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 29تا  18جوانان بین در  ي ساختاري تعهد به اخالق شهرونديمحدودیت هاموانع و 

  سال

  ١سمیرا وکیل ها

  ٢سید یعقوب موسوي

  ٣فرح ترکمان

 ١٩/٢/١٣٩۶: تاریخ دریافت مقالھ

  ١٣/٣/١٣٩۶:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

 ي تعهد به اخالق شهروندي را با هدف شناختمحدودیت هاموانع و   ی است کهمقاله برگرفته از پژوهشاین 

 بین در شهروندي اخالق به تعهد )نگرشی و ارزشی -عملی(در ابعاد  )ذهنی -عینی(ساختاري عمده موانع

ینی ع(ي ساختاري محدودیت هایا تهران مورد مطالعه قرار داده است؛ اینکه آ شهر در سال 29تا  18جوانان 

تهرانی تاثیر دارد یا خیر  جوانانتعهد به اخالق شهروندي در بین  ) ارزشی عملی، نگرشی و(در ابعاد ) ذهنی

چارچوب نظري این تحقیق از نظریه هاي پارسونز براي تبیین متغیر  در.  سوال اصلی تحقیق حاضر است

تعهد (ي تبیین متغیر وابسته هابرماس برا دورکیم، گیدنز ونظریه  واز) ي ساختاريمحدودیت هاموانع و (مستقل

گردآوري داده ها با ابزار پرسشنامه  وپیمایش  روش به تحقیق این .استفاده شده است) اخالق شهروندي به

به این  ؛ه استوش نمونه گیري تصادفی به دست آمدحجم نمونه با ر .صورت گرفته است) محقق ساخته(

با پاسخگویان مصاحبه و  ،اي و تصادفی خوشهاز تقسیم تهران به مناطق مختلف با نمونه گیري ترتیب که پس 

فرضیات با . ه تهرانی می باشندسال 29تا  18جامعه آماري تحقیق، شهروندان . اطالعات مورد نیاز گردآوري شد

نتایج تحقیق حاکی  .  رفتندمورد تجزیه و تحلیل قرار گمسیر ماره اي پیرسون، رگرسیون و تحلیل آآزمون هاي 

تعهد به اخالق  عی، فرهنگی، شخصیتی و زیستی بااجتما در ابعاد يي ساختارمحدودیت هااز این است که 

به اخالق شهروندي  را بر متغیر وابسته تعهد تاثیر محدودکنندهبیشترین   و نظام فرهنگی رابطه دارند شهروندي

ي ساختاري در تعهد به محدودیت هاموانع و  اصلی یعنی مسئلهضر در تحقیق حا ،به طور کلی .اعمال می کند

بر اساس تئوري  ،همچنین.  اخالق شهروندي بر حسب تئوري هاي اجیل پارسونز قابل تبیین می باشد

تاثیر محدودیت هاي ساختاري بر  تعهد به اخالق شهروندي قابلیت تبیین پوپر دورکیم و هابرماس، گیدنز، 

  .دارد
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  مسئلهو بیان  مقدمه

 شیپآن در ساختار جوامع مدرن است که مطالعه  یافتگیتوسعه  يامدهایو پ قیاز مصاد یکی ،ياخالق شهروند

به نظر بسیاري از  .طلبد یم یعکنشگران اجتما زیو ن يرا در ابعاد مختلف ساختار یقابل توجه و بررس يازهاین

متغیري است که هـم   ،اخالق. جامعه شناسان، اخالق یک امر اعتباري، ثانویه و وضعیت دومین در جامعه است

 ارزش و هنجارهـا  از دسته آن شهروندي به عبارت دیگر، اخالق. به شکل مستقل و مهم وابسته قابل تبین است

. کننـد  می پیدا ارزش و دارد، معنا وجود ها شهر در که متقابلی روابط و کالبد و فضا اقتضاي به که هستند هایی

 و شـهري  زندگی قالب در که است هایی ارزش و هنجارها از دسته آن ،شهروندي اخالق از ما مقصود بنابراین

اخالق شـهروندي بـه    ،در این تحقیق .شوند می دارند، تعریف یکدیگر قبال در شهروندان که وظایفی و حقوق

  . نوان یک متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته استع

از رابطه  ی، از آن منظر که حاکدهیاو این  آیندي از توسعه نظریه شهروندي استاخالق شهروندي بر از آنجا که

 فیعالوه بر حقوق، بر وظا .سازد یم انیفرد و جامعه را نما نیب یاساس يوندیپ ،فرد و اجتماع است انیمتقابل م

از  ).14:1390فـالکس،  (شـود   یمـ  یتلقـ  یدو جانبه و اجتماع دهیا کی ،رو نیداللت دارد و از ا زیدات نو تعه

    یبـه عنـوان سـبک زنـدگ     ،داده شـود  توسعهو  ردیبه صورت منش و عادت واره شکل گ گرا يشهروند ،طرفی

 ینیشهرنشـ  ياز الگوها يریپذقانون مند بودن، هنجار، يشهر يریپذ تیمسئول هیتواند افراد جامعه را در سا یم

 دیـ در مرحله اول با يشهروند. به وحدت برساند ،است ریانعطاف پذ ياز هنجارها و ارزش ها يکه مجموعه ا

 لیتحصـ  يدر مرحلـه بعـد فرهنـگ شـهروند     .شود يزیر یپ طیو مح خیحداقل از تار ییبر اساس شناخت ها

 نکـه یسـوم ا  .اسـت  یاخالقـ  يچه از نظر ارزش هـا چه از لحاظ رفتار و  یقیحق کیسلوك دموکرات کیقواعد 

قبـل و   يهـا  یژگـ یو تیاز همان وحدت و اهم یاست که ناش یحوزه، سطح اخالق مدن نیدر ا يادیبن تیاهم

برخـوردار   یاز معنا و جوهره واقع يآنکه شهروند يذکر است برا انیشا). 1392ترکمان، (مدارانه است  فیتکل

ـ یع يارهـا یمع يبـر مبنـا   دیصورت شهروندان با نیدر ا -ه اجازه بروز بدهدبه رفتار خودسران دیباشد، نبا و  ین

  .(Williams,1997:69-59)رندیشفاف مورد قضاوت قرار بگ

 نبود اخالق در اشکال مختلف کم و بیش قابل مشاهده است و در سال هاي اخیر مورد نقد و بررسـی محققـان  

     در میان شـهروندان، عـدم احسـاس نظـارت و کنتـرل،      احساس بی هنجاري :خصایصی چون. قرار گرفته است

بی اعتمادي به نهادهاي انضباطی و احساس عدم قطعیت قانون از جمله مصادیق عدم شکل شکل گیري اخالق 

بـر  . بـوده اسـت   زیبحث انگ ی نیزرانیا ياز خلق و خوها یبخشکه از آن دارد  تیشواهد حکا. شهروندي است
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مشـکل   یرانیا اتیبه درجات مختلف موافق بودند که خلق انیاز پاسخگو 7/95، 1382 سال یمل شیمایاساس پ

ـ  درجامعـه روز بـه روز   یدرصد از مردم معتقدند فاصله طبقات 88حدود ). 19:1394فراستخواه، ( دارد   تـر   شیب

ـ یهمبه دست آوردن شغل ا يبرا يفرد يها یستگیو شا ییتوانا رانیدرصد معتقدند در جامعه ا 71. شود یم  یت

شـدن حقـوق    عیباعث ضـا  یدرصد معتقدند نداشتن پول و پارت 81. و شانس ضرورت دارد یندارد، بلکه پارت

بـه   یابیدرصد به کم 49 .نگران بودند ییراستگو وصداقت  یابیاز کم انیدر صد از پاسخگو 59 .شود یم يفرد

 که از آنجا). 1382، یمل يدفتر طرح ها( و تظاهر اذعان داشتند ییدرصد به دورو 68 و قول و قرار معتقد بودند

ـ اوضاع در سطوح مختلـف، بهتـر    رییاست و با تغ یجمع یاز زندگ یبلکه ناشست، ین یملت ذات کیصفات   ای

هـم از   ییخرده فرهنـگ هـا  که  راچ ،داد میتعم انیرانیچند منش را به همه ا ای کی توان یمشود، لذا ن یبدتر م

). 27:1394فراسـتخواه،  (کند  یکامل نم تیو مسلط تبع داریکه از منش پا زدیخ یبر م یاجتماع يها هیدرون ال

 ابـل ق يچـالش هـا  در معرض  ،تهیاز مدرن یناش راتییجامعه با تغ کیست که ساختار ا امر نشان دهنده آن نیا

 .اشـد ب يشدن اخـالق شـهروند   نهیو عدم نهاد یکننده انحطاط اخالق هیتواند توج یکه م داردقرار  يمالحظه ا

بدیهی است این معضل دامنگیر شهرهاي بزرگی چون شهرتهران است که هم گام بـا شـکل گیـري نظـام هـاي      

  . ستمدرن، قواعد اخالق و هنجارهاي مرتبط با نظام شهروندي در آن نهادینه نشده ا

قاعده منـد   تهران شهري است متناقض با مظاهر مدرن و رفتارهاي نامنسجم، غیر بنابراین می توان اذعان داشت

بحران تعهدات اخالقی در این کالنشهر به صورت دغدغه  که طوريه ب ؛)1388کاظمی، رضایی، (و نابهنجارساز

و مسئله قابل توجهی مطرح شده است وطبق نتایج حاصل از مطالعات مقدماتی و پیشینه تحقیق، ایـن قلمـرو و   

ـ بـا رعا  يشـهر  یزندگ ،امروزه .متفاوت استنچه که در سطح سایر شهرها وجود دارد، آعلل و پیامد آن با   تی

تـنش هـا و    جـاد یسبب ا نیآداب و قوان نیدرا ییشود و هر گونه خطا یم فیارتباطات و تعامالت تعرن، یقوان

الزمـه حـل مسـائل شـهري، بحـران هـاي شهرنشـینی و اصـالح رفتـار          . شـود  یها م یها و سردرگم یناراحت

پایـه هـاي    وکه این مقوالت جـز  سب شهروندي و شهرنشینی استق مناشهروندان، وجود یک فرهنگ و اخال

به گونه اي که همه اجزاي یک زندگی شهري باید با در نظر گـرفتن نقـش    ؛ی می باشندنشیناساسی و دائم شهر

پس نکته اساسی در تبیین بعد اخالق شهروندي این است کـه   .فرهنگ سعی کنند تعادل الزم را به وجود آورند

 وندي را صرفا از منظر حقوقی و قانون یا صرفا از منظـر رابطـه شـهروند و دولـت بررسـی کـرد      نمی توان شهر

  ).1386فاضلی، (

ـ ماد هیـ که استقرار، ثبات، رشد و توسعه جامعه صرفاَ بـر پا  دیآ یبه دست م تجربیات تحقیقیبر اساس  ـ  اتی  ای

 بلکـه  ،ردیـ گ یشـکل نمـ   يفـرد  انیـ و سود و ز ییبر فردگرا یمبتن يروابط اقتصاد ایو  یخشک حقوق نیقوان
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بازتاب آن و  دینما یم زهیخصمانه و پر ست راها جامعه و شهر يفضا يسست بودن مشارکت و اخالق شهروند

 آن چنـان  ؛سترها شده ا یاخالق يفشارها دیو آرزوها از ق ازهایکه ن باشددوران معاصر  می تواند بی هنجاري

ـ  چنیندر). 40:1978دنز، یگ( بجا نمانده است ینقطه ثابت شانیکه برا ی اجتمـاع  یآشـفتگ  ی کـه حـاکی از  دوران

و  ردیـ گ یآورد، تحت فشار قرار م ینظم در م بهرا  افراد یاجتماع يها تیکه معموال فعال یقواعد اخالق، است

خلقیات ما ایرانیان  :هاي حاصل از پژوهش هایی چون داده). 40:1978دنز، یگ(دهد  یخودرا از دست م یرگیچ

ذکـایی،  (، اخـالق شـهروندي  )1391هاشـمیان فـر و عجمـی،    (، بررسی فرهنگ شهروندي )1394استخواه، فر(

به اخالق  یگاهآکه  وهش به شرح آمده است، نشان می دهندژو موارد دیگرکه در پیشینه مطالعاتی این پ) 1391

ـ یو ع یدرابعاد ذهن يربا موانع ساختا ایمحقق نشده و  رانیدرجامعه ا يو رفتار منطبق بر اخالق شهروند در  ین

کارگزاران  ،ناهمگون باشد یزبان، فرهنگ، اخالق و عادات طبقات اجتماع یوقت. استشدن مواجه بوده  نهینهاد

تـوان جلـب    ،جـه یدر نت .قاطع ملت، زبان مشترك و فرهنگ واحـد ندارنـد   تیمردم و اکثر يدر جذب توده ها

و  رانیـ در ا یانقـالب مردمـ   کیـ  جـاد یروشـنفکران در ا  ییم توانااصوال راز عد. نخواهند داشت اعتماد آنان را

 يو تـوده هـا   انیـ غرب گرا يروشنفکر انیمدع نینبودن فرهنگ و زبان مشترك ب ،جهان ياز کشورها ياریبس

لذا شناخت جایگاه موانع ساختاري در عـدم تحقـق اخـالق  شـهروندي و     ). ). 1378فرهنگ کوثر، (مردم است

سرمایه هاي انسانی و فرهنگی و ملی محسوب می شوند، موضوع اصلی این پژوهش قـرار  مدرن در جوانان که 

  .دارد

  پژوهشسواالت و اهداف 

 : هدف کلی پژوهش حاضر عبارت است از ،با در نظر گرفتن مالحظات فوق

  سـال در شـهر    29سال تا  18شناسایی موانع عمده ساختاري تعهد به اخالق شهروندي در بین جوانان

  ؛تهران

  سـال در   29تـا   18ي ساختاري با تعهد به اخالق شـهروندي در جوانـان   محدودیت هاشناسایی رابطه

  ؛شهر تهران

 شناسایی رابطه ساختار هاي فرهنگی و اجتماعی با تعهد به اخالق شهروندي در بین جوانان .  

تـوانیم   از آن استنباط کنیم می را تحقیقی اي مسئلهاگر بخواهیم اهداف این تحقیق را به سواالتی تبدیل کنیم یا 

تعهد به ) ارزشی عملی، نگرشی و(در ابعاد ) ارزشی -یفرهنگ ابعاد(ي ساختاري ذهنیمحدودیت هایا آ: بگوییم

عملـی،  (ساختار هاي عینی نظام شخصیتی، در ابعـاد   اخالق شهروندي در بین  شهروندان تهرانی تاثیر دارد؟ آیا
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بـین سـاختار هـاي عینـی نظـام       آیـا  تهرانـی تـاثیر دارد؟   جوانانهروندي تعهد به اخالق ش)  ارزشی نگرشی و

تعهـد بـه اخـالق    )   ارزشی عملی، نگرشی و(م اجتماعی در ابعاد نظا ، نظام شخصیتی و)نظام اقتصادي(زیستی

  تهرانی  تاثیر دارد؟  جوانانشهروندي در 

 پژوهشفرضیه هاي 

  فرضیه اصلی 

رابطه معناداري وجـود   جوانان تعهد به اخالق شهرونديو میزان ) ذهنیعینی و (محدودیت هاي ساختاريبین 

 .دارد

  

  فرضیه هاي فرعی

  عملـی، ارزشـی و نگرشـی   (در ابعـاد   جوانـان تعهد به اخالق شـهروندي   و میزان نظام اجتماعی بین  (

 .داردرابطه معناداري وجود 

  جوانان)عملی، ارزشی و نگرشی(بعاد در ا جوانانتعهد به اخالق شهروندي و میزان  نظام فرهنگی بین 

  .دارد رابطه معناداري وجود 

  عملــی، ارزشــی و (در ابعــاد   جوانــانتعهــد بــه اخــالق شــهروندي و میــزان  نظــام شخصــیتی بــین

  .دارد رابطه معناداري وجود  جوانان)نگرشی

  عملـی، ارزشـی و   (در ابعاد  جوانانتعهد به اخالق شهروندي و میزان  ) نظام اقتصادي(زیستینظام بین

 .دارد رابطه معناداري وجود)  نگرشی

  چارچوب نظريمبانی و 

 متفـاوتی  هـاي  واقعیـت  بـا  را آدمـی  کنـونی،  درجهان اطالعات انبوهی انسانی، دنیاي پیچیدگی و وسعت       

 تـا  باشـد  مـی  مشخصـی  نظري چارچوب نیازمند خاص هاي پدیده این از بخشی شناخت که نمایند می روبرو

 یـک  ارزش. یابـد  رهـایی  سـردرگمی  از و بپـردازد  هـا  واقعیـت  وتبیـین  شـناخت  به خاص اي زاویه از محقق

 ساختاربندي خود ذهن در را تحقیق سوال و ها فرضیه ،آن از استفاده با محقق که است این در نظري چارچوب

 نظـري  چـارچوب  یک با که شوند می وتوصیف تحلیل سازماندهی، آسانتر وقتی تحقیق نتایج که زیرا کند، می

 اسـت،  تحلیلـی  -توصیفی تحقیقات جمله از نیز پژوهش این که آنجا از جهت همین به. باشند داشته سازگاري

 و سعى دجوو با. شـوند  طراحـی  آن برمبنـاي  تحقیـق  فرضـیات  که دارد خاص تئوریکی چارچوب یک به نیاز



٦ 
 

 ت،قااو گاهى ماا ،میگیرند رکا به دخو ىعضاا دنکر جتماعىا در جامعه نگوناگو ىبخشها که نىاوافر شتال

 رت،صو ینا در. میکنند عمل آن فبرخال یا و میکنند عمتناا جامعه ىهابچورچا و هاارزش شپذیر از ادفرا

  .ددمىگر مشکل رچاد دخو ىعضاا به فرهنگى عناصر و هاارزش لنتقاا در و دمیشو رىبىهنجا رچاد جامعه

 بـا  لیبرالیسـم  مکتب به توان می، اند پرداخته شهروندي اخالق موضوع به شناسی جامعه در که مکاتبی جمله از

 هـا  مسـئولیت  و حقـوق  بـین  تعـادل  هاي تئوري ها، برمسئولیت تکیه با گرایان اجتماع مکتب حقوق، بر تاکید

 موانـع  و هـا  محـدودیت  بـه  اشاراتی همگی که کرد اشاره فوکو میشل مدرن پست و )مدنی خواهان جمهوري(

  .گردد می ارائه نظري چارچوب پارسونز نظریه بر تکیه با تحقیق این در اما ،دارند شهروندي القاخ ساختاري

      پدیـد  مـدرن  شـهرهاي  در کـه  مـدنی  و شـهروندي  اخالق. داشت تاکید مدنی اخالق از خاصی نوع بر دورکیم

 بـه  تنها شهروندي طوالنی هاي مدت براي ،هابرماس نظر از. است مبتنی فردگرایی از اي ویژه شکل بر ،آید می

 توجه ضرورت آن، برطبق. است مدنی حقوق در خاص معناي داراي امروزه لیکن بوده، سیاسی عضویت معناي

 تجسـم  وظـایف  و حقوق در مشترك جامعه به نسبت تعهد اندازه به آنها مشروع منافع شناخت و دیگر افراد به

 کـه  یافـت  خواهـد  رشد جوامعی در تنها افراد اخالقی رهايباو است معتقد هابرماس راستا، این در. است یافته

 هنجارهـاي  و ارزش هـا  دربـاره  نظـر  اتفـاق  و یرنـد گ قرار ارزیابی و نقد مورد فرهنگی و اجتماعی هنجارهاي

 بـه  خردمندانـه  و آزاد گوي و گفت امکان باید هابرماس نظریه بر بنا. باشد مبتنی ارتباطی عقالنیت بر اجتماعی

 تجلـی  و بروز امکان عمومی، حوزه در. آید وجود به مدنی جامعه در فرهنگی و سیاسی اقتصادي، هسلط از دور

 سـلطه  از دور و آزاد ارتباط و گفتمان  خودیابی، واسطه به و کند پیدا را خود هویت فرد و شود فراهم خودیابی

 و ارزش هـا  نسـبی  وفاق به آنها میان برخورد و عقاید و ها ذهنیت ریزي برون با افراد شرایط این در. گیرد  شکل

    )1380 عبداللهی،.(یابند می دست هنجارها

/ تربیتـی  و آموزشـی  هـاي  سیسـتم / دوسـتان  گـروه / خـانواده  نهاد: از اعم( پذیري جامعه هاي مکانیزم وجود    

/ درونـی  کنتـرل : از اعم(  اجتماعی فشار و کنترل هاي مکانیزم نیز و)  گروهی هاي رسانه/ اجتماعی هاي سازمان

 شـهروندي  بـه  شهروندان نگرش شدن درونی براي ی،یعقال و منطقی ریزي برنامه و هماهنگی با) بیرونی کنترل

  .است ضروري و الزم گفتگویی،

 شهروندي درباره وي هاي دیدگاه. است شهروندي پدیده ،پارسونز مطالعه و تحقیق موضوعات ترین مهم از      

 شـکل  در اجتمـاعی  و فرهنگی عناصر براي پارسونز. است پذیرفته تأثیر مارشال .اچ .یت هاي اندیشه و کارها از

. کرد بسیاري تالش "ساختی کارکردگرایی" مکتب ترویج در و بود قائل اي عمده نقش اقتصاد و سیاست گیري
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 از سیاسـی  و اقتصـادي  اجتماعی، فرهنگی، ابعاد در محدودکننده هاي ساختاري مطالعه دلیل به پژوهش این در

  .  است شده استفاده )ساختاري موانع و ها محدودیت( مستقل متغیر تبیین در پارسونز اجیل نظریه

 از و دهد می قرار توجه مورد را اجتماعی هاي پدیده نتایج و کارکردها سو یک از ،ساختی کارکردگرایی تئوري

 روابـط  از که ساخت هر. است ناظر اجتماعی نظام کل و جامعه عناصر بین تداوم و پایدار رابطه بر ،دیگر سوي

 کـارکردگرایی  ،بنـابراین . دارد تناسـب  اجتماعی نظام در کارکردها سلسله یک با ،شود می تشکیل پایدار و ثابت

 و خود جاي در یک هر که عناصري داراي را جامعه که اي کارکردگرایی یکی :گیرد می الهام منبع دو از ساختی

 پدیـده  آن در کـه  اي ساختارگرایی دیگري و کند می تلقی دارند، ضرورت نظام کل در و کنند می کار خوبی به

 عامـل  واسـطه  به مجموعه اجزاي ،حالت این در. شود می تحلیل جامعه ساخت کیفیت طریق از اجتماعی هاي

 تامین در ار اجتماعی نظام دوام شرط ،ساختی کارکردگرایی. هستند پنهانی و پیوسته ارتباط و اتصال در ساختی

 و تعـین  اجتمـاعی  نظـام  کارکردي هاي ضرورت حسب بر نیز ساخت هر و داند می جامعه اساسی کارکردهاي

 بـین . اسـت  کرده تعریف شهر در ساختاري مؤلفه یک عنوان به خودرا که است کسی ،شهروند. یابد می تشکیل

 شـهر . دارد وجـود  شناسـانه  هسـتی  نـد پیو نـوعی  کالنشـهر،  غیرانسـانی  و انسانی غیرمادي، و مادي ابعاد تمام

 شـهروندان  کـه  این شرط گوید می ساختاري دیدگاه. شود می قلمداد ها سرمایه تراکم و ها تخیل از اي مجموعه

 ساختاري در و کنند رعایت را حقوق و رسانند ظهور منصه به را شهروندي اخالق جویانه مشارکت و مسئوالنه

 تغییر را اقتصادي و سیاسی اجتماعی، ساختارهاي که است این نمایند، ایجاد مسال انسانی روابط کالنشهر، نام به

 نگـاه  نـوعی  بـر  مبتنی سیاسی ساختار ببریم، بین از سازمانی و مدیریتی نظام در را اجحاف احساس مثال ؛دهیم

 آزادي و تعـدال  شود، اصالح حقوقی قوانین شود، دگرگون اجتماعی ساختار باشد، ساالرانه شایسته و منصفانه

  .برویم شهروندي رفتار تغییر سراغ به بعد و شود بیشتر اقتصادي هاي فرصت یابد، تحقق

 پایـدار  و پـذیر  امکـان  سـاختارها،  در تغییـر  از پـیش  را شهروندان در تغییر امکان کمابیش رویکرد، این         

 هاى گروه یا افراد میان که گویند مى پایدارى تقریباً و ثابت نسبتاً مناسبات و روابط به اجتماعی، ساختار. داند نمی

 در. باشد برقرار اند، آمده گرد فرهنگى هنجارهاى و ارزش ها از مشترکى مجموعه تحت که جامعه یک اجتماعى

 جامعـه  یـک  مختلف طبقات و ها گروه افراد، میان که است ىیپیوندها و روابط مجموعه اجتماعى ساختار واقع،

. یابـد  مى تنظیم و ترتیب روابط این براساس جامعه آن در فرهنگى یا اجتماعى رفتارهاى و نهادها و است برقرار

 و هـا  گـروه  ها، نقش ها، پایگاه: از است عبارت نآ مهمترین که است عناصري داراي اجتماعی ساختار بعالوه،

 تغییر قابل راحتی به و اند گرفته شکل تاریخی فرایند یک طی در ساختارها این که داشت نظر در باید اما. نهادها

 تغییـر  دور انـداز  چشـم  یـک  در و تـاریخی  فراینـدي  در سـاختارها،  تمـدنی  و تاریخی پنهان هاي ریشه. نیستند
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 اتفـاق  شهروندان رفتارهاي و ها ذهنیت در تغییر ساختارها، تغییر با ندارد وجود تضمینی که این ضمن -یابند می

  .بیفتد

 شـکل  در جامعـه  در محیط نقش و وسایل و هدف رابطه مطالعه به اجتماعی کنش نعنوا به اجتماعی رفتار     

 بـا  را افـراد  متفـاوت  هاي انتخاب دالیل سپس کنش بودن ارادي ابتدا پارسونز. پردازد می اجتماعی کنش گیري

 و اهنجارهـ  اهمیـت  بـر  تاکید با گاه آن و دهد می قرار بررسی مورد زیستی و محیطی هاي محدودیت به توجه

  .پردازد می اجتماعی کنش تبیین به ها انسان اعمال و اهداف تعیین در ها ارزش

 در او نظریـات  .دارد اختصـاص  هـا  ارزش و اقتصاد سیاست، شخصیت، تحلیل به پارسونز آثار از مهمی بخش

 و زش هاار پایداري ،ارزش ها شدن درونی تربیت، و تعلیم: (فرهنگی زمینه -الف :شوند می مطرح زمینه چهار

 زمینـه  -ج ؛)همـاهنگی  و وحـدت  انسجام، شدن، اجتماعی: (اجتماعی زمینه -ب ؛)کارکردخانواده شدن درونی

  .)رفاه و آسایش نیازها، رفع: (زیستی زمینه -د ؛)نگري آینده زندگی و هاي مهارت(شخصیتی

ـ  امـا  اسـت،  واحـد  عملی انسانی امر واقع در گرچه         سیسـتم  چهـار  عنـوان  بـه  را عمـل  هـاي  زمینـه  دبای

 چهـار  ایـن  .گرفت نظر در) شخصیتی(روانی و) پذیري جامعه(اجتماعی ،)اقتصادي(زیستی ،)ها ارزش(فرهنگی

 کـه  تـر  عمـومی  سیسـتم  یـک  تحـت  را آنها توان می و هستند تداخل و پیوستگی داراي ،تمایز عین در سیستم

 کـه  انـد  شـده  بنـدي  رتبـه  طوري بلکه ،نیست یافق شکل به ها سیستم این ارتباط. داد قرار ،است عمل سیستم

 سیسـتم  و را روانـی  سیسـتم  اجتمـاعی،  سیستم ترتیب به و کند می کنترل را اجتماعی سیستم فرهنگی، سیستم

 ؛باال به پایین از ،نیرو لحاظ از و باشد می پایین باالبه از ،اطالع لحاظ به بندي رتبه این. را سیاسی سیستم ،روانی

 عـالی  رتبه ،رابطه این در .نیروست بیشترین داراي زیستی سیستم و اطالع بیشترین داراي هنگیفر سیستم ،یعنی

 نهـادي  طریـق  از ،هسـتند  کلـی  خصیصه داراي که فرهنگی عناصر. کند می کنترل را خود از پس هاي رتبه تر،

 عنصـر ( عـدالت  کلی ارزشبه عنوان مثال، . آیند می در قاعده و هنجار شکل به اجتماعی سیستم قالب در شدن

 نهادي همان ساخت .یابد می عملی تحقق اجتماعی سیستم قالب در و شود می نهادي ییقضا نظام در) فرهنگی

 داراي کـه  اجتمـاعی  نظـام  عناصـر . باشد می پایدار نسبتا خصوصیات داراي و است فرهنگی کلی عناصر شدن

        مشـخص  را سیاسـت  مطلـوب  گیـري  جهـت ( هـا  ارزش:شـوند  مـی  تقسیم دسته چهار به هستند دوام و ثبات

 هـا  نقـش  و )گیـرد  مـی  شـکل  هـا  اندیشه و ها ارزش برگرد( اجتماعات ؛)رفتار الگوهاي( هنجارها ؛)کنند می

 توانـد  می عوامل این مجموعه است بدیهی )478:1374ریتزر،( .)اجتماعات در افراد شرکت و عضویت اشکال(

) پژوهش این وابسته متغیر( شهروندي اخالق جمله از اجتماعی يها کنش گیري جهت  حتی و گیري شکل در
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      ارائـه  خـود  اي جامعـه  نظـام  اسـاس  بـر  را شهروندي نظري الگوي پارسونز. باشد داشته اي کننده تعیین نقش

  . دهد می

ـ  ؛اسـت  سویه دو جامعه فرهنگی حقوقی و سیاسی، اقتصادي، هاي نظام و شهروندان میان رابطه  کـه  طـوري ه ب

 نقـش  بـر  نظـري  الگوي این در اصلی تاکید. هستند متقابل وظایف و حقوق داراي هم به نسبت ارتباط، طرفین

 تـاریخی  تکـوین  نیـز  و شـهروندي  مفهوم تعریف در کلیدي هاي مؤلفه از که است شهروندي وظایف و حقوق

 در پارسـونز  و تاسـ  اهمیـت  حـائز  شـهروندي  مباحـث  در که دیگر اي نکته. است مدرن جامعه در شهروندي

 احـزاب  ها، اتحادیه ها، باشگاه ها، انجمن از متشکل مدنی جامعه است، کرده اشاره آن به جوامع تکاملی خطوط

 مدنی جامعه الینفک جزو شهروندي. شود می محسوب شهروندان و دولت میانجی و حائل که ستا آن نظایر و

 را اجتمـاعی  هـاي  عرصـه  تمـام  در داوطلبانه و جمعی مشارکت امکان که شود می محسوب آن تشکیل مبناي و

ـ  الگـویی  هـاي  متغیر اساس بر تحوالت جهانی، و عام هنجارهاي گسترش در. سازد می فراهم  بسـط  صـورت ه ب

 مساوات و اکتسابی معیارهاي جمعی منابع گسترده و جانبه همه روابط عاطفی، طرفی بی گرایی، فرد گرایی، عام

 معنا مدرن جوامع داري سرمایه نظام با ارتباط در پارسونز نظریه در شهروندي ،رتیبت این به. آید می پدید طلبی

  ) 33:1383 ،حسینی نجاتی. (است دار

 فردي و اجتماعی هاي آگاهی گرفتن فزونی زیرا ،است مطرح حاد صورت به امروز اجتماعی هاي نابرابري      

 هـاي  انسـان  بـه  را توانایی این دورنگري، امکان نیز و حال و گذشته در بشري جوامع زندگی وضع از اطالع و

).  220: 1388 اللهی، سیف( دنکن تالش آن رفع در و دنبپرداز فوق هاي نابرابري تحلیل به که است داده امروزي

 -اقتصـادي  توسـعه  ماهیـت  و رونـد  و اجتمـاعی  نظـام  سـاختار  در ریشه ایران در اجتماعی مشکالت و مسائل

 ایران کنونی اجتماعی مشکالت و مسایل ،واقع در. دارد ایران اخیر دهه چند ویژه به شتهگذ هاي سده اجتماعی

 اجتمـاعی،  اقتصـادي،  جمعیتـی،  اي، منطقـه  هـاي  بحران صورت به و رفته فراتر عادي اجتماعی مسایل حد از

 سـیف ( اسـت  دهدا قرار تهدید مورد و تضعیف گوناگون ابعاد در را اجتماعی نظام و درآمده سیاسی و فرهنگی

 ظهـور  نتیجـه  پارسـونز  نظـر  از کلمـه،  کامل معناي در شهروندي گفت توان می مجموع در). 90: 1386 اللهی،

 که است عقالنیت و شدن سکوالر شدن، شهري نظیر سنتی جامعه در تغییرات آمدن پدید یا مدرن داري  سرمایه

 که است سیاسی عامل یک نیازمند مدرن شهروندي" ،پارسونز دید از. آوردند فراهم آن رشد براي مناسبی بستر

  )1380: 33حسینی، نجاتی.( "نشود مقید و محدود جنسیت و قدمت تولد، هاي گرایی خاص با دیگر

 بـر  مبتنـی  مدنی جامعه نیز و اکتساب ارزشی، طرفی بی گرایی، عام الگویی هاي متغیر دادن قرار مبنا با پارسونز

 و اجتمـاعی  عضـویت  به معطوف اجتماعی کردار نوعی عنوان به شهروندي از تصویري ،مدنی و عرفی قرارداد
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 عقالنیـت  بـر  تاکیـد  پارسونزي و دورکیمی وبري، شهروندي طرحدر  ،مجموع در. کرد عرضه اجتماعی انسجام

 هـدف  بـا  جامعـه  اعضاي تمامی اجتماعی تعلق و مشارکت مدنی، اجتماعی تعهد و عضویت است، شده عرفی

 آن سیاسـی  معنـاي  به لیبرالی و دموکراتیک گیري جهت نوعی از و است مدرن اجتماعی نظم و انسجام تقویت

  . است برخوردار

 گـرد  آن در کـه  اسـت  جمعـی  و یکـدیگر  به اعضا تعهد از اي مقوله ،اي جامعه اجتماع پارسونز دیدگاه از       

 در. باشـد  جامعـه  مشـترك  يارزش ها ابقمط باید انجمنی ساختار ،وضعیتی چنین آمدن وجود به براي. اند آمده

 عالیق با منافعشان و عالیق و دارند مشترك يارزش ها که زیرا ،کنند می پیدا تعهد یکدیگر به اعضا صورت این

 ،اجتمـاعی  اعتمـاد  کـه  اسـت  نظـام  خرده چهار داراي پاسونز اجتماعی سیستم. است ارتباط در دیگران منافع و

 سـازگاري،  و انطباق کارکردهاي شامل که است فوق نظام خرده چهار از یک هر اجتماعی کارکردهاي از تابعی

 پارسـونز  نظـر  از. شـود  مـی  الگو نگداشتن و حفظ نهایت در و نظم و همبستگی و انسجام هدف، به یابی دست

   عیاجتمـا  نظـم  و امنیـت  پاسداران و ازحافظان چهارگانه هاي نظام خرده در پول و زور تعهد، اندیشه، نمادهاي

 با همراه اجتماعی نظم کنند، عمل خود وظایف به کنش هاي نظام اجتماعی نظام هر در که درصورتی  .باشند می

  .شود می بیشتر شهروندي اخالق به تعهد و شود می برقرار جامعه در آرامش و امنیت
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  الگوی نظری

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

محدودیت ھای 

 ساختاری

تعھد بھ اخالق 

 شھروندی

 نظام اجتماعی

وحدت و 

 مانسجا

ھماھنگی 

 درون شھری

 نظام فرھنگی

 تعلیم و تربیت

درونی شدن 

 ارزش ھا

پایداری 

 ارزش ھا

کارکرد 

 خانواده 

نظام 

 شخصیتی

 مھارت زندگی

 تحقق اتظارات

 آینده نگری

 آسایش و رفاه

 نظام زیستی

 عملی

منافع فردی 

 و جمعی

سازگاری با 

 محیط

امنیت 

 اجتماعی

بھداشت 

 محیط

 مسئولیت پذیری

 نوع دوستی

 صداقت

 نگرشی

قانون 

 مداری

احترام بھ 

 قانون

 امانت

تالش برای 

 ارتقا رفاه

 آگاھی

 ارزشی

 عدالت خواھی

 پذیرش گفتمان
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  شناسی پژوهشروش 

جمع آوري اطالعات از طریق پیمایش با مراجعه مستقیم بـه  . این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی و علّی است

 .ه خانوارهاي ساکن در شـهر تهـران صـورت گرفتـه اسـت     سال 29تا  18خانه هاي مسکونی و مصاحبه با افراد 

 ،همچنین. پژوهش ، مقطعی می باشداین از نظر زمانی، . خرد است ،فرد و سطح تحلیل ،واحد مشاهده ،بنابراین

صورت گرفته، میزان ژرفایی از نوع پهنانگر اسـت و  ) شهروندان تهرانی(از آنجا که مطالعه روي جمعیتی وسیع 

ري پژوهش حاضر کـه از آن نمونـه اي نمایـا و    جامعه آما. با در نظر گرفتن معیار کاربرد از نوع کاربردي است

کـه طبـق   اسـت   1395خانوارهاي سـاکن در شـهر تهـران در سـال     جوانان معرف به دست می آید، شامل کلیه 

 ابـزار گـردآوري داده در   .نفر به دست آمد 718حجم نمونه . دخانوار می باش 2597731، 1390سرشماري سال 

باشد که پس از بررسی اعتبار و قابلیت اعتمـاد، بـه کـار گرفتـه شـده      این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می 

جهـت سـنجش رابطـه میـان متغیرهـا       ، رگرسیون و تحلیل مسـیر براي آزمون فرضیات از آزمون پیرسون .است

  .استفاده شده است

  بررسی پایایی متغیر وابسته تعهد به اخالق شهروندي

  عهد به اخالق شهرونديمتغیر وابسته تمیزان آلفا کرونباخ  :1 جدول

  اندازه آلفا  تعداد سوال  تعداد گویه تعهد به اخالق شهرونديمتغیر

  80/0  11  4  عملی

 78/0  12  6 نگرشی

  76/0  6  2  ارزشی

  

  مستقل محدودیت ها و موانع ساختاريبررسی پایایی متغیر 

  و موانع ساختاري محدودیت هامتغیر مستقل میزان آلفا کرونباخ : 2جدول 

  اندازه آلفا  تعداد سوال  تعداد گویه  ي ساختاريمحدودیت هاو  موانع

  80/0  36  5  ساختار نظام اجتماعی

 78/0  6  4 ساختار نظام فرهنگی
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  84/0  13  3  ساختار نظام شخصیتی

  %74  6  4  زیستیساختار نظام 

  

  تعهد اخالقی شهرونديشاخص هاي 

، مورد سنجش قرار گرفته است که در بعـد عملـی  بعد عملی، نگرشی و ارزشی  3تعهد به اخالق شهروندي در 

منافع فـردي و جمعـی، قـانون    مولفه هاي  بعد نگرشیدر  ،سئولیت پذیري، نوع دوستی و صداقتممولفه هاي 

رابـري  مولفـه هـاي ب  مداري، احترام به قوانین، امانت داري ، تالش براي ارتقاي رفاه و آگاهی و در بعد ارزشی 

  .نفی خشونت مورد مطالعه قرار گرفته استخواهی و پذیرش گفتمان و 

  ي ساختاريمحدودیت هاموانع و شاخص هاي 

  نظام اجتماعی 

قواعد جبر گراي زیستی  ،و به محض تولید اصل  بازتولید ذهن کنشگران هستندمتشکل است از عناصري که ح

 -در حد مرزهـاي ارزشـی   را بر کنشگران تحمیل می کنند و بدین سان آزادي عمل و انتخاب و اراده کنشگر را

موانع شکوفایی و تغییرات اجتماعی  اغلبرزهاي محدودیت زا که این م. دناعتقادي شایع خود محصور می نمای

و همـاهنگی  وحدت و انسجام : نظام اجتماعی مطرح می شوند که عبارت اند از  به عنوان شاخص هاي ،هستند

  .درون شهري

ارزش هـاي مشـترك    ارزش هاي مشترك فرهنگـی و ی، ارزش هاي مشترك اجتماع(وحدت و انسجام .1

  )سیاسی

 اعتماد تعامل، همنوایی و( اجتماعی ارزش هاي مشترك( 

 مذهب نندگرایی فرهنگی، آمیختگی فرهنگی وهما( ارزش هاي مشترك فرهنگی( 

 عدالت آزادي، مشارکت و(هاي مشترك سیاسی  ارزش( 

 )قومیتی خرده فرهنگ هنجارهاي اجتماعی و(هماهنگی درون شهري .2

 منزلت اجتماعی آداب و سنن و( هنجارهاي اجتماعی( 

 باور به اصالت هویت قومیتی مناسبات قومیتی و( ده فرهنگ قومیتیخر(  

  

  نظام فرهنگی
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گیـري کنشـگران،   هاي جهـت  داند که هدف را نظام الگو دار و سامانمندي از نمادها می یفرهنگنظام پارسونز  

  . گیردخصیتی و الگوهاي نهادمند نظام اجتماعی را در بر میجنبه هاي ملکه ذهن شده نظام ش

پارسـونز   .شود از خصلت نمادین ذهنی فرهنگ ناشی می ،قابلیت انتقال و اشاعه فرهنگ از نظامی به نظام دیگر

 .باشـند می "شگردهاي یکپارچه کننده و حاکم بر نظام کنش"رسد که معیارهاي اخالقی همان  به این نتیجه می

یــان (نامــدفرهنــگ یــک نظــام مســلط اســت و او خــود را یــک جبرگــراي فرهنگــی مــی ،ریـه پارســونز در نظ

  .شاخص هاي این متغیر حفظ الگو و جامعه پذیري است). 250:1378کرایب،

 )کارکرد خانواده تعیلم و تربیت و(: جامعه پذیري .1

  )پایدراي ارزش ها رونی شدن ارزش ها ود(حفظ الگو ،  .2

  

  نظام شخصیتی

است؛ یعنی در  4یابی به هدفکارکردش دست )نظام سیاسی خرده: تر تر و کلّیدر سطح باال(ام شخصیتی نظ   

 ها پرورده شده و اي از سایر نظام این نظام در لفافه .تدر روند پیگیري و کسب منافع اس اهداف پی تحقق

تجربه زندگی شخصی به یک با این همه به جهت پیوندهایش با ارگانیسم خود و بی همتایی  .گیردشکل می

نظام سازمان یافته اي از جهت گیري و انگیزش کنش "پارسونز شخصیت را . شود نظام مستقل تبدیل می

تمایالت نیازي را مهمترین واحدهاي انگیزش کنشی و عنصر  ،پارسونز و شیلز. "کنشگر فردي می انگارد

ها همان  کشش براین باورند کهنند و داجدا می ها آنان تمایالت نظامی را از کشش .داند سازنده شخصیت می

شاخص هاي ). همان منبع(می باشد "سازدنی که کنش را امکان پذیر میانرژي جسما"هاي فطري و  گرایش

  .آینده نگري و مهارت زندگی، تحقق انتظارات: از نداین متغیر عبارت ا

 )عی، آرمان گراییتوانائی اجتماعی، هوش اجتماعی، سازگاري اجتما( مهارت زندگی؛ .1

 )اراده، اختیار، تقدیرگرایانه( منابع انتظارات) مادي و فرامادي: نوع انتظارات: (تحقق انتظارات .2

 )فقدان برنامه، محدودیت دانش تجربی یا عدم آگاهی: (آینده نگري .3

  نظام زیستی

و کار دستیابی  که ساز این متغیر اشاره به تمام عناصر موجود در ساختار اجتماعی، اقتصادي و سیاسی دارد  

در مطالعه این نظام در بستر جامعه مدنی و عاملیت شهروندان در . به هدف  را براي کنشگران میسر می سازند

این پژوهش شاخص هاي سازگاري با محیط، آسایش و رفاه شهروندان، امنیت اجتماعی و بهداشت محیط 

اخص انطباق پذیري و سازگاري با محیط است که این متغیر در بردارنده ش. مورد سنجش قرار گرفته است

این شاخص با گویه هاي آسایش و رفاه، امنیت . طبق نظریه پارسونز به خرده نظام اقتصادي اشاره دارد

                                                           
Goal Attainment . ٤
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محدودیت هاي ساختار اقتصادي را در تعهد به اخالق  ،اجتماعی، بهداشت محیط و سازگاري با محیط

  .ده استشهروندي مورد بررسی و مطالعه قرار دا

 زار، سـازمان هـاي عمـومی غیـر دولتـی و     خـانواده، بـا   حمایت هاي اجتمـاعی شـامل  (آسایش و رفاه  .1

 )موسسات خیریه

 )عدم ترس از تهدیدهاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی(امنیت اجتماعی .2

 )منابع غذایی سالم سالم و محیط زیست(بهداشت محیط .3

  )آب و هواي سالم(سازگاري با محیط .4

   هشي پژویافته ها

  آمار توصیفی

  :مدآشرح زیر به دست  به ه تهرانیسال 29تا  18 موقعیت اجتماعی و اقتصادي شهروندان

 درصد 1/69و  مجرددرصد از پاسخگویان  8/23  .هستند مرد  درصد 4/49و  زندرصد از پاسخگویان  6/50 

درصد فوق 9/26یسانس، لدرصد  8/18تا دیپلم و زیر دیپلم و از پاسخگویان  درصد 4/33 .هستند متاهل

در از پاسخگویان  درصد 16 .سال است 24میانگین سن پاسخگویان  .دنمی باش دکتري درصد 2/5لیسانس و

در مرکز تهران   درصد 9/25در غرب و  درصد9/18در شرق،  درصد6/16در جنوب، درصد   6/22شمال ،  

  .زندگی می کنند

  و موانع ساختاري محدودیت هاابعاد متغیر مستقل، : توصیف متغیر هاي اصلی تحقیق

 درصد کامال موافق با مانع بودن نظام فرهنگی در تعهد به اخالق شهروندي  3/21، در بعد نظام فرهنگی

 بودند شهروندي اخالق به تعهد در فرهنگی نظام بودن مانع باموافق  درصد از شهروندان 3/27بودند، 

 فرهنگی نظام بودن مانع درصد مخالف با 3/5 درصد مخالف و 2/14حد متوسط و درصد در 9/31، 

 . بودند شهروندي اخالق به تعهد در

  ،اخالق به تعهد در اجتماعی نظام بودن درصد کامال موافق با مانع 1/33در بعد نظام اجتماعی 

درصد مخالف  7/5د در حد متوسط، درص 7/23درصد از شهروندان موافق،  6/29بودند،   شهروندي

 2/2. بودند شهروندي اخالق به تعهد در اجتماعی نظام بودن مانع درصد کامال مخالف با 6/7و 

 .درصد از پاسخگویان به مجموعه سواالت این متغیر پاسخ ندادند

 اخالق به تعهد در شخصیتی نظام بودن درصد کامال موافق با مانع 2/2، در بعد نظام شخصیتی 

 اخالق به تعهد در شخصیتی نظام بودن مانع درصد از شهروندان در موافق با 3/28، بودند شهروندي

درصد در حد کامال  3/3در حد مخالف،  9/13درصد در حد متوسط و  0/45، بودند شهروندي
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درصد از پاسخگویان به  2/7. بودند شهروندي اخالق به تعهد در شخصیتی نظام بودن مانع مخالف با

  .موعه سواالت این متغیر پاسخ ندادندمج

 8/17  درصد از  1/39، بودند شهروندي اخالق به تعهد در زیستی نظام بودن مانع باموافق درصد کامال

درصد در حد  1/31بودند،  شهروندي اخالق به تعهد در زیستی نظام بودن مانع شهروندان موافق با

 اخالق به تعهد در زیستی نظام بودن مانع الف بادرصد در حد کامال مخ2 /4مخالف و  6/9متوسط و 

 . بودند شهروندي

   نتایج فرضیات

  عملی، ارزشی و (به نظر می رسد نظام اجتماعی در تعهد به اخالق شهروندي جوانان در ابعاد

  .تاثیر دارد)  نگرشی

) r(ی پیرسون طبق آزمون ضریب همبستگ ،در روابط متقابل بین متغیر نظام اجتماعی با متغیرهاى اصلى

تعهد به اخالق شهروندي در ابعاد عملی، نگرشی و (مشاهده گردید که  رابطه بین نظام اجتماعی و 

افرادي که تعامل، همنوایی، اعتماد و مشارکت کمتري در نظام اجتماعی . معنادار بوده است) ارزشی

  .ودندداشتند، کمتر متعهد به اخالق شهروندي در ابعاد عملی، نگرشی و ارزشی ب

  

  آزمون پیرسون فرضیه نظام اجتماعی: 3جدول 

  همبستگی پیرسون

Sig داري سطح معنی  

 جمع کل

 نظام اجتماعی تعهد به اخالق شهروندي

1  

-  

 

066/0  

009/0  

 

  

این آزمـون در فاصـله   . از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است ،ک متغیرهایبا توجه به سطح شبه پارامتر

 05/0است که از سـطح مـورد نظـر     Sig=  009/0داري برابر  سطح معنی .سنجش شده است ددرص 95اطمینان 

 .داري  تعهد به اخالق شهروندي و نظام اجتماعی دارد از معنی  نشان و کوچکتر است

در نتیجه با توجه . است که نشان دهنده شدت رابطه بین متغیرهاست 066/0میزان همبستگی پیرسون  ،همچنین 

  .شود تایید می H1رد و فرضیه  H0ات جدول، فرضیه به اطالع

  عملی، ارزشی و (به نظر می رسد نظام فرهنگی  در تعهد به اخالق شهروندي جوانان در ابعاد

  .جوانان تاثیر دارد )نگرشی
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مشـاهده  ) r(در روابط متقابل بین متغیر نظام فرهنگی با متغیرهاى اصلى طبق آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

که  رابطه بین نظام فرهنگی و تعهد به اخالق شهروندي در ابعاد عملی، نگرشی و ارزشی معنـادار بـوده    گردید

به ارزش هاي خانواده و اجتماع واقف نبودنـد   ،افرادي که در نظام فرهنگی جامعه پذیري ضعیفی داشتند. است

سنت هاي اجتماعی و خـانواده  و از هنجارهاي مشترك اجتماعی آگاهی نسبی نداشتند، ارزش هاي معطوف به 

کمتـر نسـبت بـه     ،برایشان بی اهمیت بود و به ارزش هایی از قبیل احترام به نماد ها و اسطوره ها پایبند نبودند

 .اخالق شهروندي متعهد بودند

  آزمون پیرسون فرضیه نظام فرهنگی  : 4جدول 

  همبستگی پیرسون

Sig داري سطح معنی  

 

 فرهنگی نظام تعهد به اخالق شهروندي

1  

-  

 

531/0  

000/0  

 

  

این آزمـون در فاصـله   . ک متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده استیبا توجه به سطح شبه پارامتر

 05/0است که از سـطح مـورد نظـر     Sig=  000/0داري برابر  سطح معنی .سنجش شده است درصد 95اطمینان 

 .ه اخالق شهروندي و نظام اجتماعی داردداري  تعهد ب از معنی  نشان و کوچکتر است

در نتیجه با توجه . است که نشان دهنده شدت رابطه بین متغیرهاست 531/0میزان همبستگی پیرسون  ،همچنین 

  .شود تایید می H1رد و فرضیه  H0به اطالعات جدول، فرضیه 

 

  عملی، ارزشی و (به نظر می رسد نظام شخصیتی در تعهد به اخالق شهروندي جوانان  در ابعاد

 .جوانان  تاثیر دارد)نگرشی

مشاهده ) r(در روابط متقابل بین متغیر نظام شخصیتی با متغیرهاى اصلى طبق آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

گردید که  رابطه بین نظام شخضیتی وتعهد به اخالق شهروندي در ابعاد عملی، نگرشی و ارزشی معنـادار بـوده   

عی کمـی در مهـارت هـاي زنـدگی دارنـد، فاقـد          اجتماعی، هوش و توانایی اجتمـا  افرادي که سازگاري. است

ر تاز دانش تجربی حداقلی در آینده نگري هاي زندگی برخوردارند و نوع انتظاراتشان بیشـ  ،برنامه ریزي هستند

  .تعهد کمتري نسبت به اخالق شهروندي داشتند ،ستاتقدیرگرایانه 
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  نظام شخصیتی آزمون پیرسون فرضیه: 5جدول 

  همبستگی پیرسون

Sig داري سطح معنی  

 

 نظام شخصیتی تعهد به اخالق شهروندي

1  

-  

 

429/0  

000/0  

 

  

این آزمـون در فاصـله   . ک متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده استیبا توجه به سطح شبه پارامتر

 05/0است که از سـطح مـورد نظـر     Sig=  000/0داري برابر  سطح معنی .سنجش شده است درصد 95اطمینان 

 .داري  تعهد به اخالق شهروندي و نظام شخصیتی دارد از معنی  نشان و کوچکتر است

در نتیجه با توجه . است که نشان دهنده شدت رابطه بین متغیرهاست 066/0میزان همبستگی پیرسون  ،همچنین 

  .دشو تایید می H1رد و فرضیه  H0به اطالعات جدول، فرضیه 

  

 عملی، (در  تعهد به اخالق شهروندي جوانان در ابعاد ) نظام اقتصادي(یبه نظر می رسد نظام زیست

  .تاثیر دارد)  ارزشی و نگرشی

مشـاهده  ) r(ی با متغیرهاى اصلى طبق آزمون ضریب همبستگی پیرسـون  نظام زیستدر روابط متقابل بین متغیر 

ابعاد عملی، نگرشی و زیستی معنـی دار   به اخالق شهروندي در هدو متغیر تع زیستیگردید که  رابطه بین نظام 

تعهد  ،ونیز افرادي که احساس سازگاري با محیط نداشتند اراي امنیت و رفاه، فقدان اضطرابافراد د. بوده است

  .کمتري نسبت به اخالق شهروندي داشتند

  زیستیآزمون پیرسون فرضیه نظام : 6جدول 

  همبستگی پیرسون

Sig داري عنیسطح م 

 ینظام زیست تعهد به اخالق شهروندي

1  

- 

164/0  

000/0  

 

  

این آزمـون در فاصـله   . ک متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده استیبا توجه به سطح شبه پارامتر

 05/0است که از سـطح مـورد نظـر     Sig=  000/0داري برابر  سطح معنی .سنجش شده است درصد 95اطمینان 

 .داري  تعهد به اخالق شهروندي و نظام شخصیتی دارد از معنی  نشان و است کوچکتر
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در نتیجه با توجه . است که نشان دهنده شدت رابطه بین متغیرهاست 164/0میزان همبستگی پیرسون  ،همچنین 

  .شود تایید می H1رد و فرضیه  H0به اطالعات جدول، فرضیه 

، نظـام شخصـیتی بـا     074/0ش جبري، نظام زیستی با ضریب بتاي یج حاصل از آزمون رگرسیون به رواطبق نت

بیشترین تـاثیر   433/0و نظام فرهنگی با  ضریب بتاي  258/0، نظام اجتماعی با ضریب تاي 218/0ضریب بتاي 

سـن و میـزان درآمـد رابطـه      ،متغیرهاي زمینه اي میان و از ا در تعهد به اخالق شهروندي داشتمحدودکننده ر

  . نداشت) تعهد به اخالق شهروندي(با متغیر وایسته معناداري 

  عوامل موثر بر میزان تعهد به اخالق شهروندي –به روش جبري خروجی رگرسیون چند متغیره: 7جدول 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B  
Std. 

Error 
Beta 

 (Constant) .364 .364 -  1.001  .000 

 0/768 0/295 0/009 0/073  0/021 سن

 0/969 0/39- 0/001- 0/000-  9/40- درآمد

 0/000 6/832 0/258 0/049  0/332 اجتماعی

  زیستی

  فرهنگی

  شخصیتی

-0/313  

1/634 

0/418 

0/150 

0/133 

0/077 

-0/074 

0/433 

0/218 

-2/083 

12/36

6 

5/422 

0/038 

0/000 

0/000 
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  عوامل موثر بر تعهد اخالق شهروندي: 1نمودار 

با ضریب  =sig 010/0طه معناداري بیج حاصل از آزمون رگرسیون به روش جبري، تحصیالت ضمن رااطبق نت

، نظـام اجتمـاعی بـا    218/0، نظام شخصیتی با ضـریب بتـاي    074/0و نظام زیستی با ضریب بتاي  082/0بتاي 

ا در تعهـد بـه اخـالق    بیشترین تاثیر محدودکننـده ر  433/0ضریب بتاي  فرهنگی با و نظام  258/0تاي بضریب 

تعهـد بـه   (سن و میزان درآمد رابطه معناداري با متغیـر وایسـته    ،متغیرهاي زمینه ايمیان و از  شهروندي داشت

  . نداشت) اخالق شهروندي

 مدل تحلیل مسیر عوامل موثر بر میزان تعهد شهروندي : 2نمودار 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

تعھد بھ 

اخالق 

 شھروندی

 سن

 فرھنگی

 اجتماعی

 شخصیتی

 زیستی

B=0/285 

B
=0

/11
3

 

B=0/433 
B= -./074 

B=0/218 

B=0/077 

B=0/374    

B=0/339 

B=0/321 

B=0/321 

تعھد بھ اخالق 

 شھروندی

 نظام شخصیتی

Beta= ٢١٨/٠  

 نظام فرھنگی

Beta=

۴٣٣/٠  

 نظام زیستی

Beta= ٠٧۴/٠  نظام اجتماعی 

Beta= ٢۵٨/٠  

B=0/175 
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   تفسیر

  : توان گفت برمبناي مدل تحلیل مسیر عوامل موثر بر میزان تعهد شهروندي می

به میـزان  (و نظام شخصیتی  )258/0(میزان تعهد به اخالق شهروندي تحت تأثیر مستقیم نظام اجتماعی .1

  . باشد می) -074/0میزان به( زیستینظام  و) 433/0به میزان(، نظام فرهنگی )218/0

و )  077/0بـه میـزان  (و سـن  ) 374/0به میـزان (متغیر نظام اجتماعی تحت تأثیر مستقیم نظام شخصیتی  .2

  .باشد می )315/0به میزان(تعهد به اخالق شهروندي 

و تعهد بـه  ) 113/0به میزان (، سن )175/0به میزان(متغیر نظام فرهنگی تحت تأثیر مستقیم نظام زیستی  .3

  .باشد می) 512/0به میزان (ق شهروندي اخال

به میـزان  (و نظام زیستی) 339/0به میزان (متغیر نظام شخصیتی تحت تأثیر مستقیم متغیر نظام اجتماعی .4

  .باشد می )242/0به میزان (تعهد به اخالق شهروندي و ) 321/0

به میـزان  (ظام اجتماعیو ن) 321/0به میزان (تأثیر مستقیم متغیر نظام شخصیتیمتغیر نظام زیستی تحت  .5

  .باشد می) 242/0به میزان (و تعهد به اخالق شهروندي) 339/0

نظام شخصیتی تحت   .است) 113/0(و سن ) 175/0(نظام فرهنگی تحت تاثیر غیر مستثیم نظام زیستی .6

نظـام زیسـتی تحـت تـاثیر غیـر       .است) 321/0(و نظام زیستی )339/0(تاثیر غیر مستقیم نظام اجتماعی

نظام اجتماعی تحت تاثیر غیر مستقیم   .است) 339/0( و نظام اجتماعی) 321/0(نظام شخصیتی یمقمست

  .است) 077/0(و سن) 374/0(نظام شخصیتی

  تعهد شهرونديمیزان عوامل مؤثر بر تحلیل مسیرِ تأثیر : 8جدول 

 

  بر میزان تعهد شهروندي) βi(انواع تأثیر ضرایب مسیر   

  

عوامل مؤثربر تعهدبه 

  ق شهروندياخال

  

تأثیر 

  مستقیم

مجموع اثرات   اثرات غیر مستقیم  

مستقیم و 

  غیرمستقیم

نظام   نظام اجتماعی

  شخصیتی

نظام   نظام فرهنگی

  زیستی

  سن

  736/0  077/0    -  374/0 -  285/0  نظام اجتماعی

  878/0  -  321/0  -  -  339/0 218/0 نظام شخصیتی

 721/0  113/0 175/0 - -  -  433/0  نظام فرهنگی

 586/0  -  - 321/0 339/0 -074/0 زیستینظام 
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سعی شده درقالب تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر تعهد به اخـالق شـهروندي، بـه ترسـیم نیکـوئی        5طبق جدول 

توان به تاثیر  د به اخالق شهروندي، میترین تأثیرِ بر تعه لذا در بیشترین و قوي. برازش مدل نظري پرداخته شود

، تحصـیالت  )218/0(، نظـام شخصـیتی   )285/0(، نظـام اجتمـاعی   )433/0(مستقیم متغیرهـاي نظـام فرهنگـی    

) 496/0( زیسـتی نظام ) 695/0(، نظام شخصیتی )678/0(و اثرات غیرمستقیم متغیرهاي نظام اجتماعی ) 082/0(

  . اشاره نمود) 19/0(سن و 

  ها در مدل یی برازش دادهتفسیر نیکو

R2( در کل ضریب تعیین تحلیل مسیر  را نشان   0/527عدد  )0/527 =1-0/473 = 

درصد از واریانس میزان گرایش به تعهد به اخالق  7/52این بدان معناست که متغیرهاي مورد بررسی . می دهد

درصد واریانس میزان 3/47و ) دار واریانس تبیین شدهمق=527/0(را تبیین نموده) متغیر وابسته نهایی(شهروندي 

مربوط به متغیرهایی است که در تحقیق پیش بینی نشده ) وابسته نهایی متغیر(گرایش تعهد به اخالق شهروندي 

   ).مقدار واریانس تبیین نشده  0/437= 0/527- 1=(اند 

  بحث و نتیجه گیري

ه ب و  دهد می جهت را شهروندان رفتار که است جتماعیا نظام کل در جاري پدیده یک  ،شهروندي اخالق

 زیرا ،کند می فراهم اجتماعی هاي گروه عناصر مجموعه بین متناسبی و هماهنگ رابطۀ هایی، شاخص واسطۀ

 عمل و جهت بین همگرایی تنها و است ارزشی و هنجاري نظام نوع  یک نیازمند همواره شهري جامعۀ

 اخالق دهد، جلوه طبیعی اجتماعی، نظم یک برمبناي را اجتماعی زندگی اندتو می که اجتماعی هاي سازمان

 و اجتماعی عضویت به معطوف اجتماعی کردار نوعی عنوان به پارسونز نظر در شهروندي. است شهروندي

از جمله وحدت، انسجام و  اجتماعی نظام هاي شاخص در تغییر کمی با موارد این که است اجتماعی انسجام

 . ه استگرفت قرار سنجش مورددر پژوهش مقاله حاضر درون شهري   هماهنگی

 و نگرشی ابعاد از بیش شهروندي اخالق عملی بعد با سواالت این رابطه شدت که بود آن از حاکی نتایج

وحدت و  قبیل از اجتماعی نظام شاخص هاي و گویه هاي مولفه ها گرفت نتیجه توان می لذا .بود ارزشی

ارزش هاي ، )تعامل، همنوایی، اعتماد(ارزش هاي مشترك اجتماعی : از ندفه هاي آن عبارت اکه مول - انسجام

آزادي، (ارزش هاي مشترك سیاسی ، )همانندگرایی فرهنگی، آمیختگی فرهنگی، مذهب( مشترك فرهنگی

 )اعیآداب و سنن، منزلت اجتم( هنجارهاي اجتماعیبا مولفه هاي  هماهنگی درون شهريو  )مشارکت، عدالت

 اخالق عملی بعد در دنتوان می -)مناسبات قومیتی، باور به اصالت هویت قومیتی( خرده فرهنگ قومیتی و

  921/2  19/0  496/0  -  695/0  678/0  862/0  مجموع تاثیرات
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 که اي جامعه در. باشد تاثیرگذار صداقت و نظم، دوستی نوع پذیري، مسئولیتبا شاخص هاي  شهروندي

 از ناشی خطرات معرض در يبستر چنین. داشت صداقت و دوستی نوع انتظار توان نمی ،ندارد وجود همنوایی

  .برد می سر به اخالق ضعف

 مشارکت مدنی، اجتماعی تعهد و عضویت شده، عرفی عقالنیت بر پارسنز و دورکیم نظر از شهروندي طرحدر 

 نوعی از و شده تاکید مدرن اجتماعی نظم و انسجام تقویت هدف با جامعه اعضاي تمامی اجتماعی تعلق و

 معناي در شهروندي ،پارسونز نظر از. است برخوردار آن سیاسی معناي به براللی و دموکراتیک گیري جهت

 سکوالر شدن، شهري نظیر سنتی جامعه در تغییرات آمدن پدید یا مدرن داري  سرمایه ظهور نتیجه کلمه، کامل

 پیش الزمه زیستی نظام در مشارکت و اجتماعی تعهد لذا). 1388حسینی، نجاتی(است عقالنیت و شدن

 امنیت رفاه، و آسایش محیط، با سازگاري قبیل از هایی شاخص با حاضر پژوهش در که است ازهایینی

  . گرفتند قرار مطالعه مورد محیط بهداشت و اجتماعی

 و شدت شهروندي اخالق ارزشی بعد در شده یاد هاي شاخص با زیستی نظام موانع که داد نشان تحقیق نتایج 

 نداشته رفاه از ناشی آرامش و امنیت احساس جامعه در فرد اگر که معناست بدان امر این. دارد بیشتري تاثیر

 .بود نخواهد گفتگو طریق از اختالف فصل و حل و خشم کنترل به قادر اختالفات بروز زمان در ،باشد

 یبدیه. نماید رفتار برابري و عدالت اساس بر تواند نمی نیز جمعی و فردي منافع بین انتخاب در ،همچنین

ه ب ممانعت اخالق بروز از و کند می تقویت بیرونی عوامل به نسبت را درونی خشم ،محرومیت احساس است

 کوشا خواهی عدالت و برابري و اجتماعی رفاه اشاعه در باید داریم اخالق با جامعه انتظار اگر. آورد می عمل

 .باشیم

آزمون همبستگی نیز  و در ق شهروندي داشتی بر تعهد به اخالنظام شخصیتی تاثیر مستقیم ،در تحلیل مسیر

آرمان گرایی بیشترین همبستگی را با بعد  وانایی اجتماعی، سازگاري اجتماعی ونظام شخصیتی با متغیرهاي ت

وانایی اجتماعی، این بدین معناست که ضعف و یا کاهش  شاخص هاي ت .نشان دادعملی اخالق شهروندي 

می تواند بر شدت و کیفیت شاخص  341/0ه اندازه ضریب همبستگی  آرمان گرایی ب سازگاري اجتماعی و

اگر وفاق و سازگاري اجتماعی بین ساختار . هایی از قبیل مسئولیت پذیري، نوع دوستی و نظم تاثیر گذار باشد

بدیهی . را تجربه کندو عامل وجود نداشته باشد، فرد نمی تواند احساس تعلق اجتماعی و متعاقبا نوع دوستی 

ست  فرد غریبه به دلیل حلقه مفقوده اي به نام  ارزش هاي مشترك اجتماعی دچار کاهش تعهد و در نتیجه   ا

  .عدم احساس مسئولیت می شود

بیشترین تاثیر را بر تعهد به اخالق  433/0نظام فرهنگی با ضریب بتاي  ،در نتایج رگرسیون به روش جبري

، ي نظام فرهنگیمحدودیت هاتغییر در متغیر مستقل موانع و  به این معنی که با یک درجه ؛شهروندي داشت

در آزمون همبستگی پیرسون  .درجه تغییر خواهد داشت 433/0متغیر وابسته تعهد به اخالق شهروندي به اندازه 
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منافع فردي و جمعی، احترام به قانون، امانت  نیز نظام فرهنگی با بعد نگرشی اخالق شهروندي با شاخص هاي

  .بود 0/470 شدتبه در رابطه اي  آگاهی و تالش براي رفاه عمومیداري، 

 ."دارد پیوند جهان کلی دستگاه با که است یافته تحقق واقعیات از دستگاهی اخالق" ،دورکیم نظر از        

 هاي انگیزش" گیري پی از غیر مسیري در را بشر و است همبستگی سرچشمه اخالقی امر) 38: همان دورکیم،(

 نظر به. زند می پیوند جامعه بطن در دیگر هاي انسان با را انسان امر این. کند می هدایت "اش پرستانه خود

 را امکاناتی نوین جامعه .است استوارتر اخالقیت ،باشد نیرومندتر و بیشتر پیوندها گونه این قدر هر ،دورکیم

 مبتنی که اجتماعی سازمان پیشین انواع خالف بر. سازد می فراهم اجتماعی تنظیم چارچوب در فردگرایی براي

 همبستگی بر نوین اجتماعی هاي سازمان انواع بودند، جامعه افراد همرنگی خواستار و مکانیکی همبستگی بر

 جوامع در. شود می تأمین مستقل افراد متقابل کارکردي وابستگی طریق از همبستگی این و استوارند ارگانیکی

 )196: همان کوزر،( .آن سرکوب ونه است وابسته افراد، شخصیت فرديِ استقالل به اجتماعی همبستگی نوین،

 عام هاي مسئولیت و حقوق با ملت – دولت یک در افراد منفعل و فعال عضویت شهروندي ،جانوسکی نظر از

 نینویسندگا درزمره توان می را جانوسکی). 1998 جانوسکی،( است برابري از اي وِیژه سطح در معین گرایانه

  . دارد تاکید همزمان طور به شهروندي هاي مسئولیت بر هم و حقوق بر هم که داد قرار

 مورد شهروندي تعهدات و شده تکیه شهروندي حقوق بر بیشتر شهروندي از دربحث است معتقد جانوسکی 

 تعهدات :از دنا عبارت که د،نشو دیده مختلف انواع به توانند می تعهدات ،او نظر از. است گرفته قرار غفلت

 ها، مالیات پرداخت شامل حمایتی تعهدات. محافظت تعهداتو  خدمات عهداتت مراقبت، تعهدات حمایتی،

 تعهدات. باشد می کارکردن ورانه بهره و پربار طور به و بیمه بر مبتنی هاي گذاري سرمایه در کردن شرکت

 بگذارد، احترام دیگران حقوق به شخص یک نکهای به دارد نیاز خود به نسبت و دیگران به نسبت کردن، مراقبت

 پزشکی مراقبت و شغل یک آموزش پیگیري با و دهد تشکیل محبت با خانواده یک و کند نگهداري ها بچه از

 مساعی تشریک واقع در و خدمات از مند بهره استفاده شامل خدمات تعهدات. بگذارد احترام خودش به کافی

 سالمندي، براي بهداشتی مراقبت دهندگان، راي نام ثبت در شرکت از است عبارت که است خدمات در

 اجباري خدمات و پلیس مراقبت نظامی، خدمات شامل حفاظت تعهدات. جوانان خدمت یا جنگ در داوطلبی

 حمایت براي اجتماعی کنش و شدگان مجروح انتقال یا گرم سالح وسیله به ملت از محافظت براي سربازي یا

 این. است تظاهرات یا اعتراضات اجتماعی، خدمات طریق از دموکراتیک سیستم یک چگییکپار از داخلی

 داده قرار مطالعه شاخص عنوان به را شده ذکر تعهدات از اي گزیده فرهنگی نظام يمحدودیت ها در تحقیق

 کارکرد ،)یاجتماع مشترك هنجارهاي از آگاهی و اجتماع و خانواده هاي ارزش از آشنایی(تربیت و تعلیم :است

 ،)اجتماعی هاي سنت به پایبندي( ارزش ها شدن درونی ،)خانواده به جوانان عالقه والدین و به احترام( خانواده

 شکل با اجتماعی بستر تحقق عدم که بود آن از حاکی نتایج). ها اسطوره و ها نماد به احترام(ها ارزش پایداري
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 پذیرش و خواهی عدالت جمله از ارزشی بعد در اخالقی مشکالت بروز به منجر ارزشی فرهنگ چنین گیري

 ارزش انتقال در خانواده وظایف نارسایی و صحیح تربیت و تعلیم عدم لذا. گردد می خشونت نفی و گفتمان

 نتایج این بررسی با. گردد می گفتگویی کنش از اجتناب و سودجویی فردگرایی نفوذ سبب پایدار و سازنده هاي

 به تعهد و مشارکت براي الزم هاي  زمینه شهروندي فرهنگ حوزه ،فرهنگی نظام در همی توان دریافت ک

 تحقیق نتایج به توجه با و است نکرده فراهم شهروندان نگرشی و ارزشی عملی، بعد سه در را شهروندي اخالق

 رسد می نظر به.  بود تحقیق دیگر متغیرهاي از بیش شهروندي اخالق با تعهد در فرهنگی نظام يمحدودیت ها

 ضعف داراي ها ارزش پیداري و ها ارزش شدن درونی ،خانواده کارکرد ،تربیت و تعلیم ابعاد در فرهنگی نظام

آن بپردازد  تمرین و زندگی هاي مهارت آموزش به آنکه از پیش تربیت و تعلیم نهاد ،مثال ه عنوانب. است هایی

 دانش توجه ،دهد پرورش و آموزش اجتماعی وفاق و همبستگی تقویت مسیر در را اجتماعی سازگارهاي و

از سویی  .است خوانده فرا تحصیلی هاي موفقیت سوي و سمت به زیادي حد تا را ها خانواده نیز و آموزان

 سودجویانه و گرایانه منفعت اخالق به را ها خانواده فرهنگ نیز مدرنیته از حاصل فردگرایی رواج ،دیگر

 اخالق به تعهد پیشبرد به ادامه در و نماید می ایجاد جامعه همبستگی در سستگ نیز این که کند می هدایت

 مدرن ترکیب در را اخالق به تعهد توان نمی فضایی چنین آشفتگی در لذا.  رساند خواهد آسیب شهروندي

  .داشت انتظار کنشگران از  شهروندي

 فرهنگی و سیاسی اقتصادي، سلطه از دور بهو  خردمندانه و آزاد گوي و گفت امکان باید ،هابرماس نظریه بر بنا

 ها، دولت عامل سه وسیله به داري سرمایه نظام در عمومی حوزه عنوان با که جایی ؛آید وجود به مدنی جامعه در

 سطوح همه در باید عمومی حوزه. است گرفته قرار تهدید مورد چندملیتی هاي شرکت و جمعی ارتباط وسایل

 عمومی، حوزه در. کنند آغاز آنجا از را تکامل دبای افراد و باشد داشته ظهور امکان عهجام و سازمان خانواده،

 و گفتمان  خودیابی، واسطه به و کند پیدا خودرا هویت فرد و شود فراهم خودیابی تجلی و بروز امکانباید 

 میان برخورد و عقاید و اه ذهنیت ریزي برون با افراد شرایط این در. گیرد می شکل سلطه از دور و آزاد ارتباط

 خواهد ساز سرنوشت و تاریخی کنش ساز زمینه وفاق. یابند می دست هنجارها و ارزش ها نسبی وفاق به آنها

 انسانی و اجتماعی تکامل سوي به و می کند رشد مختلف ابعاد در عقالنیت عام، اجتماعی کنش این در. بود

 به برابر دسترسی هاي فرصت و عمومی حوزه بر خود حلیلت در هابرماس). 1380 عبداللهی،. (رود می پیش

 که جوامعی در تنها افراد اخالقی باورهاي که معنا این به ؛است کرده تاکید "عقالنی گفتمان" قالب در مشارکت

 هنجارهاي و ارزش ها درباره نظر اتفاق و گرفته قرار ارزیابی و نقد مورد فرهنگی و اجتماعی هنجارهاي

  .یافت خواهد رشد باشد، مبتنی ارتباطی عقالنیت بر اجتماعی

پارسونز شهروندي را نتیجه توسعه مدرنیته و دموکراتیک شدن جوامع می داند و اخالق شهروندي را به سه 

مقوله کردار اجتماعی، عضویت اجتماعی و انسجام اجتماعی پیوند می دهد و اخالق شهروندي را با این سه 
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 ،به زعم وي. نهایت به انسجام اجتماعی منجر می شود حساس تعلق می داند که درمقوله کلیدي داراي نوعی ا

ن و را با مقتضیات زما گروه هایی که همچنان بر ارزش هاي کهن خود تاکید و دیدي خاص گرایانه دارند، خود

در ) 11:1381حسام، (.و درکی از حقوق و اخالق و تعهدات شهروندي ندارند شرایط اجتماعی وفق نداده اند

گسترش هنجارهاي عام و جهانی، تحوالت بر اساس متغیرهاي الگویی به بسط عمل گرایی، فردگرایی، بی 

از . دنطرفی عاطفی، روابط همه جانبه و گسترده، منافع جمعی، معیارهاي اکتسابی و مساوات طلبی می انجام

جامعه  مدرن یا پدید آمدن تغییرات در معناي کامل کلمه، نتیجه ظهور سرمایه داري شهروندي در ،نظر پارسونز

از دید . که بستر مناسبی براي رشد آن فراهم آوردند ي شدن، سکوالر شدن و عقالنیت استسنتی نظیر شهر

شهروندي مدرن نیازمند یک عامل سیاسی است که دیگر با خاص گرایی هاي تولد، قدمت و جنسیت  ،پارسونز

جهت گیري نظري شهروندي پارسونزي را با کمک متغیرهاي ). 1380نجاتی حسینی، (محدود و مقید نشود 

الگویی که مبنایی براي تحلیل و تبیین جامعه شناختی مدرنیته، جامعه مدرن و نهایتا تعریف مفهوم شهروندي 

عام گرایی،  باید بر اساس چهار متغیر الگوییمدرنیته را  .به صورت زیر بیان کردمی توان  ،محسوب می شوند

خاص گرایی،  غیرهاي الگویی اجتماعی سنتی یعنیکه نقطه مقابل مت - ، بی طرفی ارزشی و جمع گراییاکتساب

دیده پشهروندي  ،از نظر پارسونز). 1381ازکیا، (تعریف کرد -انتساب، جهت گیري ارزشی و فردگرایی است

داري یا پدید آمدن اي است که حاصل گسترش ارزش ها و هنجارهاي عام است و با ظهور مدرنیته و سرمایه 

     ،همچنین. تغییرات درجامعه سنتی نظیر شهري شدن، صنعتی شدن، سکوالر شدن و عقالنیت رشد می یابد

جامعه از وضعیت مبتنی بر منزلت به وضعیت مبتنی بر قرارداد  يمی توان آن را توسعه مدرنیته یعنی انتقال اعضا

 ).1381شیانی، ( تلقی کرد

اختاري سبک زندگی جوانان، افق ها و چالش هاي جدیدي پیش روي آن ها قرار داده شرایط تغییر یافته س

این سیال بودن فرهنگ جوانان در سایه مسئولیت پذیري شهري،  هنجارپذیري، قانونمندي و نیز شکل  .است

رهنگی گیري انتظارات جدید، در این طبقه زمینه هایی ایجاد کرده است که سبب شده جامعه پذیري در نظام ف

 .در تعهدات اخالق شهروندي سایه افکند مورد انتظار شکل نگیرد و متعاقب آن در نقطه قوت
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This article is from a research. At this research the obstacles and limitations of 

commitment to ethic citizenship is studied by considering the major structural 

obstacles (mind-objective) in dimensions of (practical- attitude and values) among 

18-29 year old youth in Tehran. Whether the structural constraints (subjective 

objective) in the dimensions (practical, attitude, value) of the commitment to 

citizenship ethics affect the young people of Tehran, or not, is the main question of 

the present research. In the theoretical framework of this research, Parsons 'theories 

have been used to explain the independent variable (structural barriers and 

constraints) and Durkheim, Giddens, and Habermas' theory to explain the 

dependent variable (commitment to citizenship ethics). 

This research has been carried out in a survey method. Data collection was done 
using questionnaire tool (researcher made). Sample size was obtained by random 
sampling. So, after dividing Tehran into different regions, cluster and random 
sampling was performed with respondents interviewing and information needed. 
The statistical population of the study is Tehranian citizens aged 18 to 29 years. 
Assumptions were analyzed using Pearson's empirical tests, regression and path 
analysis. The results of the research indicated that structural constraints in social, 
cultural, personality and biological dimensions are related to the commitment to 
citizenship ethics and the cultural system has the most restrictive effect on the 
dependent variable of commitment to citizenship ethics. In general, in the present 
research, the main problem, the structural barriers and constraints in the 
commitment to citizenship ethics, can be explained in terms of the theories of 
Parsons. Also, based on the theory of Habermas, Giddens, Durkheim and Popper, 
the effect of structural constraints on commitment to citizenship ethics is possible. 
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