،  

اعتراض نسبت به كژروي هاي آن بوده است باالترين اقبال را به خود اختصاص دادهاسـت،  پـس از   
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وگويي قرار دارد و در انتها هنجارهاي مشاركت سياسي ـ اجتمـاعي قـرار گرفتـه      آن هنجارهاي گفت
اش بـه بسترسـازي    ديتوان اين جايگاه انتهايي داشتن را به پرهزينه بـودن آن و نيازمنـ   است كه مي

هاي بلندمدت نسبت داد. به عالوه در تفسير اين ترتيب گرايش هنجـاري در هنجارهـاي اجتمـاعي    
توان به اين نكته نيز اشاره كرد كه از شاخص هاي هنجار هوشياري تا هنجارهاي مشاركتي شاهد  مي

گيـري اخبـار و وقـايع    توانند به صورت فردي انجام شوند، نظير پـي   حركت از اعمالي هستيم كه مي
گو تـا مشـاركت در يـك     و اند، از شركت در يك گفت كشور، تا كنش هايي كه نيازمند حركت جمعي

گيري كرد كه بخشي از اين اولويت ارزشـي   جمع با اهداف اجتماعي و سياسي. لذا شايد بتوان نتيجه
اع دارد. بر ايـن مبنـا   ـ هنجاري به ترجيح عمل فردي نسبت به عمل جمعي در بين افراد جامعه ارج

گويان، براي شهروندي خوب بودن بيشتر ضرورت دارد كه فـرد   توان نتيجه گرفت كه از نظر پاسخ مي
وگو) و يا عيني (در انتخابات و  (گفت كه مشاركت كالمي داراي هوشياري سياسي اجتماعي باشد تا آن

تواند تا حدودي برآمده از  ح ارزشي مياحزاب و...) داشته باشد. البته بايد مد نظر داشت كه اين ترجي
  بستر زماني اجراي تحقيق بوده باشد.

اما جايي كه ما شاهد باالترين ميزان اقبال هستيم سطح قانوني است، يعني اموري نظير رعايت 
تري در اذهان داشته است. اين اقبال به  دهي بار هنجاري جدي قانون، انجام خدمت وظيفه، و ماليات

شود  تصوير شهروند خوب ايراني چيـزي نزديـك بـه     هنجارهاي شهروندي باعث مينخستين سطح 
الگوي كشورهاي اروپاي شرقي، در مقام مقايسه، شود. در حالي كه در سطح اخالقـي، كـه نـاظر بـه     

ايم. از ايـن منظـر    ترين حد بوده هاي دموكراتيك در اذهان شهروندان است، شاهد پايين تثبيت ارزش
ها در تثبيت هنجارهاي قانوني كه تضمين بخـش حفـظ امنيـت     نقش پررنگ حكومتشايد بتوان بر 
تـرين سـطح    اي كه گفته شد اين نخسـتين و پايـه   اند بار ديگر صحه گذارد. اما، چنان براي شهروندان

شود و انتظار بر اين است كـه بـا بلـوغ     هنجاري ممكن در نظم بخشي به سياست مدرن محسوب مي
نظـر   اهد ارتقاء دو سطح ديگر، حتي بيش از سطح قانوني باشـيم چـرا كـه بـه    هرچه بيشتر جوامع ش

گذرد هنجارهاي اجتماعي و پيدا كـردن بـاورِ    رسد هرچه از عمر تجربة دموكراسي در كشورها مي مي
  شود.  تر مي ارزشي به تعهدات غيراجباري شهروندي براي شهروندان پررنگ

هاي شهروندي،  هنجارهاي انتخاب شده، به مثابه ايده آلدر بخش پژوهش جهاني اشاره شد كه 
هاي ارزشي ـ هنجاريِ تا حدي متفاوت از آنچه ما در اين پژوهش انجام داده ايم در جوامـع    در قالب

اند. نتايج اين سنجش ها حاكي از  هاي شهروندي تثبيت شدة متفاوت سنجيده شده مختلف با منزلت
طـور تقريبـاً    ي اسكانديناويايي نگرش به همـة ابعـاد هنجـاري بـه    آن است كه براي مثال در كشورها

گو در سوئد سه نفر به طور  طور نمونه از هر چهار پاسخ حد ممكن بوده است و به سان در باالترين يك
ها در كشـورهاي اروپـاي غربـي و آمريكـا      كامل به اهميت همة هنجارها باور داشته است. پس از آن

اند، و نزديك به هنجارهاي  هاي ليبرالي شهروندي بوده يشتر برآمده از مدلهنجارهاي اجتماعي كه ب
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اند و نهايتاً در كشـورهاي اروپـاي شـرقي     اجتماعي در پروژة حاضرند، مورد اقبال بيشتري قرار داشته
ها از بلوك كمونيستي نگذشته است هنجارهاي قانوني داراي باالترين  كه عمر چنداني از استقالل آن

هـاي   ها به عنـوان ابعـاد هنجـاري بازمانـده از خواسـت حكومـت       ها از آن اند، كه در تحليل بودهاقبال 
هـا مبلـغ و خواهـان اجـراي ايـن هنجارهـا        هاي كنوني چرا كه همـة حكومـت   پيشين ـ و البته نظام 

شود. به عالوه الزم به ذكر است كه هنجارهاي مبتني بر خواسـت بهزيسـتي و رفـاه     هستندـ  ياد مي
تماعي در سطح برابر براي ديگر شهروندان در تمامي كشور هاي مورد مطالعه در مرتبة آخـر قـرار   اج

تـر بـراي شـهروندان     طور كه گفته شد، آن را با لزوم تحمل بار مالياتي سنگين داشته است كه، همان
  اند. هاي ليبرالي در جوامع غربي تحليل نموده شاغل و برخوردار و مرتبط با حضور فراگير ارزش

در مورد نگرش جامعة ما به كل انگارة هنجارين شهروندي بايد اذعان داشت كـه گرچـه ميـزان    
درصد) با اين  8,5نگرش منفي به انگارة هنجارين شهروندي در اين جا بسيار پايين بوده است (تنها 

ان گويـ  درصـد) و حجـم قابـل تـوجهي از پاسـخ      31حال ميزان نگرش مثبت نيز چندان باال نبـوده ( 
جا كه در اين كار تنها بـه بررسـي    %). از آن60,5اند ( نگرشي بينابيني به هنجارهاي شهروندي داشته

هاي ايشان پرداخته شده، و طبيعتاً داشتن نگرش مثبت به اين امور بـه   نگرش شهروندان و نه كنش
ت بررسـي  رود كـه در صـور   تر از عمل كردن در راستاي اين هنجارهاست،  انتظـار مـي   مراتب راحت

تحقق عيني شهروندي فعال در جامعه شاهد ريزش حجم وسيعي از طبقة بينابيني به طبقة افـرادي  
كنند باشيم. لذا ايـن نتيجـه، حتـي اگـر آن را برآمـده از ميـل        كه مبتني بر اين هنجارها عمل نمي

ي و هـاي ميـاني بـدانيم، لـزوم آمـوزش و هنجارسـازي رسـم        گويان به انتخـاب گزينـه   عمومي پاسخ
ويـژه هنجارسـازي و تبليغـات رسـمي را،      شـود. بـه   غيررسمي در اين حوزه را بـار ديگـر يـادآور مـي    

طور كه ديده شد هنجارهـاي مطلـوب و مـورد تبليـغ دولـت يعنـي هنجارهـاي قـانوني داراي          همان
اند. براساس مطالعات در مورد كشـورهاي اروپـاي    گويان بوده باالترين اهميت هنجاري در ذهن پاسخ

شرقي نيز اين نتيجه مصداق دارد و مؤيد نقش همچنـان مسـلط دولـت و سـاختارهاي آموزشـي در      
  روندهاي هنجارسازي و دروني نمودن هنجارهاست. 

به اين ترتيب بنا برآنچه ذكرش رفت، ما هنـوز تـا بـاور كامـل بـه تمـام ابعـاد هنجـاري انگـارة          
نوان فردي كه متعهد به تمامي اين ابعاد هنجارين شهروندي و داشتن تصويري از شهروند خوب به ع

باشد، يعني چيزي نزديك به مدل كشورهاي اسكانديناويايي، فاصله داريم. شـهروند خـوب در ذهـن    
جامعة ما بيش از هرچيز فردي متعهد به قانون است، توجه داشته باشيم كه در اين جا بعد هنجاري 

درآمدن آن، اين فرد بايـد هوشـياري سياسـي ـ     پيدا كردن اين شاخصه اهميت دارد نه به بوتة عمل 
وگو و بحث با ديگران باشد و در حـدي كمتـر از آن اهـل     اجتماعي داشته و البته تا حدي اهل گفت

مشاركت. در لزوم اعتقاد او به برابري اجتماعي شكي نيست اما سطح مداراي فرهنگـي بـاال داشـتن    
وگوي بـي مـداراي فرهنگـي بـه كجـا       ه گفتك شود. اين شاخصي ضروري در تعريف او محسوب نمي
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آورد بحثي است كه  انجامد و وظيفه محوري حداقلي منهاي مشاركت عميق چه نتايجي به بار مي مي
سـازد. اگـر    طور متناسب و در كنـار هـم ملـزم مـي     ها به ما را به لزوم ارتقاي بار هنجاري اين ويژگي

طـور كـه    ر عين حال با ثبـات داشـته باشـيم همـان    گونه كه بايد نظامي پويا و فعال و د بخواهيم آن
آلموند و وربا به نوعي گفته بودند نيازمند نوعي از شهروند در جامعه هستيم كه خودآگاه و انتقـادگر  
و فعال و در عين حال مشاركت جو و متعهد باشد. شهروندي كه برابري نهفته در مفهـوم شـهروندي   

همه در بدو امر نيازمند دروني شدن  نش پذيرفته باشد و اينرا به عنوان اصلي معطوف به ساير همگنا
هنجارهاي بعضاً متناقض نماي يادشده در اين كار و نقش بستن تصـوير شـهروند خـوب بـه عنـوان      

  ها و هنجارها در ذهن شهروندان است.  فردي متعهد به تمامي اين ارزش
ش به انگـارة هنجـارين شـهروندي    در انتهاي كار الزم است به برخي شرايط زمينه اي كه با نگر

اي كنيم. پايگاه اجتماعي و اقتصادي و تحصيالت داراي رابطة معنادار و مثبـت   اند اشاره رابطه داشته
اند و هرچه پايگاه باالتر و تحصـيالت بيشـتر بـوده شـاهد نگـرشِ در مجمـوع        با نگرش به انگاره بوده

معناداري داشته، زنان بيشتر داراي نگـرش مثبـت   ايم. جنسيت نيز رابطة  تري به هنجارها بوده مثبت
اند. رابطة آخري كه بايد از آن سخن گفـت رابطـة ميـان احسـاس      به انگارة هنجارين شهروندي بوده

تحقق شهروندي در جامعه و نگرش مثبت به هنجارهاي شهروندي است. هرچه فردي بيشـتر حـس   
تري نسبت به هنجارهـاي قـانوني و    ثبتكرده كه شهروندي در جامعه محقق شده داراي نگرش م مي

اجتماعي بوده است. با اين حال جهت رابطه در زمينة هنجارهاي اخالقي معكوس بوده است. به ايـن  
طور كه بايد محقـق نشـده    قدر و آن اند منزلت شهروندي در جامعه آن معنا كه افرادي كه معتقد بوده

ر به برابري بيشـتر تنيـده شـده بـوده اسـت. بـراي       اند كه شهروندي خوب برايشان با باو افرادي بوده
اي ديگر به واكاوي رابطة اعتماد اجتماعي، احساس شـهروندي و نگـرش    تحليل اين موضوع در مقاله

  ايم. به هنجارها پرداخته
 

 منابع
 ترجمة مسعود عليا، تهران: ققنوس.، وضع بشر)، 1389آرنت، هانا (
 رجمة محسن ثالثي، تهران: نشر ثالث، چاپ سوم.، تتوتاليتاريسم، )1390آرنت، هانا (
 ترجمة بنياد عبدالرحمن برومند . ،مسئوليت شخصي در دوران ديكتاتوري)، 2007آرنت، هانا (

 ترجمة خشايار ديهيمي، تهران: انتشارات طرح نو.، فلسفة هانا آرنت)، 1385آلتنبرند جانسون، پاتريشيا (
 .55دانش مديريت، شمارة  ،مديريت دولتي و اعتماد عمومي)، 1380(الواني، سيدمهدي و دانايي فرد، حسن 

كتـاب سـرماية اجتمـاعي: اعتمـاد،      توان به شهروندان اعتماد داشت؟، چگونه مي)، 1384افه، كـالوس ( 
 دموكراسي و توسعه، ترجمة افشين خاكباز و حسن پويان، تهران: نشر شيرازه.

 ترجمة منوچهر صبوري، تهران: نشر ني. ،جامعه شناسي )،1381گيدنز، آنتوني (
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  تهران: نگاه معاصر، چاپ سوم.، هاي دموكراسي براي همه درس)، 1387بشيريه، حسين(
كتـاب سـرماية اجتمـاعي:    ، جامعة برخوردار، سرماية اجتماعي و زندگي عمومي)، 1384پاتنام، رابرت (

 پويان، تهران: نشر شيرازه.اعتماد، دموكراسي و توسعه، ترجمة افشين خاكباز و حسن 
  ترجمة فريدون فاطمي، تهران: نشر مركز.، دوگانگي واقعيت/ ارزش)، 1385پاتنم، هيالري (
تهـران:   ،سپهر عمومي: روايتي ديگر از سياست: نظريات آرنـت و هابرمـاس  )، 1388پدرام، مسـعود ( 

  يادآوران.
امز تقي لو، تهران، پژوهشـكدة مطالعـات   ترجمة فر شهروندي و حكومت مندي، )،1388پروكاكي، جيوانا (

  راهبردي كتاب راهنماي جامعه شناسي سياسي.
ترجمـة محمـدعلي قاسـمي، كتـاب      جامعه، اخالق و حقوق: يورگن هابرمـاس، )، 1388پنسكي، مكس (

 جامعه شناسي سياسي؛ جلد اول، ويراستة كيت نش و آلن اسكات، تهران: پژوهشكدة مطالعات راهبردي.
 شمارة ششم، سال دوم.فصلنامة انديشة ايرانشهر، )، نظرية شهرشناسي در ايران، 1384يز (پيران، پرو

 .53شمارة  مجلة نامه،، شهروندي از حقوق تا مسئوليت)، 1385پيران، پرويز (
  .40شمارة دوماهنامة چشم انداز ايران،  ،هويت ملي جامعة ايران)، 1385پيران، پرويز (
  ، ترجمه عباس باقري، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز.در تاريخ انديشه غربشهروند )، 1388گاي، ماري (

كتـاب سـرماية اجتمـاعي: اعتمـاد،     سرماية اجتماعي، اعتمـاد و دموكراسـي،    )،1384تاجبخش، كيان (
 دموكراسي و توسعه، ترجمة افشين خاكباز و حسن پويان، تهران: نشر شيرازه.

ترجمة منيـژه نجـم عراقـي،    هاي فمينيستي،  آمدي جامع بر نظريهنقد و نظر: در)، 1387تانگ، رزمري (
 تهران: نشر ني.

مجلـة   )، واقعيت جامعه شناختي شهروندي در ايـران، 1383توسلي، عباس و نجاتي حسيني، سيد محمود (
 دوره پنجم، شمارة دوم.جامعه شناسي ايران، 

تهـران: نشـر نـي،    نظم اجتماعي، جامعه شناسي نظم، تشريح و تحليل نظري )، 1384چلبي، مسـعود ( 
  چاپ سوم.

پايان نامة كارشناسي  "بررسي عوامل مؤثر بر آگاهي و عمل شهروندي جوانان،")، 1386حاجي نيا، احمدنور(
  ارشد، دانشگاه تهران.

راهنماي جامع كابرد اس پي اس اس در تحقيقات پيمايشـي،   )،1388حبيب پور، كرم و صقري، رضا (
 د پيمايش.تهران: مؤسسة راهبر

بررسي عوامل مؤثر بر ميزان آگاهي از حقوق شـهروندي در ميـان دانشـجويان    ")، 1388داوودوندي، طاهره (
 ، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي."دانشگاه عالمه طباطبايي و دانشگاه آزاد اسالمي

 ترجمة هوشنگ نايبي، تهران: نشر ني، چاپ پنجم. پيمايش در تحقيقات اجتماعي،)، 1383دواس، دي اي (
اي، تهـران، شـركت    ، ترجمة رحمـت اهللا مراغـه  تحليل دموكراسي در آمريكا)، 1383دوتوكويل، آلكسي (

 انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم.
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من نامه انج هاي ديگر خواهانه ، اخالق شهروندي: رابطه هويت جمعي و ارزش ،)1381ذكائي ، محمدسعيد (
  .4شماره  :جامعه شناسي ايران

ترجمـه عبدالحسـين نيـك گهـر. تهـران: موسسـه        ،شناسي تالكوت پارسـونز  جامعه )،1376(روشه، گـي 
  .فرهنگي انتشاراتي تبيان

ترجمة محسـن ثالثـي، تهـران: انتشـارات     نظرية جامعه شناسي در دوران معاصر، )، 1384ريتزر، جورج (
 علمي، چاپ دهم.

ترجمة غالمرضـا غفـاري، تهـران: نشـر و پـژوهش      اعتماد؛ نظرية جامعه شناختي،  )،1387(زتومكا، پيوتر 
 شيرازه، چاپ دوم
ترجمـة فرامـز تقـي لـو،     شهروندي پساملي: پيكربندي دوبارة قلمرو آشنا، )، 1388سويسال، ياسمين (

 تهران، پژوهشكدة مطالعات راهبردي كتاب راهنماي جامعه شناسي سياسي.
 ترجمة خشايار ديهيمي، تهران: طرح نو.، فلسفة سياسي هانا آرنت )،1380(شاو، لي برد 

هاي فرهنگ شهروندي در حيطـة   تدوين مؤلفه ،)1388شاه طالبي، بدري و قلي زاده، آذر و شريفي، سعيد ( 
فصلنامة رهيافتي نو در مـديريت آموزشـي،   ها و هنجارها براي دانش آموزان دورة راهنمـايي،   ارزش

 شمارة پنجم.سال دوم، 
شناسي  مجلة جامعه)، تحليل جامعه شناختي وضعيت شهروندي در استان لرستان، 1381شياني، مليحه ( 

  60ـ80دورة چهارم، شمارة سوم. صص  ايران،
، رسـالة دكتـري جامعـه شناسـي،     "وضعيت شهروندي و موانع تحقق آن در ايـران ")، 1382شياني، مليحه (

 دانشگاه عالمه طباطبايي.
)، ميزان آگاهي شهروندان تهراني از حقوق و تعهدات شهروندي، 1388ي، مليحه و فاطمي نيا، سياوش (شيان

 .18شمارة مجلة راهبرد ياس، 
)، تحليل مفهوم شهروندي و ارزيابي جايگاه آن در قوانين، مقررات و 1387صرافي، مظفر و عبداللهي، مجيد (

 .63شمارة ، هاي جغرافيايي پژوهشمديريت شهري كشور، 
بررسي گرايش به حقوق برابر شهروندي بين دانشـجويان دختـر و پسـر دانشـگاه     ")، 1386صفاري، يوسف ( 

 پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران. "تهران،
فصلنامة تحقيقات علوم  )، مفهوم سازي از ايدة شهروندي،1388عظيمي، غالمرضا و شايستة مجد، عاليه (

 ال اول، شمارة سوم.ساجتماعي ايران، 
 تهران: نشر پايان.، اخالق و دموكراسي)، 1388عليپور، حسن ( 

تهران: وزارت فرهنگ و ارشـاد   ،درآمدي بر وضعيت اعتماد اجتماعي در ايران)، 1382غفاري، غالمرضا (
 اسالمي، دفتر طرح هاي ملي.

 18نتشـر شـده در تـايخ    م، شهروندي فرهنگي و فرهنگي شدن شهروندي، )1386فاضلي، نعمـت اهللا ( 
  http://www.farhangshenasi.comمهر در سايت 
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، پايان نامة كارشناسي ارشد، گـروه جامعـه   "عوامل مؤثر بر تعهدات شهروندي")، 1386فاطمي نيا، سياوش (
 .شناسي، دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي

  انتشارات كوير. :ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران، شهروندي)، 1381فالكس، كيث ( 
كتاب سرماية اجتماعي: اعتماد، دموكراسي ، سرماية اجتماعي و جامعة مدني )،1384فوكوياما، فرانسيس (

 .و توسعه، ترجمة افشين خاكباز و حسن پويان، تهران: نشر شيرازه
 مؤسسة عالي پژوهش تأمين اجتماعي. :ترجمة جالل متقي، تهران ،اجتماعيسرماية )، 1384فيلد، جان (

 :ترجمـة هرمـز همـايون پـور، تهـران      نظرية رفاه؛ سياست اجتماعي چيست؟ )1383فيتزپتريك، توني (
 مؤسسة عالي پژوهش اجتماعي و انتشارات گام نو، چاپ دوم.

هفته نامـة شـهروند   وگو با عباس كاظمي،  تآيد، در گف ) دولت هم برود شهروند نمي1390قادري، حاتم (
 . 83سال چهارم، شمارة  امروز،

 تهران: نشر كتاب آمه، چاپ چهارم. ،استبداد در ايران)، 1389قاضي مرادي، حسن (
 تهران: نشر اختران، چاپ پنجم. ،در پيرامون خودمداري ايرانيان)، 1387قاضي مرادي، حسن (

فصـلنامه   جاري و چالش هاي پيش روي آن در دنيـاي جهـاني شـده،   )، نظرية هن1382قهرمانپور، رحمن (
 شماره هشت.گفتمان، 

از مشروطيت تا پايان سلسلة پهلوي، ترجمـة   اقتصاد سياسي ايران، )،1386كاتوزيان، محمدعلي همايون (
 .محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيز، تهران: نشر مركز، چاپ سيزدهم

ترجمـة علـي رضـا    لت و ملت؛ نظرية تاريخ و سياسـت در ايـران،   تضاد دو)، 1388كاتوزيان، همايون (
 .طيب، تهران: نشر ني، چاپ ششم

 :ترجمـة فرامـرز تقـي لـو، تهـران     مهـاجرت و شـهروندي،   )، 1382كاستلز، استفان و ديويدسون، آلستر (
 انتشارات پژوهشكدة مطالعات راهبردي.

 آگه، چاپ سوم. :ترجمة شهناز مسمي پرست، تهران نظرية اجتماعي كالسيك،)، 1386كرايب، يان (
  تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.روانشناسي اجتماعي، )، 1384كريمي، يوسف (
نشر نـي،   :ترجمة منوچهر صبوري، تهرانهاي بنيادي در جامعه شناسي،  انديشه)، 1388كيويستو، پيتر (
  چاپ هفتم.
ترجمة منوچهر صبوري، تهران، نشـر  سياست، جامعه شناسي و نظرية اجتماعي، )، 1386گيدنز، آنتوني (

  ني، چاپ چهارم
 ترجمة محسن ثالثي، تهران: نشر مركز، چاپ پنجم.پيامدهاي مدرنيت،  )،1388گيدنز، آنتوني (

وگـويي در   )، درآمـدي بـر نظريـة شـهروندي گفـت     1385منوچهري، عباس و نجاتي حسيني، سيد محمود (
  .29شمارة  نامة علوم اجتماعي،ياسي هابرماس، فلسفة س

كتاب جامعه شناسي سياسـي؛  ترجمة محمدعلي قاسـمي،  ، شهروندي و جنسيت)، 1388ليستر، راث (
 جلد دوم، ويراستة كيت نش و آلن اسكات، تهران: پژوهشكدة مطالعات راهبردي.
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ار دربـارة فلسـفة سياسـي    دو جسـت )، 1387منسبريج، جين و مولر اوكين، سـوزان و كيمليكـا، ويـل (   
  ترجمة نيلوفر مهديان، تهران: نشر ني.، فمينيسم

 تهران: نشر دوران، چاپ سي و نهم.، قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران)، 1389منصور، جهانگير ( 
، هويت شهروندي و راهكارهاي ارتقاء آن در شهر تهران)، 1389محمدي، محمدعلي و شياني، مليحه (

 طالعات و برنامه ريزي شهر تهران، معاونت پژوهشي.تهران: مركز م
 تهران: انتشارات روش.، برنامة كامپيوتري آمار در علوم اجتماعي)، 1387نايبي، هوشنگ (
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 تهران: نشر مركز.

 ترجمة عباس مخبر، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.، دموكراسي هاي مدل)، 1384هلد، ديويد (
Barbalet, jack(2010), citizenship in Max Weber, jurnal of classical sociology, 10: 201- 

216. 
Coffe, hilde & van der lippe, tanja (2009), citizenship norms in eastern Europe, springer 
 Dalton,Russell(2006), citizenship norms and political participation in America: the good 

news is the bad news is wrong, center for the study of democracy, university of 
California. 

Denters, Bas & Gabriel, Oscar&Torcal, Mariano (2007), Norms of good citizenship, in  
J.w. Van deth, J.r Montero & A. Westholm, Citizenship and involvement among the 
populations of European democracies, a comparative analysis. London: Routledge. 

Faulkner, David (2003), Taking Citizenship Seriously: Social Capital and Criminal 
Justice in a Changing World, Criminal Justice, London :Sage. 

Hoskins,  Bryony L. &  Mascherini, Massimiliano (2009), Measuring Active  
Citizenship through the Development of a Composite Indicator, Science & Business 
Media: 90:459–488, Springer. 

Isin, Engin F. and Bryan S. Turner (eds.) (2003), Handbook of Citizenship Studies, 
London: Sage. 
 Kisby, Ben (2009), Social capital and citizenship lessons in England: Analysing the 

presuppositions of citizenship education, Education, Citizenship and Social Justice: 
4; 41, London: Sage. 

Knight, Kathleen& Harnish ,Jason (2006), Contemporary discourses of citizenship, 
American educational research association, London: Sage. 

Kymlicka, Will &  Norman, Wayne, (2000),  Citizenship in Culturally Diverse Societies: 
Issues, Contexts, Concepts,  Publisher: Oxford Scholarship Online Monographs. 

Katzian, peter (2009), Norms of citizenship (Their patterns, determinants, and effects in 
a cross-national perspective), university of Darmstadt, institute of political science. 

Marshall, Gordon (1998), Oxford, Dictionary of sociology, Oxford university press, 
second edition. 

Perczynski, Piotr (1999), Citizenship and Associative Democracy, To be presented 
at:European Consortium of Political Research Annual Joint Sessions Mannheim, 
Germany. 

Roßteutscher,  Sigrid (2010),  Social Capital Worldwide: Potential for Democratization 
or Stabilizer of  Authoritarian Rule? American Behavioral Scientist, 53; 737 London: 
Sage. 



  1393، زمستان 4شناسي ايران، دوره پانزدهم، شمارة  مجله جامعه

110  

Sassen, Saskia (2002), Towards Post-National and Denationalized Citizenship, New 
York: Columbia University Press. 

Sciortino, Giuseppe (2010), A single societal community with full citizenship for all: 
Talcott Parsons, citizenship and modern society, Jurnal of classical sociology, 10: 
239_ 258, London: Sage. 

Stevenson, nick (2003), cultural citizenship, cosmopolitan questions, England, 
Berkshire, open university press. 

Turner, Bryan S. (1993), Citizenship And Social Theory, London: sage. 
Turner, Bryan S. (1990), Outline of a Theory of Citizenship in Bryan Turner and Peter 
Hamilton (eds.) Citizenship. Critical Concepts. 1994. London: Routled. 
van Deth, Jan W.&  Zmerli,  Sonja (2010), Introduction: Civicness, Equality, and 

Democracy_A "Dark Side" of Social Capital? American Behavioral Scientist, 53; 
631 London: Sage. 

Weber, max (1981), General economic history, NJ: Transaction. 
Zmerli, Sonja (2010), social capital and norms of citizenship: an ambiguous 

relationship?, American behavioral scientist,53,657, London: Sage. 
 


