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Abstract
Introduction: Moral commitment is one of the most political factors of social order and health in 
societies and many factors are effective in observing it. The aim of the present study was to determine 
the correlation of socio-cultural factors with moral commitment in citizens of Abhar.
Methods: The research method is descriptive-correlation. The statistical population included all 
citizens over 18 years of age in Abhar city. The Cochran's formula was used to estimate the number 
of samples, and 411 people were selected by multi-stage cluster sampling. Data collection was 
performed using the “Socio-Cultural Moral Commitment Factors Questionnaire” and the “Moral 
Commitment Scale”. The Qualitative content validity and reliability were measured by Cronbach's 
alpha method. Data analysis was used with SPSS. 22.
Results: Socio-cultural factors (feelings of insecurity, feelings of injustice and feelings of inequality, 
social trust) have been correlated with the variables of moral commitment. The variable of moral 
commitment is explained as 0.032 by the feeling of inequality and 0.04 by the variable of social trust 
and 0.09 by the variable of feeling insecure and 0.07 by the variable of injustice.
Conclusions: There is a significant correlation between the variables of feelings of insecurity, 
feelings of injustice, feelings of inequality, and social trust and moral commitment. Therefore, it 
is suggested to strengthen the moral commitment in the society in order to reduce the feeling of 
insecurity, injustice and strengthen the social trust of the citizens.
Keywords: Socio-cultural factors, Moral commitment.
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چکیده
مقدمــه: تعهــد اخالقــی از اساســی ترین عوامــل نظــم وســالمت اجتماعــی در جوامــع می باشــد و عوامــل بســیاری در رعایــت آن موثــر اســت. هــدف 

مطالعــه حاضــر تعییــن همبســتگی عوامــل اجتماعی-فرهنگــی بــا تعهــد اخالقــی در شــهروندان شــهر ابهــر بود.
روش کار: روش پژوهــش توصیفی-همبســتگی اســت. جامعــه آمــاری شــامل کلیــه شــهروندان بــاالی 18 ســال شــهر ابهربــود. بــرای بــرآورد تعــداد 
نمونــه از فرمــول کوکــران اســتفاده شــد و 411  تــن بــا روش نمونه گیــری خوشــه ای چنــد مرحلــه ای انتخــاب گردیــد. جمــع آوری داده هــا بــا اســتفاده 
 Socio-Cultural Moral Commitment Factors(  "از ابــزار پژوهشــگر ســاخته "پرسشــنامه عوامــل اجتماعــی فرهنگــی تعهــد اخالقــی
ــه روش  ــی ب ــی و پایای ــوا کیف ــی محت ــد. روای ــام ش ــی" )Moral Commitment Scale( انج ــد اخالق ــاس تعه Questionnaire( و"مقی

محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ اندازه گیــری شــد. تحلیــل داده هــا بــا نــرم  افــزار اس پــی اس اس نســخه 22 اســتفاده شــد.
یافته هــا: عوامــل اجتماعی-فرهنگــی )احســاس ناامنــی، احســاس بی عدالتــی و احســاس  نابرابــری، اعتمــاد اجتماعــی( بــا تعهــد اخالقــی همبســتگی 
دارنــد. متغیــر تعهــد اخالقــی بــه میــزان 0/032 توســط متغیــر احســاس  نابرابــری و 0/04 توســط متغیــر اعتمــاد اجتماعــی و 0/09  توســط متغیــر 

ــن می شــود. ــی تبیی ــر بی عدالت ــی و 0/07 توســط متغی احســاس ناامن
نتیجه گیــری: بیــن متغیرهــای احســاس ناامنــی، احســاس بی عدالتــی، احســاس نابرابــری و اعتمــاد اجتماعــی و تعهــد اخالقــی همبســتگی معنــادار 
ــذا پیشــنهاد مــی شــود در جهــت کاهــش احســاس ناامنــی، بی عدالتــی و تقویــت اعتمــاد اجتماعــی شــهروندان تعهــد اخالقــی را در  وجــود دارد. ل

جامعــه تقویــت شــود.
کلید واژه ها: عوامل اجتماعی – فرهنگی، تعهدات اخالقی.

مقدمه 
ــای هماهنگــی اجــزای نظــام اجتماعــی  ــه معن نظــم اجتماعــی ب
جهــت دســت یابی بــه اهــداف نظــام، یکــی از خصوصیــات مهــم 
جامعــه ایــده آل می باشــد و ایــن امــر هنگامــی حاصــل می گــردد 
کــه اعضــای آن جامعــه وظایــف خــود را شــناخته و بــه آن عمــل 
نماینــد. تعهــد بــه عنــوان یکــی از عوامــل بوجــود  آورنــده نظــم و 
ــروزی  ــع ام ــود ]1[. جوام ــناخته می ش ــه اصــول آن ش ــدی ب پایبن
ــری،  ــئولیت پذی ــاس مس ــدم احس ــل: ع ــائلی از قبی ــار مس دچ
اختــالل روابــط اجتماعــی، افزایــش بی اعتمــادی، عــدم احســاس 
ــناختی  ــی ش ــش ناهماهنگ ــی و افزای ــاس بی عدالت ــت، احس امنی

ــار آورده اســت ]2[. ــه ب ــدی را ب ــائل ج ــه مس ــده اند ک ش
ــم و  ــواع جرای ــه ان ــوط ب ــای مرب ــد آمار ه ــان می ده ــواهد نش ش
ــران افزایــش یافتــه کــه یکــی از عوامــل  انحرافــات در کشــور ای
ــاس  ــود احس ــی و نب ــد اخالق ــدم تعه ــد ع ــش می توان ــن افزای ای

ــه  ــد ]3[، ک ــه باش ــراد جامع ــادی در اف ــش بی اعتم ــت و افزای امنی
ــاق  ــف وف ــردد. ضع ــی می گ ــاق اجتماع ــف وف ــث ضع ــا باع نهایت
اجتماعــی موجــب ابهــام در حــق و ناهماهنگــی در روابــط اجتماعی 
می شــود. ناهماهنگــی در روابــط باعــث افزایــش فردگرایــی 
ــه و زور و کاهــش اعتمــاد اجتماعــی  ــه و افزایــش حیل خودخواهان
می شــود ]4[. همچنیــن احســاس ناامنــی بنیــان نظــم اجتماعــی را 
بــه خطــر می انــدازد و باعــث افزایــش آنومــی اجتماعــی می شــود. 
بــه نظــر Durkheim نظــم اجتماعــی نــه براســاس زور بلکــه بر 
هنجارهــای اخالقــی اســت ]5[. در جوامعــی کــه امنیت و احســاس 
امنیــت نباشــد، اعتمــاد نیــز پاییــن اســت ]4[. اعتمــاد کــه از عناصر 
ــی دارد ]6[.  ــی را در پ ــد اجتماع ــت تعه ــی اس ــرمایه ی اجتماع س
ــات و  ــذا تعهــد یکــی از اساســی ترین عوامــل ایجــاد نظــم و ثب ل
ــدم  ــه ع ــوری ک ــه  ط ــد. ب ــع می باش ــی در جوام ــالمت اجتماع س
وجــود ایــن عامــل در بیــن افــراد جامعــه باعــث از هــم گســیختگی 
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نظــام اجتماعــی شــده و بــه  دنبــال آن شــیرازه های اجتماعــی ایــن 
نظــام را از بیــن خواهــد بــرد ]2[. بــرای تبییــن دقیــق ایــن مســأله 

ابتــدا بایســتی تعریــف روشــن و مشــخصی از تعهــد ارائــه داد.
واژه تعهــد Commitment یــک انگیــزش درونــی بــرای هویت 
ــاداری  ــانه وف ــون و نش ــی گوناگ ــای اجتماع ــراد در موقعیت ه اف
آن هــا بــه رفتــاری ثابــت کــه بــا انتظــارات دیگــران از آن موقعیــت 
ــی  ــت اجتماع ــا موقعی ــرد ب ــازگاری ف ــث س ــت و باع ــق اس مطاب
ــی  ــری اجتماع ــش نابراب ــن نق ــی از متفکری ــردد ]7[ . برخ می گ
ــفیری ]9[  ــش س ــج پژوه ــته اند ]8[، نتای ــم دانس ــد مه ــر تعه را ب
نشــان داد کــه احســاس ناامنــی ســبب کاهــش اعتمــاد افــراد بــه 

دیگــران مــی شــود. 
افــرادی کــه درک آن هــا از جامعــه و ســازمان  هایی کــه بــا آن هــا 
ــه  ــی اینک ــته باشــد یعن ــت داش ــر عدال ــت ب ــد، دالل ســروکار دارن
جامعــه را عدالــت  محــور بپندارنــد، تعهــد و مســئولیت پذیری 
بیشــتری دارنــد تــا آن کســی کــه جامعــه را ناعادالنــه می پنــدارد، 
بــرای مثــال، افــرادی کــه در یــک ســازمان کار می کننــد 
ــد  ــه بپندارن ــه و عادالن ــط کار خــود را منصفان ــه(، اگــر محی )جامع
بــرای بهبــود و بهــره وری بیشــتر تــالش می کننــد ]10،11[. 
احســاس بی عدالتــی افــراد در جامعــه عمده تریــن عامــل کاهــش 
نظــم  اجتماعــی اســت ]5[. عــده ای اعتمــاد اجتماعــی را مهم تریــن 
ــد  ــی دانن ــه م ــاد در جامع ــی در اعتم ــای اجتماع ــل مبادله ه عام

ــی دارد ]13[. ــی را در پ ــد  اجتماع ــاد، تعه ــذا، اعتم ]12[. ل
 Social Pressure("اجتماعــی فشــار  "نظریــه  براســاس 
ــی  ــی حاک ــر آنوم ــه متغی ــرد ک ــتدالل ک ــوان اس Theory( می ت
از آن اســت کــه پدیــده رفتارهــای انحرافــی حاصــل بی هنجــاری 
و نابرابــری در ســطح فــردی و اجتماعــی وجــود دارد و آگاهــی بــه 
ــی  ــای غیراخالق ــا رفتاره ــه ب ــاری ک ــی و بی هنج ــود بی نظم  وج
ــر  ــارهایی ب ــکل گیری فش ــبب ش ــت س ــده اس ــده ش ــم تنی دره
افــراد می شــود کــه غضــب اخالقــی )moral outrage(  خشــم 
ــا نوعــی احســاس بی عدالتــی اجتماعــی حاصــل  ــوام ب اخالقــی ت
ــت و  ــی اس ــهء اخالق ــا صبغ ــی ب ــد اجتماع ــص قواع ــور نق از تص
جایگزبنــی زور و تزویــر بــه جــای آن، در پهنــه روابــط اجتماعــی 

.]4[ می باشــد 
ــکل گیری  ــه ش ــده ، زمین ــر ش ــرایط ذک ــه ش ــه ب ــا توج ــذا ب ل
رفتارهــای غیــر اخالقــی را فراهــم مــی آورد ]13[. در ایــن رابطــه 
ــاد  ــاي اعتم ــه متغیره ــان دادک ــدی ]3[، نش ــه نق ــج مطالع نتای
ــده را در  ــِش تقویت کنن ــِت نق ــرا و صداق ــاس  عام گ ــرا، احس عام گ
تعهدعام گــراي جوانــان دارنــد و در ســطح جامعــه، میــزان ارزیابــی 
ــش  ــان نق ــراي جوان ــی در تعهدعام گ ــت اجتماع از گســترش عدال

ــکاران  ــی و هم ــش مبارک ــای پژوه ــد. یافته ه ــا می کن ــت ایف مثب
ــردی،  ــای ف ــای نیازه ــای ارض ــن متغیره ــه بی ــان داد ک ]2[ نش
ــری و  ــه  پذی ــی و جامع ــع فرهنگ ــروه مرج ــی، گ ــت اجتماع رضای
متغیــر تعهــد اجتماعــی یــک همبســتگی مثبــت وجــود دارد. نتایــج 
مطالعــه عســگری کویــری بیدگلــی ]14[، نشــان داد امــروزه 
ــت داری و  ــت، امان ــل صداق ــی مث ــه ارزش هــای اخالق ــدی ب پایبن
اعتمــاد اجتماعــی نســبت بــه گذشــته افــول کــرده اســت و جوانــان 
از وجــود نابرابــری، پارتی بــازی، کمبــود امکانــات خدماتــی و 
رفاهــی خانواده هــا ناراضــی هســتند. نتایــج پژوهــش لبیــی ]15[، 
نشــان داد کــه بیــن نظــم انســجامی و باورهــای اخالقی، احســاس 
ــتگی  ــی همبس ــارکت اجتماع ــی، مش ــاس بی عدالت ــی، احس ناامن
معنــادار وجــود دارد. نتایــج پژوهــش بهاری فــر و جواهــری  کامــل 
]16[، نشــان داد کــه ارزش هــای اخالقــی ســازمان بــه  طــور مثبت 
ــت  ــت توزیعــی همبســتگی دارد. عدال ــه ای و عدال ــت روی ــا عدال ب
رویــه ای و عدالــت توزیعــی نیــز بــه  طــور مثبتــی بــا رفتــار اخالقی 
ــا  ــز ب ــی نی ــار اخالق ــن رفت ــتگی دارد. همچنی ــان همبس کارکن
جوانمــردی و نــوع  دوســتی رفتــار شــهروندی همبســتگی مثبــت 
ــه  ــد ک ــان می ده ــکاران ]17[ نش ــی و هم ــای جالل دارد. یافته ه
بیــن جــو اخالقــی بــا تعهــد ســازمانی کارکنــان ارتبــاط مثبــت و 
ــی،  ــی حرفه گرای ــو اخالق ــن ج ــن بی ــود دارد. همچنی ــادار وج معن
نوع دوســتی بــا تعهــد ســازمانی همبســتگی مثبــت و معنــادار وجود 
دارد. نــوع دوســتی جلــوه ای از تعهــد اخالقــی معطــوف بــه دیگری 
اســت. نــوع دوســتی مهمتریــن عامــل در همبســتگی اجتماعــی و 
بــه تبــع آن نظــم اجتماعــی اســت. نــوع دوســتی موجــب اعتمــاد 
ــر  ــت منج ــی و در نهای ــط اجتماع ــترش رواب ــران و گس ــه دیگ ب
ــی  ــود ]15[. Jackson ]18[ در بررس ــی می ش ــم اجتماع ــه نظ ب
امنیــت اجتماعــی مــی نویســد تصــور از انســجام اجتماعــی، اعتماد 
و اخالقیــات مــردم، در شــکل دادن بــه احســاس مخاطــره نقــش 
دارد و لــذا کــه انتظــارات منفــی بــه احســاس ناامنــی می انجامنــد.
ــد.  ــی دان ــه م ــه دوگون ــاد را ب Uslaer& Brown ]19[ اعتم
ــت  ــردی اس ــه ف ــی از تجرب ــه ناش ــاص ک ــاد خ ــت اعتم نخس
ــت  ــی نگــرش مثب ــه معن ــه ب ــی ک ــا اخالق ــام ی ــاد ع و دوم اعتم
ــکا  ــه امری ــج پژوهــش او در جامع ــام انســان ها اســت. نتای ــه تم ب
ــادی  ــر بی اعتم ــذار ب ــل تأثیرگ ــن عام ــه مهم تری نشــان می دهدک
ــت،  ــی نیس ــری و بی عدالت ــز نابراب ــزی ج ــم، چی ــامانی نظ و نابس
ــاد و  ــش اعتم ــب کاه ــری موج ــاس  نابراب ــه احس ــوری ک ــه  ط ب

ــود. ــی می ش ــتگی اجتماع گسس
ــاظ  ــه لح ــم ب ــران، ه ــه  ای ــی در جامع ــتورالعمل های اخالق دس
فرهنــگ اســالمی و هــم بــه جهــت فرهنــگ باســتانی ایرانی،حائــز 
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ــی از  ــر حاک ــات اخی ــت ]20[. مطالع ــوده اس ــراوان ب ــت ف اهمی
تضعیــف تعهــد اخالقــی و رونــد افزایشــی انــواع انحرافــات 
اجتماعــی و بی اخالقــی در نتیجــه بــه خطــر افتــادن نظــم 
اجتماعــی اســت ]3[. بســیاری از مطالعــات نشــان داده کــه 
ــا همــان هنجارهــای  ــون ی ــه قان ــران نســبت ب نگــرش مــردم ای
رســمی و میــزان پایبنــدی بــه آن بســیار ضعیــف اســت . معیدفــر 
می گویــد: مــردم ایــران اگــر چــه بــه نفــس قانــون اعتمــاد دارنــد 
ــا تردیــد می نگرنــد و  ــه قوانیــن جامعــه ب ــا نســبت ب لیکــن عمدت
ضمنــا معتقدنــد کــه هموطنانشــان بــه قوانین جــاری کشــور پایبند 
نیســتند وبــه قیمــت ناچیــزی، حاضــر می شــوند قوانیــن را نادیــده 
ــن شــهروندان  ــی در بی ــف ارزش هــای اخالق ــد ]21[. تضعی بگیرن
ابهــر نیــز مشــهود اســت ]22[.  مطالعــات صــورت گرفتــه در بــاره 
ــاص  و  ــدی خ ــک از بع ــر ی ــی ه ــای غیراخالق ــالق و رفتاره اخ
ــه بررســی  ــرد ب ــا در ســطح ف ــه اســتناد یــک عامــل  و ی تنهــا ب
ــون  ــا کن ــد. ت ــن نمای ــه و ســعی نمــوده آن را تبیی اخــالق پرداخت
پژوهشــی کــه همبســتگی عوامــل اجتماعــی- فرهنگــی بــر روی 
ــام  ــنجد انج ــی Moral Commitment  را بس ــد اخالق تعه
ــی  ــای مل ــش ه ــج پیمای ــاس نتای ــالوه، براس ــت. بع ــه  اس نگرفت
ــز  ــان" در مراک ــای ایرانی ــا و نگرش ه ــنجش "ارزش  ه ــد س مانن
ــی ]22[،  ــاعی ارس ــش س ــج  پژوه ــور ]3[ و نتای ــتان کل کش اس
در ابهــر و نیــز مشــاهدات در مناســبات اجتماعــی، مطالعــه حاضــر 
بــا هــدف تعییــن همبســتگی عوامــل اجتماعی-فرهنگــی بــا تعهــد 
ــد.  ــال 1398 انجــام ش ــر در س ــی در شــهروندان شــهر ابه اخالق

روش کار
ــه  ــد. جامع ــتگی می باش ــر توصیفی-همبس ــش حاض روش پژوه
آمــاری را کلیــه شــهروندان بــاالی 18ســال شــهر ابهــر تشــکیل 
می دهنــد، کــه جمعیــت آن براســاس آخریــن آمــار در ســال 1395 
ــول  ــه از فرم ــداد نمون ــرآورد تع ــرای ب ــد. ب ــن می باش ،99285 ت
کوکــران اســتفاده شــد و411 تــن بــا روش نمونه گیــری خوشــه ای 
چنــد مرحلــه ای انتخــاب گردیــد و از آنجــا کــه محــدوده مطالعــه، 
شــهر ابهــر بــود، ابتــدا مناطــق ســه گانه شــهرداری واقــع در شــهر 
ــور  ــه( به ط ــوزه )محل ــه دو ح ــر منطق ــپس از ه ــخص و س مش
تصادفــی تعییــن شــد. بــا توجــه بــه بزرگــی و کوچکــی حــوزه از 
هــر حــوزه نیــز یــک تــا ســه بلــوک انتخــاب شــد. معیارهــای ورود 
بــه پژوهــش عبارتنــد از 1- بــاالی 18 ســال باشــند. 2 – تمایــل 
ــه مــدت دو ســال ســابقه  ــه پاســخ داشــته باشــند 3- حداقــل ب ب

ســکونت در ابهــر داشــته باشــند.
"پرسشــنامه عوامــل  از دو پرسشــنامه  اســتفاده  بــا  داده هــا 

 Socio-Cultural(("اخالقــی تعهــد  اجتماعی-فرهنگــی 
Moral Commitment Factors Questionnaire و " 
)Moral Commitment Scale( "ــاس تعهــد اخالقــی مقی

ــد. ــع آوری ش ]23[ جم
ــد  ــی تعه ــل اجتماعی-فرهنگ ــنامه عوام ــی "پرسش ــرای طراح ب
ــجامی و  ــم انس ــف نظ ــه تعری ــت ب ــه نخس ــی" در مرحل اخالق
ــد واژه هــای  ــه شــد و از شــیوه مــرور جامــع و کلی اخــالق پرداخت
  SID, نظــم و اخــالق اســتفاده گردیــد و در بانک هــای اطالعاتــی
ــرای بازیابــی پایان نامه هــای  Magiran, اســتفاده شــد. ضمنــا ب
ــی Irandoc اســتفاده   ــگاه اطالعات ــا ایــن حــوزه از پای مرتبــط ب
ــه  ــی ک ــاالت و پایان نامه های ــی مق ــد تمام ــعی ش ــذا س ــد. ل گردی
ــن  ــود. همچنی ــه ش ــر گرفت ــد، در نظ ــه بودن ــالق پرداخت ــه اخ ب
ــه  ــود، وارد مطالع ــن آن هــا در دســترس ب ــی کــه تمــام مت مقاالت
شــد. بــا اســتفاده از تعاریــف عملیاتی و ماهیــت هرعامل و اســتفاده 
از نتایــج مــرور جامــع انجــام شــده، عبــارات پرسشــنامه بــرای هــر 
ــارت  ــه 70 عب ــاس اولی ــه در مقی ــد، بطوریک ــی ش ــل طراح عام

ــد. ــن گردی طراحــی و تدوی
ــل اجتماعی-فرهنگــی تعهــد  ــس از طراحــی "پرسشــنامه عوام پ
ــا از  ــوای عبارت ه ــی محت ــری روای ــدازه گی ــرای ان ــی" ب اخالق
روش دلفــی اســتفاده شــد، کــه در مطالعــات مشــابه مــورد اســتفاده 
ــرای  ــده ب ــی ش ــنامه  طراح ــذا پرسش ــت ]24[. ل ــه اس ــرار گرفت ق
نظرســنجی درخصــوص مناســبت و ارتبــاط عوامل شناســایی شــده 
بــه صاحبنظــران و خبــرگان کــه شــامل 8 تــن از اعضــای هیئــت 
ــن از  ــمال، 4 ت ــران ش ــد ته ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش علم
اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد  اســالمی واحــد ابهــر، 2 تــن 
از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه پیــام نــور مرکــز ابهــر و 1 تــن 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه پیــام نــور مرکــز کرمانشــاه، جمعــا 
15 تــن ارســال و نظرخواهــی شــد. خبــرگان شــامل افــرادی بودنــد 
ــا اخــالق تخصــص  ــط ب ــی و پژوهشــی مرتب ــه مطالعات کــه زمین

داشــتند. 
ــنامه  ــا در "پرسش ــار انتخــاب زیرمقیاس ه ــه حاضــر معی در مطالع
عوامــل اجتماعــی- فرهنگــی تعهــد اخالقــی" بدینگونــه بــود کــه 
ــنامه   ــده  در پرسش ــایی ش ــط  شناس ــب و مرتب ــاس  مناس زیرمقی
کــه نمــره باالتــر از 3 براســاس مقیــاس پنجگانــه لیکرت از ســوی 
حداقــل 75 درصــد افــراد شــرکت کننــده را کســب کــرد، انتخــاب 

شــد. 
ــر  ــتفاده از نظ ــا اس ــه دور و ب ــی س ــی ط ــه روش دلف ــپس ب س
خبــرگان ذکــر شــده در فــوق و در نظــر گرفتــن معیــار توافــق ذکــر 

شــده، پرسشــنامه تاییــد شــد.
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ــن  ــنامه بی ــی، پرسش ــوری و محتوای ــی ص ــی روای ــرای بررس ب
ــام  ــس از انج ــی  و پ ــر خواه ــس از نظ ــع  و پ ــوق توزی ــراد ف اف
تغییراتــی پرسشــنامه تاییــد شــد. روایــی محتوایــی بــا روش کیفــی 
و براســاس نظــر 15 تــن از متخصصــان و اعضــای هیئــت علمــی 

ــد. ــد ش ــری و تایی ــوق اندازه گی ــده ف ــر ش ذک
ــه روش  ــازه ب ــی س ــن روای ــام تعیی ــرای انج ــد، ب ــه بع در مرحل
تحلیــل عاملــی اکتشــافی، تعــداد420 نمونــه هــای مطالعــه حاضــر 
ــاب و در  ــه ای انتخ ــد مرحل ــه ای چن ــری خوش ــه روش نمونه گی ب
پژوهــش شــرکت کردنــد. 9 پرسشــنامه بدلیــل مخــدوش بــودن از 
مطالعــه حــذف  و  411 پرسشــنامه وارد تحلیــل شــد. نتایــج 4 زیــر 
 ،)feelings of injustice( ،مقیــاس، احســاس بی عدالتــی
)feeling of inequality(، احســاس  نابرابــری،  احســاس 
اجتماعــی  اعتمــاد  و   )feelings of insecurity( ناامنــی 
ــارت  ــارت هــای )1-7(  7 عب )Social trust( حاصــل شــد. عب
ــای )15-8(   8  ــارت ه ــی، عب ــاس بی عدالت ــاس احس ــر مقی زی
عبــارت زیــر مقیــاس احســاس نابرابــری، عبــارت هــای )22-16(  
7 عبــارت زیــر مقیــاس احســاس ناامنــی و عبــارات )33-23( 11 
ــارت( را  ــا 33 عب ــی )جمع ــاد اجتماع ــاس اعتم ــر مقی ــارت زی عب
ــر شــده بشــکل،   ــاس  ذک ــر مقی ــرای ســنجش 4 زی می ســنجد. ب
مقیــاس 5 درجــه ای لیکــرت  انتخــاب شــده اســت کــه دارای نمره   

ــا 5 مــی باشــند ]15[. 1ت
بنابرایــن، در زیــر مقیــاس احســاس بی عدالتــی، کمتریــن میــزان 
ــود.  ــی  ش ــامل م ــره را ش ــزان 35 نم ــن می ــره و باالتری آن 7 نم
ــره متوســط  ــن،26-17 نم ــره پایی ــی16-7 نم ــدی نهای در جمع بن
و 35-27 نمــره بــاالی احســاس بــی عدالتــی را نشــان می دهــد. 
در زیــر مقیــاس احســاس ناامنــی، کمتریــن میــزان آن 7 نمــره و 
ــدی  ــود. در جمع بن ــی  ش ــامل م ــره را ش ــزان 35 نم ــن می باالتری
نهایــی16-7 نمــره پاییــن، 26-17 نمــره متوســط و 35-27 نمــره 

ــد.   ــی را نشــان می ده ــاالی احســاس ناامن ب
در زیــر مقیــاس احســاس نابرابــری، کمتریــن میــزان آن 8 نمــره 
و باالتریــن نمــره40 را شــامل می شــود. تفســیر نمــره هــا شــامل 
18-8 نمــره پاییــن، 29-19 نمــره متوســط و 40-30 نمــره بــاالی 

ــری را نشــان می دهــد.  احســاس نابراب
ــاد  ــزان اعتم ــن می ــی، کمتری ــاد اجتماع ــاس اعتم ــر مقی در زی
ــزان اعتمــاد اجتماعــی 55 را شــامل  اجتماعــی 11 و باالتریــن می
ــی،  ــاد اجتماع ــن اعتم ــره پایی ــره 11-25  م ــذا نم ــود. ل ــی ش م
ــاالی اعتمــاد  40-26 نمــره متوســط اجتماعــی و 55-41 نمــره ب
ــی- ــل اجتماع ــنامه عوام ــد. "پرسش ــان می ده ــی را نش اجتماع

فرهنگــی تعهــد اخالقــی" بــا چهــار زیــر مقیــاس مجموعــا دارای 

33 عبــارت می باشــد. حداقــل نمــره در ایــن مقیــاس 33 و حداکثــر 
ــن،  ــره پایی ــا شــامل 76-33 نم ــره 165 اســت. تفســیر نمره ه نم
77-121 نمــره متوســط و 165-122 حاکــی از نمــره  بــاالی 

ــل اجتماعــی- فرهنگــی اســت. عوام
ــه روش کیفــی "پرسشــنامه  ــوا ب ــی محت ــه حاضــر، روای در مطالع
ــا نظــر خواهــی از  عوامــل اجتماعی-فرهنگــی تعهــد اخالقــی" ب
15 پژوهشــگر و کارشــناس در زمینــه فــوق بررســی و تاییــد شــد. 
پایایــی بــه روش همســانی درونــی کل عبارت هــا و بــا اســتفاده از 
ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــا شــرکت 30 تــن از افــراد نمونــه کــه از 
جامعــه آمــاری شــهر ابهــر بودنــد محاســبه شــد. احســاس  ناامنــی 
ــری 0/79،  و  ــی 0/88، احســاس نابراب ــی عدالت 0/72، احســاس ب

اعتمــاد اجتماعــی0/88 و در کل مقیــاس 0/70 بــود.
 Moral("اخالقــی تعهــد  "مقیــاس  ابــزار  دومیــن 
و  هاشــمی  توســط  کــه  بــود   ،)Commitment Scale
ــات  ــاس نظری ــر اس ــد ب ــا تأکی ــارت ب ــا 25 عب ــکاران ]23[ ب هم
ــر  ــارت ب ــر عب ــت. ه ــده اس ــی ش Kant &Levinas طراح
ــا کامــال  اســاس مقیــاس لیکــرت از دامنــه کامــال مخالفــم )1( ت
 Moral("تنظیــم می شــود. "مقیــاس تعهــد اخالقــی )موافقــم )4
Commitment Scale(  از دو بعــد تشــکیل شــده یــک بعــد 
ــد دوم  ــارت( و بع ــا 12عب ــود )ب ــه خ ــوف ب ــی معط ــد اخالق تعه
تعهــد اخالقــی معطــوف بــه دیگــری )بــا 13 عبــارت(. نمره گــذاری 
ــا 4 تعلــق  ــارت نمــره 1ت ــه هــر عب ــه ایــن شــکل اســت کــه ب ب
می گیــرد. در پژوهــش حاضــر عبــارت هــای بعــد تعهــد اخالقــی 
معطــوف بــه دیگــری، بــا 13 عبــارت مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
اســت. حداقــل نمــره ایــن بعــد  از "مقیــاس تعهــد اخالقــی"، برابر 
ــامل  ــا ش ــره ه ــیر نم ــد. تفس ــر 52 می باش ــر آن براب 13 و حداکث
25- 13نمــره تعهــد اخالقــی پاییــن، 38- 26 نمــره تعهــد اخالقی 

ــت.  ــی باالس ــد اخالق ــی از تعه ــره حاک ــط و 52-39 نم متوس
روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی مقیــاس توســط هاشــمی 
ــگاه  ــجویان دانش ــن از دانش ــرکت 278 ت ــا ش ــکاران ]23[ ب و هم
مازنــدران انجــام شــد. نتایــج تحلیــل عاملــی تأییــدی نشــان داد 
کــه مقــدار ضریــب KOM برابــر بــا 0/88اســت و شــامل دو بعــد 
تعهــد اخالقــی معطــوف بــه خــود بــا 13 عبــارت و تعهــد اخالقــی 
ــه روش  ــی ب ــت. پایای ــارت اس ــا 12 عب ــران ب ــه دیگ ــوف ب معط
ضریــب آلفــای کرونبــاخ توســط 278 تــن از دانشــجویان دانشــگاه 
ــاخ  ــای کرونب ــب آلف ــبه ضری ــج محاس ــد نتای ــدران انجــام ش مازن
ــد تعهــد  ــه خــود 0/88 و بع ــی معطــوف ب ــد تعهــد اخالق را در بع

ــه دیگــران 0/81 و در کل 0/91 نشــان داد. ــی معطــوف ب اخالق
در مطالعــه غریبــی و زنگنــه مطلــق ]25[ "مقیــاس تعهــد 
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ــروی 285 دانشــجوی شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه آزاد  اخالقــی" ب
اراک اســتفاده شــد. پایایــی بــه روش ضریــب آلفــای کرونبــاخ در  
بعــد تعهــد اخالقــی معطــوف بــه خــود 0/83 و بعــد تعهــد اخالقــی 

ــد.  ــبه ش ــران 0/85 و در کل 0/93 محاس ــه دیگ ــوف ب معط
در مطالعــه حاضــر، روایــی محتــوا بــه روش کیفــی "مقیــاس تعهد 
اخالقــی" بــا نظــر خواهــی از 15 پژوهشــگر و کارشــناس در زمینه 
ــا روش  ــانی ب ــه روش همس ــد. پایاییب ــد ش ــی و تایی ــوق بررس ف
ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــا نظــرات 30 تــن از زنــان و مــردان از 
)شــهر ابهــر( نمونــه انجــام شــد. "مقیــاس تعهــد اخالقــی" شــامل 
ــه  ــن پژوهــش فقــط بعــد معطــوف ب دو بعــد می باشــد کــه در ای
ــاخ آن 0/70  ــای کرونب ــب آلف ــه ضری ــده ک ــتفاده ش ــری اس دیگ

می باشــد .
جمــع آوری داده هــا در خــرداد مــاه ســال 1398 بــود. ابتــدا  مجــوز 

جمــع آوری داده هــا از دانشــگاه آزاد واحــد ابهــر اخــذ شــد.
پرسشــنامه هــا در محلــه هایــی کــه قبــال ذکــر شــده، توســط گروه 
پژوهــش تکمیــل شــد. بــه ایــن صــورت کــه ابتــدا تعــداد نمونــه به 
تفکیــک ســن و جنــس مشــخص  شــد و ســپس نمونــه در پــالک 
مــورد مراجعــه در بلــوک هایــی کــه مطابق نقشــه  مشــخص شــده 

بودنــد پرسشــنامه هــا را تکمیــل کردنــد. تکمیــل هــر پرسشــنامه 
ــا دو  ــع آوری داده ه ــرده اســت. جم ــان ب ــه  زم ــی 30 دقیق 20 ال
هفتــه بطــول انجامیــد. تعــداد نمونــه بــرآورد شــده 420 تــن بــود 
کــه 9 پرسشــنامه مخــدوش و ناقــص )ناکامــل( کنار گذاشــته شــد. 
ــورت  ــه ص ــی ب ــای کم ــده. متغیره ــع آوری ش ــات جم در اطالع
بــه صــورت  متغیرهــای کیفــی  معیــار( و  میانگین)انحــراف 
ــا  ــودن ب ــال ب ــی نرم ــدند. بررس ــف ش ــد( توصی ــی )درص فراوان
ــب  ــون ضری ــد. از آزم ــام ش ــمیرونف انج ــون کولموگروف-اس آزم
همبســتگی پیرســون و رگرســیون اســتفاده شــد. ســطح معنــا داری 
ــاری  ــزار آم ــه شــد. داده هــا درنرم اف ــر 5 درصــد در نظــر گرفت براب

ــد. ــل ش ــخه 22 تحلی ــی اس اس نس اس پ

يافته ها
جامعــه آمــاری مطالعــه حاضــر شــهروندان بــاالی 18ســال شــهر 
ابهــر بوده انــد و حداکثــر ســن آن هــا 76 بــوده اســت. نزدیــک 49 
درصــد پاســخگویان تحصیالتــی درحــد دیپلــم و پایین تــر از دیپلــم 
ــای  ــد خانواره ــه درآم ــل و میان ــد متأه ــدود 62/5 درص ــد. ح دارن

جامعــه آمــاری در حــدود 2000000 تومــان اســت )جــدول1(. 

جدول 1: مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان
درصدتعدادطبقه
جنس
مونث
مذکر

196
215

47/6
52/4

سن)سال(
38-18    
58-39    
    باالی58

225
147
39

59/5
38/9
1/6

وضعیت تأهل
     متأهل
     مجرد

274
137

66/6
33/4

تحصیالت
    زیر دیپلم

    دیپلم
کارشناسی و باالتر

74
130
207

18/2
31/9
49/9

درآمد
   کمتر از 2میلیون
   2تا 3/5 میلیون

  باالتراز 3/5 میلیون

191
72
41

62/8
23/7
13/5

مدت اقامت
    کمتر از 5 سال
     5 تا 10 سال

    بیش از 10 سال

11
27
373

3/5
8/6
87/9
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ــه  ــود. ب ــد ب ــه 1/2 درص ــد ک ــواد  بودن ــده بی س ــرکت کنن 5 ش
ــت. ــده اس ــام ش ــم ادغ ــر دیپل ــب زی ــر در قال ــن خاط همی

ــن  ــده در ای ــرکت کنن ــراد ش ــت اف ــه اکثری ــان داد ک ــا نش یافته ه
پژوهــش مذکــر )52/6 درصــد( و دارای ســن 38-18 )59/5 

ــد( و از  ــر )49/9 درص ــی و باالت ــدرک کارشناس ــا م ــد( و ب درص
نظــر وضعیــت تأهــل، متأهــل )66/6 درصــد(، بــا متوســط درآمــد 
2 میلیــون تومــان )62/8 درصــد( و بــا مــدت اقامــت بیــش از 10 

ــدول1(. ــد )ج ــر بودن ــهر ابه ــد( در ش ــال )87/9 درص س

جدول 2: توزیع فراونی پاسخگویان برحسب تعهد اخالقی و عوامل اجتماعی-فرهنگی

متغیر

آماره

اعتماد اجتماعیاحساس ناامنیاحساس نابرابریاحساس  بی عدالتیتعهد اخالقی

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

7219/22286/821151/312530/412029/5کم

11227/39523/116139/211728/522655/5متوسط

22053/5222870/1399/516841/26114/9زیاد

411100411100411100411100411100جمع

ــاس  ــهروندان احس ــد ش ــدول2( ، 70/1 درص ــج )ج ــاس نتای براس
ــط و  ــد متوس ــهروندان در ح ــد ش ــاد، 23/1 درص ــی زی بی عدالت
ــد. 51/3  ــی می کنن ــاس بی عدالت ــم احس ــد ک ــد در ح 6/8 درص
درصــد شــهروندان احســاس نابرابــری کمتــری دارنــد، 39/2 
ــاس  ــادی احس ــد زی ــد در ح ــط و 9/5 درص ــد متوس ــد در ح درص
ــی  ــد. 41/2 درصــد از شــهروندان احســاس ناامن ــری می کنن نابراب
ــد. 30/4 درصــد در حــد کــم و 28/5 درصــد در حــد  ــادی دارن زی
ــهروندان  ــد ش ــد. 55/5 درص ــی می کردن ــاس ناامن ــط احس متوس

ــم  ــد ک ــد در ح ــط 29/5 درص ــد متوس ــی در ح ــاد اجتماع اعتم
ــتند.  ــاد داش ــاد اعتم ــد زی ــد در ح ــتند و 14/9 درص ــاد داش اعتم
ــهروندان  ــوم ش ــه دو س ــک ب ــد نزدی ــر ش ــاال ذک ــور در ب هما ن ط
ــدی 40/1  ــه بع ــتند و در مرتب ــادی داش ــی زی ــاس بی عدالت احس
درصــد احســاس ناامنــی زیــادی داشــتند. میانگیــن تعهــد اخالقــی 
شــهروندان 43/99 اســت. 53/52 درصــد شــهروندان دارای تعهــد 
اخالقــی زیــاد هســتند. 27/3 درصــد دارای تعهــد اخالقــی متوســط 

ــد. ــم بوده ان ــد ک ــز دارای تعه ــا نی و 19/2 آن ه

جدول 3: ضریب همبستگي پیرسون بین تعهد اخالقی و عوامل اجتماعی-فرهنگی

متغیرها اعتماد اجتماعیاحساس ناامنیاحساس نابرابریاحساس بی عدالتی 

** 0/190** 0/285-** 0/137-** 0/243-ضریب همبستگیتعهد اخالقی

ــی و  ــد اخالق ــان تعه ــون می ــتگی پیرس ــب همبس ــج ضری  نتای
ــت.  ــده اس ــش داده ش ــدول 3 نمای ــتقل در ج ــای مس متغیره

ــاس  ــی، احس ــی عدالت ــاس ب ــن احس ــه بی ــان داد ک ــج نش نتای
نابرابــری، احســاس ناامنــی و اعتمــاد اجتماعــی بــا تعهــد اخالقــی 
 )P = 0/000 ،P = 0/000 ، P=0/006 ،P  =0/000 ــب ــه ترتی )ب

ــود دارد. ــتگی وج همبس
ــی  ــاس ب ــر احس ــر متغی ــه زی ــتگی س ــب همبس ــت ضرای عالم
عدالتــی، احســاس نابرابــری، احســاس ناامنــی بــا تعهــد اخالقــی 
منفــی اســت کــه گویــای جهــت معکــوس این همبســتگی اســت. 
ــری،  ــاس نابراب ــی، احس ــاس بی عدالت ــرد احس ــه ف ــی چنانچ یعن
ــد و  ــل می کن ــر عم ــد اخالقی ت ــری بکن ــی کمت ــاس ناامن احس

بالعکــس. اعتمــاد اجتماعــی بــا تعهــد اخالقــی همبســتگی مثبــت 
داشــته، یعنــی افــراد بــا اعتمــاد اجتماعــی باالتــر اخالقی تــر عمــل 

می کننــد. 
ــی  ــد اخالق ــن تعه ــا داری بی ــتگی معن ــج، همبس ــاس نتای براس
ــون  ــا آزم ــه ب ــت ک ــدت اقام ــد و م ــن، درآم ــر س ــه متغی و س
ــب )0/09  ــه ترتی ــب همبســتگی پیرســون ســنجیده شــد، ب ضری
ــر  ــن متغی ــن بی =p=0/35  ،p=0/10 ،p( مشــاهده نشــد. همچنی
ــالت  ــی )p=0/ 92(، تحصی ــن- ویتن ــون م ــا آزم ــه ب ــس ک جن
ــا  ــه ب ــل  ک ــس )p=0/81(، و تأه ــکال- والی ــون کروس ــا آزم ب
آزمــون p=0/07( ANOVA( ســنجیده شــد بــا تعهــد اخالقــی 

ــد.  ــاهده نش ــا داری مش ــتگی معن همبس
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جدول4: ضرایب رگرسیونی مربوط به الگو  های پیش بینی شده

p-value میزان آزمون
T

ضرایب رگرسیونی 
استاندارد شده ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده

Beta ضریب تأثیرSE B استاندارد از میانگین
0/000 -0/504 -0/026 0/062 0-/032 احساس  نابرابری

0/000 1/320 0/073 0/036 0/047 اعتماد اجتماعی

0/015 -1/781 -0/090 0/051 0-/092 احساس  ناامنی

0/000 -1/000 -0/054 0/077 -0/077 احساس  بی عدالتی 

ــاس  ــای احس ــری، از متغیره ــد متغی ــیون چن ــل رگرس در تحلی
بی عدالتــی، احســاس  نابرابــری، احســاس ناامنــی و اعتمــاد 
اجتماعــی بــه  عنــوان متغیرهــای مســتقل و از متغیــر تعهــد 
ــرای  ــه  عنــوان متغیــر وابســته اســتفاده شــده اســت. ب اخالقــی ب
ورود متغیرهــا بــه معادلــه رگرســیون از روش گام  بــه  گام اســتفاده 

ــدول 4(. ــد )ج ــت آم ــه  دس ــر ب ــای زی ــد و خروجی ه ش
نتایــج بــه دســت آمــده نشــان می دهدکــه مقــدار ضریــب 
همبســتگی R بیــن متغیــر وابســته بــا متغیرهــای مســتقل،برابربا 
0/569شــده و مقدارضریــب تعییــن یــا R2 برابــر بــا 0/152 شــده 
ــی، احســاس  ــه )احســاس ناامن اســت. متغیرهــای مســتقل مطالع
نابرابــری، احســاس بی عدالتــی و اعتمــاد اجتماعــی( هنگامــی کــه 
ــه  ــر وابســته در نظــر گرفت ــا متغی ــان در رابطــه ب ــه طــور همزم ب
شــوند بــه میــزان 15 درصــد از تغییــرات تعهــد اخالقــی را تبییــن 
می کننــد، نتایــج رگرســیون همچنیــن نشــان می دهدکــه از میــان 
متغیرهــای مســتقل، میــزان احســاس ناامنــی بیشــترین مقــدار در 

تبییــن واریانــس متغیــر وابســته )تعهــد اخالقــی( را دارد.
فرمــول معادلــه همبســتگی چندمتغیــره شــاخص تعهــد بــه اخــالق 

بــا متغیرهــای مســتقل بــه شــرح زیــر می باشــد.
 0/092 ناامنــی(  )احســاس   -0/077 بی عدالتــی(  )احســاس 
- )اعتمــاد اجتماعــی( 0/047 + )احســاس نابرابــری( 0/032-

44/644= میــزان تعهــد اخالقــی

بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن همبســتگی عوامــل اجتماعــی-
فرهنگــی بــا تعهــد اخالقــی در شــهروندان شــهر ابهــر انجــام شــد.
نتایــج نشــان داد کــه بیــن احســاس بی عدالتــی و تعهــد اخالقــی 
همبســتگی معکــوس و معنــا دار وجــود دارد. یعنــی چنانچــه فــرد 
ــد و  ــر عمــل می کن ــد اخالقی ت ــری بکن ــی کمت احســاس بی عدالت
چنانچــه افــراد احســاس بی عدالتــی بیشــتری کننــد تعهــد اخالقــی 
ــات  ــره اخالقی ــرد از دای ــر می شــود. خــروج ف ــا کمت ــن آن ه در بی

همیشــه بــا نوعــی خودخواهــی و رابطــه گرایــی همــراه اســت بــه 
ــای  ــاس معیاره ــد، براس ــت کن ــاس عدال ــرد احس ــه ف ــی ک میزان
اخالقــی رفتــار می کنــد، از ناهنجاری هــای اخالقــی چــون 
ــرد. در  ــد ک ــز خواه ــض و پرهی ــواری، تبعی ــوه  خ ــازی، رش پارتی ب
ــن موضــوع نشــان دهنده آن اســت  ــی ای ــورد احســاس بی عدالت م
کــه بایــد تمامــی عواملــی را کــه بــر ایجــاد ایــن احســاس تأثیــر 
گذاشــته مــورد توجــه قــرار داد. برخــی از ایــن عوامــل به مســائل و 
موضوعــات اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی ربــط پیــدا می کنــد. 
ــش  ــی از نق ــزان ارزیاب ــه می ــان داد ک ــدی ]3[ نش ــای نق یافته ه
مثبــت در گســترش عدالــت اجتماعــی در تعهــد عام گــراي جوانــان 
ــو  ــر همس ــش حاض ــج پژوه ــا نتای ــه ب ــت ک ــده اس ــزارش ش گ
ــز  ــت مراک ــاز موفقی ــادي زمینه س ــت اقتص ــترش عدال ــت. گس اس
ــان و  ــی جوان ــاري و ارزش ــاي هنج ــض افق ه ــی در تعری آموزش
تقویــت اخــالق عملــِی آن هــا اســت. در مقابــل، عــدم گســترش 
ــه  ــرد را ب ــِی حاصــل از آن، ف ــت اقتصــادي و احســاس ناامن عدال
ــًا  ــد داد و متعاقب ــوق خواه ــر س ــر و خصوصی ت گروه هاي کوچکت
تمایــل او در اتصــال بــه اجتمــاِع جامعــه اي را کاهــش مــی دهــد.

نتایــج پژوهــش مبارکــی و همــکاران ]2[، نشــان داد کــه عدالــت 
ــی  ــار اخالق ــا رفت ــت ب ــه  طــور مثب ــی ب ــت توزیع ــه ای و عدال روی
ــد  ــر را تأیی ــه حاض ــج مطالع ــه نتای ــتگی دارد ک ــان همبس کارکن
 ،]26[ هزار جریبــی   ،]15[ لبیبــی  پژوهش هــای،  می کنــد. 
ــج  ــا نتای ــز ب ــپا ]29[ نی ــادی ]28[، ایس ــتخواه ]27[، غیاث آب فراس
پژهــش حاضــر همســو اســت. نتایــج هــزار جریبــی ]26[ نشــان 
داد کــه بیــن متغیــر احســاس بــی عدالتــی، باورهــای اخالقــی و 
متغیــر وابســته نظــم انســجامی همبســتگی معنــاداری وجــود دارد. 
در واقــع هــر مقــدار کــه بــر میــزان احســاس بــی عدالتــی افــزوده 
شــود بــه همــان انــدازه از میــزان پایبنــدی بــه نظــم انســجامی در 
بیــن شــهروندان کاســته میشــود. همچنیــن بیــن متغیــر باورهــای 
اخالقــی و پایبنــدی بــه نظــم انســجامی نیــز همبســتگی مثبتــی 

ــده مــی شــود.  دی
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ــری  ــن احســاس نابراب ــه حاضــر نشــان داد کــه  بی ــج مطالع  نتای
ــود دارد.  ــا دار وج ــوس و معن ــتگی معک ــی همبس ــد اخالق ــا تعه ب
ــا  ــری در مقایســه ب ــری کمت ــرد احســاس نابراب ــی چنانچــه ف یعن
ــه  ــس چنانچ ــد و بالعک ــل می کن ــر عم ــد اخالقی ت ــران بکن دیگ
ــالق  ــه اخ ــدی ب ــد پایبن ــتری کنن ــری بیش ــاس نابراب ــراد احس اف
در بیــن آن هــا کمتــر می شــود. افــراد از طریــق مقایســه خــود بــا 
ــه  ــد و در نتیج ــری می پردازن ــی نابراب ــه ادراک و ارزیاب ــران ب دیگ
چنانچــه احســاس نابرابــری بیشــتری کننــد بیشــتر مســتعد انجــام 
کنش هــای متعــارض بــا اخــالق هســتند. لــذا پاســخگویان 
احســاس می کننــد در مقایســه بــا دیگــران بــه  طــور برابــر 
ــا  ــن احســاس از آن ج ــد. ای ــمند دسترســی ندارن ــع ارزش ــه مناب ب
ــود را  ــه خ ــه ک ــن آنچ ــد بی ــرد درک می کن ــودکه ف ــی می ش ناش
ــه  دســت آورد، شــکاف  ــد ب ــد و آنچــه می توان مســتحق آن می دان
ــتند و  ــزوا هس ــد در ان ــاس می کنن ــن، احس ــود دارد ]8[. بنابرای وج
نســبت بــه مســئولیت اخالقــی خــود در برابــر دیگــران بی تفــاوت 
می شــوند. احســاس نابرابــری بــا خدشــه دار کــردن اخــالق زمینــه 
ــش   ــج پژوه ــد ]8[. نتای ــم می کن ــالق فراه ــف اخ ــرای تضعی را ب
عامــل  مهم تریــن  داد  نشــان   ]19[  Uslaer& Brown
ــی  ــری و بی عدالت ــامانی، نابراب ــادی و نابس ــر بی اعتم ــذار ب تأثیرگ
اســت، بــه  طــوری کــه احســاس  نابرابــری موجــب کاهــش اعتمــاد 

ــود.  ــی می ش ــتگی اجتماع ــه و گسس ــم یافت تعمی
بی نظمــی ناشــی از نابرابــری، پایه هــای اخــالق را سســت 
ــی  ــری بیدگل ــگری کوی ــای عس ــا یافته ه ــن ب ــد. همچنی می کن
ــکاران ]17[  ــی و هم ــش جالل ــج پژوه ــت. نتای ــو اس ]14[ همس
نشــان داد جــو اخالقــی بــا تعهــد کارکنــان رابطــه مثبــت و معنــادار 
ــش  ــج پژوه ــت. نتای ــو اس ــر همس ــش حاض ــا پژوه ــه ب دارد ک
جاللــی و همــکاران ]17[ نشــان داد کــه ارزشــهای اخالقــی 
ــت  ــه ای و عدال ــت روی ــامل )عدال ــازمانی ش ــت س ــازمان، عدال س
توزیعــی( و تعهــد ســازمانی بــه عنــوان پیــش زمینــه هــای مهــم 
ــای  ــه رفتاره ــی منجــر ب ــار اخالق ــند.  رفت ــی میباش ــار اخالق رفت
شــهروندی ســازمانی )ابعــاِد جوانمــردی و نــوع دوســتی( می شــود 
کــه بــه عنــوان آثــار و نتایــج رفتــار اخالقــی در ســازمان نمایــان 
مــی شــوند. افزایــش ادراک از عدالــت توزیعــی و عدالــت رویهــای 
منجــر بــه افزایــش عدالــت ســازمانی مــی شــود و همانطــور کــه 
تعهــد ســازمانی افزایــش مییابــد رفتــار اخالقــی نیــز بــاال مــی رود.
ــج مطالعــه حاضــر نشــان داد بیــن احســاس ناامنــی و تعهــد  نتای
اخالقــی همبســتگی معکــوس و معنــا دار وجــود دارد. یعنــی چنانچه 
ــد  ــر عمــل می کن ــد اخالقی ت ــری بکن ــرد احســاس ناامنــی کمت ف
ــه  ــدی ب ــد پایبن ــی بیشــتری کنن ــراد احســاس ناامن و چنانچــه اف

اخــالق در بیــن آن هــا کمتــر می شــود. می تــوان گفــت احســاس 
ــا نهــادن  ــر  پ ــرار می دهــد کــه زی ــراد را در شــرایطی ق ناامنــی اف
هنجارهــای اجتماعــی و قواعــد و اصــول اخالقــی را نوعــی واکنش 
در برابــر چنیــن احساســی محســوب نماینــد. نتایــج مطالعــه حاضــر 
ــد.  ــی باش ــتا م ــکاران ]2[ همراس ــی و هم ــای مبارک ــا یافته ه ب
ــای  ــن متغیره ــه بی ــان داد ک ــکاران نش ــی و هم ــه مبارک مطالع
ــی،  ــت، ســرمایه اجتماع ــردی، احســاس امنی ــای ف ارضــای نیازه
ــی  ــع فرهنگ ــروه مرج ــی، گ ــت اجتماع ــت نســبی، رضای محرومی
ــتگی  ــک همبس ــی ی ــد اجتماع ــر تعه ــری و متغی ــه  پذی وجامع
ــر  ــای بهاری ف ــج پژوهش ه ــود دارد. نتای ــاداری وج ــت و معن مثب
و جواهــری کامــل ]16[،  Uslaer& Brown ]19[، ایســپا 
ــت.  ــو اس ــه  همس ــن یافت ــا ای ــز ب ــی ]26[ نی ــزار جریب ]29[ و ه
ــن  ــه بی ــی ]26[ مشــخص شــد ک ــه هــزار جریب ــه  مطالع ــر پای ب
متغیــر احســاس ناامنــی و باورهــای اخالقــی و متغیــر وابســته نظم 
انســجامی همبســتگی معنــاداری وجــود دارد.  در واقــع هــر مقــدار 
کــه بــر میــزان احســاس ناامنــی افــزوده شــود بــه همــان انــدازه 
از میــزان پایبنــدی بــه نظــم انســجامی در بیــن شــهروندان شــهر 

رشــت کاســته میشــود.   
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان دهنده همبســتگی مثبــت و معنــا دار 
ــی،  ــه  عبارت ــت ب ــخصی اس ــن ش ــاد بی ــا اعتم ــی ب ــد اخالق تعه
ــتر  ــکان بیش ــه نزدی ــاد ب ــخصی و اعتم ــن ش ــاد بی ــه اعتم هرچ
باشــد تعهــد اخالقــی بیشــتر می شــود و بالعکــس. چنانچــه افــراد 
اعتمــاد کمتــری بــه نزدیــکان خــود بکننــد تعهــد اخالقــی در بیــن 
ــان داد  ــدی ]3[ نش ــش نق ــِج پژوه ــود.  نتای ــر می ش ــا کمت آن ه
ــر  ــی ب ــِت مبتن ــرا و صداق ــاس  عام گ ــرا، احس ــاد عام گ ــه اعتم ک
آشکارســازِي حقیقــت، بیشــترین نقــِش تقویت کننــده را در تعهــد 
ــر  ــش حاض ــای پژوه ــا یافته ه ــه ب ــد ک ــان دارن ــراي جوان عام گ

ــد. ــو می باش همس
نتایــج همچنیــن نشــان داد متغیرهــای احســاس ناامنــی، احســاس 
ــتگی  ــی همبس ــاد اجتماع ــی و اعتم ــاس بی عدالت ــری، احس نابراب
مســتقیمی بــا تعهــد اخالقــی داشــته اند کــه بزرگ تریــن ضریــب 
ــز  ــد.کم ترین آن نی ــی می باش ــاس ناامن ــه احس ــوط ب ــیر مرب مس
ــاس  ــای احس ــد. متغیره ــری می باش ــاس نابراب ــه احس ــوط ب مرب
نابرابــری، احســاس بی عدالتــی و اعتمــاد اجتماعــی نیــز عــالوه بــر 
همبســتگی مســتقیم خــود از طریــق احســاس ناامنــی و احســاس 
نابرابــری بــه  صــورت غیرمســتقیم بــا تعهــد اخالقــی همبســتگی 
ــر همبســتگی مســتقیم  ــی عــالوه ب داشــته اند. احســاس بی عدالت
ــاس  ــی و احس ــاد اجتماع ــق اعتم ــتقیم از طری ــور غیرمس ــه  ط ب
ــا تعهــد اخالقــی همبســتگی دارد. نابرابــری و احســاس ناامنــی ب
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ــت و  ــتگی مثب ــه همبس ــان داد ک ــر نش ــش حاض ــج پژوه نتای
ــاس  ــی، احس ــاس  ناامن ــی، احس ــاس بی عدالت ــن احس ــا دار بی معن
نابرابــری و اعتمــاد اجتماعــی و متغیــر "تعهــد اخالقــی" در بیــن 
ــا  ــود ب ــنهاد می ش ــذا پیش ــود دارد. ل ــر وج ــهر ابه ــهروندان ش ش
تــالش در جهــت تقویــت اعتمــاد اجتماعــی شــهروندان در جهــت 
تحکیــم مبانــی ارزش هــای  اخالقــی، تعهــد اخالقــی را افزایــش و 
التزامــات عملــی در برابــر ظواهــر اخالقــی را تقویــت شــود تــا نظم 
ــای  ــود. محدودیت ه ــاد ش ــی را ایج ــالمت اجتماع ــی و س اجتماع

ــر و  ــتان ابه ــه شهرس ــاری ب ــه آم ــودن جامع ــش محــدود ب پژوه
عــدم امــکان تعمیــم نتایــج و حساســیت بیــش از انــدازه موضــوع 

ــد. ــات می باش اخالقی
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