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چکيده
مطالعات نشان دادند كه مسؤوليتپرير اجتماعي شهروندان ررا توسرعه پايردار و افرزايش
كيفيت زنردگي شرهروندان ضررور اسرت از اير رو مطالعره مسرؤوليتپررير اجتمراعي
شهروندان در فضاها شهر و عوامل و ساز و كارها مؤثر در آن ره سرنت جرا افتراده ا در
جامعه شناسي تبديل شده است در اي مقاله عوامل اجتماعي -فرهنگي مؤثر رر مسؤوليتپرير
اجتماعي شهروندان منطقه  4تهران رررسي شده است روش رکار رفته در اي مقاله پيمرايش
روده و دادهها ره وسيله

پرسشنامه محققساخته از  400نفر شرهروند جمرعآور شرده انرد

يافتهها حاكي از آن هستند كه ميانگي مسؤوليتپرير در رري پاسرخگويان  57از  000اسرت
همچني نتايج تحليل رگرسيون نشان دادند كه متغيرها رضايتمند اجتماعي (رتا ،)0/280
وضعيت شغلي (رتا  ،) 0/270آگاهي شرهروند (رترا  ،)0/240دينردار (رترا  ،)0/202سر
(رتا  ،) 0/094و ميزان استفاده از رسانه فراملي (رتا  )- 0/000ره ترتيب رر مسرؤوليتپررير
اجتماعي اثر معنا دار داشته و را توجه ره مقدار ضريب تعيي تعديل شده قادرند تا  38درصد از
تغييرات آن را ررآورد نمايند در اي تحقيق از نظريهها مختلف جامعهشناسي مثل نظريه دي
 0دكتر

جامعهشناسي و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد پيشوا ورامي

m_jourablou@iauvaramin.ac.ir
mjourablou@yahoo.com
 2كارشناس ارشد جامعهشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز
 3دانشجو دكتر

جامعهشناسي دانشگاه خوارزمي(نويسنده مسؤول)

 4كارشناس ارشد جامعهشناسي دانشگاه خوارزمي
تاريخ وصول94 /00 /03 :

jafari.course@gmail.com
tohid.dadkhah@gmail.com
تاريخ پذيرش95 /0 /25 :
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دوركيا ،تعهد اجتماعي پاسونز ،نظريه تبادل ،نظريه شهروند هاررماس و نظريهها رسانه
ررا تبيي يافتهها تحقيق استفاده ره عمل آمد
كليد واژهها :آگاهي ،دي  ،شهروند  ،رضايتمند  ،رسانه

مقدمه و طرح مسأله
مسررؤوليتپرررير شررهروندان در قبررال سرنوشررت نظررام اجتمرراعي شررهر از دغدغررههررا
مسؤوالن شهر و چگونگي شکل گير  ،تضعيف يا تقويت آن مرورد توجره پژوهشرگران
جامعه شناسي شهر است نيا نگراهي رره موقعيرت كالنشرهرها در عصرر مردرن ،اهميرت
رررسي مسأله مسؤوليتپرير را ريشتر آشکار ميسازد ره نظر رسيار  ،كالنشرهر مردرن
رستر مناسبي ررا رشد ايستارها فرهنگي ويژه ا چون فردگرايري ،انرزوا ،رري تفراوتي و
ناشناختگي پديد مي آورد رسيار از نظريه پرردازان ررر اير نقطره اصررار مريورزنرد كره
كالنشهر ره فردگرايي و ري تفاوتي و دلزدگري دامر زده مريشرود رررا نمونره زيمرل در
تحليل ها خود تقويت روحيره حسرارگر  ،خودآگراهي فردمحرور و حاكميرت پرول ررر
روارط ري فرد در كالنشهر را عراملي رررا دلزدگري و كراهش همبسرتگي اجتمراعي در
شهر مي داند عالوه رر اي كالن شهر ها جديد موقعيت ويژه ا ها دارنرد همرانطور كره
مانوئل كاستلز ذكر مي كند كالن شهرها جديد از جايگاه ويژه ا در نظرام جهراني اقتصراد
و نظام اطالعاتي ررخوردارند كه جلروه ويرژها رره آنهرا مريدهد(مهرد زاده)28 :0383 ،
شهروند چني شهر ره قول گيدنز مجبرور رره ررقررار ارتبراط و اعتمراد رره نظرامهرا
انتزاعي است كه در گستره ا جهاني نظام يافته اند تعامل فرهنگري ،اجتمراعي و اقتصراد
را شبکه هايي كه در گستره جهاني حضرور دارنرد ،در احسراس مسرؤوليتپررير فررد در
اجتماع محلي رري ترأثير نيسرت همچنري  ،همرانطور كره سروزان تامسرون  0معتقرد اسرت؛
شهرها جديد را ويژگي فرهنگي و هويتي چندگانه رراز شرناخته مريشروند كره ناشري از
مهاجرت ،تنوع قومي ،ديني ،زراني و انواع سب ها زندگي است شهر چنرد اليره از نظرر
فضايي  -فرهنگي دارا تنوع ،اخرتالف ،آشرفتگي و نظرا ،جرراريت و هيجران ،تسراهل و
1 .Suzann Thompson
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احساس تعلق است (رراني )204 :0387 ،شرهرها جديرد ررويژه در جهران سروم درگيرر
مسائل جمعيتي ،اجتماعي و فرهنگي رسريار پيچيرده ا مثرل افرزايش جمعيرت ،مهراجرت،
افول ارزشها ديني،آسيب ها اجتماعي گوناگون ،ارتباطات و فضرا رسرانها چندگانره
و افزايش انديشه رنيادگرايانه هستند طبيعي است انتظرار داشرته راشريا در چنري فضرايي،
همان طور كه افراد مثل زيمل مي گويند كمتر شاهد كنش هرا مسرؤوالنه و متعهدانره از
سو شهروندان راشيا را وجود اي  ،تحليل گران ديگرر هسرتند كره معتقدنرد كره رشرد
آگاهي فرد از هويت شهروند در وضعيت كالنشهر جديد ،خود مبنايي منحصرر رره
فرد ررا تقويت احساس تعلق و مسؤوليتپرير اجتماعي فراها ميآورد
ررر پايرره نظريره هررا اخيرر گرچرره تصرور مرريشرود وضررعيت كالنشرهر ررره كرراهش
مسؤوليت پرير منجر مريشرود ولري ممکر اسرت صرورت هرا ديگرر از كرنشهرا
مسؤوالنه شرکل رگيررد و حتري افرزايش كرنش هرا مسرؤوالنه شرهروندان رره كراهش
ناماليمات كالنشهر و ارتقا كيفيت زنردگي شرهروندان منجرر شرود؛ رره همري دليرل در
مديريت شهر جديد رره مطالعره و تحليرل مسرؤوليتپررير و تعهرد شرهروند توجره
ميشود
در اي ري ره نظر ميرسد رررسي جامعهشناختي مسؤوليتپرير اجتمراعي درررگيرنرده
داللت ها مطلوري ررا تدوي ررنامرههرا و سياسرت هرا كارآمرد در اداره كالنشرهرها
راشد تحقيق حاضر ره كنکراش در اير رراره پرداختره و ترالش دارد ررا اتخراذ رويکررد
جامعه شناختي ،مسؤوليت پرير اجتماعي را رره عنروان پديردها اجتمراعي در ارتبراط ررا
مسائل اجتماعي  -فرهنگي مطالعه نمايد
شهر تهران ره عنوان يکي از شهرها جهان سومي كه تجررره ناقصري از چرالش سرنت -
مدرنيته را در ي

زمينه

تاريخي تجرره كرده ،ره شرهادت مطالعرات انجرام شرده ،فقردان

نوعي آگاهي وحدترخش ،شرايط ناعادالنه تقسيا كار و ضعف سرازمان هرا دولتري در
ايفا كاركرد معنارخشي ،ميزان همبستگي اجتماعي را در رري شرهروندان تهرانري كراهش
داده و ره تبع آن رر ميزان تنش و احساس تقسيا كار اجبار در ري ايشران افرزوده اسرت
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(صفار

و توفيق)073 :0388 ،

را توجه ره رحث ره عمل آمده و اشاره هايي كره رره صرورت اجمرالي ررر مسرائل پيرامرون
موضوع مسؤوليت پرير اجتماعي صورت گرفتره ،اير تحقيرق در نظرر دارد كره عوامرل
اجتماعي مؤثر رر مسرؤوليت پررير اجتمراعي شرهروندان منطقره  4تهرران را ررا اتخراذ
رويکرد جامعه شناسانه رررسي نمايد در اي راسرتا ،تأكيرد اصرلي اير تحقيرق ررر ترأثير
پديدههايي م ثل شهروند  ،ديندار  ،رضايت مند اجتماعي و رسانه رر مسرؤوليتپررير
اجتماعي شهروندان اسرت ررر اسراس ادريرات تجررري و نظرر مررور شرده و دغدغره
پژوهشگران ،مسأله

اصلي تحقيق حاضر اي است كه چه عرواملي ررا مسرؤوليتپررير

اجتماعي شهروندان مرتبط هستندا
پيشينه تحقيق
الولر و يرون  ) 0993( 0تکررار و فراوانري مبادلره و فشرار قردرت حاصرل از آن را ررر رو
ميزان احساس مسؤوليت و تعهد در روارط متقاررل درون ير

شربکه مبادلره كوچر

رررسي كردند آنها دريافتند كه فراواني مبادالت عامل ايجراد مسرؤوليت ،تعهرد و انسرجام
در مبادله ،رر افزايش آن مؤثر است
تيلور و تيفني  ) 0997( 2در نتايج پژوهش خود اعالم كردند كره نوجوانران مسرؤوليتپررير
دارا قدرت تصميا گيرر رراال و اسرتقالل و خودپنرداره مثبرت هسرتند ،در حرالي كره
نوجوانان مسؤوليتناپرير يا مسؤوليت گريز خود را در اي زمينه ضعيف ارزياري ميكنند
چيکرينگ  )2000( 3در پژوهشي را عنوان « ارتقا يادگير مردني و مسرؤوليت اجتمراعي»
ريان مي كند كه دانشگاه ها و مراكرز آموزشري مري تواننرد در آمرادهسراز افرراد رره عنروان
شهروند اجتماعي مسؤول ،نقشي كليد و مها داشته راشند؛ همچني نترايج اير پرژوهش
آشکار ساخت كه ررا ارتقا يادگير مدني و مسؤوليت اجتماعي رايد تغييررات اساسري
در محتوا آموزشي و عملکرد نظام ها آموزشي داده شود
1 . Lawler, Edvard J. Jeongkoo Yoon
2 . Taylor & Tiffany
3 . Checkering
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جرارد و م

دونالد  ،2003( 0ره نقل از وليپور ،)0386 ،در پرژوهش خرود رره اير نتيجره

رسيدند كه آموزش شرهروند رايرد فراگيرران را رره دانرشهرا ،نگررشهرا ،مهرارتهرا و
حالت ها رفتار مناسب م جهز كند تا آنران قرادر راشرند رره صرورت فعرال و آگاهانره ررا
چالشهرا قررن  20مواجره شروند در چرارچوب آمروزش شرهروند رايرد موضروعات
اساسي ا از قبيل :درک هويت ،حقوق و ررخوردها ،مسرؤوليت هرا و تکراليف و تعهردات،
مشاركت و فعاليت در امور عمومي و ارزش ها
راندولف  ) 2008( 2در ضم ي

اجتماعي مورد توجه قرار گيرد

تحقيق دريافت كه اكثر افراد اهدا كننرده خرون سرطوح

رااليي از ويژگي ها اصلي جامعهپسند (مثل نوعدوستي ،همردلي و مسرؤوليت اجتمراعي)
را دارا رودند كه عموماً انگيزه ها اصلي ررا اهدا خون تصور ميشوند
در پژوهش سبحاني نژاد و فردانش ( )0379در رارطره ررا "مسرؤوليتپررير اجتمراعي در
ررنامه

درسي كنوني دوره ارتردايي ايرران" آشرکار شرد كره توجره رسريار نراچيز رره

مسؤوليت پرير اجتماعي در ررنامه درسي ايران شده است ره نظر و  ،رره رعرد كنشري
يا عملکر مسؤوليت پرير اجتماعي هيچ توجهي در ررنامه درسي ايرران نشرده اسرت
سبحاني نرژاد و آب نيکري ( )0390نيرز در تحليرل محتروا كتراب هرا درسري رره نترايج
مشارهي رسيدند در اي تحقيرق مشرخص شرد حجرا نراچيز از كتراب هرا درسري رره
مسؤوليتپرير اختصاح يافته است
در پژوهشي كه توسط فتحي و ديبا ( )0380انجام گرديده ،ويژگريهرا شرهروند خروب،
در سه قلمرو دانش مدني ،توانش مدني و نگرش مدني طبقهرند مريشرود نترايج تحقيرق
ريانگر آن است كه در مراحل تدوي  ،اجرا و ارزشياري ررنامه ها مدارس ،توجره كمري رره
پرورش ارزش ها شهروند

ميشود و اصالحات اساسي در اي زمينه الزامي است

كردلو ( ،)0387در تحقيقي عوامل مرؤثر ررر مسرؤوليتپررير در رري  479نفرر از دانرش
آموزان دريرستاني تهراني را را روش پيمايش رررسي كرد و

ره اي نتيجره دسرت يافرت

كه مشاركت در محيط خانواده و مدرسه ،احساس تعلرق ،عرزت نفرس و احسراس امنيرت
1 .Gerard and McDonald
2 . Randolph
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رارطه معنادار را ميزان مسؤوليتپرير دارد محقرق در اير تحقيرق مشراهده نمرود كره
جنسيت دانش آموزان تأثير معنادار رر مسرؤوليتپررير آنران نردارد در رري متغيرهرا
مسررتقل ميررزان مشرراركت در خررانواده و مدرسرره ريشررتري تررأثير مثبررت را رررر ميررزان
مسؤوليتپرير داشتند
فاطمي نيا و حيدر ( )0387عوامل مررتبط ررا تعهردات شرهروند را در رري  400نفرر از
شهروندان تهرانري رررسري نمودنرد از مهمترري يافترههرا مري تروان اثرر مثبرت و معنرادار
سرمايه

اجتماعي و عام گرايي رر تعهدات شهروند اشاره كرد احساس نراامني و آنرومي

اجتماعي نيز اثر منفي و معنادار رر تعهدات شهروند دارنرد زنران نسربت رره مرردان از
احساس مسؤ وليت ريشرتر ررخروردار هسرتند و ررا افرزايش سر ررر مسرؤوليتپررير
شهروند افزوده مي شود ره نظر نويسندگان در سطح كالن ،تعهرد شرهروند ررا سراخت
قدرت مرتبط است استبداد و كاهش جو دموكراتي

تعهرد شرهروند را تقليرل مريدهرد

كه پيامد آن عدم توسعه جامعه مدني است
در پژوهش ايزد و عزيز شمامي ( )0388رارطه قدرتمنرد رري دانرش شرهروند ررا
مسؤوليتپرير اجتماعي مشاهده شد نتايج نشان مي دهد كره دانشرجويان از نظرر دانرش
شهروند و مسؤوليتپرير اجتماعي وضعيت خروري دارنرد ولري وضرعيت دانشرجويان
پسر رهتر از دختران رود (ايزد و عزيز شمامي)0388 ،
نتايج تحقيق ايمان و مراد ( )0388را  400نفر از جوانان شرهر شريراز نشران داد كره رري
تعهرد اجتمراعي ررا رضرايت اجتمراعي ،هويررت ملري ،وضرعيت شرغلي ،وضرعيت تأهررل،
جنسيت ،س و تحصيالت والدي رارطه معنادار وجود دارد اي متغيرهرا نزدير

رره

 %60تغييرات متغير وارسته را پيشريني ميكنند
ايمان و همکاران ( ،) 0389در تحقيقي را جوانان شرهر مشرهد رره اير نتيجره رسريدند كره
مسؤوليت پرير اجتماعي و تعهد اجتماعي ارتباط معنادار را احسراس امنيرت اجتمراعي
دارد از نظر اي پژوهشگران هرچه مسؤوليتپرير جوانان ريشتر راشرد ،زمينره رشرد و
شکوفا يي جامعه و در نتيجه فراها شدن امنيت اجتماعي ريشتر خواهد شد
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نتايج تحليل ثانويه داده هرا مررروط رره پيمرايش انسرجام اجتمراعي توسرط يوسرفي و
همکاران ( )0390حاكي از آن است كه نزدي

ره  %65ايرانيان تعهدپرير اجتمراعي هسرتند

يعني نفع جمعي را رر نفع شخصي ترجيح ميدهند و انتطرار جامعره را چنري مريداننرد و
كمرري ررريش از  %07از نظررر اجتمرراعي تعهدناپريرنررد همچنرري  %08/0ايرانيرران از عمررل
مسؤوالنه ،تعريف شخصي داشته و ريشتر رر مبنا هنجارها شخصي عمل مريكننرد در
كل ره نظر پژوهشگران فشار وجداني ررا انجام عمل مسؤوالنه در ايرران ريشرتر از فشرار
وجداني ررا ترک آن است
مرور پژوهش ها پيشي نشان از اي امر مها دارد كه مسرؤوليتپررير رره عنروان ير
ضرورت زندگي شهر در جامعه مدرن را رسيار از شراخصهرا و مؤلفرههرا زنردگي
اجتمراعي در تعامررل اسرت همچنرري مسررؤوليتپررير رررا ترأثير پررريرفت از متغيرهررا
اجتماعي در فرايند جامعهپرير شکل مي گيرد رره عبرارت ديگرر مري تروان رره واسرطه
فرايندها و عواملي مثل آمروزش و پررورش و رسرانه هرا ،عناصرر مسرؤوليتپررير را رره
شهروندان آموخت مسؤوليت پرير شهروندان ضم اينکه از متغيرها سطح خررد ترأثير
مي پريرد ،تحت تأثير متغيرها سطح كالن م ثل ساختارها سياسي (ررا نمونه قرواني و
نهادها مدني) و فرهنگي (دي و آموزش و پررورش) قررار مري گيررد تحقيرق حاضرر از
پشتوانه

تجرري ذكرر شرده الهرام گرفتره اسرت و رره عنروان نروآور ترالش كررده كره

مسؤوليت پرير اجتمراعي را منحصرر ًا در ير

محريط شرهر رررسري نمايرد همچنري ،

ت ر الش محققرران رررر ايرر ررروده كرره اثررر متغيرهررا مختلررف ررره صررورت همزمرران رررر
مسؤوليت پرير رررسي شود ررا نمونه ترأثير متغيرهرا عينري (مثرل وضرعيت شرغلي،
پايگاه و س ) و متغيرها ذهني (مثل آگاهي و رضرايت) ررر متغيرر وارسرته مطالعره شرود
ضم اينکه متغيرها مستقل در پهنهها كرالن و خررد اجتمراعي جرا مري گيرنرد اير
تحقيق ،تأكيد ويژه ا رر مطالعره مسرؤوليتپررير اجتمراعي در فضرا مردرن شرهر
داشته و ره همي دليل رارطه آگاهي شرهروند و رضرايت منرد اجتمراعي شرهروند ررر
مسؤوليتپرير رررسي ميشود
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مبانی نظري
مسؤوليت پرير در ادريات جامعهشناسي :ره طور كلي دو رويکرد نظرر عمرده در رارطره
را مناسبات فرد و جامعه در عصر مدرن ،در ادريرات علروم اجتمراعي وجرود دارد رويکررد
اول شامل نظريه هايي هستند كه را نوعي نگراني و انزجار سرنوشرت افرراد را در جامعره
مدرن ره صورت جزاير جدا ازها افتاده ،را كمتري احساس تعلرق اجتمراعي و پيونردها
ضعيف در نظر مي گيرند ررا مثال انديشمنداني مثل تونيس ،زيمل و تاحد مراكس وررر
معتقد ره اصالت يافت عقالنيت اررزار و نفرع فررد در دنيرا مردرن رره تحليرل رفرت
انگيزش ها جمع گرايانه و مسؤوليتپريرانره منجرر مريشرود در جبهره مقاررل كسراني
هستند كه ضم پريرش اي مها كه ميزاني از فردگرايي ررا توسرعه و مردرن شردن الزم
است ،ره اي نکته اعتقاد دارند كه عصر مدرن ماهيتاً مرالزم ررا مرر پيونردها ،تعلرقهرا و
احساسات اجتماعي نيست ،رلکه صورت ها نويني از پيوندها اجتمراعي كره ررر اسراس
صميميت ،آزاد و تفاها شکل گرفته در جامعه مدرن نيز خواهد رود
همچني  ،دوركيا نيز كه ررر تقسريا كرار فزاينرده و فردگرايري در جامعره مردرن تأكيرد
مي كند ،در انديشه ها متأخرش رر اي نکته تاكيد كرد كه جوامع در پيشرفته ترري حالرت
خود نيز نياز ره مجموعه ا از ارزشرها و راورهرا جمعري دارنرد كره افرراد در رراررر آنهرا
احساس مسؤوليت نمايند تا همبستگي اجتماعي تداوم يارد رره نظرر و  ،احسراس تعهرد،
مسرؤوليتپررير و نروع دوسرتي ،همبسرتگي اجتمراعي را در جامعره امرروز تقويررت
مي كند گيدنز نيز را همزاد پنداشت انتخاب و رهايي را روح جامعه مدرن رره اير نتيجره
مي رسد كه در جامعه مردرن تركيبري از رهرايي و نگرانري دائمري هويرت هرا فررد را
تهديد مي كند و نوعي احساس مخاطره ره واسطه ويژگري رازانديشرانه مدرنيتره تقويرت
مي شود (گيدنز )078 :0377 ،و معتقد اسرت هويرت هرا فررد رررا تسرلط ررر اير
وضرعيت و حفاظرت از هويررت فررد در ررارررر تغييررات اجتمراعي مررداوم ،رره صررورت
خالقانه ،داوطلبانه و آزاد در جستجو زمينه هايي هسرتند كره هويرت هرا جمعري (مثرل
گروهها داوطلبانه ،انجم ها خيريه و سازمان هرا مردمري) در رري افرراد ريافرينرد از
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نظر گيدنز ،جهت گير افراد نسبت ره اي هويت ها جمعي همراه را احساس مسرؤوليت
است هويت اجتماعي ره دنبال خود مسؤوليتپرير را رره ررار مريآورد احسراس تعلرق
افراد نسبت ره گروهها هويت فررد شران را مطمرئ سراخته و ارتقرا مريدهرد (ررامرر و
همکاران) 2007 ،
اي رحث ره خوري زمينه ها ساختار يافته رروز احساسات جمعري در جوامرع مردرن مثرل
مسؤوليت پرير اجتماعي را ره تصوير كشيد آگاهيهرا و جهرت گيريهرا جمعري كره در
قالب احساس مسؤوليت اجتماعي مي توان ره آنها پرداخت ،نره تنهرا منبرع هويرتيراري در
عصر مدرن و زندگي كالن شهر هسرتند ،رلکره امرروزه رره عنروان يکري از درونردادها
سرنوشت ساز پديرده هرا مهمري چرون توسرعه پايردار ،رهبرود كيفيرت زنردگي ،محريط
زيست ،رشد پايدار اقتصاد  ،موفقيرت سرازماني ،امنيرت و اعتمراد اجتمراعي رره حسراب
ميآيند (زئير و پيترز )2002 ،0
از نظر گيدنز امروزه انسجام اجتماعي را نمي توان را اقردام از رراال رره پرايي دولرت ،يرا ررا
توسل ره سنت تضرمي كررد مرا ناچراريا زنردگي را رره شريوه فعرال ترر از آنچره در
نسل ها پيشري درسرت ررود رسرازيا و رايرد رررا پيامردها آنچره انجرام مريدهريا و
عادت ها شيوه زندگي كه ررگزيدهايا ،فعاالنه تر مسؤوليت ر،رريريا و رايرد رررا اير
راه تعادل جديد ري مسؤوليت ها فرد و اجتماعي رياريا (گيدنز)43 :0383 ،
را در نظر گرفت انديشه هرا ذكرر شرده مري تروان مسرؤوليتپررير اجتمراعي را نروعي
احساس تعلق و پيوند ره ديگران و كليت جامعه و حساس رودن نسربت رره سرنوشرت آن
در نظر گرفت فرد كه از چني احساس و دانشي ررخوردار است انتظار مريرود در مقرام
عمل ررا سازگار را ديگران و تطارق را هن جارها اجتمراعي رره شرکلي آگاهانره ترالش
نمايد همچني چني فرد را احساس تعهد نسبت ره جامعه سرعي دارد در موقعيرتهرا
گوناگون مشاركت فعاالنه تر داشته راشد و از انزوا اجتماعي ر،رهيزد در كل ،احسراس
مسؤوليت اجتماعي موجب مي شود فررد منرافع خرود را در گررو ترأمي منرافع اجتمراعي
1 . Zairi and Peters
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تصور نمايد
شهر مدرن و مسؤوليتپذيري اجتمـاعی :رسريار از انديشرمندان معتقدنرد شرهر مردرن
عالوه رر آنکه از نظر فيزيکي ،كالبد و ساختار دارا ويژگري هرا منحصرر رره فررد
است كه متفراوت از شرهرها دوران پيشرامدرن اسرت ،از نظرر فرهنگري و اجتمراعي نيرز
شهرمدرن را ويژگي ها خاصي مثل فردگرايي ،دنياگرايي ،كاهش صميمت ،ضعف اعتمراد
و تعهد اجتماعي شناخته ميشود ره نظر جورج زيمرل در كرالنشرهر پرول فقرط ررا آنچره
مشترک ري همه است سروكار دارد و طالب ارزش مبادله است و تمرام كيفيرت فررد را رره
سؤال چقدر فرو مي كاهد و تمام روارط افراد را كه ررر فرديرت اسرتوار اسرت ،از او سرلب
مي كند (زيمل 53 :0372 ،رره نقرل از توسرلي )087 :0383 ،ررا اير وضرعيت در نگراه اول
فضايي ررا مسؤوليتپرير شهروندان نمي توان تصرور نمرود ولري مفهروم سراز هرا ررا
توجه ره واقعيت ها شهرها مدرن رره اينجرا خرتا نمريشرود رره نحرو كره مفراهيا و
نظريه ها جديد اجازه ميدهند مسأله مسؤوليتپرير شهروندان در شهر مردرن مطررح
شود
هر چند در ادريات پيشامدرن شهروند مي توان ردپايي از مسرؤوليتپررير را پيردا كررد،
اما مسؤوليت پرير ره عنوان ي

عنصر اساسي مفهوم شهروند در دهه ها اخير مطررح

شده است در فلسفه سياسي پيشامدرن شهروند معادل را وظايف تلقري مري گرديرد امرا
در فلسفه مدرن را ي

گام ره پيش ،عالوه رر وظرايف رره حقروق شرهروند نيرز تأكيرد

شد ولي رايد ره اي حقيقت اعتراف نمرود كره چرون پريشنيراز مفهروم شرهروند مردرن
عضويت است ،اي مفهوم از خاح گرايي و نارراررگرايي رنرج مريرررد رره مررور ررا وارد
شدن عنصر مشاركت مسؤوالنه و فعاالنه رر منظومره حقروق و وظرايف شرهروند اير
مفهوم از ظرفيت ها اجتماعي مناسربي ررخروردار شرد ،الزمره چنري مشراركتي ،طررح
ايده

آگاهي شهروند شمول گراست رايد متركر شرد كره مسرؤوليتپررير رره عنروان

عنصر جديد اي نظام مفهومي ،فراتر از دايره تنرگ حقروق و وظرايف شرهروند قررار
مي گرفت در قالب گفتمان شهروند اجتماع گرا ،شهروند در قبال مشاركت مسرؤوليت پررير
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در نظررر گرفترره شررده مسررؤوليتي كرره فراتررر از وظررايف قررانوني و شررناخته شررده اسررت
انديشمندان اي گفتمان نشانه سالمت ي

جامعه را توانايي آن ررا اتکا ررر مسرؤوليت

ره جا وظايف ،در حفظ لوازم جامعه ميداند (فاطمينيا و حيدر )38 :0387 ،
گفتمان شهروند اجتماعگرا را نقد فردگرايي ليبرال آغاز شده و شرهروند وضرعيتمنرد را
مطرح ميكند شهروند كه در دل اجتماع خرود قررار داشرته و از طريرق تعلقرات و فهرا
مشتركي كه دارد زندگي اجتمراعياش را شرکل مريدهرد چنري شرهروند ررا آگراهي از
حقوق و مسؤوليت هايش و از سر رضايت خرود را در اهرداف و مقاصرد جامعره خرود
درگير مي كند مفهوم شهروند اجتماع گرا يا مشاركتجو در انديشه هاررماس رره گونره
منحصر رفرد را محوريت دو مؤلفه اصلي حق و وظيفه ،ره شکلي تکروي يافتره كره در
مقارل ساير ديدگاهها از شمول گرايي و رراررگرايي ريشتر ررخروردار راشرد هاررمراس ررا
مبنا قرار دادن حق و وظيفه شهروند رراررگرا و شمولگرا ره سمت و سو شرهروند
كاملتر مبتني رر حقوق رشر ،حق فرمانروايي عمومي ،قان ون مدارتر ،اصالت دادن رره حرق
انتخاب و تفاها و توافق ،اخالقيتر نمرودن شرأن و پايگراه حقروقي ،اجتمراعي و سياسري
شهروند و در نهايت تلفيق آن در فلسفه سياسري ،اخالقري و اجتمراعي شرهروند  ،در
ي

دستگاه تحليلي هنجار مدونتر حركت كرده است ايده شرهروند هاررمراس سره

فرض اساسي دارد :ي ) صفت و جنس حق شهروند  ،حق سياسري حقروقي اسرت؛ دو)
صفت و جنس وظيفه شهروند وظيفره و مسرؤوليت اخالقري اسرت و سره) صرفت و
جنس شهروند نيز شهروند گفتوگويي است در رط اي نظريه مري تروان ير

خرود

آگاه ،آزاد و وضعيت مند را ديد كه توان درک ،تفاها و توافق ررا ديگرر را دارد رره نظرر
هاررماس اي مالحظه خود/ديگر ريش از هر چيز را شناسايي رسمي دوسرويه ،احتررام
ره كرامت انساني ،احساس مسؤوليت خود در ررارر ديگر و دغدغه ايفا تعهردات در
قبال ديگر پيوند ميخورد اي استدالل نيز مي تواند مبي اي معنرا راشرد كره هاررمراس
ميخواهد رگويد كه رگههرا اوليره شرهروند گفرتوگرويي يرا گفتمراني را رايرد در
مالحظات اخالقي جستجو كنيا كه مستلزم رعايت ريناذهني خود /ديگر است و مشتمل
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است رر  :الف) حرمت گرار ره تشخص و كرامت انساني ب) حس مسؤوليت نسبت رره
همديگر پ) دغدغه ايفا تعهدات در قبال همديگر رنارراي ميتوان اينگونره اسرتنباط
نمرود كره رنرا رره اسرتدالل هاررمراس ،شرهروند گفرتوگرويي ماهيتراً در رردارنرده
حرمت گرار  ،حس مسؤوليتپرير و دغدغه ايفا تعهدات ره صورت دو سويه ميان
خود  /ديگر است در شهروند گفتوگويي هاررمراس رويره اخرالق گفرتوگرويي
ناظر ره فراها نمودن تمهيدات الزم ررا ايفا وظيفه و مسؤوليت اخالقي الرزامآور اسرت
اي موضوع رره وسراطت محمرلهرايي ماننرد رلرو اخالقري ،گفتمران اخالقري ،وجردان
پساقرارداد و نهايترا اجتمراع اخالقري (متشرکل از كنشرگران و كرارگزاران اخالقري كره
مشاركتكننده گفتوگويياند) ،ردست ميآيد در كل شهروند تيپ ايدهآل هاررماسي ررا
عقالنيت ارتباطي ،مسؤوليتپرير و اخالق گفتوگويي يا گفتماني تعريف ،راز تعريف
و رازتوليد ميشود
مسؤوليت پرير اجتمراعي شرهروندان :مسرؤوليتپررير اجتمراعي شرهروندان رره معنري
وجود شهرونداني است كه نسبت ره موقع يت اجتماعي (حقوق و مسرؤوليتهرا) خرود رره
عنوان شهروند آگاه روده و از پيامدها فرد و اجتماعي كنش ها خود اطرالع دارد اير
شهروندان جامعه گرا روده؛ در شبکه ها اجتماعي مختلف عضويت دارند؛ احسراس تعلرق
عاطفي مثبت ره ديگران و جامعه دارنرد و نروعي الترزام عملري رره ارزشهرا و هنجارهرا
جامعه ره صرورت داوطلبانره احسراس مري كنرد همچنري  ،سرنوشرت جامعره رررا اير
شهروندان مها است و فراتر از وظايف قانوني و مدني خود نوعي حس مسرؤوليت نسربت
ره جامعه دارند و ررا همي سعي ميكننرد در عرصره هرا مختلرف اجتمراعي مشراركت
فعال داشته راشند
از منظر پورتا و همکاران( )2000مسؤوليتپرير اجتماعي سره رعرد (شرناختي ،احساسري
و رفتار ) دارد رر اير پايره در رسريار از پرژوهش هرا داخلري نيرز مسرؤوليتپررير
اجتماعي پديده ا چندرعد در نظر گرفته شده است
رعد شناختي :رعد شناختي ره ميزان و عمق آگاهي ها و شناخت فررد از رواررط و مناسرباتش
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در محيط اجتماعي اش رر مي گرردد آگراهي از ماهيرت جامعره و رسرالت هرا شرهروندان
نسبت ره آن كه ممک است در قواني وجود نداشته راشد ،رره معنرا شرکل گيرر اولري
مبنا پريرش مسؤوليت ها اجتماعي است
رعد احساسي و عاطفي :ره معنا ايجاد ايجاد انگيزه ،نگرش و عواطرف مثبرت نسربت رره
انواع مسؤوليت ها اجتماعي است ،ره طور كه فرد نسبت ره پريرش انرواع مسرؤوليت -
ها اجتماعي و ايفا نقش فعاالنه در آنها در صحنه جامعه ررانگيخته ميشود
رعد عملکرد يا كنشي :همانطور كره گفتره شرد مسرؤوليتپررير اجتمراعي ير

كرنش

اجتماعي است كنش را اينکه جنبه ها ذهني و عاطفي دارد در نهايت رايرد قاررل مشراهده
راشد كسب شناخت و افزايش انگيزه ها ره كنش ها مسؤوالنه منجر مريشرود همچنري ،
تمري عملي فعاليت ها شهروند و مشاركت در اجتماع در قالرب هرايي مثرل همکرار ،
همراهي ،كم

و احترام ره حقوق ديگران ،ره مسرؤوليتپررير ريشرتر شرهروندان منجرر

مي شود در حقيقت ،خلق فرصت ها و زمينه ها مشراركتي موجرب شرکل گيرر احسراس
پيوستگي ،نياز تعلق و اتکا متقارل اعضرا جامعره در راه رسريدن رره اهرداف و مقاصرد
مشترک خواهد شد
ررا تبيي اثر ميزان ديندار رر مسؤوليتپرير اجتماعي چني ره نظرر مريرسرد داللرت
نظريه

دوركيا از كارآمد مناسبي ررخوردار راشرد دوركريا عقيرده دارد كره همبسرتگي

اجتماعي در ي

گروه نوعي احساس مسؤوليت متقاررل در افرراد رره وجرود مريآورد ،رره

طور كه افراد جامعه ديگر نمي توانند نسبت ره خواست ها و نيازها يکديگر رريتفراوت
راشند دوركيا در جامعه شناسي معروف خود ،دير را يکري از نيروهرايي مريدانرد كره در
درون افراد ،ره هوادار از خواسرت هرا جامعره احسراس الرزام اخالقري ايجراد مريكنرد
(كرروزر )098 :0382 ،ايرر نظريرره قرردرت آن را دارد كرره رارطرره ارزش هررا دينرري رررا
مسؤوليتپرير اجتماعي را رويژه در جامعه ديني ايران توضيح دهد
از داللرت هررايي كرره در توضريح مفهرروم شررهروند رررويژه از نظرر هاررمرراس ررره گفتمرران
شرررهروند معاصرررر آورده شرررد در زمينررره تبيررري رارطررره آگررراهي شرررهروند و
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مسؤوليتپرير استفاده ميشود
رارطه رضايت مند اجتماعي و مسؤوليتپرير اجتماعي را مي توان در قالرب نظريره
تبادل تحليل نمود در اي نظريه ره اثر مبادله و دريافت پاداش ها و نيز تکرار مبادلره توجره
شده است همچني تركيب نظريه تعاملي و نظريه تبادل در كرار الولرر و يرون نيرز در
تبيي يافته ها سودمند ره نظر ميرسد البته در تحليل رارطه رضايتمنرد ررا مسرؤوليت
اجتماعي مي توان ره داللت هايي از نظريه دو راهي اجتماعي ( نيازها فرد يرا جمعري)
نيز اشاره نمود
در تبيي رارطه رسانه را مسؤوليتپرير اجتماعي از نظريه ها مطرح شرده در حروزه
رسانه استفاده مي شود رويژه رويکردها ررساخت گرا و نظريه اسرتفاده و رضرامند در
اي زمينه مناسبتر ره نظر ميرسند
در مجموع چارچوب ها مفهومي ارائه شده در اير تحقيرق ،ظرفيرت هرا مناسربي رررا
تحليررل روارررط و يافترره هررا آن دارنررد تررا آنجررا كرره در حوصررله تحقيررق راشررد و
محدوديت ها آن اجازه ردهد سعي خواهد شد در تبيري يافترههرا رره رحرثهرا نظرر
رجوع شود
روش تحقيق
را توجه ره ماهيت متغيرها تحقيق ،روش مناسب ررا سنجش ميزان ارتبراط موجرود در
ري متغيرها مستقل و وارسته (مسؤوليت پرير اجتماعي) ،روش پيمرايش مري راشرد ررا
استفاه از روش پيمايش رهتر مي توان ره اهداف تحقيق ( توصيف ،تبيي و تعميا يافتره هرا و
روارط مشاهده شده) دست يافت واحد مشاهده و تحليل اي پژوهش فرد مي راشرد رردي
معنا كه هري

از اعضا نمونه آمار ره عنوان واحد مشاهده در نظر گرفته ميشوند

تعريف متغيرها

متغير وارسته :مسؤوليتپرير اجتماعي شهروندان
در اي تحقيق مسؤوليتپرير اجتمراعي شرهروندان شرامل سره رعرد شرناختي ،عراطفي و
كنشي است اي مفهوم را توجه رره مؤلفره هرا آن (همچرون آگراهي از پيامردها كرنش،
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جامعه گرايي ،عضويت در شبکه ها

اجتماعي و مشاركت فعاالنه) تعريف شده است

در اي ر تحقيررق منظررور از مسررؤوليتپرررير اجتمرراعي نمرررها اسررت كرره هررر يرر

از

پاسخ گويان در سنجه مرروط ره آن ره دست ميآورند در اي تحقيرق ،مسرؤوليتپررير
اجتماعي توسط گويه ها زير عملياتي شده است كه طري آن هرا ،پاسرخگويان رايرد ميرزان
موافقت خود را گويه ها را در قالب طيف ليکرت پنج گزينه ا و پيوستار از كرامالً مروافقا
(را كد  )5تا كامالً مخالفا (را كرد  )0ر يران نماينرد ريشرتري نمرره در اير شراخص  025و
كمتري نمره  25است ميزان آلفا كرونباخ ررا رررسي پايرايي اير شراخص  84رررآورد
شد
تعريف متغيرهاي مستقل
آگاهي يا دانش شهروند  :آگراهي شرهروند مسرتلزم فرراها آوردن اطالعراتي دررراره
ساختار حکومرت و مرردم و همچنري شرامل ررخري قارليرت هرا و توانراييهرا فکرر و
شناختي است مهمتري مؤلفه ها دانش شهروند عبارتنرد از :آگراهي از نحروه كسرب
اطالعات ،آگاهي از عقايد و ديدگاه ها احزاب سياسي عمده كشور ،آگراهي از حروادث
و رويدادها جامعه ،آگاهي از قواني و مقررات اجتماعي و آگراهي از حقروق شخصري و
ري المللي (فتحي واجارگراه ) 0380 ،در اير تحقيرق آگراهي يرا دانرش شرهروند توسرط
شاخصي متشکل از  06گويه در قالب طيرف ليکررت (پرنج گزينره ا ) پيوسرتار از كرامالً
موافقا (را كد  )5تا كامالً مخالفا (را كرد  )0ريران نماينرد رنرارراي ريشرتري نمرره در اير
شاخص  80و كمتري نمره  06است ميرزان آلفرا كرونبراخ رررا رررآورد پايرايي اير
شاخص  0/83محاسبه شد
ديندار  :در اي تحقيرق دينردار توسرط شاخصري متشرکل از  8گويره در قالرب طيرف
ليکرت سنجيده مي شود اي شراخص شرکل خالصره شردها از مردل معرروف گرالک و
استارک ررا سنجش دينردار است(سرراج زاده )64 :0384 ،رنرارراي ريشرتري نمرره در
اي شاخص  40و كمتري نمره  8است ميزان آلفا كرونباخ رررا رررآورد پايرايي اير
شاخص  0/88محاسبه شد
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رضايتمند اجتماعي :در تعريف رضايت مند تعاريف گونراگوني ريران گرديرده امرا در
رررسي اي تعاريف مؤلفه ها زير ررجستهتر ه ستند :ي

وضعيت روانشرناختي يرا حالرت

و شرايطي است كه را ارزياري و انتظار هر فرد از ارضراء نيراز ،انتظرارات ،آرزوهرا و اميرال
خود رو ميدهد (سيمون0982 ،؛ نادر 0383 ،؛ ميالن و اسرتبان )2004 ،در اير تحقيرق
رضرايت منرد اجتمراعي توسرط شاخصري متشرکل از  00گويره در قالرب طيرف ليکررت
سنجيده مي شود اير شراخص ارعراد مختلرف رضرايتمنرد اجتمراعي مثرل رضرايت از
زندگي در جامعه ،اعتماد اجتماعي ،احساس امنيت اجتماعي ،احسراس تعلرق اجتمراعي را
در رر مي گيرد ريشتري نمره در اي شاخص  50و كمترري نمرره  00اسرت ميرزان آلفرا
كرونباخ ررا ررآورد پايايي اي شاخص  0/79محاسبه شد
ميزان استفاده از رسانهها جمعي :رسانه وسيله ا است كه پيام را منتقرل مريكنرد راديرو،
تلويزيون ،اينترنت ،مطبوعات ،كتاب ،سينما ،وسايلي هستند كه پيرام را از سرازنده پيرام رره
مخاطب منتقل مي كنند و خود رسانه پيام را ميداند (دادگران )20 :0374 ،رسانههرا گرچره
انواع متفاوتي دارند ولي در اي تحقيق ره دو گروه رزر رسانه ها ملي و فراملري تقسريا
مي شوند منظور از رسانه ملي رسانه ا است كره حالرت دولتري دارد مثرل صداوسريما
جمهور اسالمي ايران و منظور از رسانه ها فراملري آن دسرته از رسرانه هرايي اسرت كره
محل فعاليت آنها در داخل كشور نيست مثل كانال هرا مراهواره ا
استفاده از هري

از گروههرا رسرانه ا از ير

رررا سرنجش ميرزان

شراخص ررا دو پرسرش (در طرول طيرف

ليکرت؛ پيوستار از خيلي زياد را كد  5و اصالً را كد صفر) استفاده شرده اسرت ريشرتري
نمره ررا پاسخگو در شراخص اسرتفاده از رسرانه ملري يرا فراملري  00و كمترري صرفر
مي تواند راشد ميزان آلفا

كرونباخ ررا آزمون پايايي اي شاخص  73ره دست آمد

پايگاه اجتماعي  -اقتصاد  :پايگاه اجتماعي ره تفاوت ها ميان گروه ها اجتمراعي از نظرر
احترام يا اعتبار اجتماعي كه ديگران ررا آنها قائل هستند گفتره مريشرود (گيردنز:0383 ،
 )245در اير تحقيرق نيرز هماننرد ديگرر پررژوهش هرا اجتمراعي از مؤلفرههرا درآمررد،
تحصيالت و شغل ررا ررآورد پايگاه اجتماعي -اقتصاد رهره ررده شد
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جمعيت و نمونهي تحقيق
جمعيت اي تحقيق كليه شهروندان راال  08سال منطقه  4شهردار تهران در سال 0393
است كه رر اساس آمارها موجود در سايت مركز آمار ايران تعداد اي افراد  860280است
ررا ررآورد حجا نمونه از فرمول نمونه گير كوكران استفاده شد كه رر اي اساس و را در
نظر گرفت ريشتري ميزان ناهمگني و امکانات تحقيق حجا نمونه 400 ،نفر محاسربه شرد
ررا نمونه گير از روش خوشها چند مرحله ا استفاده شد در مرحله اول ،از ميران 9
ناحيه شهردار منطقه چهار شهردار تهران 4 ،ناحيه انتخاب شد در مرحله دوم ،از
هر ناحيه دو محله انتخاب شد در مرحله سوم ،از هر محله ي

خياران و از هر خياران سه

كوچه ررا نمونه گير ره شيوه تصادفي انتخاب شدند در مرحله آخر ،پرسشگر ررا
مراجعه ره در منازل انجام گرفت پس از مراجعه پرسشگران ره درب منازل اولي شخص
راال  08سال كه حاضر ره همکار رود ررا پرسشگر انتخاب ميشد
دليل انتخاب منطقه چهار ررا اجرا اي تحقيق اي رود كه منطقه چهار يکي از مناطق
وسيع شهر تهران است ره طور كه شامل ررخي از مناطق شمالي ،شمال شررقي و مركرز
شهر مي شود همچني  ،پراكندگي اقتصاد و اجتماعي در اي منطقه مناسب است و مي توان
ره انتخاب نمونه از سطوح مختلف اقتصاد اجتماعي دست زد
يافتهها
رافت زمينها پاسخگويان :يافتهها نشان ميدهند كه  58درصرد يعنري  232نفرر از اعضرا
نمونه مرد هستند ميانگي سني نمونه  37سال روده ،مس تري پاسرخگو  60و كروچکتري
پاسخگو  08سال دارد ريشتر پاسخگويان رري  25ترا  45سرال داشرتند رريش از  65درصرد
اعضا نمونه مجرد رودند رالغ رر  45درصد اعضا نمونه دارا مدرک تحصيلي دي،لا يا
زيردي،لا روده و  27درصد ايشان مدرک كارشناسي دارند از نظر پايگاه اجتماعي اقتصاد 8
درصد نمونه ( 32نفر) در سطح راال 65 ،درصد در سطح متوسط و  24درصد در سطح پايي
قرار دارند
يافته ها توصيفي متغيرها اصلي :آماره ها توصريفي (گررايش رره مركرز و پراكنردگي)
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هري

از شاخص ها

اصلي تحقيق در جدول زير گزارش شده است

جدول  :8شاخص هاي توصيفی متغيرهاي اصلی تحقيق
ميانگين

متغير

ميانگين

انحراف

درصد سطوح ترتيبی

بی

استاندارد

معيار

زياد

متوسط

كم

60/5

8/7

03/3

73/5

00/3

3/0

03

77

7

2/2

27/3

53/5

07/2

4/3

20

66/5

00/5

آگاهي يا دانش شهروند

46/9

47/5

6.4

8

69

20

3

ديندار
رضايتمند اجتماعي

27
28

60
42

5/3
5/5

46
00

48
72

5
05

0
2

ميزان استفاده از رسانه ملي

4/24

28

2/3

24/3

33

ميزان استفاده از رسانه
فراملي

6/0

50/2

5/2

40

30

شاخص كلي
مسؤوليتپرير اجتماعي

86/5

رعد شناختي
مسؤوليتپرير
رعد عاطفي
مسؤوليتپرير
رعد كنشي
مسؤوليتپرير

24/4
29/8
33/3

62/0
68/0
58/25

40
24

جواب
2
3
2
2

0/7
4

ريشتري ميانگي در ري متغيرها تحقيق مرروط ره مسؤوليتپرير اجتماعي شهروندان
را ميانگي ( 60/5رويژه رعد عاطفي مسؤوليتپرير ) روده و كمتري ميانگي مرروط ره
ميزان استفاده از رسانه
اجتماعي و ديندار

ملي را ميانگي  28است در كل متغيرها

از نظر ميانگي در سطح راال ،متغيرها

فراملي ،آگاهي شهروند

و رضايت مند

مسؤوليتپرير

ميزان استفاه از رسانه

در سطح متوسط و متغير ميزان استفاده از

رسانه ملي از اي حيث در سطح پايي قرار دارند
يافتههاي تببينی دومتغيره:
را توجه ره فاصله ا رودن سطح سنجش و طبيعي رودن توزيع متغيرها مسؤوليتپرير
اجتماعي ،آگاهي شهروند  ،ديندار  ،رضايت مند

و ميزان استفاده از رسانه از آزمون
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همبستگي پيرسون ررا رررسي رارطه ري آنها استفاده شد در جدول زير ميزان ،جهت و
سطح معنا

ضريب همبستگي پيرسون ررا

رارطه هر ي

از متغيرها

مستقل را

مسؤوليتپرير اجتماعي گزارش شده است
جدول  :5نتايج آزمون همبستگی پيرسون براي رابطه ي متغيرهاي مستقل و وابسته
متغير مستقل

متغير وارسته

ميزان همبستگي

آگاهي شهروند

**

ديندار
رضايتمند اجتماعي
ميزان استفاده از رسانه ملي

مسؤوليتپرير
اجتماعي

ميزان استفاده از رسانه
فراملي

0/27

مثبت

0/000

**0/34

مثبت

0/000

**

مثبت

0/000

مثبت

0/052

0/37

0/06
*0/04
**

س

جهت

معنادار

0/25

منفي
مثبت

0/008
0/000

رررسي روارط دومتغيره را آزمون همبستگي پيرسون آشکار ميسازد كره در رري متغيرهرا
تحقيق ،رضايت مند اجتماعي ريشتري ميزان همبستگي مثبت و معنادار (ره مقدار  )0/37را
را مسؤوليت پرير اجتماعي دارد در ري متغيرها تحقيق كمتري ميزان همبستگي معنادار
مرروط ره ميزان استفاده از رسانه فراملي را مسؤوليتپرير اجتماعي است كه جهت آن
نيز رر خالف ساير متغيرها معکوس است همچني ميزان استفاده از رسانه ملي همبستگي
معنادار را مسؤوليت پرير اجتماعي ندارد رره طرور كلري افرزايش در مقردار متغيرهرا
رضايت مند اجتماعي ،ديندار  ،آگاهي شهروند و س ره ترتيب موجب افزايش در مقدار
نمرات مسؤوليت پرير شهروندان شده و افزايش در ميزان استفاده از رسرانههرا فراملري
موجب كاهش نسبي در آن ميشود
ررا

مقايسه ميزان مسؤوليت پرير اجتماعي شهروندان شراغل و ريکرار از آزمروني t.test

مقايسه ميانگي ها مستقل استفاده شد نتايج نشان داد ميزان مسؤوليتپرير افراد شاغل را
ميانگي ( )60/7از افراد ريکار را ميانگي ( )53.4ره طور معنادار ريشتر است مقدار t=7.4

مشاهده شده در سطح  0/000ره لحاظ آمار معنادار است
اطالعات ره دست آمده از آزمون تحليل واريانس ي طرفه حاكي از وجرود اخرتالف رري
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سطوح مختلف سهگانه پايگاه اجتمراعي -اقتصراد (رراال ،متوسرط و پرايي ) در ميرانگي
مسؤوليتپرير اجتماعي است مقدار  F=19مشاهده شده در سطح  0/99معنرادار اسرت
آماره ها توصيفي نشان مي دهند كه ريشتري ميانگي مسؤوليتپرير اجتماعي مرروط ره
شهروندان پايگاه اجتماعي متوسط و كمتري از آن شهروندان را پايگاه اجتماعي پايي است
نتايج آزمون تعقيبي توكي نشان داد كه در ري سطوح مختلف پايگاه اجتماعي ،اختالف ري
سطح پايي را ميانگي ( )57/2را سطح متوسط را ميرانگي ( )63/2و سرطح رراال ررا ميرانگي
( )60/3در سطح  95درصد معنادار روده ولي اختالف معنادار رري

سرطح متوسرط و رراال

مشاهده نشد
در اي تحقيق اختالف معنادار ري ميانگي مسؤوليتپرير شهروندان زن و مرد مشاهده
نشد
آزمون روابط چندمتغيره با تحليل رگرسيون چندگانه
در اي رخش روارط ري متغيرها مستقل و متغير وارسته پس از رررسي روارط ري متغيرها ره
صورت جداگانه در طي آزمون ها دومتغيره و اطمينان از معنرادار رواررط آنهرا ،از مردل
تحليل رگرسيون ررا ررآورد دقيق تر و پيشريني پراكندگي متغير وارسته استفاده شد
جدول  :4نتايج تحليل رگرسيون چندگانه بين متغيرهاي مستقل با ميزان مسؤوليتپذيري اجتماعی
متغيرهاي مستقل

ضريب بتا

مقدار t

استاندارد

سطح

مؤلفه هاي اساسی

معناداري

مدل

رضايتمند اجتماعي

0/280

6/7

0/000

وضعيت شغلي (شاغل ،0

0/270

5/7

0/009

ريکار ) 0
آگاهي شهروند

0/240

6/7

0/000

ديندار

0/202

4/903

0/000

س

0/094

4/7

0/000

استفاده از رسانه فراملي

- 0/00

- 2/4

0/008

استفاده از رسانه ملي

0/033

0/8

0/42

پايگاه اجتماعي -اقتصاد

0/026

0/6

0/58

Method: Enter
F=31
R=64
R square= 41
Adj R: 39
Sig= 0.000
Std. Error: 6.85
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نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيره را روش همزمان  0كه در جدول راال آمرده اسرت رره اير
صورت تحليل مي گردد :ميزان آماره  Fو معنادار ررودن آن در سرطح خطرا كروچکتر از
 0/000نشان از معنرادار مردل رگرسريوني انتخراب شرده ررا متغيرهرا مسرتقل و متغيرر
وارسته است ضرريب همبسرتگي چندگانره ( )R=64نشراندهنرده همبسرتگي رراال رري
كليه

متغيرها مستقل وارد شرده در مردل و مسرؤوليتپررير اجتمراعي اسرت مقردار

ضريب تعيي خبر از اي مي دهد كه متغيرها مستقل وارد شده در مدل توانسرتهانرد ررالغ
رر  40در صد پراكندگي متغير وارسرته را تبيري نماينرد همچنري ميرزان خطرا اسرتاندارد
ررآورد نشان مي دهد كه پراكندگي نمرات حول محور رگرسيون در سرطح خروري اسرت و
مدل از قدرت تبيي رااليي ررخوردار اسرت كنتررل رارطره متغيرهرا مسرتقل ررا متغيرر
وارسته توسط مدل رگرسيون آشکار ساخت كره در رري متغيرهرا مسرتقل انتخراب شرده
تحقيق ره ترتيب متغيرها رضايت منرد اجتمراعي ،وضرعيت شرغلي ،آگراهي يرا دانرش
شهروند  ،ديندار  ،سر

و اسرتفاده از رسرانه فراملري ريشرتري سرها معنرادار را در

تبيي پراكندگي تغييرات نمرات شاخص مسؤوليتپرير اجتماعي دارند در اي رري اثرر
همه متغيرها مثبت و تنها اثر ميزان استفاده از رسانه

فراملي منفي رود

نتيجهگيري و پيشنهادها
يافته ها نشان دادند ميزان مسؤوليتپرير در ري پاسخگويان اي تحقيق در حد متوسط
است ررخي از پژوهش ها پيشي نيز نشان داده اند كه ميزان مسؤوليتپرير ايرانيان در
عرصه ها

اجتماعي در همي حدود است (ررا

نمونه ايزد و عزيز شمامي0388 ،؛

ايمان و همکاران 0389 ،و يوسفي و همکاران)0390 ،
نتايج تحقيق تا حدود زياد از داللت ها نظرر مطررح شرده در رخرش نظرر حمايرت
مي كنند اي نظريه ها معتقدنرد كره مسرؤوليتپررير اجتمراعي رره عنروان ير

پديرده

اجتماعي از عوامل اجتماعي -فرهنگي متنوعي تأثير ميپريرد ررخي از عوامل مررروط رره
آگاهي و شناخت افراد هستند رسيار از نظريهپردازان معتقد هستند ررا رروز كنشهرا
1 . Enter
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مسؤوالنه ،وجود آگاهي الزم و ضررور اسرت ررر خرالف دنيرا سرنت كره رسريار از
كنش ها ري شه در سنت ها و كشش هرا عراطفي مررروط رره آنهرا داشرت ،در عصرر مردرن
كنش ها مسؤوالنه از آگاهي و شرناخت افرراد سرچشرمه مري گيرنرد آنچنران كره گيردنز
( )0377مي گويد :خصلت رازانديشانه مدرنيته موجب رازانديشي در مناسربات اجتمراعي
و روارط فرد را جامعه ميشرود؛ اير خرود رره رشرد آ گراهي اجتمراعي افرراد و در نتيجره
پريرش ررخي مسؤوليت ها منجر شده و ره شکل گير هويت مشترک واحد مريانجامرد
كه تسهيل كننرده رواررط خرالص ،انگيرزش هرا خيرخواهانره و جهرت يافتره رره سرو
مشاركت مسؤوالنه است در مجموع تركيرب مبراني شرناختي و عقالنري ررا ارعراد ذهنري،
هويت ها جمعي را ررا ارزش ها و اخالق مسؤوليت در ي

حروزه عمرومي انتزاعري

تقويررت مرري كنررد و ررره لحرراظ اجتمرراعي  -روانرري ررره شررکل گيررر جامعرره اخالقرري و
مسؤوليت پرير يار ميرساند تأثير عنصر آگاهي در مسرؤوليتپررير شردن شرهروندان در
نظريه

شهروند هاررماس نيز ره گونها ديگر مورد رحث قرار گرفته است كه قربالً رره

طور مفصل در مورد آن رحث شرد آگراهي شرهروندان رره حقروق و وظرايف خرود رررا
اقدامات مسؤوالنه ضرور است ولري در اير چرارچوب كرنش هرا مسرؤوالنه نيازمنرد
آگاهي از ضرورت ها و الزاماتي است كه در مجموعه وظايف شهروند اشرارها رره آنهرا
نشده است و يا اينکه مسؤوليتپرير در اي چارچوب ريشرتر در موقعيرتهرايي مطررح
است كه قواني و هنجارها موجود جامعره و يرا نظرام كنتررل اجتمراعي آنهرا را پوشرش
نمي دهد تأثير مثبت آگاهي يا دانش شهروند رر مسرؤوليتپررير اجتمراعي شرهروندان
در اي تحقيق از اي نظريه حمايت مريكنرد كره مبنرا مسرؤوليتپررير شرهروندان در
شهرها مدرن ،آگاهي آنان ره عناصر مثل حقوق ،امتيازهرا ،وظايفشران رره عنروان ير
شهروند است ضم اينکه وجود نوعي دانش و آگاهي اجتماعي كه فراترر از آگراهيهرا
تصريح شده در قواني و مقررات اسرت ،رررا اقردامات مسرؤوالنه و مشراركت فعرال در
عرصه ها اجتماعي ضرور ره نظرر مريرسرد علرا شرهروندان رره اهميرت مشراركت و
مسؤوليت پررير شران در رهبرود وضرعيت زنردگي در شرهر و توسرعه شرهر شرايد در
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قواني و مقررات ره عنوان وظايف و مسؤوليت ها شهروندان تصريح نشرده اسرت امرا از
منظر جامعه شناختي امر الزم و ضرور است ره اي مهرا رره گونرها ديگرر در ررخري
پژوهش ها مرور شرده نيرز اشراره شرده اسرت پرژوهش هرا نشران دادهانرد كره آمروزش
مؤلفه ها شهروند (مثل حقوق ،امتيازها و مشاركت شهروند ) و مسرؤوليتپررير رره
افزايش فراواني كنش ها مسؤوالنه در ري شهروندان ميانجامد
عالوه رر عوامل شناخ تي در اي تحقيق رارطه قدرتمند ري رضايتمنرد اجتمراعي و
مسؤوليت پرير اجتماعي مشاهده شد اي يافته از داللتهرا نظريره رضرايتمنرد و
نظريه

تبادل حمايت مي كند در اي نظريه ها تصريح شده است كه تکرار مبادلههرايي رره

دريافت پاداش ،ره كنش ها مسؤوليتپررير و مشراركت مريانجامرد و همزمران موجرب
مي گردد انسان ها در دوراهي ها اجتمراعي ،ريشرتر گزينرههرا جمرع گرايانره را انتخراب
نمايند از ي

منظر عقالني انسران هرا وقتري درگيرر كرنش هرا اجتمراعي ررويژه پرريرش

مسؤوليت مي شوند كه از تجرريات خود نتيجه رگيرنرد؛ درگيرر شردن در اير كرنشهرا و
پريرش مسؤوليت ها مرركور رره نفرع آنهاسرت البتره ممکر اسرت ررر اسراس نظريره
دوراهي اجتماعي كنش گران چنان از لحاظ اجتماعي رشد يافته راشند كره نفرع خرود را در
نفع جمع و خير اجتماعي تعريرف نماينرد اير امرر رره ترأثير فراينرد اجتمراعي شردن در
مسؤوليت پرير اشاره دارد كه در نظريره شخصريت پيشررفته در مرورد آن رحرث شرده
است پريرش مسرؤوليت هرا اجتمراعي در اير رويکررد مسرتلزم رشرد شخصريتهرا
پيشرفته اجتماعي است كه ري نيازها شخصي و نيازها جامعه توازن و تعرادل منحصرر
ره فرد ايجاد كردهاند
يکي ديگر از عوامل مؤثر رر افزايش مسؤوليتپرير اجتماعي شهروندان دينردار اسرت
رر اساس نظريه پارسونز ،وجود كنش ها مسؤوالنه و در كل تعهد اجتمراعي عرالوه ررر
وجود عنصر آگاهي و منفعت ،مستلزم وجود عالقه اجتماعي و گرايش فرد رره ديگرران
است در ي

جامعه ديني مثل ايران دي ره عنروان ير

نظرام ارزشري كرالن مري توانرد

ذهنيت ها افراد را متأثر سازد و در قالب جامعهپرير ديني ارزش هرا دينري را در افرراد
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يا پيروان خود دروني نمايد دوركيا دي را يکي از نيروها مريدانرد كره در درون افرراد،
ره هوادار از خواست ها جامعه احساس الزام اخالقري ايجراد مريكنرد ررر اير اسراس
تأثيرپرير اكثريب افراد از ارزش هرا مشرترک دينري موجرب مريشرود آنران رره سرمت
كنش ها مسؤوالنه حركت نمايند پس نمي توان عوامل شناختي يا عوامل عقالني را تنهرا
عوامل مؤثر در مسؤوليتپرير افراد دانست ره طور مسلا ارزش ها ديني نيز عالوه ررر
آگاهي ها ديني ره طور ناخودآگاه مي توانند افراد را ره سرمت اقردامات جامعره گرايانره و
مسؤوالنه در قبال اجتمراع دينري سروق دهنرد ،خصوصر ًا كره افرراد جامعره را متشرکل از
ها كيشان خود ردانند
رسانه نيز يکي از عوامل مؤثر رر مسؤوليتپرير افراد است اي يافتره از ترأثير رسرانه در
شکل دادن ره نگرش ها و ارزشها افراد حمايت مي كند ،كره در نظريره هرا مررروط رره
رسانه ره اشکال گوناگون ره اي مها اشاره نمودهاند
را الهام از يافته ها اي تحقيرق مري تروان پيشرنهادهائي را رره صرورت كرارررد و علمري
مطرح كرد:
 ) 0رر اساس رارطه قدرتمند رضايت مند اجتماعي را مسؤوليتپررير اجتمراعي رايرد
ره اي نکته اشاره كرد كه تالش مديريت شهر ررا افزايش رضرايت شرهروندان از
فضررا كالبررد و غيركالبررد شررهر و رفرراه شررهروندان ،مرري توانررد ررره افررزايش
مسؤوليتپرير و در نتيجه مشاركت ريشتر آنان در توسعه شهر منجر شود
 ) 2تأثير مثبت آگاهي شهروند رر مسؤوليتپرير شرهروندان توجره رره اير نکتره را
ضرور مي سازد كه رايد ره افرزايش اطالعرات ،دانرش و آگراهي هرا شرهروندان از
موقعيت خودشان ره عنوان شرهروند و فضرا اجتمراعي شرهر توجره شرود در اير
راستا توجه ره آموزش شهروند

ضرور ره نظر ميرسد

 ) 3را مديريت مناسب اطالعات در رسانه ها مديريت شهر مريت وانرد تعامرل مناسرب و
سازنده ا را شرهروندان ررقررار نمايرد همچنري از ظرفيرتهرا رسرانههرا محلري
مي توان ررا افزايش آگاهي شهروند و آموزش حقوق و مسؤوليت ها شرهروند
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استفاده كرد
 ) 4ترأثير مثبرت اشرتغال و دينردار در افرزايش مسررؤوليتپررير نشران مريدهرد كرره
همبستگي ها و تعلقات مي تواند ره افزايش مسؤوليتپرير افراد منجرر شرود از اير
رو ،اهتمام ره ايجاد اشتغال پايدار و تعميق راورها دينري مري توانرد نقرش مثبتري در
اي زمينه داشته راشد
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