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گفتارپيش

 جمعيت كشور    از  كثيري ، درصد 1385 سال    كشور در  سرشماريآخرين  بر اساس   

ي اجتمـاعي، شـاهد   به تدريج با ورود اين افراد به عرصـه . دهندميرا جوانان تشكيل

هاي مربـوط، بيـشتر بـه       هر اندازه ارگان  . تاثيرات حضور آنها در سطح اجتماع هستيم      

حل مسايل پيشاروي جوانان بپردازند، جوانان نيز در برابر اين امـر فعاليـت بيـشتري                

. خواهند داشت

بـه  توان پيروي از قوانين اجتمـاعي و پاسـخگويي   اجتماعي را ميپديريوليتمسئ

و اين قـوانين و اصـول بيـانگر هنجارهـاي اجتمـاعي     . انتظارات اجتماعي تعريف كرد

. دهـد فرهنگي است و ميزان تعهد فرد را نـسبت بـه سـاير افـراد جامعـه نـشان مـي                    

. گـردد  و تربيت محسوب مي    پذيري اجتماعي يكي از محورهاي عمده تعليم      مسئوليت

افـراد در   . نمايـد هاي شناختي فرد كمك مي    رفتار مسئوالنه به توسعه دانش و توانايي      

خود افزوده و جريان تعامل با سايرين و درك موضوعات گوناگون، به آگاهي اجتماعي

اجتمـاعي بـه   هـاي هاي اجتماعي الزم را جهت اقـدام در عرصـه  از اين طريق مهارت

هـاي اجتمـاعي،   توانـايي پذيري اجتماعيكه مسئوليتبا توجه به اين. رندآودست مي

انـضباط شخـصي، احـساس    انگيزه تحصيلي، توجه به مباحـث اخالقـي و اجتمـاعي،   

دهـد،  را افزايش مي... اجتماع و وظيفه نسبت به ديگران، احترام به ديگران، تعهد به

.توجه به اين مساله حايز اهميت است

جوانان به عنوان نهادي كه به طور مـستقيم درگيـر مـسايل جوانـان               سازمان ملي   

يكـي از  . هاي گونـاگون مبـادرت بـه حـضور در بـين جوانـان دارد         باشد، در عرصه  مي

تواند در حل عالمانه و     ي دانشگاهي است كه مي    هاي اين فعاليت، ارتباط با بدنه     عرصه

.دقيق مسايل موثر باشد

 روانشناختي جوانان وابسته به پژوهشكده علوم    -ماعياي مطالعات اجت  مركز منطقه 

اجتماعي دانشگاه شيراز به عنوان يك مركز پژوهشي، در همكاري بـا اداره كـل امـور                

جوانان استان فارس، در راستاي انجام وظايف خود در حيطه مسايل جوانان اقدام بـه               



بهـشت مـاه    پذيري اجتمـاعي جوانـان در هفـتم اردي        برگزاري همايش ملي مسئوليت   

. در تاالر حافظ واقع در شهر شيراز نموده است1390

اين همايش با هدايت علمي اساتيد دانشگاه شيراز و با همكاري جمعـي از جوانـان        

دانشگاهي به انجام رسيد كه برگزاري مناسب و مطلوب اين همـايش توسـط جوانـان          

م بـراي جوانـان     هـاي الز  اندركار، خود گوياي اين واقعيت است كه اگـر فرصـت          دست

ي اجتماع حاضر شده و امور را به انجام توانند به نحو احسن در صحنهفراهم شود، مي 

.برسانند

 شروع به فعاليت نموده و در مرحله اول         1389دبيرخانه همايش از ارديبهشت ماه      

از بـين چكيـده مقـاالت واصـله، صـد چكيـده             .  چكيده مقاله وصول شـد     160حدود  

نويسندگان درخواست گرديد، اصـل مقالـه را بـه دبيرخانـه ارسـال        پذيرفته شده و از     

پس از طي مراحل داوري علمي، در نهايت دوازده مقاله براي ارايه به صـورت               . نمايند

سـيزده مقالـه در   . شفاهي انتخاب شدند و يك مقاله نيز به عنوان ذخيره پذيرفته شد  

ي علمـي و اجرايـي   ي جامعـه گردد كه اميد است مورد استفاده  اين مجموعه ارايه مي   

.قرار گيرد

سازمان ملي جوانان حمايت مالي اين همايش را برعهده داشت كـه الزم اسـت در                

هاي مدير كـل محتـرم امـور جوانـان اسـتان فـارس حجـت االسـالم             اينجا از حمايت  

.پور در پيشبرد همايش قدرداني گردداسماعيل

جانبه مدير كل محترم فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي اسـتان فـارس               هاي همه حمايت

جناب آقاي دكتر منصور طبيعـي و معاونـت فرهنگـي جنـاب آقـاي نـداف، در امـور                    

تبليغات، چاپ و تدارك سالن در طـي يـك سـال گذشـته، يقينـا در ارتقـاي سـطح                     

. همايش موثر بوده است

ه ويژه رياست دانشگاه و معاونت پژوهـشي        هاي مطلوب دانشگاه شيراز ب    از همكاري 

و همچنين كادر و رياست دانـشكده علـوم اجتمـاعي، اقتـصاد و مـديريت، در انجـام                   

.شودمطلوب همايش قدرداني مي



مطمئنا برگزاري مطلـوب و پرشـور همـايش بـدون همكـاري دانـشجويان بخـش                 

دانـم از   الزم مـي  . تادافريزي اجتماعي دانشگاه شيراز اتفاق نمي     شناسي و برنامه  جامعه

.دريغ آنها كمال قدرداني را به عمل آورمهاي صميمانه و بيهمكاري

در تمامي امور اجرايي همواره كساني هستند كه با وجود نقش اثر گـذار خـود، بـا                  

آيد، در حالي كه نقش بسيار مهمي    ي فعاليت، زحماتشان به چشم نمي     توجه به حوزه  

.شوددر اين همايش ياريگر ما بودند، سپاسگزاري مياز تمامي افرادي كه . دارند

دكتر محمدتقي ايمان
پژوهشكده علوم اجتماعيرييس 

همايشعلمي و دبير 



:يادآوري

ي صحت علمي مجموعـه مقـاالت ايـن همـايش بـر عهـده             
يم ها بوده و تنها حك و اصـالح ادبـي و تنظـ            نويسندگان آن 

.ي همايش انجام گرفته استها  توسط دبيرخانهآن
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2دكتر سيروس احمدي

چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
مسئوليت پذيري به عنوان الزام و تعهد دروني در برابر ديگران، عاملي موثر در مديريت مـسائل اجتمـاعي                   

مقالـه حاضـر تـالش كـرده اسـت بـه طـور              . ستاست كه به طور گسترده مورد توجه محافل علمي و اجرايي ا           
روش بـه كـار رفتـه در ايـن پـژوهش،            . تجربي تأثير مسئوليت پذيري اجتماعي را بر نوع دوستي بررسي نمايد          

بـا   نفـر بـه عنـوان نمونـه تعيـين و             386جامعه آماري، جوانان شهر ياسوج هـستند كـه          . روش پيمايشي است  
اي مـشتمل بـر     ، پرسـشنامه    تحقيـق ابزار  .  انتخاب شدند  مرحله اي استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند        

مقياس مسئوليت پذيري اجتماعي با دو بعد تعهد اجتماعي و پذيرش پيامدهاي رفتار، و مقياس نوعدوستي بـا                  
سازه به روش تحليل عاملي و جهت تعيـين  اعتباراز اعتبار آن جهت تعيين كه دو بعد اضطراري و عادي، است    

نتايج پژوهش بيانگر آن هـستند  . شده استاستفاده  روش آلفاي كرانباخهاز شيوه هماهنگي دروني بن پايايي آ
. كه مسئوليت پذيري بر نوع دوستي تأثير دارد و با افزايش مسئوليت پذيري، نوع دوستي افـزايش يافتـه اسـت      

ر نوع دوستي عـادي و اضـطراري   بررسي روابط بين ابعاد دو سازه با يكديگر نيز نشان مي دهد تعهد اجتماعي ب         
.تأثير مثبت دارد اما پذيرش پيامدهاي رفتار تأثيري بر نوعدوستي عادي و اضطراري نداشته است

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
مـي توانـد    ،تـضعيف آن   است كه     اجتماعي - يك ارزش واالي اجتماعي و يك تكليف اخالقي        ،دوستينوع
،  يكي از مسائل اجتماعي مهم جوامع امروزي       ،رايت ميلز سي  از نظر   .اختالل رابطه اي در جامعه گردد     منجر به   

 جوامـع شـهري، كـامالً ملمـوس اسـت           كـه بـه ويـژه در      ) 62 :2002الـول، (كاهش حس نـوع دوسـتي اسـت         
در روابط اجتمـاعي     به همين دليل توجه به موضوع نوع دوستي و چگونگي تقويت آن              ).398: 2002ارونسون،(

يري اجتماعي عاملي مؤثر در بروز رفتارهاي نوع دوستانه است و به دليل             مسئوليت پذ . بسيار مورد عنايت است   
اهميت فوق العاده اي كه دارد، امروزه بسيار مورد توجه قـرار گرفتـه و مـديران شـهري تـالش مـي كننـد بـا                            

شواهد بيـانگر  . گسترش و تقويت آن در قالب فرهنگ شهروندي، مسائل اجتماعي شهرها را سر و سامان بدهند        
هستند كه در ايران، به ويژه در سطح كالن، مانند وقوع زلزله و غيره، بـسياري از مـردم مايـل هـستند بـه                         آن  

قربانيان كمك كنند اما تمايل به نوع دوستي در روابط روزمره اجتمـاعي، بـه خـصوص در جامعـه شـهري، در                       
ايران يكي از باالترين نـرخ       با توجه به اين كه       ).1377:96 رفيع پور،    ،1379:313محسني،(حال كاهش است  

 است كه با حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه ياسوج انجام 1266 طرح پژوهشي مقاله حاضر برگرفته از-1
.شده است

گروه جامعه شناسي دانشگاه ياسوج- 2
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و ) 82: 1383صـديق سروسـتاني و عنبـري،        (هاي وقوع حوادث طبيعي و غير طبيعـي را در جهـان داراسـت               
گسترش نوع دوستي يكي از نيازهاي بنيادي آن است، پژوهش حاضر تالش كرده است نوعدوسـتي را در بـين                 

. آشكار نمايدجوانان، بررسي و ارتباط آن را با مسئوليت پذيري اجتماعي

مباني نظريمباني نظريمباني نظريمباني نظري
نوعمعتقدند ، نظريه پردازان يادگيري اجتماعي. در تبيين نوع دوستي نظريات گوناگوني مطرح شده است

 تنبيه، و نيز مشاهده الگو، بر بروز رفتار نوع - و فرايندهاي پاداش ريشه در يادگيري گذشته دارد،دوستي
باتسون در قالب نظريه همدلي، نوع دوستي را بر حسب توانايي و .)498:1994ليپا،(دوستانه تأثير مي گذارند 

با تمركز بر تأثير موقعيت اجتماعي بر نوع ) 1970(ميلگرام ). 288: 1993دو،(ميزان همدلي تبيين مي كند
اضافه بار دچار دليل كثرت، فشردگي، تراكم و ناهمگوني، ه شهرهاي بزرگ، بمردم در دوستي، معتقد است

 جان .باشندين امر باعث مي شود آنان نسبت به اطراف خود و گرفتاري هاي ديگران بي اعتنا  همهستند و
 آگاهي  پنج مرحله ايفرآيندناشي از معتقد است رفتار نوع دوستانه، مبادله اجتماعيپيلياوين در قالب نظريه

انه دوست نوعبراي رفتارتصميم گيري، و پاداش-محاسبه هزينه ، تفسير عاليم، تحريك، از وضعيت اضطراري
 ريشه ژنتيكي داشته و انه،دوستنوعرفتار معتقدند اجتماعي ان زيست شناس).507 :1972پيلياوين،(است

جهت گيري آن در درجه اول به سمت خويشاوندان خوني و نزديك و سپس به اقوام دورتر، دوستان نزديك، 
).258: 1381بدار،(است همسايه ها و غريبه ها 

مسئوليت . خي نظريه پردازان در تبيين نوع دوستي، بر مسئوليت پذيري اجتماعي، تأكيد مي كننداما بر
التانه و دارلي، معتقدند نوع ). 1384بيرهوف، (پذيري، عبارتست از الزام و تعهد دروني در مقابل ديگران 

كمك خواهي، شامل درك موقعيت، تفسير موقعيت به صورت ي  اپنج مرحلهدوستي در طي يك فرآيند 
به . برعهده گرفتن مسئوليت، پيدا كردن راه كمك رساني، و تصميم گيري براي مداخله، به وجود مي آيد

، مسئوليت را بر عهده كند، وضعيت را اضطراري تفسير شودمتوجه وضعيت خاص عبارت ديگر هر گاه فرد 
مداخله بگيرد، نوع دوستي شكل مي گيرد  و با محاسبه پيامدها، تصميم به  راه كمك رساني را بلد باشدبگيرد،

ناشي از دروني سازي ، نوع دوستينظريه هنجارهاي اجتماعي معتقد است،....)366 :1997بارون و بايرون،(
 بايد محبت  تقابل، بر اساس هنجار).452 :1990مايرز، (استمسئوليت اجتماعي ، انصاف ول تقابهنجارهاي

 بايد در يك رابطه اجتماعي، برابر با آن چه  هنجار انصاف،بر اساس.  باز پس دهيم،هاي ديگران را با محبت
بايد اما بر اساس هنجار مسئوليت پذيري اجتماعي ). 334 :1994ويگينز،(منفعت كسب كنيمهزينه كرده ايم

 كمك ي بدون هيچ چشمداشت مخصوصا كساني كه به كمك ما وابسته اند،به افرادي كه نيازمند هستند،
 كه دربرگيرندههاي تقابل و انصاف هنجارهنجار مسئوليت پذيري اجتماعي برخالف).1972تز، بركووي(كرد

با اين تفاصيل پژوهش حاضر به دنبال اين . استبرانگيزاننده نوعدوستي ناب ندهست پاداش -تحليل هزينه
.است كه با بررسي نوع دوستي، به سئوال زير پاسخ دهد

سئوال تحقيقسئوال تحقيقسئوال تحقيقسئوال تحقيق
يت پذيري و نوع دوستي رابطه معني داري وجود دارد؟ آيا بين مسئول-
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پيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيق
در بررسي رابطه مسئوليت پذيري و نوعدوستي نشان دادند بر حسب اين كـه افـراد          ) 1970(التانه و دارلي  

بـه اعتقـاد آنـان،      . در مواجهه با موقعيت اضطراري تنها باشند يا نباشند، رفتار نوع دوستانه تغيير خواهـد كـرد                
پخـش  در موقعيت اضطراري، باعث مي شود هر فرد مسئوليت را بـه گـردن ديگـري انداختـه و           ضور ديگران   ح

 مارويامـا  .به حداقل برسـد پخش مسئوليت باعث مي گردد تمايل به رفتار نوع دوستانه        . به وجود آيد  مسئوليت  
انـان و بـه صـورت سـه     و نوع دوسـتي كـه بـر روي نوجو   مسئوليت پذيري رابطه بررسي  در  )1982(و همكاران 

گروهي انجام شد، نشان دادند آموزش هنجار مسئوليت پذيري باعث تمايـل بيـشتر بـه انجـام رفتارهـاي نـوع                      
،  شهر مختلف جهـان    23المللي در در يك پژوهش بين     ) 2001(لوين، نورنزايان و فيلبريك   .. دوستانه مي گردد  

هاي  شـهر  نـد ميـانگين نمـره نـوع دوسـتي در          چندين موقعيت اضطراري ساختگي، ايجاد كردنـد و نـشان داد          
به طور معنا داري بيش از ديگـر         ريودوژانيرو، سن خوزه، مادريد، مكزيكوسيتي و سان سالوادور،          اسپانيايي زبان 

شهرها است و علت اساسي اين امر تأكيد زياد هنجارهاي فرهنگي اين كشورها بر مسئوليت پـذيري اجتمـاعي                 
بررسي رابطه مسئوليت پذيري و نوع دوستي در شيراز كه با استفاده از يـك               در  ) 1384(پژوهش احمدي . است

موقعيت اضطراري ساختگي انجام گرديد نشان مسئوليت پذيري اجتماعي گروه نوع دوست بيشتر از گـروه بـي      
. تفاوت است

روش شناسيروش شناسيروش شناسيروش شناسي
پژوهش  آماريجامعه.  تحليلي است- روش به كار رفته در اين پژوهش، روش پيمايشي از نوع توصيفي

در دو منطقه ،روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله ايجوانان شهر ياسوج هستند كه با استفاده از كليه 
اي پرسشنامه ابزار سنجش، .  نفر انتخاب و اطالعات مورد نياز از آنان جمع آوري گرديد386شهرداري ياسوج، 

سئوال جهت 20غيرهاي جمعيتي،  سئوال جهت سنجش مت5كه  سئوالي و پژوهشگر ساخته است35
در سنجش . سئوال جهت سنجش مسئوليت پذيري اجتماعي، طراحي شده بود10 نوع دوستي و سنجش

و در سنجش )  سئوال9(و نوع دوستي اضطراري )  سئوال11(سازه نوع دوستي، دو بعد نوع دوستي عادي
مورد ) سئوال4(پذيرش پيامدهاي رفتارو )  سئوال6(سازه مسئوليت پذيري اجتماعي، دو بعد تعهد اجتماعي 

،تحليل عامليبه كمك تكنيك روش اعتبار سازهاز اعتبار هر يك از مقياس ها جهت تعيين. نظر قرار گرفتند
 كه  مورد سنجش قرار گرفت، نيز به روش آلفا كرانباخمقياس هريك از عامل ها و استفاده گرديد و پايايي

براي سازه نوع KMOآزمونبر اساس نتايج به دست آمده، .  شده است منعكس1نتايج آن در جدول شماره 
به . است كه بيانگر كفايت اندازه نمونه است) 778/0(و براي سازه مسئوليت پذيري اجتماعي ) 859/0(دوستي

كه به لحاظ  است  ) ) ) )>001/0P(عالوه شاخص مجذور كاي براي آزمون كرويت بارتلت، جهت هر دو سازه 
تحليل عاملي مورد نظر از نوع . ر است و نشان مي دهد بين متغيرها همبستگي وجود داردآماري معني دا

تأييدي است و با توجه به اينكه براي هر سازه دو بعد در نظر گرفته شده بود، تعداد عامل ها نيز براي هر 
امي سئواالت تم. سازه، دو در نظر گرفته شد كه عوامل و مؤلفه هاي مربوط به هركدام، مشخص شده است

 مؤلفه كه با عواملي غير از آنچه پيش بيني 10داراي بار عاملي بوده و هيچ كدام به اين دليل حذف نشدند اما 
نتايج تحليل بيانگر آن هستند كه ميزان واريانس . مي شد، داراي همبستگي بودند از مدل حذف گرديدند

پايايي هريك از . است) 6/46( پذيري اجتماعيو در سازه مسئوليت) 4/33(در سازه نوع دوستيتبيين شده 
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، عامل نوعدوستي )66/0(عوامل نيز محاسبه شده است كه مقدار آن براي عامل نوع دوستي اضطراري 
، كل مقياس )61/0(، عامل پذيرش پيامدهاي رفتار)72/0(، عامل تعهد اجتماعي)52/0(عادي

 كه نشان مي دهد مقياس هاي طراحي شده است) 70/0( و كل مقياس مسئوليت پذيري71/09(نوعدوستي
.تقريبا از سازگاري دروني قابل قبولي برخوردار بوده اند

محاسبه اعتبار و پايايي ابزار سنجشمحاسبه اعتبار و پايايي ابزار سنجشمحاسبه اعتبار و پايايي ابزار سنجشمحاسبه اعتبار و پايايي ابزار سنجش نتايج  نتايج  نتايج  نتايج 1111جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

عامل هاعامل هاعامل هاعامل ها
وزن عامليوزن عامليوزن عامليوزن عامليوزن عامليوزن عامليوزن عامليوزن عامليگويه هاگويه هاگويه هاگويه ها

عاديعاديعاديعادياضطرارياضطرارياضطرارياضطرارينوع دوستي نوع دوستي نوع دوستي نوع دوستي 

واريانس تبيين واريانس تبيين واريانس تبيين واريانس تبيين مقدار ويژهمقدار ويژهمقدار ويژهمقدار ويژه
شدهشدهشدهشده

ضريب آلفاضريب آلفاضريب آلفاضريب آلفا

ــه فــردي كــه غريــب و  ح اضــرم ب
نيازمند است پناه بدهم

582/0

حاضرم به خاطر ديگران كليه ام را 
اهدا كنم

570/0

اگــر صــحنه تــصادفي ببيــنم كــه 
افرادي مصدوم شده اند بـاالي سرشـان        

مي روم

526/0

اگر ببيـنم كـسي حـالش بـه هـم        
 باالي سرش مي خورده و به زمين افتاده

روم

503/0

اگر شاهد نزاعي باشم وساطت مي      
كنم

474/0

حاضرم به خاطر نيازمنـدان خـون     
اهداء كنم

437/0

حاضــرم در يــك مركــز نگهــداري 
سالمندان داوطلبانه خدمت كنم

418/0

در صورت مـرگ مغـزي خـود يـا          
نزديكانم حاضرم اعضاء را اهداء كنم

410/0

2/51/26

ــتباه    ا ــه اش ــك ب ــد بان ــر كارمن گ
مقداري زيادتر پول به مـن بدهـد آن را          

برمي گردانم 

588/0

اگر ببينم نابينايي مـي خواهـد از        
خيابان بگذرد راهنمايي اش مي كنم

588/0

اگر كسي آدرس يا مسيري از من        
بپرسد بطـور دقيـق راهنمـايي اش مـي         

كنم

571/0

وسـسات خيريـه     به عضويت در م   
عالقمندم 

481/0

470/0اگر در صف باشم و ببيـنم كـسي         

4/13/7

7079/0
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خيلي عجله دارد جايم را به او مي دهم
تعهد مسئوليت پذيري مسئوليت پذيري مسئوليت پذيري مسئوليت پذيري 

اجتماعي
پذيرش 

پيامدهاي 
رفتار

هميـشه در جهـت بهبـود محـيط     
اطرافم فعاليت مي كنم

750/0

ول شـود   اگر وظيفه اي به من مح     
با تمام وجود آن را انجام مي دهم

748/0

هــيچ گــاه گنــاه خــودم را گــردن 
ديگران نمي اندازم

677/0

هيچ گاه سعي نمي كنم ديگران را   
فداي خواسته هاي خودم كنم

611/0

8/27/27

از اينكه اعمال و رفتارم در معرض       
قضاوت ديگران قرار گيرد نگران نيستم

658/0

از اعتراف به خطـا يـا گنـاه نمـي           
ترسم

591/0

اگر كار خطايي انجـام دهـم عـذر         
خواهي مي كنم

519/0

9/19/18

7031/0

يافته هاي توصيفي يافته هاي توصيفي يافته هاي توصيفي يافته هاي توصيفي 
9/38( نفـر  150مـرد، ) درصـد 1/61( نفـر  236 نفر پاسـخگو،     386بر اساس نتايج بدست آمده، از مجموع        

 نفـر   21لـر، )  درصـد  7/84( نفـر  327مجـرد، ) صد در 3/50(نفر  194متأهل،) درصد7/49( نفر   192زن،  ) درصد
6/12 سـال، و ميـانگين سـواد،    9/28ميانگين سني، . فارس بوده اند)  درصد   3/9( نفر   36ترك و   )  درصد 4/5(

 و ميانگين مسئوليت پذيري بـر       3/51 برابر با    13-65ميانگين نوع دوستي بر روي مقياسي با دامنه         . بوده است 
. مي باشد7/24برابر با 7-35روي مقياسي با دامنه 

يافته هاي تحليلييافته هاي تحليلييافته هاي تحليلييافته هاي تحليلي
رابطه دو سازه مسئوليت اجتماعي و نوع دوستي به طور كلي، و رابطه ابعاد دو سازه با يكديگر به طور 

بر اساس نتايج جدول، رابطه بين مسئوليت .  انعكاس يافته است2مجزا محاسبه و نتايج آن در جدول شماره 
عنا دار است و طي آن مسئوليت پذيري، مي تواند تغييرات واريانس نوع م) كل(و نوع دوستي) كل(پذيري

بررسي روابط ابعاد نيز بيانگر آن است كه رابطه تعهد اجتماعي با نوع دوستي . دوستي را تبيين نمايد
اما . اضطراري و نوع دوستي عادي معنا دار است و با افزايش تعهد اجتماعي، نوع دوستي افزايش مي يابد

. پذيرش پيامدهاي رفتار با هيچ يك از ابعاد نوع دوستي معنا دار نيسترابطه
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 بررسي رابطه مسئوليت پذيري و نوع دوستي بررسي رابطه مسئوليت پذيري و نوع دوستي بررسي رابطه مسئوليت پذيري و نوع دوستي بررسي رابطه مسئوليت پذيري و نوع دوستي2222جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

ضريب ضريب ضريب ضريب 
همبستگيهمبستگيهمبستگيهمبستگي

ضريب ضريب ضريب ضريب 
تعيينتعيينتعيينتعيين

FSigtSig

نوع نوع نوع نوع 
))))كلكلكلكل((((دوستيدوستيدوستيدوستي

مسئوليت مسئوليت مسئوليت مسئوليت 
))))كلكلكلكل((((پذيريپذيريپذيريپذيري

19/004/03/14000/08/3000/0

نوعدوستي نوعدوستي نوعدوستي نوعدوستي 
اضطرارياضطرارياضطرارياضطراري
تعهد تعهد تعهد تعهد 
اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي

34/012/05/51000/02/7000/0

نوعدوستي نوعدوستي نوعدوستي نوعدوستي 
اضطرارياضطرارياضطرارياضطراري

پذيرش پذيرش پذيرش پذيرش 
پيامدهاي رفتارپيامدهاي رفتارپيامدهاي رفتارپيامدهاي رفتار

01/00/002/0876/015/0-876/0

نوعدوستي نوعدوستي نوعدوستي نوعدوستي 
عاديعاديعاديعادي

تعهد تعهد تعهد تعهد 
اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي

24/006/06/23000/09/4000/0

نوعدوستي نوعدوستي نوعدوستي نوعدوستي 
عاديعاديعاديعادي

پذيرش پذيرش پذيرش پذيرش 
پيامدهاي رفتارپيامدهاي رفتارپيامدهاي رفتارپيامدهاي رفتار

10/001/08/3052/09/1-052/0

نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري
) 44( و ميـانگين واقعـي       13-75 بر اساس نتايج تحقيق، ميانگين نوع دوستي بر روي مقياسي با دامنه              -
. است كه نشان مي دهد تمايل به نوع دوستي در سطح متوسطي است3/51برابر 
بـه  .  اسـت 7/24با برابر ) 21( و ميانگين واقعي7-35مسئوليت پذيري بر روي مقياسي با دامنه  ميانگين  -

و ميـانگين  ) 6/16(برابـر بـا   12 و ميانگين واقعي    4-20عالوه ميانگين تعهد اجتماعي بر روي مقياسي با دامنه          
اين يافته ها بيـانگر  .  است1/8 برابر 8 و ميانگين واقعي 3-15پذيرش پيامدهاي رفتار بر روي مقياسي با دامنه        
 سطح متوسطي اسـت امـا در بعـد تعهـد اجتمـاعي در سـطح        اين است كه مسئوليت پذيري در حالت كلي در        

.تقريباً باال و در بعد پذيرش پيامدهاي رفتار در سطح متوسطي قرار دارد
به عبارت ديگر با افـزايش مـسئوليت پـذيري، نـوع دوسـتي      .  مسئوليت پذيري بر نوع دوستي تأثير دارد  -

ميـزان  كه نشان دادند باال بـودن       ) 1982(ويا و همكاران  راين يافته تحقيق، با نتايج پژوهش ما      . افزايش مي يابد  
هنجـار مـسئوليت پـذيري    تر بربيشكيد أدليل ته  ب،ي در روابط اجتماعي در شهرهاي اسپانيايي زبان نوع دوست 
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 مـسئوليت پـذيري اجتمـاعي       افـزايش كه نـشان دادنـد بـا        ) 2001(لوين و همكاران  و نيز نتايج پژوهش     ،است
. ، انطباق داشته و آنها را تأييد مي كندي افزايش مي يابدنوع دوست به  تمايل آنان،دركودكان

پيشنهاداتپيشنهاداتپيشنهاداتپيشنهادات
ژه در بين جوانان، به دليل پيامدهاي مثبت متعددي كه دارد  گسترش مسئوليت پذيري اجتماعي به وي-

ن شهري، در تمام دنيا و به خصوص ممالك توسعه يافته تر، به طور گسترده مورد توجه بوده و حتي مديرا
تالش مي كنند مسائل اجتماعي مهم شهري مانند ناهنجاري هاي ترافيكي، آلودگي محيط زيست، و غيره را 

نتايج پژوهش حاضر كه به بررسي تأثير . با گسترش فرهنگ مسئوليت پذيري سامان بخشيده يا تسكين دهند
 اجتماعي تأثير معنا داري بر مسئوليت پذيري بر نوع دوستي پرداخته است نشان مي دهد مسئوليت پذيري

با اين تفاصيل با توجه به اين كه نوع . نوع دوستي دارد كه مؤيد كاركردهاي مسئوليت پذيري اجتماعي است
دوستي يكي از نيازهاي اساسي در حوزه روابط روزمره اجتماعي در ايران است، ضرورت دارد گسترش فرهنگ 

افل علمي و اجرايي قرار گيرد، چرا كه با اين امر مي توان مسئوليت پذيري، هر چه بيشتر مورد توجه مح
. بسياري از نيازها و ضرورت هاي جامعه را به وسيله خود شهروندان مرتفع نمود

منابع منابع منابع منابع 
، پايان نامـه دوره دكتـري   بررسي بي تفاوتي در روابط اجتماعي در شهر شيراز   ). 1384. (احمدي، سيروس 

.دانشكده علوم اجتماعي: جامعه شناسي، دانشگاه اصفهان
: تهـران  . ترجمـه حمـزه گنجـي      .روانـشناسي اجتمـاعي   . )1381 (. المارش، لوك   و بدار، لوك، دزيل، ژوزه   

.انتشارات ساواالن
 ترجمه رضـوان    .رفتارهاي اجتماعي مطلوب از ديدگاه روانشناسي اجتماعي      . )1384(. هانس ورنر بيرهوف،
.انتشارات گل آذين: تهران. صدقي نژاد

. انتشارات سروش: تهران.آنومي يا آشفتگي اجتماعي.)1377(. فيع پور، فرامرزر
باورهاي خرده فرهنگـي و مـشاركت امـدادي در     "). 1383. ( رحمت اله؛ عنبري، موسي    صديق سروستاني، 

.24 شماره ،نامه علوم اجتماعي". ايران
: ، تهـران  فرهنگي در ايران-جتماعي بررسي آگاهي ها، نگرش ها و رفتارهاي ا     .)1379 (.محسني، منوچهر 

.انتشارات شوراي فرهنگ عمومي
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بررسي رابطة بين مسئوليت اجتماعي و رفتارهاي مطلوب اجتماعي جوانانبررسي رابطة بين مسئوليت اجتماعي و رفتارهاي مطلوب اجتماعي جوانانبررسي رابطة بين مسئوليت اجتماعي و رفتارهاي مطلوب اجتماعي جوانانبررسي رابطة بين مسئوليت اجتماعي و رفتارهاي مطلوب اجتماعي جوانان
مورد مطالعه شهر كرمانشاهمورد مطالعه شهر كرمانشاهمورد مطالعه شهر كرمانشاهمورد مطالعه شهر كرمانشاه

1ندكتر محمدتقي ايما

2گلمراد مرادي 

دهدهدهدهچكيچكيچكيچكي
رفتارهاي اجتماعي مطلوب از جمله موضوعات و عناوين پژوهشي مورد مطالعه انديشمندان روانشناسي و علوم : هدف

هدف اصلي اين مقاله، . هاي اجتماعي يك جامعه مانند مسئوليت پذيري در ارتباط استاجتماعي مي باشد كه با ارزش
چارچوب نظري اين .  شهر كرمانشاه مي باشد جوانانيتماع مطلوب اجي و رفتارهاي اجتماعتيمسئولسنجش رابطة بين 

.تحقيق  برگرفته از نظريه پردازان روانشناسي اجتماعي است
جامعه آماري . اين پژوهش براساس روش پيمايشي و گردآوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه انجام شده است

 نفر به شيوه تصادفي ساده براي مطالعه 400تعداد .  نفر است360450جوانان شهر كرمانشاه مي باشند كه تعداد آنها برابر
از روايي صوري براي ارزيابي سوأالت و آلفاي كرونباخ براي پايايي آنها و از روش آماري همبستگي پيرسون . انتخاب شدند

يت اجتماعي در مسئول. براي آزمون فرضيات و رگرسيون چندمتغيره و تحليل مسير براي آزمون مدل استفاده شده است
 درجه اي ليكرت سنجش شده است و رفتارهاي اجتماعي مطلوب 5اين مقاله با استفاده از مقياس استارت براساس طيف 

هاي مذهبي و گرايش به دوستي، انگيزه هاي داوطلبانه، جهت گيري بعد نوع4با استفاده از مقياس استابلي و كرولي در 
.همدلي مورد سنجش قرار گرفته است

نتايج حاصل از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه بين مسئوليت پذيري جوانان و ابعاد مختلف : يافته ها و نتايج
در اين راستا اين ارتباط براي تمام ابعاد مذكور مثبت و مستقيم . رفتارهاي اجتماعي مطلوب ارتباط معناداري وجود دارد

37/0(، ميزان درآمد)=49/0r( بين متغيرهاي، ميزان تحصيالت براساس يافته هاي تحقيق رابطه معني داري. مي باشد
r=(مسئوليت اجتماعي با بعد همدلي ،)64/0r= ( مسئوليت اجتماعي با بعد انگيزه هاي داوطلبانه ،)54/0r=( مسئوليت ،

ارهاي با رفت) =42/0r(هاي مذهبي و مسئوليت اجتماعي با بعد جهت گيري) =23/0r(دوستي اجتماعي با بعد نوع
 متغير مسئوليت 4نتايج حاصل از ضريب رگرسيون چندمتغيره نيز نشان مي دهد كه . اجتماعي مطلوب وجود دارد

و جنسيت با ) =32/0Beta(، طبقه اجتماعي)=Beta-39/0(، ميزان تحصيالت)=57/0Beta(اجتماعي
د، وارد معادله رگرسيوني شده اند و در به ترتيب ميزان اهميتي در تبيين متغير وابسته داشته ان)  =28/0Beta(مقدار

).R²=63/0( درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين و توضيح كنند63/0 متغير توانسته اند 4مجموع اين 
 مسئوليت اجتماعي، رفتارهاي اجتماعي مطلوب، نوعدوستي، همدلي، انگيزه هاي داوطلبانه:كليدواژه هاكليدواژه هاكليدواژه هاكليدواژه ها

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
ز ارتباط با جامعه است كه تا حدي به نحوه و چگونگي آگاهي فرد از دنياي ، شكلي ا3مسئوليت اجتماعي

 عناصر اجتماعي و چگونگي ارتباط آنها با اگر افراد تصوير درستي از جامعه،. پيرامونش مرتبط مي شود
: 1379سبحاني نژاد، ( تا حد زيادي در نحوه و چگونگي ارتباط آنها نيز مؤثر خواهد بوديكديگر داشته باشند،

ا^Xgد X_V `abXc def^[ دا]TUV WXYZاز- 1
 vwr هpqr stU[ دا]j WXYZزاد واmn ا^lم XfjدTiب- 2

3 . Social Responsibility
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مسئوليت اجتماعي شامل عقايد، حساسيت ها و اختياراتي است كه بايد از طريق تالش هاي هوشيارانه و ). 27
توسعه مسئوليت اجتماعي اساساً مرتبط با توسعه آگاهي هاي اجتماعي، . برنامه هاي اجتماعي توسعه پيدا كند

فرد مسئول ). Trainer,2005: 699-700(نگراني براي سرنوشت ديگران و آمادگي براي انجام كنش است
كسي است كه عواقب رفتار خود را به عهده مي گيرد، قابل اتكا و قابل اعتماد است و احساس تعهد به گروه 

.(Gough, 1952: 74)دارد
بر پيروي از قوانين ) 1985(فورد. انديشمندان تعاريف متعددي از مسئوليت اجتماعي ارائه داده اند

ونتزل مسئوليت . (Ford, 1985: 325)دن انتظاراتي كه جامعه از فرد دارد، تأكيد دارداجتماعي و برآور
 رقابت ميان فردي و توسعه اخالقي مي اجتماعي را مراعات و و احترام به حقوق ديگران،

مك اولي مسئوليت اجتماعي را قابليت پاسخگويي به گروه هاي انساني مي داند . (Wentzel,1991: 2)داند
مل رضايت از پذيرش عواقب رفتار، احساس تعهد به ارزش هاي گروه و ارزش هاي خود فرد كه شا
چيبات مسئوليت اجتماعي در نتيجه فرايند يادگيري توسعه مي داند كه . (McAuley, 1966: 225)است

تماعي اين فرايند از طريق افرادي است كه با هوشياري خود مي توانند محيط را به شيوه اي كه ارزشهاي اج
.(Chebat, 1986: 560)آنها را منعكس مي كند، تغيير دهند

اخيراً صداقت و قصد و نيت هاي اخالقي در نوع دوستي جمعي توجه محققين و پژوهـشگران را بـه خـود                
صداقت به عنوان درك و فهمي بيان مي شود كه فعاليت هاي انسان دوستانه سازمان بـه         . معطوف ساخته است  
ايـده صـداقت مربـوط بـه فعاليـت هـاي        . نه صرفاً براي كسب منافع و سود بيان مي كنـد          منظور حسن نيت و     

فعاليت هاي مسئوليت اجتماعي مـي تواننـد بـا توسـعه و ارتقـاء شـهرت                 . مسئوليت اجتماعي مربوط مي شود    
كلي سرمايه اخالقي و مسئوليت اجتماعي جمعي به مثابه جواز اجتماعي، ش          . حقوقي سرمايه اخالقي توليد كند    

 ,Fernando(از بيمه در برابر خطرات پيش بيني نشده براي به هم پيوستن تصور، شهرت يا منافع عمل كنـد 
2007: 6.(

ممري و همكاران مسئوليت اجتماعي را حفاظت و بهبود كيفيت زندگي تعريف نموده اند و براين باورند 
مي، تعهدات و وظايفي است كه در كه مسئوليت اجتماعي جمعي مجموعه اي از روابط پذيرفته شده عمو

 مسئوليت اجتماعي 1در فرهنگ بيرو). Memery, et al, 2005: 399(ارتباط با رفاه جامعه قرار مي گيرند
يك مجموعه از مهارت هاي اجتماعي است كه طي فرايند يادگيري آموخته شده و شخص در چارچوب "

تخابي مي زند كه موجب ايجاد روابط انساني مثبت، و قوانين و مقررات دست به ان) عرف(هنجارهاي اجتماعي
مسئوليت اجتماعي در جامعه بر محافظت و پاسداري از ." موفقيت و رضايت خاطر مي شودافزايش تعامالت،

 نظارت دارد چرا كه نظارت و نگهداري از احساس ما بودن در "احساس ما بودن"احساس مسئوليت يا همان 
).157: 1370بيرو، ("افراد ريشه داردحفظ عوامل اجماع در ميان 
 به عنوان رفتار داوطلبانه ارادي كه باعث سودهايي براي ديگران مي شود، تعريـف               2رفتار اجتماعي مطلوب  

اشخاصي كه داوطلبانه در زمينه هاي متعددي به ديگـران كمـك مـي كننـد، آنهـايي هـستند كـه           . شده است 
ت اين است كه داشتن حـس مـسئوليت پـذيري اجتمـاعي بـه      حقيق. سرمايه هاي باارزش را بخشش مي كنند    

1 . Birow
2 . Pro-social Behavior



1390 ارديبهشت -         شيراز پذيري اجتماعي جوانان             همايش ملي مسئوليت

١١

حداقل بعضي از تمايالت اجتماعي ممكن با انگيزه نـوع دوسـتي     . رسميت شناختن حقوق بشر مرتبط مي شود      
).Nelson, 1999(پيش برده شود
فع  نگراني داوطلبانه شان با دمبادله رفتارهاي ثابت كرده كه شركت كنندگان فعال از ياريمطالعات بس

 گزارش كرده ي كاريها گروهيو داوطلبانه همكار گروه مباحثهيه اعضاب مطالعات مربوط شتريب.  برنديم
ي اي از اعضا از منافع اجتماعي بعضنيهمچن.  برخوردار استتي آنها از اهمياند كه اطالعات سودمند برا

جيحاالت مثبت و نتايار گروه در ساخت ك. باشدگري تواند حاصل تعادل با افراد دي برند كه ميسود م
يماع عالوه بر اطالعات و منافع اجتي حاميها گروهي و روان پزشكي اعضا پزشك. گزارش شده استيرارفت

 ,Batson, 1991; Nelson( گردند مند بهرهزي نيشان از منافع بهداشتخاطر تعامله ممكن است ب
1999; Piliavin & Charng, 1990(.

حداقل بعضي از   . ذيري اجتماعي به رسميت شناختن حقوق بشر مرتبط مي شود         داشتن حس مسئوليت پ   
احساس مسئوليت در زندگي پر مفهومي كـه در         . تمايالت اجتماعي ممكن با انگيزه نوع دوستي انجام مي شود         

معـه  آن مردم اهداف خود را دنبال مي كنند، در حد كمال انساني با ديگران روابط متقابل برقرار كـرده و در جا          
اگـر چـه   ). Auhagen, 2000: 35(خود با هماهنگي و اشتراك مساعي زندگي مي كننـد، تـأثير بـسزا دارد    

مسئوليت در سطح فردي بر پايه كنترل نفس استوار است، اما در سطح اجتماعي يك رونـد كنتـرل اجتمـاعي                   
ام داده و يا خواهـد  هنگامي كه شخص مسئوليت اجتماعي را كه انج      ). 226: 1387بيرهوف،  (محسوب مي شود  

بر عكس، كـسي كـه   . داد، بر عهده مي گيرد، بيشتر اعضاي آن جامعه، چنين حالتي را مثبت ارزيابي مي كنند          
نسبت دادن مسئوليت به افـراد در مقابـل         . نمي خواهد مسئوليت پذير باشد، در نظر ديگران وجهه خوبي ندارد          

رفتارهاي شخصي آنان در نظر گرفته مـي        ( كارها به عنوان     اعمالي كه انجام مي دهند، به اين معنا است كه آن          
اگر آن عامل خوب باشد، آنها شايسته تحسين و پاداش هستند و اگر بد باشند مستحق سرزنش و تنبيه                   ). شود

بر پايه تصميم هاي اخالقي استوار است كه توجيهات نهايي بـراي  مسئوليت). 226: 1387همان، (خواهند بود
اظهـار مـي    ) 2001(در انطباق با اين ديدگاه، شاور و شـوته        . كه خوب يا بد انگاشته مي شوند      چيزهايي هستند   

در دو  . دارند كه مفاهيم واژه هاي مسئوليت و مسئوليت اخالقـي بـه روشـني از يكـديگر قابـل تميـز نيـستند                      
رگـذار و سـزاوار     از جمله قابـل كنتـرل، تأثي      (بررسي تجربي كه در مورد مفهوم مسئول و واژه هاي مترادف آن             

انجام شد، طبقه بندي چند بعدي، يك بعد اصلي را با دو قطب آن اختيار و جبـر نـشان داد                  ) سرزنش و متعهد  
 ,Shaver & Schutte(كه كارشناسان و دانشجويان، قضاوت هاي مشابهي در مورد نسبت دادن آنها داشتند

يار قرار نداشـت، بلكـه در وسـط دو قطـب     جالب اينجاست كه مسئول چندان دورتر از قطب اخت). 39 :2001
بعـد  . اختيار و جبر و در مجاورت سزاوار سرزنش، قابل اعتماد از نظر اخالقي، مقصر و گناهكار واقـع شـده بـود            

قابـل كنتـرل بـه    .  سزاوار كيفـر نـام گرفـت   -دومي كه قضاوت هاي مشابهي در مورد آن شده بود، قابل كنترل   
د كه هدفمند و قابل پيش بيني هستند، در حاليكه سزاوار كيفر به مشخصات              مشخصه هايي از اعمال اشاره دار     

).228: 1387رهوف،يب(افرادي معطوف مي شود كه مجرم و محكوم هستند
ها از اينكه چرا مسئوليت پذيري به عنوان يك پديده انساني به وجود آمده است؟ به چه دليل انسان

ر مي روند و در زندگي خويش به مسئله مسئوليت مي پردازند؟ مرحله يادگيري، حمايت و كمك رساني فرات
يكي از پاسخ هاي محتمل اين است كه مسئوليت پيش شرط ايجاد و رشد استقالل فردي است و اين امكان 

در يك ). 228: 1387رهوف،يب(را براي شخص فراهم مي كند كه به ادراك نفس و خودشناسي دست يابد
داراي استقالل فردي هستند و اهدافي را دنبال مي كنند كه از ساختار ذهني آنان جامعه پيچيده، افرادي كه 
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درباره واقعيات سرچشمه مي گيرد، موفق تر از كساني هستند كه به سادگي خود را به دست شرايط و 
"اگر برنده شدي ادامه بده، اگر باختي اوضاع را عوض كن"صرفاً پيروي از قانون . رويدادها مي سپارند

 اگر بر اساس نظام كنترل نفس و مسئوليت عمل كند، مي تواند قابليت هاي .موفقيت را تضمين نمي كند
معتقدند كه رفتار ) 2004(در انطباق با اين استدالل، هيندريك و كتلر. خود را بهتر و مؤثرتر به كار گيرد

ان، دوستان، همسايگان و در مسئوليت در روابط بين والدين و فرزند. مسئوالنه، محصول طبيعت بشر است
- گروهي و برون- ميان اعضاي يك گروه، كامالً مشهود است، اما تجلي واقعي آن را مي توان در روابط درون

به نظر مي رسد كه معيارهاي اخالقي ). Hendricks & Cutler, 2004: 254(گروهي مشاهده كرد 
ين معيارها در سطح محدودي با يكديگر متفاوت مسئوليت يكي از مختصات جهاني جوامع بشري باشد، البته ا

ظاهراً مسئوليت اجتماعي . هستند، محدوديت هايي كه زمينه هاي مربوط به زيست شناسي ايجاد مي كنند
در رابطه با اين امر، . يكي از خصلت هاي ذاتي بشر است كه نيازهاي اوليه و اساسي بشر را تأمين مي كند

). 228: 1387رهوف،يب( ماهه، تأثيرات مهم ژنتيكي را نشان مي دهند14ن همدلي و احساس گناه در كودكا
ضمناً در بچه هاي دو ساله، ميزان تأثيرات محيطي بر هر دو عاطفه افزايش مي يابد در حالي كه از اثرات 

ليت، اثر عوامل ژنتيكي بر مسئو. ژنتيكي كاسته مي شود، كه اين تعبير، نتيجه اثر فزاينده اجتماعي شدن است
با وجود اين، آمار و اطالعات نشان مي دهند . در مطالعه اي كه بر روي نوجوانان انجام گرفت، تثبيت گرديد

.تغييراتي كه در احساس مسئوليت سه ساله به باال مشاهده مي شود، ناشي از عوامل محيطي است
ي عوامل محيطي نيز در گرچه احساس مسئوليت پايه ژنتيكي دارد، اما براساس تئوري يادگيري اجتماع

تفاوت هاي . ميزان توجه و عالقه كودكان و نوجوانان نسبت به مسئوليت اجتماعي، نقش مهمي ايفا مي كند
فرهنگي در درك مسئوليت اجتماعي، در مقايسه استدالل هاي اخالقي مردم هند و اياالت متحده كامالً 

 در آن خودداري از كمك به شخص ديگري شركت كنندگان، داستان هايي را خواندند كه. مشهود است
گذشته از اين، نوع روابط بين . نياز آن شخص به كمك، حياتي، متوسط و يا اندك بود. توضيح داده مي شد

آن اشخاص فرضي نيز با هم متفاوت بود، به اين ترتيب كه آنها يا والدين و فرزندان بودند، يا دوستان صميمي 
مك رساني آنها از اعضاي خانواده شروع مي شد و به دوستان و غريبه ها تسري دامنه ك. هم جنس و يا بيگانه

پيدا مي كرد، در حالي كه آمريكايي ها در شناخت موقعيت هايي كه در آن احساس مسئوليت اجتماعي مي 
كردند، محدودتر بودند و دامنه عملكرد آنان در زمينه كمك رساني به روابط خانوادگي و حوادث خطير و 

).228: 1387رهوف،ي ب)(مانند موارد اضطراري كه زندگي فرد در آن به خطر مي افتد(ي محدود مي شد جد
شهر  جواناني مطلوب اجتماعي و رفتارهاي اجتماعتي مسئولني رابطة بيبررسهدف اساسي اين مقاله 

:ت زير استدر اين راستا اهداف فرعي اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به سواال.  مي باشدكرمانشاه
 رفتارهاي اجتماعي مطلوب در ميان جوانان كدامند؟-1
 آيا مسئوليت پذيري در ميان جوانان با رفتارهاي اجتماعي مطلوب آنها ارتباط دارد؟-2
؟ رابطه داردمسئوليت اجتماعي با كدام بعد رفتارهاي اجتماعي مطلوب در ميان جوانان-3
ن، هويت طبقاتي، جنس، وضعيت تأهل، تحصيالت، درآمد و س(ويژگي هاي فردي جوانانبين آيا -4

؟داردرابطه وجود رفتارهاي اجتماعي مطلوب در ميان آنها  و)وضعيت شغلي و وضعيت مسكن



1390 ارديبهشت -         شيراز پذيري اجتماعي جوانان             همايش ملي مسئوليت

١٣

پيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيق
رشــد مــسئوليت اجتمــاعي در نوجــوان و نقــش آن در  "در مقالــه اي تحــت عنــوان ) 1373(فتحــي آذر

وي نتيجه مي گيرد كه احساس مـسئوليت اجتمـاعي و تعهـد         . اخته است  به بررسي اين موضوع پرد     "يادگيري
اول اينكه رفتار مسئوالنه در فراگيران باعث مي شود تـا        . به آن از دو طريق در پيشرفت تحصيلي اثر مي گذارد          

بين آنها و همكالسي ها و معلم خود تعامل مثبت برقرار شود، بدين ترتيب امكان يـادگيري مـؤثر فـراهم مـي                       
دوم احساس تعهد و مسئوليت در فراگير سبب رشـد انگيـزه درونـي شـده و لـذا باعـث افـزايش جريـان                   . دشو

وي در پايان اشاره مي كند كه گرچه خانواده در رشد مـسئوليت اجتمـاعي نقـش دارد، امـا     . يادگيري مي شود 
فتحـي  (فته مـي شـوند    بايد گفت كه بسياري از هنجارها و اصول و قواعد اجتماعي در كالس هاي درسي يادگر               

).1373آذر، 
، در آمريكا به اين "كاهش رفتارهاي اجتماعي مطلوب"در تحقيقي با عنوان ) 2007(تونگ و همكارانش

افراد . نتيجه رسيد كه ارتباطات نزديك و رفتار اجتماعي براي بزرگساالن به خوبي همراه يكديگر هستند
.  داوطلبانه وقتشان را به كمك به ديگران صرف مي كنندمتأهل به احتمال زياد نسبت به افراد مجرد بطور

-Twenge, et al. 2007: 56(متأهالن هم چنين دوست دارند كه با مسئوليت كامل و اطمينان كار كنند
66.(

رفتار مطلوب اجتماعي و فرهنگ سياسي در ميان دانش آموزان "در مقاله اي با عنوان ) 2004(الرنس
پي يافتن ارتباطي است كه اشكال رفتار اجتماعي مطلوب و معيارهاي مسئوليت  در "دبيرستاني استراليا

نتايج اين . اجتماعي را در حوزه هاي مختلف فرهنگ سياسي در ميان جوانان استراليايي مرتبط مي كند
26 درصد از دانش آموزان در بيشتر فعاليت هاي داوطلبانه شركت داشتند و 14تحقيق مشخص كرد كه 

همچنين دانش آموزان كه داراي . معيارهاي مسئوليت اجتماعي نمره بااليي را كسب كردنددرصد در 
رفتارهاي مطلوب اجتماعي بودند سطوح باالتري از دانش سياسي، آگاهي هاي سياسي، تجارب فعاليت 

 :Lawrence, 2004(سياسي و نگرش مثبتي به طرف آزادي هاي سياسي و حقوق افراد از خود نشان دادند
9-21.(

فردي - ساله انجام داد، مسئوليت بين6-7در مطالعه اي كه با مشاركت مادران كودكان ) 1994(كوچانسا
با ميانگين گرفتن از معيارهاي اعتراف، عذرخواهي، جبران، نگراني در مورد خطاهايي كه ديگران مرتكب شده 

كه عامل دوم، با نام ناراحتي عاطفي، وي گزارش داد . اند و درون افكني مورد سنجش و ارزيابي قرار دادند
گزارشات مربوط به احساس گناه و پشيماني، عالقه به داشتن روابط خوب با والدين پس از ارتكاب خطا، 

ساختار عامل دو بعدي بر اساس يك الگوي ادراكي از آگاهي تفسير . همدلي و عذرخواهي را خالصه مي كند
ناراحتي عاطفي به پريشاني اضطراب و . كنترل رفتار قرار مي دهدمي شود كه ناراحتي عاطفي را در مقابل 

احساس گناه پس از ارتكاب خطا يا جرم ناشي از نقض يكي از معيارهاي رفتاري اطالق مي 
).Kochanska, 1993: 325-347(شود

در تحقيقـــي بـــا عنـــوان خـــدمات عمـــومي بوســـيله دانـــش آمـــوزان ) 2000(نيمـــي و همكـــارانش
ــ  ــه اي ــتاني ب ــسئوليت      دبيرس ــورد م ــوي در م ــه حــس ق ــشجوياني ك ــد دان ــر چن ــه ه ــيدند ك ــه رس ن نتيج

ــد  ــه حقــوق انــساني دارن ــا آزادي ). r = 22/0(اجتمــاعي دارنــد تعهــد زيــادي ب متغيرهــاي اجتمــاع گرايــي ب
ــي دارد  ــر دو ( هــاي سياســي رابطــه مثبت ــراي ه ــه   ). r = 11/0ب ــشجوياني ك ــه دان ــانگر آن اســت ك ــن بي اي

نــدگي آنهــا كمــك بــه ديگــران مــي باشــد، از آزادي هــاي سياســي يــا مــدني  داوطلــب هــستند يــا هــدف ز
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ــا    . حمايــت مــي كننــد ــه ب ــواع فعاليــت داوطلبان ــه صــورت ان ــانگر آن اســت كــه مــشاركت ب ايــن نتيجــه بي
احــساس تــوان مــورد توجــه واقــع شــدن از لحــاظ سياســي و توانــايي تــأثير گــذاري بــر تــصميمات دولــت و 

).Niemi et al, 2000: 45-69(سياستمداران مطابقت دارد

مباني نظريمباني نظريمباني نظريمباني نظري
 :Lawrence, 2004(رفتار هاي اجتماعي مطلوب به نفع ديگران صورت مي گيرد تا به نفع خود فرد

اغلب اين رفتارها خطرات و هزينه هايي را براي خود فرد به ياد مي آورد، مثل زماني كه شخص امكانات ). 10
ماني كه روي خط اينترنتي منتظر مي ماند، جستجو يا پرداختن مالي در اختيار ديگران قرار مي دهد، يا ز
هنوز انجام چنين اعمالي غير معقول نيست زيرا، در بلند مدت، . بهاي سنگين، يا خطرات جاني فرد در جنگ

جوامع شناخته شده اي كه بيشتر . تعلق به يك گروه خاص منافع ايمني براي مشخص فراهم مي كند
انزواي اجتماعي زندگي كنند، وجود ندارند، مثل زندگي در كابين هاي منفرد در مردمش ترجيح دهند در 

در عوض، هميشه افراد دوست دارند و ترجيح مي دهند كه با همديگر در گروه هاي اجتماعي در . چوب ها
، )لادامه ي بقا، توليد مث( فرهنگ پيامدهاي زيستي افراد را بهبود مي بخشد. چهارچوب فرهنگي زندگي كنند

بيشتر فرهنگ ها رفتارهاي . بنابراين افراد آنچه را كه براي تعلق به آن گروه نياز است انجام مي دهند
اجتماعي مطلوب را تشويق مي كنند و حتي به آن نياز دارند زيرا آن براي نظام حياتي و الزم 

).Twenge et al. 2007: 56(است
 دهند كه توسط فرهنگ شان ترغيب مي شوند زيرا چنين بنابراين انسان ها اعمال اجتماعي را انجام مي

اما چه اتفاقي مي . اعمالي آنها را قادر مي سازد كه به آن تعلق گيرند و از مزايا و پاداش هاي آن لذت برند
افتد زماني كه اين تعلق به گروه به مخاطره مي افتند؟ رفتار اجتماعي بر خالف مايه خشنودي و مسرت 

كه قابليت و فضيلت رايج بعداً مورد تشويق واقع مي شود و اگر پاداش هاي به ) Mischel , 1974(نيست
به روش يكسان، . تأخير اُفتاده به صورت نامطمئن دريافت شوند، داليل كمي براي خوب بودن وجود دارد
 .Twenge et al(تهديد به حس تعلق فرد ممكن است اشتياق فرد را به انجام اعمال اجتماعي كاهش دهد

2007: 56.(
رفتار اجتماعي مطلوب وابسته به اين عقيده است كه فرد بخشي از اجتماعي است كه اشخاص بطور دو 

بنابراين وقتي كه افراد حس مي كنند . جانبه در جستجوي كمك، حمايت و گهگاهي عشق به يكديگر هستند
تحقيقات . ابد يا اينكه به كلي حذف شودكه محروم شده اند، تمايل آنها براي انجام چنين اعمالي بايد كاهش ي

وابسته عدم پذيرش اجتماعي را با رفتار كاهش يافته مرتبط مي كند، اگرچه نامشخص است كه يك فرد 
 ,Asher & Coie, 1990; Gest & Hartup(ممكن است دليل فرد ديگري باشد، مطالعات بسياري

شان رد مي شوند از نظر اجتماعي نسبت به ديگران نشان داده است، بچه هايي كه به وسيله هم ساالن) 2001
در مطالعات بي شماري دريافته اند كه اعمال با پذيرش اجتماعي به ميزان بااليي . كمتر وارد عمل مي شوند

بچه ها و نوجواناني كه از خانواده هاي منسجم و ثابت هستند و كساني كه منبع ديگري از . مربوط است
.ا هستند به احتمال زياد به روش هاي اجتماعي عمل مي كنندحمايت بزرگساالن را دار

تجارب روزمره نشان مي . احساس مسئوليت، پيش زمينه مهمي براي رفتارهاي اجتماعي مطلوب است
دهد كه مردم نسبت به كمك كردن به افرادي كه شخصاً موجب بروز ناراحتي و بدبختي خود شده اند، تمايلي 

نمونه بارز آن دانشجويي است كه به جزوه هاي درس استاد نياز مبرم و فوري دارد . از خود نشان نمي دهند



1390 ارديبهشت -         شيراز پذيري اجتماعي جوانان             همايش ملي مسئوليت

١�

اگر علت اين وابستگي به ديگران بي توجهي و سهل انگاري . چون در سر كالس درس حاضر نشده است
دانشجو باشد، مثالً به جاي اينكه در كالس درس شركت كند، به كنار ساحل رفته است تا از يك روز زيباي 

ابستان لذت ببرد، ميزان كمك رساني به او كمتر از وقتي است كه همكالسي هايش بدانند وي مسئول وضع ت
در مورد اول، علت وضع بد . مثالً غيبت او به علت بيماري بوده است(بدي نيست كه برايش پيش آمده است 

اما در مورد دوم، دليل آن دانشجو قابل پيشگيري بود و در نتيجه موجب بروز عصبانيت در مشاهده گر شد، 
انتظار مي رود . وضعيت غير قابل پيشگيري بود و به همين علت با آن شخص همراهي الزم صورت گرفت
الگوي رفتار توأم . تمايل به كمك رساني تنها هنگامي به وجود آيد كه حس همدلي و دلسوزي غالب مي شود

ش يافت و به صورت نظريه رفتار اجتماعي گستربا كمك رساني مبتني بر نسبت دادن مسئوليت كه بعدها 
مبتني بر مسئوليت درآمد بر پايه اين فكر استوار است كه نسبت دادن مسئوليت، موجب بروز واكنش هاي 

اين واكنش هاي عاطفي، دلسوزي و . عاطفي مي شود كه خود عامل اصلي رفتارهاي مثبت اجتماعي مي گردد
 كمك رساني شده و عصبانيت موجب مسامحه، سرزنش و انتقام مي عصبانيت هستند كه دلسوزي منجر به

.گردد
مسئوليت اجتماعي و رفتارهاي اجتماعي مطلوب، تنها هنگامي با هم همبستگي مثبت دارند كه معيار 

انتظار مي رود شرايط اجتماعي كه باعث ايجاد . مسئوليت اجتماعي بسيار برجسته و تعيين كننده باشد
ت اجتماعي مي شوند، در مقايسه با شرايطي كه ارتباط كمتري با اين معيارها دارند، ارتباط معيارهاي مسئولي

معيارهاي فردي، ارزيابي . مستحكم تري را بين مسئوليت اجتماعي و رفتارهاي اجتماعي مطلوب برقرار سازند
نابراين پيش بيني ب. مردم را از مسئوليت در شرايط خاص، بر اساس ارزش هاي اخالقي آنان نشان مي دهد

.مي شود كه معيارهاي فردي موجب رفتارهاي اجتماعي مطلوب شوند
معموالً رفتار اجتماعي مطلوب به عنوان رفتاري تعريف مي شود كه فرد در آن تمايل به كمك كردن به 

غلب بعضي وقت ها نه بصورت هميشگي، به عنوان رفتار نوع دوستانه تعريف مي شود، گر چه ا. ديگران دارد
رفتار ). Eisenberg, 1986: 23(تعريف دوم به عنوان تعريف اخالقي و از روي همدردي در نظر گرفته شده

اين عبارت ها به . اجتماعي شامل اشكال كار داوطلبانه، كار بدون پاداش، امور خيريه و خدمات اجتماعي است
 ,Lawrence(دمات شركت مي كنندعنوان هدايت انتخاب آزاد افرادي در نظر گرفته مي شود كه در آن خ

هم چنين رفتار اجتماعي شامل مقاصد، اهداف و آمادگي هايي به منظور بهبود اوضاع جامعه ). 10 :2004
بنابراين در اين مطالعه رفتار اجتماعي ابتدا به عنوان يك فعاليت . مثل مرتفع كردن فقر و رنج و ناراحتي

. مسئوليت اجتماعي تعريف مي شودداوطلبانه و درجه دوم به عنوان داشتن حس
رفتار اجتماعي به شكل كار داوطلبانه مدت زيادي است كه توجه سياستمداران، اقتصاددانان و 

، محققان 1999در يك تحقيق ملي استراليايي در سال . دانشمندان اجتماعي را به خود جلب كرده است
ساعت در هفته در بعضي از كارهاي داوطلبانه و 6/7با متوسط ) افراد(  درصد از مخاطبان33دريافتند كه 

 ميليون دالر تخمين 40ارزش اين كار بطور كلي براي جامعه استراليا بيش از . بدون پاداش شركت كرده اند
اما در رفتار هاي داوطلبانه مزيت هاي ديگري هم براي ). Evans and Kelley, 2000(زده شده است

 در مورد افراد دهنده خدمت مزيت ها ممكن است به شكل حس سعادت، .گيرنده و هم دهنده وجود دارد
براي گيرندگان فعاليت داوطلبانه بطور وضوح ممكن . بهورزي در رابطه با قوانين ايدئولوژيكي و مذهبي باشد

اغلب . است مزيت ها بصورت اجتماعي، روانشناسي و كااليي باشد كه به گونه ديگر ممكن است صورت نگيرد
مندان اجتماعي عالقمند هستند بدانند كه چه كسي خود را درگير چنين رفتارهايي مي كند و يا چرا انديش
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اين عالقه بسيار است زيرا ويژگي هايي وجود دارد كه شركت بالفعل و واقعي در . آنها اين كار انجام مي دهند
.فعاليت اجتماعي را مشخص مي كند

توجه بر روي جنبه كمكي فعاليت و هم چنين . ان نيز مي باشدشركت در كارهاي داوطلبانه به نفع جوان
در اين خصوص، رفتار داوطلبانه جوانان . ارتباط بين رفتار مطلوب اجتماعي و انجمني بسيار مشهود است

اخيراً توجه بسياري را جلب كرده، نه بخاطر اينكه مشكلي از سود اقتصادي به جامعه را نشان مي دهد، بلكه 
به . ل كه مزيت هايي كه به شركت در تكامل به حس تعهد در جامعه وسيع تر را به همراه داردبه اين دلي

عقيده برخي، فعاليت داوطلبانه جوانان حتي به عناوين فرايند اجتماعي شدن و شركت براي شكل گيري 
.هويت اجتماعي و آماده سازي به منظور زندگي در يك جامعه دموكراتيك ديده مي شود

تئوري هويت اجتماعي و مقوله بندي خود در درك اينكه چرا بعضي افراد رفتار : هويت اجتماعيتئوري 
 ,Tajfel & Turner(اجتماعي قابل مالحظه اي را طي زمان از خود نشان مي دهند بسيار مؤثر است

نظور هويت اجتماعي بر اساس اين فرض است كه افراد در گروه هاي خاصي به م) يا فرضيه(تئوري). 1986
تعيين هويت به مقايسات اجتماعي را انتخابي منجر مي شود كه . باال بردن خودباوري شان مشخص مي شوند

بر روي تفاوت هاي داخل گروه در امتداد دامنه اي كه به داخل گروه كمك مي كند و به تبادل نظر تمايزات 
 ,Hogg & Abrams(ييد مي كندمثبت در داخل هنگامي كه با اهميت خارج از گروه مقايسه مي شود، تأ

مقوله بندي خود و ديگران بر حسب گروه ها به تفاوت هاي بين اعضاي گروه با توجه به تناسب آنها ). 1988
با نمونه گروه مرتبط يا تصوير شناختي از ويژگي هايي تأييد مي كند كه خصوصيات گروه را توصيف و 

).Ibid(تشخيص مي كند
اين تئوري نشان مي دهد كه رفتار اجتماعي مطلوب آموختني : تئوري ياد گيري اجتماعي

 مشاهده نقش هايي كه .)Bandura,1977; Bandura & McDonald, 1963; Batson, 1998(است
مطلوب و يا مورد احترام هستند مانند والدين در اين رفتار اجتماعي مطلوب به كار مي روند و توضيح مي 

 بايد رفتار كنند پاداش ها رفتارهاي كمكي را تقويت مي كنند و مجازات ها دهد كه افراد چگونه مي توانند و
در يك زمينه گروهي تشخيص اجتماعي فقط پاداش خصوصي نيست بلكه . رفتارهاي آسيب زا را كاهش دهند

فرايندهاي مدل سازي مشاهده اي باحالت هاي تقويتي منجر به . رفتار اجتماعي مطلوب را افزايش مي دهد
ري اجتماعي در زمينه فيزيكي توسعه مي يابد و مشاهده كنندگان آن را در زمينه هاي الكترونيكي يادگي

رفتار اجتماعي . نظريه پردازان رفتار اجتماعي مطلوب را از رفتار خودستايانه متمايز مي كنند. اعمال مي كنند
ه در زمينه هاي اختياري پيش مطلوب با تمايل براي افزايش رفاه شخص ديگر تحريك مي شود، هر دو انگيز

مي روند و به ارائه كنندگان توصيفاتي در زمينه هاي الكترونيكي ارائه مي دهد و بازگشت يادگيري هاي 
شخصي و افزايشي شهرت را در نظر مي گيرند در بحث هاي گروهي، شركت كنندگاني كه انگيزه مند هستند 

).Fisher & Ackerman, 1998(اغلب اصول كمكي ارزشمندي ارائه مي دهند
 كنند و توجه خود را يرف مص كه زمان قابل مالحظه را ي، افرادي اجتماعيريادگييبر اساس تئور

يو نوع دوست)  از خود تيرضا(يتي منافع خود رضادو كنند، از هر ي مگرانيمعطوف به كمك رساندن به د
تي نوع فعالني اري است كه كمتر خود را درگي از كسانشي نسبتاً بيمنافع نوع دوستاز و كردند يبهره مند م

).Hippel, 2003; Wasko & Faraj, 2000( كننديها م
:روانشناسان در راستاي رفتارهاي اجتماعي مطلوب چهار زمينه را مورد بررسي قرار مي دهند
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ع دوستي هنگامي كه بيشتر روانشناسان ريشه هاي اوليه رفتار نو:  نوعدوستان از همان ابتداي بچگي-1
را مورد بررسي قرار دادند، تنها دو عامل در انگيزش آنها به جهت كمك و ياري ديگران با توجه به تجارب 
مثبت زندگي آنان به چشم مي خورد، دو مخاطبي كه در خانواده هاي محصور، رشد و نمو يافته بودند، عشق 

آنها هم چنين گزارش .  نيز عشق مي ورزيدندبه خانه و خانواده را تجربه كرده بودند و بنابراين به ديگران
.كردند كه از بچگي مايل به مساعدت ديگران بوده اند

برخي افراد انگيزه رفتارهاي اجتماعي مطلوب خود را به روش هاي غيرمعمول بيان : 1 ياوران خانواده-2
ذهني رنج مي بردند و يا از هاي آنها در خانواده هاي معلولي بزرگ شده بودند كه والدين از بيماري. داشتند

شرايط سخت زندگي آنها را از همان ابتدا وادار به نقش يار و ياور خانواده . بيماري ها هم عذاب مي كشيدند
در زندگي افراد بزرگسال، آنها از طريق پرداخت وجه اجتماعي، ياري رساندن به . در زندگي مي كنند

.مك مي كنندمؤسسات خيريه و حضور داوطلبانه به سايرين ك
برخي افراد شروع به انجام فعاليت در مشاغلي مانند ياري رساندن به داليل غير : 2 نوع دوستان اتفاقي-3

از نوع دوستي كردند و كمك هاي عاطفي به ديگران منجر شد كه آنها از فعاليت هاي بيرون از محيط كار 
مهيج و جلب بود، زيرا او در مزرعه بزرگ شده براي نمونه، مردي كه شغل پزشكي براي او بسيار . لذت ببرند

بود و از كار كردن با حيوانات لذت مي برد و همچنين خانمي كه پرستار شد، زيرا اين يكي از شغل هايي بود 
با ورود آنها به مشاغل ياري دهنده، آنها ) تعداد پرستار زن بسيار كم بود(كه از زنان زياد استفاده نمي كند

 به ديگران به لحاظ عاطفي فوق العاده بود و فرصت هايي در طول زندگي آنان به هنگام دريافتند كه كمك
.اوقات بيكاري از طريق حضور داوطلبانه مردان به پول ايجاد شد

محققان توليد كننده گزارشات خريداري و آزاد سازي را بعنوان : 3 داستان هاي خريداري و آزادسازي-4
تكارانه يا خودپسندانه آنها جالب توجه است كه بيشتر با سوء مصرف دارو و الكل منبعي از انگيرش رفتار جناي

در افراد ميانسال، رفتار آنها تصحيح شده و به دليل كار پربار و اعتدال خوشحال بودند و اين . در تضاد هستند
فرصتي دوباره به سپاسگزاري از آن جامعه اي است كه . در حال بود كه از زندگي با خانواده لذت مي بردند

آنها داده است تا از طريق ياري و مساعدت مؤسسات خيريه، كار داوطلبانه و استخدام در مشاغل ياري دهنده 
).Hendricks and Cutler, 2004: 253(به جامعه باز گردند

براين اساس چارچوب نظري اين پژوهش برگرفته از رهيافت روانشناسي اجتماعي و به خصوص نظريه 
وسيله نيروهاي دروني رانده مي شوند و نه ه از ديدگاه يادگيري اجتماعي، مردم نه ب. ري اجتماعي استيادگي

محركهاي محيطي آنان را به عمل سوق مي دهند، بلكه كاركردهاي روانشناختي بر حسب يك تعامل دوجانبه 
 محيط بخودي ،ياع اجتميريادگيطبق نظريه . بين شخص و عوامل تعيين كننده محيطي تبيين مي شوند

ثير محيط بر افراد يكسان نيست، بلكه نحوه عمل فرد بر يك محيط تعيين أخود بر رفتار اثر نمي گذارد و ت
به گفته دقيق تر، رفتار او مي تواند حتي . ثير خواهد گذاشتأمي كند كه چه جنبه هايي از محيط بر فرد ت

ورا انسان موجودي اجتماعي است و رفتار او بايد در  اعتقاد باندبه). Bandura, 1977: 22(محيط را بسازد
انسان داراي ظرفيت هاي شناختي وسيعي است و مي تواند درباره ارتباط . پرتو روابط اجتماعي بررسي شود

 دريافت در ديدگاه وي انسان صرفاً. ميان رفتار و پيامدهاي آن بينديشد و آنها را پيش بيني و ارزيابي كند

1 . Family helpers
2 . Accidental altruists
3 . Redemption stories
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 محيط نيست، بلكه به گونه اي فعال تجارب گذشته و زمان حال را تعبير و تفسير مي كند  رويدادهايندهكن
هاي شناختي برخوردار است مي تواند از آنجا كه انسان از توانايي. و بر اساس آن دست به پيش بيني مي زند

و مي ق انتخاب است داراي حدودييعني انسان تا ح. ميان الگوهاي موجود، تنها به بعضي از آنها توجه كند
.تواند به انتخابي دست بزند كه براي او و اطرافيانش رضايتمندي ايجاد كند

مدل تحقيقمدل تحقيقمدل تحقيقمدل تحقيق
براي ورود از سطح نظري به سطح واقعيت نياز به طراحي مدلي مي باشيم تا روابط بين 

نمودار زير روابط بين متغيرهاي اين . متغيرهاي تحقيق را به طور واضحي نشان دهد
. را در قالب مدل تجربي تحقيق نشان مي دهدپژوهش

 مدل تجربي تحقيق مدل تجربي تحقيق مدل تجربي تحقيق مدل تجربي تحقيق1111 نمودار شماره  نمودار شماره  نمودار شماره  نمودار شماره 

فرضيات تحقيقفرضيات تحقيقفرضيات تحقيقفرضيات تحقيق
.داردوجود  رابطه رفتارهاي اجتماعي مطلوب در جامعهوبين ميزان مسئوليت پذيري جوانان-1
 تحصيالت، درآمد و وضعيت شغلي سن، هويت طبقاتي، جنس، وضعيت تأهل،(ويژگي هاي فردي بين -2

.داردرابطه وجود رفتارهاي اجتماعي مطلوب  و)و وضعيت مسكن

رفتارهاي 
اجتماعي 

لوبمط

متغيرهاي جمعيت 
شناسي

 سن-1
 جنس-2

متغيرهاي 
 اجتماعي- اقتصادي

 تحصيالت-1
 طبقه اجتماعي-2

 درآمد-3
 شغل-4

مسئوليت 
اجتماعي
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پژوهشپژوهشپژوهشپژوهشروش روش روش روش 
جمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه انجام . مي باشد پيمايش      روش مورد استفاده در اين مقاله

اســــاس بر. استانشاهكرمشهر  ساله 39 تا 15 جوانان سنين جامعه آماري مورد مطالعه. گرفته است
400 تعداداز اين.  نفر جمعيت مي باشد360450داراي 1385آخرين آمارهاي بدست آمده از شهر در سال

 براي مطالعه انتخاب 1 از جدول لينو با استفادهسادهنفر از جامعه آماري به عنوان نمونه به شيوه تصادفي 
شده و براي به دست آوردن پايايي ابزار سنجش از در پژوهش حاضر از اعتبار صوري استفاده . شدند

جهت سنجش متغيرهاي اصلي تحقيق يعني رفتارهاي اجتماعي . آلفاكرونباخ استفاده به عمل آمده است
در مطالعه حاضر مفهوم احساس مسئوليت . مطلوب و مسئوليت اجتماعي از طيف ليكرت استفاده شده است

جهت سنجش مسئوليت . تي در قالب طيف ليكرت سنجيده شدبراساس مالحظات نظري به وسيله سواال
 احساس )..Nakamura1& et al., 2006)پذيري نيز از مقياس ناكامورا و همكارانش استفاده شد

مسئوليت، به مثابه ساختاري اخالقي در نظر گرفته مي شود كه بر پايه همدلي و احساس گناه در كودكان به 
مسئوليت . زرگسالي رفتارهاي مثبت اجتماعي و محيطي را هدايت مي كندوجود مي آيد و در نوجواني و ب

بخش توجه به (حصول اطمينان از رفاه ديگران در زندگي روزمره : اجتماعي در دو معناي متفاوت بكار مي رود
و پيشروي به سوي نيل به هدف هاي فردي بدون ناديده گرفتن و زير پا گذاشتن انتظارات بر حق ) ديگران

بخش اول مربوط به همدلي است، در حالي كه بخش دوم با احساس ). بخش هماهنگي بين فردي(ران ديگ
بيرهوف، (هستند) جوهر و اساس انگيزه هاي مثبت اجتماعي(همدلي و احساس گناه . گناه در ارتباط است

1387 :224.(
 ديگـران مـي شـود تعريـف       رفتار اجتماعي مطلوب بعنوان رفتار داوطلبانه ارادي كه باعث سودهايي بـراي           

اشخاصي كه داوطلبانه در زمينه هاي متعددي به ديگـران كمـك مـي كننـد، آنهـايي هـستند كـه           . شده است 
واكنش عاطفي جانشين نسبت : همدلي). Lee et al, 2009: 139(سرمايه هاي باارزش را بخشش مي كنند

ارقـام جـدول   .در جـدول زيـر آمـده اسـت    آلفاي كرونباخ هر يك از متغيرهاي فوق       . به تجارب عاطفي ديگران   
. نشان مي دهند كه كل طيف ها از پايايي قابل قبولي برخوردار مي باشند

گويه هاي هرطيفگويه هاي هرطيفگويه هاي هرطيفگويه هاي هرطيف))))پاياييپاياييپاياييپايايي(((( ميزان آلفاي كرونباخ ميزان آلفاي كرونباخ ميزان آلفاي كرونباخ ميزان آلفاي كرونباخ1111جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 
مقدار آلفامقدار آلفامقدار آلفامقدار آلفاتعداد گويهتعداد گويهتعداد گويهتعداد گويهنام طيفنام طيفنام طيفنام طيف
780/0نوعدوستينوعدوستينوعدوستينوعدوستي

783/0انگيزه هاي داوطلبانهانگيزه هاي داوطلبانهانگيزه هاي داوطلبانهانگيزه هاي داوطلبانه
774/0جهت گيريهاي مذهبيجهت گيريهاي مذهبيجهت گيريهاي مذهبيجهت گيريهاي مذهبي
780/0گرايش به همدليگرايش به همدليگرايش به همدليگرايش به همدلي

1478/0مسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعي
2882/0رفتارهاي مطلوب اجتماعيرفتارهاي مطلوب اجتماعيرفتارهاي مطلوب اجتماعيرفتارهاي مطلوب اجتماعي

1 .Lens Table
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يافته هاي تحقيقيافته هاي تحقيقيافته هاي تحقيقيافته هاي تحقيق
از تعداد .  است صورت گرفته و استنباطيتجزيه و تحليل داده ها به وسيله شاخص هاي آمار توصيفي

 درصد 45درصد افراد نمونه مجرد و 50.  درصد زن بودند43 درصد از پاسخگويان مرد و 57نمونه آماري، 
 طبقه باال، پايين و متوسط، 3شاخص ديگر ماهيت طبقاتي پاسخگويان است كه در. آنها متأهل بوده اند

5/11 درصد طبقات باال و 10 درصد به طبقه مياني، 71بيشترين تعداد پاسخگويان يعني. تفكيك شدند
چنين نتايج نشان مي دهد كه ميانگين سني افراد پاسخگو هم. درصد هم متعلق به طبقات پايين جامعه بودند

 كالس بود كه نشان مي دهد افراد پاسخگو از ميانگين سواد 47/14 و ميانگين تحصيالت آنها برابر35/26
 هزار تومان بود كه بيانگر ميزان درآمد متوسط 457/210ميانگين درآمد پاسخگويان . بااليي برخوردار بودند

 درصد آنها داراي خانه هاي 50شاخص فراواني ديگر وضعيت مسكن بوده كه نشان مي دهد . به پايين است
. درصد ديگر در خانه هاي سازماني و ساير خانه ها زندگي مي كنند9 درصد اجاره اي و 41شخصي، 

تحليل داده هاتحليل داده هاتحليل داده هاتحليل داده ها
انگين ها جهت بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته از ضريب همبستگي و آزمون مقايسه مي

 ضريب همبستگي پيرسون براي متغيرهاي مستقل در سطح سنجش 2جدول شماره . استفاده شده است
 بعد متغير رفتارهاي 4آمارهاي جدول نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين . فاصله اي نشان مي دهد

تباط بين بعد گرايش نتايج حاصل نشان مي دهد كه اين ار. اجتماعي مطلوب و مسئوليت اجتماعي وجود دارد
.به همدلي و مسئوليت اجتماعي قوي ولي براي براي بعد نوع دوستي ضعيف مي باشد

 ضريب پيرسون بين ابعاد رفتارهاي مطلوب اجتماعي و مسئوليت اجتماعي ضريب پيرسون بين ابعاد رفتارهاي مطلوب اجتماعي و مسئوليت اجتماعي ضريب پيرسون بين ابعاد رفتارهاي مطلوب اجتماعي و مسئوليت اجتماعي ضريب پيرسون بين ابعاد رفتارهاي مطلوب اجتماعي و مسئوليت اجتماعي2222جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 
معناداريمعناداريمعناداريمعناداريهمبستگيهمبستگيهمبستگيهمبستگيانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارميانگينميانگينميانگينميانگينضريب همبستگي ضريب همبستگي ضريب همبستگي ضريب همبستگي 

83/2423/664/000/0گرايش به همدليگرايش به همدليگرايش به همدليگرايش به همدلي
25/1911/454/000/0انگيزه هاي داوطلبانهانگيزه هاي داوطلبانهانگيزه هاي داوطلبانهانگيزه هاي داوطلبانه

24/2032/342/000/0جهت گيري هاي مذهبيجهت گيري هاي مذهبيجهت گيري هاي مذهبيجهت گيري هاي مذهبي

مسئوليت مسئوليت مسئوليت مسئوليت 
اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي

21/1242/323/0012/0نوعدوستينوعدوستينوعدوستينوعدوستي

 ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي زمينه اي و رفتارهاي مطلوب اجتماعي را 3جدول شماره 
مي دهند كه بين ميزان تحصيالت افراد و مسئوليت پذيري آنها ارتباط يافته هاي جدول نشان . نشان مي دهد

.از طرفي بين سن پاسخگويان و مسئوليت پذيري آنها ارتباط خاصي وجود ندارد. معناداري وجود دارد
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 ضريب پيرسون بين متغيرهاي زمينه اي و رفتارهاي مطلوب اجتماعي ضريب پيرسون بين متغيرهاي زمينه اي و رفتارهاي مطلوب اجتماعي ضريب پيرسون بين متغيرهاي زمينه اي و رفتارهاي مطلوب اجتماعي ضريب پيرسون بين متغيرهاي زمينه اي و رفتارهاي مطلوب اجتماعي3333جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 
معناداريمعناداريمعناداريمعناداريهمبستگيهمبستگيهمبستگيهمبستگياف معياراف معياراف معياراف معيارانحرانحرانحرانحرميانگينميانگينميانگينميانگينضريب همبستگيضريب همبستگيضريب همبستگيضريب همبستگي

35/2606/5098/024/0سن پاسخگوسن پاسخگوسن پاسخگوسن پاسخگو
ميزان ميزان ميزان ميزان 
تحصيالتتحصيالتتحصيالتتحصيالت

47/1441/449/0000/0
مسئوليت مسئوليت مسئوليت مسئوليت 

اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي

457/210358/8637/0000/0ميزان درآمدميزان درآمدميزان درآمدميزان درآمد

 آزمون تفاوت نمره ميانگين رفتارهاي مطلوب اجتماعي بر حسب جنسيت افراد نمونه را نشان 4جدول 
جه به آمارهاي موجود در اين جدول، ميانگين نمره مردان و زنان در اين فرضيه با هم تفاوت با تو. مي دهد

مي باشد و اين تفاوت ) 61/83(و ) 36/97(دارد، به طوري كه ميانگين اين نمره براي زنان و مردان به ترتيب
به . ي دار است معن95/0در سطح حداقل ) =046/0Sig(و سطح معني داريTمشاهده شده بر اساس آزمون 

.عبارتي مي توان گفت كه ميانگين نمره ميزان رفتارهاي مطلوب اجتماعي بين زنان بيشتر از مردان است
 آزمون تفاوت ميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي برحسب جنسيت افراد آزمون تفاوت ميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي برحسب جنسيت افراد آزمون تفاوت ميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي برحسب جنسيت افراد آزمون تفاوت ميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي برحسب جنسيت افراد4444جدولجدولجدولجدول
…TSigآزمون آزمون آزمون آزمون انحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارميانگينميانگينميانگينميانگينجنسيتجنسيتجنسيتجنسيت

61/8363/12مردانمردانمردانمردان
36/9737/14زنانزنانزنانزنان

76/8000/0

 آزمون تفاوت نمره ميانگين رفتارهاي مطلوب اجتماعي بر حسب وضعيت شغلي افراد نمونه را 5جدول 
با توجه به آمارهاي موجود در اين جدول، ميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي براي . نشان مي دهد

 و Tتيجه مشاهده شده بر اساس آزمون تقريبا برابر مي باشد و اين ن) 54/43(و غيرشاغلين) 66/84(شاغلين
. معني دار نيست95/0در سطح حداقل ) =241/0Sig(سطح معني داري

 آزمون تفاوت ميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي برحسب وضعيت شغلي افراد آزمون تفاوت ميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي برحسب وضعيت شغلي افراد آزمون تفاوت ميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي برحسب وضعيت شغلي افراد آزمون تفاوت ميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي برحسب وضعيت شغلي افراد5555جدولجدولجدولجدول
…TSigآزمون آزمون آزمون آزمون انحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارميانگينميانگينميانگينميانگينوضعيت شغليوضعيت شغليوضعيت شغليوضعيت شغلي

66/8463/10شاغلشاغلشاغلشاغل
54/8321/7غيرشاغلغيرشاغلغيرشاغلغيرشاغل

891/0241/0

 آزمون تفاوت ميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي جوانان بر حسب وضعيت مسكن نشان 6جدول 
. مي دهد، نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه تفاوت معناداري به لحاظ آماري نشان داده نشده است

، )32/88(مي كنند، برابرميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي افرادي كه در خانه هاي شخصي زندگي 
، افرادي كه در خانه هاي سازماني زندگي مي )46/87(آنهايي كه در خانه هاي اجاره اي زندگي مي كنند برابر

نتايج نشان مي . مي باشد) 82/78(و افرادي كه در ساير خانه ها زندگي مي كنند برابر) 71/87(كنند برابر
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474/0، و سطح معني داري)884/0( با مقدارFاساس آزمون دهد كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين بر 
.فرضيه مذكور تأييد نمي گردد

جوانان برحسب وضعيت مسكن افرادجوانان برحسب وضعيت مسكن افرادجوانان برحسب وضعيت مسكن افرادجوانان برحسب وضعيت مسكن افراديييي مطلوب اجتماع مطلوب اجتماع مطلوب اجتماع مطلوب اجتماعييييرفتارهارفتارهارفتارهارفتارها آزمون تفاوت ميانگين نمره  آزمون تفاوت ميانگين نمره  آزمون تفاوت ميانگين نمره  آزمون تفاوت ميانگين نمره 6666جدول جدول جدول جدول 
..FSigمقدارمقدارمقدارمقدارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارميانگينميانگينميانگينميانگينوضعيت مسكنوضعيت مسكنوضعيت مسكنوضعيت مسكن

32/88526/6شخصيشخصيشخصيشخصي
46/87813/7اجاره اياجاره اياجاره اياجاره اي
71/87504/5سازمانيسازمانيسازمانيسازماني
82/78946/6سايرسايرسايرساير

883/0474/0

 آزمون تفاوت ميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي جوانان بر حسب هويت طبقاتي 7جدول شماره 
. نشان مي دهد، نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه تفاوت معناداري به لحاظ آماري نشان داده شده است

 دهد كه ميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي افرادي كه در طبقات باالي داده هاي جدول نشان مي
و افرادي كه ) 78/88(، آنهايي كه در طبقات مياني زندگي مي كنند برابر)25/80(جامعه زندگي مي كنند برابر

، و )952/9( با مقدارFنتايج بر اساس آزمون . مي باشد) 47/96(در طبقات پايين جامعه زندگي مي كنند برابر
نتايج بيانگر اين مطلب است كه ميانگين نمره .  فرضيه مذكور تأييد مي گردد000/0سطح معني داري 

.رفتارهاي مطلوب اجتماعي افراد در طبقات متفاوت جامعه با هم تفاوت معناداري دارند
 افراد افراد افراد افرادجوانان برحسب هويت طبقاتيجوانان برحسب هويت طبقاتيجوانان برحسب هويت طبقاتيجوانان برحسب هويت طبقاتييييي مطلوب اجتماع مطلوب اجتماع مطلوب اجتماع مطلوب اجتماعييييرفتارهارفتارهارفتارهارفتارها آزمون تفاوت ميانگين نمره  آزمون تفاوت ميانگين نمره  آزمون تفاوت ميانگين نمره  آزمون تفاوت ميانگين نمره 7777جدول جدول جدول جدول 

..FSigمقدارمقدارمقدارمقدارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارميانگينميانگينميانگينميانگينهويت طبقاتيهويت طبقاتيهويت طبقاتيهويت طبقاتي
25/80225/8طبقه باالطبقه باالطبقه باالطبقه باال
78/88661/7طبقه ميانيطبقه ميانيطبقه ميانيطبقه مياني
47/96014/7طبقه پايينطبقه پايينطبقه پايينطبقه پايين

95/9000/0

 آزمون تفاوت نمره ميانگين رفتارهاي مطلوب اجتماعي جوانان بر حسب وضعيت 8     جدول شماره 
با توجه به آمارهاي موجود در اين جدول، ميانگين نمره افراد مجرد و . ي دهدتأهل افراد نمونه را نشان م

به طوري كه ميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي براي افراد . متأهل در اين فرضيه با هم تفاوت دارد
اساس  مي باشد كه با هم تفاوت دارد و اين تفاوت مشاهده شده بر 419/91 و 55/83مجرد و متأهل به ترتيب

. معني دار بوده و فرضيه تأييد مي شود=000/0Sig و سطح معني داري63/7 كه برابرTآزمون 

 آزمون تفاوت ميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي جوانان برحسب وضعيت تأهل افراد آزمون تفاوت ميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي جوانان برحسب وضعيت تأهل افراد آزمون تفاوت ميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي جوانان برحسب وضعيت تأهل افراد آزمون تفاوت ميانگين نمره رفتارهاي مطلوب اجتماعي جوانان برحسب وضعيت تأهل افراد8888جدول جدول جدول جدول 
…TSigآزمون آزمون آزمون آزمون انحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارميانگينميانگينميانگينميانگينوضعيت تأهلوضعيت تأهلوضعيت تأهلوضعيت تأهل

55/8373/8مجردمجردمجردمجرد
41/9109/9متأهلمتأهلمتأهلمتأهل

68/7000/0
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تحليل رگرسيونتحليل رگرسيونتحليل رگرسيونتحليل رگرسيون
در اين روش .  استفاده شده است1در مقاله حاضر از آماره رگرسيون چند متغيره به شيوه گام به گام

 عناصر 9جدول . متغيرهاي مختلف به ترتيب ميزان اهميت در تبيين متغير وابسته وارد معادله مي شوند
در اينجا كل . رهاي مطلوب اجتماعي نشان مي دهدمتغيرهاي مستقل درون معادله براي تبيين متغير رفتا

 متغير مسئوليت 4متغيرهاي مستقل زمينه اي و مستقل واسطه اي به شيوه گام به گام وارد معادله شدند و 
در مرحله اول، ميزان تحصيالت با ) Sig.T=000/0(و ضريب معني داري ) =57/0Beta(اجتماعي با مقدار

در مرحله دوم، طبقه اجتماعي با ) Sig.T=000/0(عني داريو ضريب م) =Beta-39/0(مقدار
در مرحله سوم و جنسيت با ) Sig.T=003/0(و ضريب معني داري ) =32/0Beta(مقدار
در مرحله چهارم به ترتيب ميزان اهميتي در ) Sig.T=009/0(و ضريب معني داري ) =28/0Beta(مقدار

63/0 متغير توانسته اند 4رسيوني شده اند و در مجموع اين تبيين متغير وابسته داشته اند، وارد معادله رگ
).R²=63/0(درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين و توضيح كنند

رفتارهاي اجتماعي مطلوبرفتارهاي اجتماعي مطلوبرفتارهاي اجتماعي مطلوبرفتارهاي اجتماعي مطلوب عناصرمتغيرهاي مستقل درون معادله براي پيش بيني عناصرمتغيرهاي مستقل درون معادله براي پيش بيني عناصرمتغيرهاي مستقل درون معادله براي پيش بيني عناصرمتغيرهاي مستقل درون معادله براي پيش بيني9999جدول جدول جدول جدول 
مقدار مقدار مقدار مقدار BBetaمتغيرمتغيرمتغيرمتغيرمرحلهمرحلهمرحلهمرحله

T
R²معناداريمعناداريمعناداريمعناداري

مسئوليت مسئوليت مسئوليت مسئوليت 1111
اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي

644/057/033/700/044/0

485/0395/064/400/052/0ميزان تحصيالتميزان تحصيالتميزان تحصيالتميزان تحصيالت2222

412/0323/042/3003/059/0هويت طبقاتيهويت طبقاتيهويت طبقاتيهويت طبقاتي3333

320/0281/011/2009/063/0جنسيتجنسيتجنسيتجنسيت4444

: معادله رگرسيون چند متغيره در تحقيق حاضر به اين صورت مي باشدBetaبر اساس مقادير 
28/0)+ هويت طبقاتي(32/0)+ ميزان تحصيالت(39/0) +  اجتماعيمسئوليت(57/0= مسئوليت اجتماعي

) جنسيت(

مدل تحليل مسيرمدل تحليل مسيرمدل تحليل مسيرمدل تحليل مسير
سوالي كه در اينجا مطرح است، اين است كه از طريق چه مكانيسمي و با كدام نظم علّي مي توانيم ادعا 

 روشي توانمند 2تحليل مسير. كنيم كه رفتارهاي مطلوب اجتماعي تحت تأثير چه متغيرهايي قرار گرفته است
مدل . است كه ما را در كشف و مطالعه روابط ميان متغيرها جهت رسيدن به شناخت علّي ياري مي رساند

تحليل مسير در اين تحقيق با استفاده از رگرسيون چند متغيري به شيوه مرحله به مرحله جهت محاسبه 
قيم و غيرمستقيم متغيرها را ارزيابي ضرايب مسير تنظيم گرديده است، كه اهميت و تأثير نسبي روابط مست

براي رسم مدل مسير از ضرايب بتاي متغيرهايي استفاده شده . كرده و به كشف دياگرام مسير نائل آمده است

1 . Stepwise
2 . Path Analysis
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ضريب بتا در اين مدل نماينده شدت رابطه بين دو متغير .  آنها در سطح معناداري قرار داردTاست، كه مقدار
. هاي ديگر موجود در مدل استبا ثابت نگه داشتن اثر متغير

نتايج حاصل از تحليل مسيرنتايج حاصل از تحليل مسيرنتايج حاصل از تحليل مسيرنتايج حاصل از تحليل مسير: : : : 2222نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره 

 است كه براي 05/0نكته اي كه در خصوص دياگرام فوق قابل ذكر است وجود ضرايب مسير كمتر از 
در تحليل مسير از ضريب . يب مسير بازسازي شده اندبرازش بيشتر مدل، در دياگرام نهايي حذف شده و ضرا

 در اين 2Rميزان.  بدست آمده از طريق رگرسيون، ميزان مناسب بودن مدل بدست مي آيد2Rتعين

ا ضريب پس ماند وجود دارد كه  عدد مهم ديگري به نام ضريب خطا ي2Rدر مقابل .  مي باشد63/0تحليل 
ضريب خطا ميزان تأثير عوامل غير از متغيرهاي مدل است و به عبارت ديگر .  نشان مي دهندeآن را با 

براي نشان دادن مقدار واريانس . ضريب خطا نسبت واريانس توضيح داده نشده توسط مدل تحليلي است

37/0 مي توان گفت كه 2e=37/0 بنابراين با توجه به .تبيين نشده بايد مقدار خطا را به توان دو برسانيم
.واريانس را مدل تبيين نكرده است

٣٢/٠

�٧/٠

٢٢/٠

١٨/٠

٣٩/٠

٣٧/٠٢٨/٠

١�/٠-

e² = 37373737////0000

جنسيتجنسيتجنسيتجنسيت هلهلهلهلأأأأتتتتوضعيت وضعيت وضعيت وضعيت 

وضعيت شغليوضعيت شغليوضعيت شغليوضعيت شغلي

ميزان تحصيالتميزان تحصيالتميزان تحصيالتميزان تحصيالت

هويت طبقاتيهويت طبقاتيهويت طبقاتيهويت طبقاتي

مسئوليت اجتماعيمسئوليت اجتماعيمسئوليت اجتماعيمسئوليت اجتماعي

رفتارهاي اجتماعي رفتارهاي اجتماعي رفتارهاي اجتماعي رفتارهاي اجتماعي 
مطلوبمطلوبمطلوبمطلوب

٢٢/٠
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 با رفتار اجتماعي 57/0همانطور كه در مدل مسير مشاهده مي شود، مسئوليت اجتماعي با ضريب مسير 
 در جامعه افزايش يابد، ميزان مطلوب در رابطه مي باشد و نشان مي دهد كه هر چه مسئوليت پذيري افراد

.وجود رفتارهاي اجتماعي مطلوب نيز بهتر و بيشتر مي شود

بحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيري
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد والديني كه فرزندانشان را تشويق مي كنند تا در فعاليـت هـاي                     

 ديگـران را تقويـت مـي كننـد        اجتماعي مطلوب داوطلب شوند و يا در آنان حس مسؤليت اجتماعي نسبت بـه             
آنهـا  . واقعاً به توسعه فكري آنان در جهت برخورداري از سطوح باالتري از فرهنگ اجتماعي كمك مـي نماينـد                  

همچنين فرايند پيچيده اي را بهبود مي بخشند كه به وسيله آن جوانان از آگاهي اجتماعي برخـوردار شـوند و            
ايـن يافتـه هـا      . ز لوازم يك جامعه برخوردار از دموكراسي مي باشد        از نظر اجتماعي رشد مي كنند و اين يكي ا         

همچنين داراي مفاهيمي مثبت براي آن دسته از مدارس مي باشند كه نـه تنهـا دانـش آمـوزان را بـه چنـين                      
فعاليت هاي اجتماعي تشويق مي كنند بلكه از آنها مـي خواهنـد تـا از رويكردهـاي محكـم در برخـورداري از                        

هاي اجتماعي بهره ببرند و اين امر را بـراي رفتارهـاي پيـشگامانه وايجـاد برنامـه اي كـه حـس                چنين فعاليت   
چـه الزم باشـد يـا نباشـد     . مسؤليت پذيري نسبت به جامعه و ميل به كمك كردن به ديگران تقويت مي نمايد           

در .داشـته باشـد  چنين مداخالت اجتماعي مي تواند تأثيرات مثبت و قابل قبولي بر تكامل اجتمـاعي جوانـان   
نتيجه اين تحقيق روشن است كه مشاركت در اين چنين رفتارها و فعاليت هاي اجتماعي ما را به سوي تعلـيم                  
افرادي سوق مي دهـد كـه در سـطوح بـاالتري از مهـارت هـا و انگيـزه الزم بـراي ايجـاد جامعـه برخـوردار از              

.شهرونداني فعال در زندگي سياسي جامعه بهره مي برند
 بعد متغير رفتارهاي اجتماعي مطلوب 4ج حاصل از اين مقاله نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين نتاي

به طوريكه اين ارتباط بين بعد گرايش به همدلي و مسئوليت اجتماعي قوي . و مسئوليت اجتماعي وجود دارد
 و رفتارهاي مطلوب همچنين بين ميزان تحصيالت افراد. ولي براي براي بعد نوع دوستي ضعيف مي باشد

اجتماعي، بين جنسيت افراد، وضعيت تأهل و طبقه اجتماعي پاسخگويان با ميزان رفتارهاي اجتماعي مطلوب 
.ارتباط معناداري وجود دارد

 متغير مسئوليت اجتماعي با 4نتايج حاصل از ضريب رگرسيون چندمتغيره نيز نشان مي دهد كه 
-39/0(در مرحله اول، ميزان تحصيالت با مقدار) Sig.T=000/0(و ضريب معني داري ) =57/0Beta(مقدار

Beta= (و ضريب معني داري)000/0=Sig.T (در مرحله دوم، طبقه اجتماعي با مقدار)32/0Beta= ( و
و ضريب معني داري ) =28/0Beta(در مرحله سوم و جنسيت با مقدار) Sig.T=003/0(ضريب معني داري 

)009/0=Sig.T (رم به ترتيب ميزان اهميتي كه در تبيين متغير وابسته داشته اند، وارد معادله در مرحله چها
 درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين و 63/0 متغير توانسته اند 4رگرسيوني شده اند و در مجموع اين 

).R²=63/0(توجيه كنند
اعي و ارتباطات خوب و رفتار اجتماعي مطلوب، مثل كمك و همكاري، منبع حياتي از هماهنگي اجتم

ظاهراً، روي ديگر سكه آن است كه رفتار اجتماعي زماني به شدت كم مي شود كه افراد فكر . مناسب است
كاربرد تحريم باعث كاهش قابل توجه . كنند از نظر اجتماعي از ارتباطات سازگار و هماهنگ محروم شده اند

معه آماري بيان كرد كه از چهار بعد متفاوت رفتار اين يافته ها در جا. اي در رفتار اجتماعي مي گردد
، بيشترين )همدليبهگرايشومذهبيگيري هايجهتداوطلبانه،هايانگيزهنوع دوستي،(اجتماعي مطلوب
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حس همدلي واسطه اصلي بين رفتار . حد ميانگين در دو بعد انگيزه هاي داوطلبانه و همدلي بدست آمد
شخص : اما درك متقابل وابسته به سيستم عاطفه است. جتماعي مطلوب استمسئوالنه و ديگر رفتارهاي ا

اگر سيستم عاطفي طرد شده متوقف شود، . عاطفي دروناً بايد احساساتش توسط شخص ديگري تحريك شود
به شكل يك مكانيسم موقتي، فرد كمتر قادر به درك ديگران و احساس همدردي با آنها مي باشد و فقدان 

. متقابل به خوبي مي تواند بصورت كاهش در رفتار اجتماعي نمايان گرددهمدردي و درك
بر اين اساس نتايج اين تحقيق به صورت نظري مي توان استدالل كرد كه در زمينه افزايش رفتارهاي 
اجتماعي مطلوب و برقراري محيطي برخوردار از رفتارهاي مثبت و مطلوب اجتماعي براي شهروندان مي توان 

:يل را در جامعه عملي نمودموارد ذ
 فرهنگ سازي براي ايجاد احساس مسئوليت فرد به نقش هايش در جامعه انجام پذيرد تا مردم در -1

كنار هم احساس مسئوليت كرده تا از يك طرف موارد خالف هنجاري برطرف و از طرف ديگر ثبات در كليه 
.ه حاصل شوداركان جامعه مخصوصاً در بعد اقتصادي و اجتماعي در جامع

 پخش برنامه هايي كه در آن نتيجه منجر به موفق شدن افـرادي شـود كـه در آن نـسبت بـه پـذيرش          -2
.مسئوليت پذيري و تعهد اجتماعي نسبت به خانواده، جامعه، اطرافيان و نهادهاي اجتماعي پايبند هستند

جـراي سياسـت هـاي خـويش در          از جمله سازمان هايي كه مي تواند از نتايج اين تحقيق در راستاي ا              -4
اين سازمان بـا تـشكيل انجمـن هـاي علمـي، مـذهبي،            . ميان جوانان استفاده نمايد، سازمان ملي جوانان است       

فرهنگي و گروه هاي گفتگوي دوستانه مي تواند از طريق اين برنامه ها در راستاي سياست مـسئوليت پـذيري                    
.دف دست يابدجوانان در قالب برنامه هاي اوقات فراغت به اين ه

 با توجه به اينكه طيف وسيعي از جوانان در نهاد آموزش و پرورش نهادينه مي شوند، اين تحقيـق مـي             -5
تواند در ارائه راهكارهاي مناسب براي سازمان مـذكور در ارائـه مـسئوليت پـذيري در قالـب تـشويق و ترغيـب         

در ايـن زمينـه ارائـه بروشـورهايي بـه      . يـد دانش آموزان به رعايت ارزش هاي فرهنگي جامعه ايراني كمـك نما     
دانش آموزان با نوشته ها و عكس و نقاشي هايي كه حكايت از نوعي فرهنگ ديني اسالمي دارد، پيشنهاد مـي                     

. شود
 توجه به كار و خدمات داوطلبانه اجتماعي، از جمله فضا سازي براي مشاركت فعاالنه در سـازمان هـاي         -6

جوانـان بايـد بتواننـد مـسئوليت پـذيري      . ري به مردم و رعايت ضوابط و مقررات       مردم نهاد در عين حرمت گذا     
.خود را در جامعه به نمايش بگذارند و نشان دهند كه به سرنوشت ديگران عالقه مند هستند

منابع منابع منابع منابع 

.انتشارات كيهان: تهران. ترجمه باقر ساروخاني. فرهنگ علوم اجتماعي). 1370. (بيرو، آلن
ترجمه رضوان . رفتارهاي اجتماعي مطلوب از ديدگاه روانشناسي اجتماعي). 1387. (ورنربيرهوف، هانس 

.نشرگل آذين: تهران. صدقي نژاد
مـورد  :  اجتماعي جوانان  تي و اجتماعي مرتبط با مسئول     ي عوامل اقتصاد  يبررس. )1387(. ههي وج ان،يجالئ

:رازي دانـشگاه شـ    ، راهنمـايي دكتـر ايمـان      ي بـه   ارشد جامعه شناسـ    ي نامه كارشناس  اني پا .مطالعه شهر مشهد  
.ي بخش جامعه شناس،دانشكده علوم اجتماعي
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آموزان دبيرستانهاي شهر تبريزآموزان دبيرستانهاي شهر تبريزآموزان دبيرستانهاي شهر تبريزآموزان دبيرستانهاي شهر تبريزپذيري دانشپذيري دانشپذيري دانشپذيري دانشي پيشرفت با مسئوليتي پيشرفت با مسئوليتي پيشرفت با مسئوليتي پيشرفت با مسئوليتي انگيزهي انگيزهي انگيزهي انگيزهرابطهرابطهرابطهرابطه
1389138913891389----90909090 در سال تحصيلي  در سال تحصيلي  در سال تحصيلي  در سال تحصيلي 

1ربابه باقري

چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
جامعـه آمـاري ايـن      . آموزان است پذيري دانش ي پيشرفت با مسئوليت   ي انگيزه  اين پژوهش بررسي رابطه    هدف

-90 نفـر كـه در سـال تحـصيلي     6858آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه شهر تبريز بـه تعـداد       پژوهش كليه دانش  
 نفـر دختـر   224 نفر آنهـا پـسر و   140. بودآموز  دانش364نمونه آماري شامل .  مشغول به تحصيل بودند، مي باشد      1389

گرفتـه شـده از   (نامـه انگيـزه پيـشرفت   ابزار پژوهش پرسش. اي تصادفي انتخاب شدندگيري خوشه بودند كه به شيوه نمونه    
براي سنجش روايي آن از اعتبـار  . بود) 1987گاف، (پذيري مسئوليتنامهو پرسش) 1971نامه توصيف خود گيزلي،   پرسش
هـاي آمـاري تفـاوت ميـانگين     در اين پـژوهش از آزمـون  .  براي سنجش پايايي آن از آلفاي كرونباخ استفاده شد     اي و سازه

پـذيري  نتايج نـشان داد كـه انگيـزه پيـشرفت بـا مـسئوليت        .  و ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد      T-testمستقل  
 نـشان داد كـه انگيـره پيـشرفت در        tتـايج آزمـون     ن). r= 69/0 و   P>01/0(داري دارد آموزان رابطه مثبـت و معنـي      دانش
آمـوزان دختـر بيـشتر از    پذيري در دانـش همچنين ميزان مسئوليت  . باشدآموزان پسر مي  آموزان دختر باالتر از دانش    دانش
. آموزان پسر بوده استدانش

آموزانپذيري، دانشانگيزه پيشرفت، مسئوليت: : : : هاهاهاهاكليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
. شناسـي اسـت   كه نقشي اساسي در تبيين رفتار و حاالت انساني دارد، علـم روان            يكي از علوم بشري     

اي كه به اين مهم كمك كند، بايـد مـورد        بيني رفتار است، بنابراين هر زمينه     شناسي پيش ترين هدف روان  مهم
، انگيـزش افـراد   گيردبيني رفتار مورد توجه قرار مييابي و پيش هايي كه در علت   يكي از زمينه  . توجه قرار گيرد  

هايي مانند يادگيري، ادراك، تفكـر، عواطـف و احـساسات، هـوش و             است، چرا كه محور اساسي بحث در زمينه       
هاي هيجاني و انگيزشي، نقش مهمي را در كسب دانش جديـد     جنبه). 1384شاملو،  (مواردي از اين قبيل است    

هـاي اجتمـاعي كـه بـر رفتـار      ترين انگيـزه ز مهميكي ا. نمايندو يادآوري دانش قبلي در موقعيت جديد ايفا مي 
بيني و تبيين رفتار انسان مورد توجـه        توان آن را در پيش    ي پيشرفت است كه مي    گذارد، انگيزه انسان تأثير مي  

).1997، 2اليوت(قرار داد
در رويكـرد  . هاي يك فرد وجود داشـته اسـت   به طور سنتي دو رويكرد اصلي براي پي بردن به انگيزه          

اش اي دارد يا در مورد افكـار و اعمـال مـرتبط بـا انگيـزه               شد چه انگيزه  ل، به صورت ساده از فرد پرسيده مي       او
هـاي  شد تـا انگيـزه  هاي فرد تجزيه و تحليل ميپردازيدر رويكرد دوم، روياها يا خيال. شدسواالتي پرسيده مي 

شناسي از دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريزكارشناس ارشد جامعه-1

2 - Elliot
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هاي پنهان و سركوب    گيري انگيزه ي اندازه برا). 1999،  1اشمالت(پنهان، سركوب شده و مخفي وي آشكار گردد       
هـايي خيـالي   خواستند تا داستان  كردند و از آنها مي    رو مي اي از تعابير مبهم روبه    ي افراد آنها را با مجموعه     شده

ي بنـدي روشـن از انگيـزه      نخـستين شـكل   . ايجـاد كـرد   ) 1938(2اين روش را مـوراي    . در مورد تصاوير بسازند   
ي پيشرفت را با عنوان ميل با گرايش به از ميان برداشـتن يـا غلبـه بـر          وي انگيزه . جام داد پيشرفت را موراي ان   

گرچه ايـن مفهـوم     . موانع و به كار گرفتن نيرو و تالش براي انجام خوب و سريع كار مشكل، تعريف كرده است                 
ي پيـشرفت تمايـل بـه       زهمتغيـر انگيـ   . ي پيشرفت با نام وي همراه است      كللند توسعه داد و امروز انگيزه     را مك 

ها در مقابل هـم  هايي است كه اين هيجانهاي هيجاني فرد در موقعيترقابت در مقابل يك استاندارد و واكنش   
كللنـد و همكـارانش در مـورد      ي مـك  بعـد از كارهـاي اوليـه      . گيرند و عملكرد آنها قابل ارزشيابي است      قرار مي 
5ي افراد با آزمـون انـدريافت موضـوع   ، انگيزه)1953، 4رك و الولكللند، اتكينسون، كال مك(3ي پيشرفت انگيزه

هـاي فرعـي پيـشرفت ماننـد نيـاز بـه       هاي نوشته شده در پاسخ به تصاوير براي طبقـه       داستان. گيري شد اندازه
هاي عاطفي مثبت و منفـي مـرتبط بـا          هاي ابزاري و فعاليت   بيني مثبت و منفي اهداف، فعاليت     پيشرفت، پيش 

فـرض بـر ايـن اسـت كـه مجمـوع ايـن نمـرات قـدرت             . شـدند گذاري مي وشش براي پيشرفت، نمره   تالش و ك  
كند ميزاني كـه ايـن      بيان مي ) 1971(كللندمك). 1999اشمالت،  (كنندهاي زيربنايي فرد را منعكس مي     انگيزه
هـاي مـشابه زنـدگي     هـا در موقعيـت    شوند، با ميزاني كه اين انگيـزه      هاي انگيزشي با تصاوير فراخواني مي     طبقه

شـود روشـي بـراي    گيري ميي اين روش اندازهبه عبارتي آنچه به وسيله. شوند، رابطه دارند  واقعي فراخواني مي  
ي پيـشرفت  افكار مرتبط با انگيـزه . ي موضوعات معيني همچون پيشرفت است   تعبير و تفسير تفكر افراد درباره     

هـاي  بنابراين تـالش  . اندازي شوند هاي پيشرفت راه  در موقعيت باشند و   بايد به آساني در حافظه قابل دسترسي        
انـد كـه تـأثير عوامـل خلقـي و مـوقعيتي را در       هـايي رهنمـون كـرده   تشخيصي، محققان را به سوي موقعيـت    

).1994، 6اسنو و جكسون(رفتارهاي پيشرفت مدنظر قرار دهند
ر ديگـران بـه منظـور دسـتيابي بـه      گرفتن بـ ي پيشرفت را گرايشي براي پيشي     انگيزه) 1993(7رابينز

. هاي مشخص تعريف كرده استپيشرفت با توجه به مالك
ي توان چنـين نتيجـه گرفـت كـه افـراد بـا انگيـزه            با توجه به نظريات مطرح شده در قسمت باال، مي         

دهند كـه احتمـال موفقيـت ذهنـي متوسـط را داشـته             هايي را ترجيح مي   پيشرفت نسبتاً باال مسائل و فعاليت     
دهنـد كـه   هايي را ترجيح مي   در مقابل افراد داراي ويژگي اجتناب از شكست نسبتاً باال مسائل و فعاليت            . باشند

). 2006 و همكاران، 8هلر(احتمال موفقيت ذهني بسيار زياد يا بسيار كمي را داشته باشند
 پيامـدهاي  پذيري كه در اين پژوهش به عنوان متغير مـالك انتخـاب شـده اسـت، يكـي از           مسئوليت

مـاركمن و  (كنند در قبـال تـصميمات خـود مـسئوليت دارنـد      رفتاري است كه افراد با توجه به آن احساس مي         

1 - Schmalt
2 - Murray 
3 - Achievement motive 
4 - McClelland, Atkinson, Clark, & Lowell
5 - Thematic Apperception Test(TAT)
6 - Snow, & Jackson
7 - Robbins 
8 - Heller 
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ي پذيري را يك الزام و تعهد دروني فرد بـراي انجـام مطلـوب همـه               مسئوليت). 1989(2سرتو). 2000،  1تتلوك
پـذيري از درون  تقد اسـت كـه مـسئوليت   كند و معي او گذاشته شده است، تعريف مي  هايي كه بر عهده   فعاليت

. گيردفرد سرچشمه مي
دهي به فعاليت افراد است، چرا كـه از درون فـرد            ي جهت ترين شيوه پذيري اساسي در واقع مسئوليت  

).همان منبع(گيرد و يك تعهد دروني براي انجام كارها به نحو مطلوب و با حداكثر توانايي استسرچشمه مي
پـذيري آنهـا را   صاف تفكرات افراد و صالح ديد رفتاري آنهاست كه ميزان مسئوليتي انبر طبق نظريه  

شـوند، معمـوالً   رو مـي هنگامي كه افراد با رويدادي ناخوشايند روبـه   ). 2001،  3فلگر و كراپانزانو  (نمايدتعيين مي 
، و همـراه بـا    )1996،  5؛ سانا و تورلي   1997،  4راس(كنند چگونه ممكن بود اين حادثه به صورتي ديگر        تصور مي 

) 2001(ي انـصاف فلگـر و كراپـانزانو       نظريـه ). 2001فلگر و كراپانزانو،    (پيوستتر به وقوع مي   پيامدهاي مطلوب 
هايشان در مورد اينكـه در زنـدگي چـه عملـي را بايـد انجـام دهنـد كـه از                   كند، افراد براساس قضاوت   بيان مي 

. نمايندذيري خود را تعيين ميپحوادث ناخوشايند اجتناب كنند، ميزان مسئوليت
 تـا   10 كـودك    243پـذيري   ي پيشرفت با مسئوليت   ي انگيزه به منظور بررسي رابطه   ) 1962(6كاكس

ها، از آزمـون انـدريافت      ي پيشرفت آزمودني  در اين تحقيق براي سنجش انگيزه     .  ساله، تحقيقي را انجام داد     11
پـذيري  ي پيشرفت اين كودكان با مـسئوليت     كه بين انگيزه   ي اين تحقيق نشان داد    نتيجه. موضوع استفاده شد  

در تحقيـق   ) 1384؛ به نقل از رضايي و همكاران،        1969(هك هاوزن . ي مثبت معناداري وجود دارد    آنان، رابطه 
پذيري كاركنان مشاغل فني رابطه وجود دارد، بررسي        ي پيشرفت و مسئوليت   خود اين فرضيه را كه بين انگيزه      

ورنوسـفادراني و  غفـوري . ي مثبـت معنـاداري وجـود دارد   ن نتيجه رسيد كه بين اين متغيرها رابطه    كرد و به اي   
خـواهي و  شناختي با هيجان، در پژوهش خود با عنوان رابطه انگيزه پيشرفت و سرسختي روان  )1387(همكاران
پـذيري  ت و مـسئوليت پذيري كاركنان بانك مسكن شهر اصفهان نتيجه گرفتند كه بين انگيزه پيشرف          مسئوليت

. خواهي همبستگي منفي وجود داردهمبستگي مثبت و با هيجان
ي هـا دربـاره  پـردازي دهد، عليرغم آغاز تحقيقـات و نظريـه  ي پژوهش نشان ميگونه كه پيشينه همان

هاي قبل در خـارج از كـشور، در ايـران تحقيقـات انـدكي صـورت       پذيري در دههي پيشرفت و مسئوليت  انگيزه
هاي اين تحقيق، پر كـردن خـالء اطالعـاتي موجـود در مـورد      ها و اهميت  بنابراين يكي از ضرورت   . ته است گرف

. ي اين دو متغير با همديگر استرابطه
آموزان و جوانان از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت،         پذيري در بين دانش   از آنجا كه ويژگي مسئوليت    
آمـوزان  پذيري دانشي پيشرفت با مسئوليتبين يعني انگيزهيشي متغير پهدف كلي اين تحقيق بررسي رابطه    

بـا متغيـر   ) ي پيشرفتانگيزه(بيناي معنادار بين متغير پيششهر تبريز است تا در صورت به دست آمدن رابطه       
هـاي  آمـوزان، ويژگـي  ي پيشرفت در بين دانـش با ارائه راهكارهايي براي افزايش انگيزه  ) پذيريمسئوليت(مالك
. پذيري آنها افزايش يابدوليتمسئ

1 - Markman, & Tetlock 
2 - Cereto 
3 - Folger, & Cropanzano 
4 - Roese 
5 - Sanna, & Turley 
6 - Cox
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 پژوهش پژوهش پژوهش پژوهشفرضيهفرضيهفرضيهفرضيه
. آموزان رابطه وجود داردپذيري در بين دانشبين انگيزه پيشرفت با مسئوليت

روش پژوهشروش پژوهشروش پژوهشروش پژوهش
آمـوزان  پـذيري دانـش   ي پيشرفت با مسئوليت   از آنجا كه هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين انگيزه         

. ستگي استاست، بنابراين روش پژوهش، توصيفي از نوع همب

گيريگيريگيريگيريجامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونهجامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونهجامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونهجامعه آماري، حجم نمونه و شيوه نمونه
 نفر 6858آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تبريز كه تعداد آنها ي دانشي آماري اين پژوهش را كليهجامعه

در اين تحقيق براي برآورد . باشند مشغول به تحصيل مي1389-90بود، تشكيل مي داد كه در سال تحصيلي 
.  نفر بدست آمد364حجم نمونه  استفاده شده است، كه )383: 1377پور، رفيع(كوكرانول حجم نمونه از فرم

:باشدكوكران بشرح زير ميفرمول 

)
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به اين صورت كه ابتدا فهرستي از دبيرستان هاي . اي استاي چند مرحلهگيري تصادفي خوشهروش نمونه
در . زان با توجه به سلسله مراتبي از واحدهاي بزرگتر به كوچكتر انتخاب شدندآموشهر تبريز تهيه و سپس دانش

مرحله اول تعدادي دبيرستان به تفكيك دخترانه و پسرانه به طور تصادفي انتخاب و در مرحله دوم تعدادي 
از . ه شدندآموز از روي ليست حضور و غياب برگزيدكالس از هر پايه و در مرحله سوم از هر كالس تعدادي دانش
اي استفاده اي و طبقهاي چند مرحلهگيري خوشهآنجا كه جامعه آماري وسيع و گسترده بود، لذا از روش نمونه

.شد

روش گردآوري اطالعاتروش گردآوري اطالعاتروش گردآوري اطالعاتروش گردآوري اطالعات
اطالعات بخش نظري به . آوري اطالعات موردنظر از دو بخش اسنادي و ميداني تشكيل شده استروش جمع

.آوري شدشود و اطالعات ميداني با پرسشنامه استاندارد جمعع تهيه ميروش اسنادي و با مراجعه به مناب

ابزارهاي پژوهشابزارهاي پژوهشابزارهاي پژوهشابزارهاي پژوهش
ــع  ــراي جم ــژوهش ب ــن پ ــشنامهدر اي ــات از دو پرس ــزهآوري اطالع ــنجش انگي ــشرفت و ي س ي پي

. شوندپذيري استفاده شده است كه هر يك از اين ابزارها جداگانه معرفي ميمسئوليت
ي اخذ شده از    گانههاي سيزده اين مقياس يكي از مقياس    : ي پيشرفت گيزهي سنجش ان   پرسشنامه -1
در ايـن   . دهـد ي پيشرفت را مـورد سـنجش قـرار مـي          است و انگيزه  ) 1971(1ي توصيف خودگيزلي  پرسشنامه

64نامه شامل   اين پرسش . ها استفاده شده است   ي پيشرفت آزمودني  تحقيق از اين مقياس براي سنجش انگيزه      
ي توصـيف  پرسـشنامه ) 1374(شـكركن . باشدي دو صفت مينامه در بردارندهي اين پرسش  هر ماده . تماده اس 

1 - Ghiselli
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) 1384(در پـژوهش رضـايي و همكـاران   . خودگيزلي را براي اولين بار در ايران ترجمه و اسـتفاده كـرده اسـت              
 بدسـت  52/0 و 62/0، 63/0ضرايب پايايي اين مقياس با سه روش تنصيف، گاتمن و آلفاي كرونباخ به ترتيـب         

همزمـان اسـتفاده كردنـد و       ) اعتبـار مـالك   (ي روايي پرسشنامه از روش روايي مالكـي       آنان براي محاسبه  . آمد
) 1976(1مقياس نيـاز بـه پيـشرفت اسـتيرز و برونـشتاين           هاي حاصل از    هاي حاصل از اين مقياس با نمره      نمره

.همبسته گرديد
14ايـن مقيـاس را اولـين بـار همـراه بـا              ) 1987(2فگـا : پذيريي سنجش مسئوليت  نامه پرسش -2

در پـژوهش خـود     ) 1384(رضايي و همكاران  . شناختي كاليفرنيا مطرح كرد   ي روان نامه ديگر در پرسش   مقياس
ي  سوال نهايي فرم تجديدنظر شـده 462پذيري را از ميان     سوال مربوط به مقياس سنجش مسئوليت      42تعداد  

. هـا بـه كـار بردنـد       پذيري آزمـودني  تخاب و به عنوان مقياس سنجش مسئوليت      ان) 1987گاف،  (اين پرسشنامه 
هـاي آزمـون بـا زدن عالمـت     ها براي پاسخ به اين آزمون موافقت يا مخالفت خود را با هر يك از مـاده          آزمودني
. دارنداظهار مي» كامال ًمخالفم«تا » كامال ًموافقم«هاي مقابل گزينه) ×(ضربدر

نامه را با سه روش تنصيف، آلفاي كرونباخ و گاتمن، بـه        ، پايايي اين پرسش   )1384(رضايي و همكاران  
را بـا اسـتفاده از روش روايـي مالكـي           همچنين روايي پرسـشنامه     .  محاسبه كردند  63/0 و   65/0،  63/0ترتيب  

ي يـك  هـاي حاصـل از اجـرا    هاي حاصل از اين مقياس با نمـره       به اين صورت كه نمره    . همزمان محاسبه كردند  
 امتيـاز را در  6 تا 1ي آن از ي هر ماده پذيري خودساخته كه دامنه   ي چهار سوالي سنجش مسئوليت    پرسشنامه

ها بـا اسـتفاده از روش آلفـاي كرونبـاخ           در اين پژوهش نيز ضرايب پايايي پرسشنامه      . گرفت، همبسته شد  برمي
. اند نمايش داده شده1محاسبه شدند كه در جدول 

ي هاي مورد استفاده در پژوهشي هاي مورد استفاده در پژوهشي هاي مورد استفاده در پژوهشي هاي مورد استفاده در پژوهشرايب پايايي پرسشنامهرايب پايايي پرسشنامهرايب پايايي پرسشنامهرايب پايايي پرسشنامهضضضض) ) ) ) 1111((((جدولجدولجدولجدول
ضريب پايايي آلفاي كرونباخضريب پايايي آلفاي كرونباخضريب پايايي آلفاي كرونباخضريب پايايي آلفاي كرونباخپرسشنامهپرسشنامهپرسشنامهپرسشنامه

85/0پذيريپذيريپذيريپذيريمسئوليتمسئوليتمسئوليتمسئوليت
77/0ي پيشرفتي پيشرفتي پيشرفتي پيشرفتانگيزهانگيزهانگيزهانگيزه

هاهاهاهايافتهيافتهيافتهيافته
آموزان مورد مطالعهآموزان مورد مطالعهآموزان مورد مطالعهآموزان مورد مطالعهپذيري در بين دانشپذيري در بين دانشپذيري در بين دانشپذيري در بين دانشتوزيع پراكندگي ميزان مسئوليتتوزيع پراكندگي ميزان مسئوليتتوزيع پراكندگي ميزان مسئوليتتوزيع پراكندگي ميزان مسئوليت

آمـوزان برابـر   پـذيري در بـين دانـش   ئوليتشـود متوسـط ميـزان مـس    مالحظه مي) 2(براساس اطالعات جدول 

بـه  . باشـد  مـي  100 و حـداكثر     24/18پذيري بدست آمده است كه حداقل ميزان مسئوليت       28/59 )68/21±(

بـين  % 25،  91/31-86/45بين  % 25،  91/31شان كمتر از    پذيرياموزان ميزان مسئوليت  از دانش % 25طوريكه  

1 - Steers & Brounstein 
2 - Gough
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ــيش از % 25 و 24/59-86/45 ــين ده اســت كــه در مجمــوع ميــزان مــسئوليت  بــو24/59نيــز ب پــذيري در ب

. باشدآموزان در حد متوسط ميدانش

آموزان مورد مطالعهآموزان مورد مطالعهآموزان مورد مطالعهآموزان مورد مطالعهپذيري در بين دانشپذيري در بين دانشپذيري در بين دانشپذيري در بين دانشتوزيع پراكندگي ميزان مسئوليتتوزيع پراكندگي ميزان مسئوليتتوزيع پراكندگي ميزان مسئوليتتوزيع پراكندگي ميزان مسئوليت): ): ): ): 2222((((جدولجدولجدولجدول
انحراف چاركهاانحراف چاركهاانحراف چاركهاانحراف چاركها

انحراف انحراف انحراف انحراف ميانگينميانگينميانگينميانگينتعدادتعدادتعدادتعداد
چارك چارك چارك چارك حداكثرحداكثرحداكثرحداكثرحداقلحداقلحداقلحداقلواريانسواريانسواريانسواريانساستاندارداستاندارداستاندارداستاندارد

اولاولاولاول
جارك جارك جارك جارك 
دومدومدومدوم

چارك چارك چارك چارك 
سومسومسومسوم

36428/5968/21917/46624/1810091/3186/4524/59

آموزان آموزان آموزان آموزان پذيري دانشپذيري دانشپذيري دانشپذيري دانشي پيشرفت و مسئوليتي پيشرفت و مسئوليتي پيشرفت و مسئوليتي پيشرفت و مسئوليتهمبستگي بين انگيزههمبستگي بين انگيزههمبستگي بين انگيزههمبستگي بين انگيزه

پـذيري مثبـت بدسـت    ي پيشرفت بـا مـسئوليت  شود، همبستگي انگيزهمشاهده مي) 3(همانگونه كه در جدول   
دهـد بـا افـزايش انگيـزه         كه اين نشان مي     بدست آمده است   237/0آمده است و مقدار ضريب همبستگي برابر        

.شودپذيري آنها افزوده ميآموزان بر ميزان مسئوليتپيشرفت در دانش

آموزانآموزانآموزانآموزانپذيري دانشپذيري دانشپذيري دانشپذيري دانشي پيشرفت و مسئوليتي پيشرفت و مسئوليتي پيشرفت و مسئوليتي پيشرفت و مسئوليتضريب همبستگي انگيزهضريب همبستگي انگيزهضريب همبستگي انگيزهضريب همبستگي انگيزه) ) ) ) 3333((((جدولجدولجدولجدول
پذيريپذيريپذيريپذيريمسئوليتمسئوليتمسئوليتمسئوليتمتغيرهامتغيرهامتغيرهامتغيرها

ي پيشرفتي پيشرفتي پيشرفتي پيشرفتانگيزهانگيزهانگيزهانگيزه
237/0 =r
001/0 =P
364 =n

آموزان دختر و پسر آموزان دختر و پسر آموزان دختر و پسر آموزان دختر و پسر شرفت در دانششرفت در دانششرفت در دانششرفت در دانشمقايسه ميزان انگيزه پيمقايسه ميزان انگيزه پيمقايسه ميزان انگيزه پيمقايسه ميزان انگيزه پي
آمـوزان  آموزان دختر بيشتر از دانش ي پيشرفت دانش  شود، ميزان انگيزه  مشاهده مي ) 4(همانگونه كه در جدول   

.باشددار مي معنيtباشد و اين تفاوت طبق آزمون پسر مي

آموزان دختر و پسرآموزان دختر و پسرآموزان دختر و پسرآموزان دختر و پسرمقايسه ميزان انگيزه پيشرفت در دانشمقايسه ميزان انگيزه پيشرفت در دانشمقايسه ميزان انگيزه پيشرفت در دانشمقايسه ميزان انگيزه پيشرفت در دانش))))4444((((جدولجدولجدولجدول
انحراف انحراف انحراف انحراف ميانگينميانگينميانگينميانگينادادادادتعدتعدتعدتعدجنسيتجنسيتجنسيتجنسيت

استاندارداستاندارداستاندارداستاندارد
داريداريداريداريمعنيمعنيمعنيمعنيسطحسطحسطحسطحtمقدارمقدارمقدارمقدار

دختراندختراندختراندختران
پسرانپسرانپسرانپسران

224
140

64/84
18/80

88/7
28/6

95/004/0

آموزان دختر و پسر آموزان دختر و پسر آموزان دختر و پسر آموزان دختر و پسر پذيري در دانشپذيري در دانشپذيري در دانشپذيري در دانشمقايسه ميزان مسئوليتمقايسه ميزان مسئوليتمقايسه ميزان مسئوليتمقايسه ميزان مسئوليت
آمـوزان  آموزان دختر بيشتر از دانـش     پذيري دانش شود، ميزان مسئوليت  مشاهده مي ) 5(همانگونه كه در جدول   

. باشددار مي معنيtباشد و اين تفاوت طبق آزمون سر ميپ
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پذيري دختران و پسران پذيري دختران و پسران پذيري دختران و پسران پذيري دختران و پسران مقايسه ميزان مسئوليتمقايسه ميزان مسئوليتمقايسه ميزان مسئوليتمقايسه ميزان مسئوليت) ) ) ) 5555((((جدولجدولجدولجدول
داريداريداريداريمعنيمعنيمعنيمعنيسطحسطحسطحسطحtمقدارمقدارمقدارمقدارانحراف استانداردانحراف استانداردانحراف استانداردانحراف استانداردميانگينميانگينميانگينميانگينتعدادتعدادتعدادتعدادجنسيتجنسيتجنسيتجنسيت
دختراندختراندختراندختران
پسرانپسرانپسرانپسران

224
140

64/60
18/55

88/7
28/6

85/0038/0

گيريگيريگيريگيريبحث و نتيجهبحث و نتيجهبحث و نتيجهبحث و نتيجه
هاي پـژوهش مـورد بحـث و تعبيـر و           جه به مسأله پژوهش سعي شده است يافته       در اين قسمت با تو    

. هاي پژوهش تبيين شودتفسير قرار گيرد و يافته
پـذيري همبـستگي مثبـت و       ي پيـشرفت و مـسئوليت     نتايج تحليل همبستگي نشان داد ميان انگيزه      

پـذيري در  در افراد بـا افـزايش مـسئوليت       ي پيشرفت   اين نتيجه بدان معناست كه باال بودن انگيزه       . معنادار بود 
، ) 1996(هاي پژوهش گذشته در اين زمينه همچون سانا و تورلي         ها و يافته  اين يافته با نظريه   . آنها همراه است  

ــوك ) 1997(راس ــاركمن و تتلـ ــاكس) 2000(، مـ ــانزانو ) 1962(، كـ ــر و كراپـ ــايي و ) 2001(، فلگـ و رضـ
.باشدهمسو مي) 1384(همكاران

رقابـت طلبـي،   (ي پيـشرفت بـاال يعنـي    اين يافته و با توجه به سه ويژگـي افـراد بـا انگيـزه           در تبيين 
بايد گفت از آنجا كه چنين افـرادي در پـي انجـام          ) ي متوسط احساس فوريت زماني و انجام كارهاي با مخاطره       

 دست انجـام دارنـد   خواهند كاري را كه درو مي ) طلبيبه دليل ويژگي رقابت   (كار به بهترين نحو ممكن هستند     
، چنـين افـرادي در انجـام كارهـا          )احـساس فوريـت زمـاني     (به سرعت و به بهتـرين شـكل بـه انجـام برسـانند             

. پذيري بااليي دارند و براي انجام كارها تعهد دروني خواهند داشتمسئوليت
ت ي پيـشرف   و حيدري نشان داد كـه دختـران از انگيـزه           1386، سيامنصوري   1380تحقيقات دارابي   

 نشان داد كه زنان و دختـران سـياه          1993 هاريس   همچنين تحقيق . اندباالتري نسبت به پسران برخوردار بوده     
.اندي باالتري برخوردار بودههپوست آمريكايي در مقايسه با زنان و دختران سفيد پوست آمريكايي از انگيز

 اين تحقيق نيز و تحقيقـات ذكـر شـده           نتايج. تواند متأثر از عوامل فرهنگي باشد     دليل اين تفاوت مي   
باشد و اين نتيجه نـشانگر ايـن   آموزان دختر بيشتر از پسران مي ي پيشرفت در دانش   نشان داده است كه انگيزه    

اي است كه از دختران انتظار پيـشرفت و     موضوع است كه شرايط فرهنگي جامعه و اقتضاعات اجتماعي به گونه          
كند افـزايش آمـار      توجه به واقعيات جامعه و خطراتي كه قشر زنان را تهديد مي            زيرا با . استقالل بيشتري دارند  

طالق يكي از اين واقعيات است و طبعاً زنان بايد داراي استقالل مالي و شغلي باشند تا در صورت وقوع مـشكل         
ي نـشان   ي بيـشتر  هـا بـراي پيـشرفت فرزنـدان دختـر خـود، انگيـزه             خانواده. بتوانند به خودشان متكي باشند    

تواند بخشي از واقعيت باشـد و  البته اين تغيير مي. تأثير نيستدهند و آگاهي دختران از اين واقعيات نيز بي    مي
هـا بايـد يـك    هاي بيشتري از سوي محققان است كه بعد از همه ي اين تحليـل        براي اين هدف نياز به پژوهش     

. قرار گيردها مورد بررسيمطالعه فراتحليل صورت گيرد تا اين پژوهش
پـذيري بـوده و   ي پيشرفت با متغير مسئوليتهاي اين پژوهش گوياي ارتباط انگيزه   به طور كلي يافته   

ي پيـشرفت، ميـزان    هـايي همچـون انگيـزه     ي ويژگـي  گـردد كـه بـا ارائـه اطالعـاتي دربـاره           لذا پيـشنهاد مـي    
. آموزان را باال ببريمپذيري دانشمسئوليت
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بررسي نقش گروههاي دوستان بر احساس مسئوليت پذيري جوانان و كاهش امنيت بررسي نقش گروههاي دوستان بر احساس مسئوليت پذيري جوانان و كاهش امنيت بررسي نقش گروههاي دوستان بر احساس مسئوليت پذيري جوانان و كاهش امنيت بررسي نقش گروههاي دوستان بر احساس مسئوليت پذيري جوانان و كاهش امنيت 
: : : : اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي

مورد مطالعه جوانان شهر ياسوجمورد مطالعه جوانان شهر ياسوجمورد مطالعه جوانان شهر ياسوجمورد مطالعه جوانان شهر ياسوج

5555، حميده محمدي4 ، يوسف بخشنده3، هدي فتوت2 ، سعيد خاني1مجتبي بخشنده

چكيده چكيده چكيده چكيده 

اجران روستايي به مناطق شهري همراه با كاهش قدرت كنترل هاي اجتماعي افزايش بي رويه جمعيت وهجوم مه

هاي رسمي توسط نهاد هاي رسمي از جمله نيروي انتظامي غير رسمي ومشكالت وموانع بسيار جهت اجراي كنترل

، هاي ناهمگن با منافعوجود جمعيت. هاي بيشتر توسط نسل جوان شده است موجب افزايش انحرافات و بزهكاري

هاي متنوع با نظام ارزشي، هنجاري و سبك زندگي خاص گيري خرده فرهنگهاي متفاوت موجب شكلها و موقعيتارزش

ها و رشد روزافزون ارتباطات باعث شده تا افراد ساكن در يك محدوده امكان آشنايي با خرده فرهنگ. باشدخود مي

رد با هنجارهاي مسلط جامعه در تعارض بوده و موجبات هاي ارزش متفاوت را داشته باشند كه در برخي موانظام

.ها را فراهم آورندگيري انحراف از آنشكل

هاي دوستي در كاهش مسئوليت پذيري جوانان و به خطر در اين تحقيق سعي بر آن شده است تا نقش گروه: هدف
.از رهيافت خرده فرهنگ انحرافي مي باشدچارچوب نظري تحقيق برگرفته .افتادن امنيت اجتماعي مورد ارزيابي قرار گيرد

جامعه آماري مورد . اين پژوهش با استفاده از روش پيمايش و از طريق ابزار پرسشنامه انجام شد:روش تحقيق
به منظور تسهيل و تسريع پژوهش و صرفه جويي در وقت .  سال شهر ياسوج مي باشد29 تا 15مطالعه جوانان بين سنين 

 نفر جوان از جامعه آماري به عنوان نمونه معروف به شيوه تصادفي سيستماتيك براي مطالعه 300عداد و هزينه، ناگزير ت
.انتخاب شدند

، )r=45/0(براساس يافته هاي تحقيق رابطه معناداري بين متغير لذت گرايي كوتاه مدت :  يافته ها و نتيجه گيري
اين . با كاهش امنيت اجتماعي وجود دارد) r=53/0(، سن )r=67/0(، وابستگي به دوستان )r=58/0(شدت ارتباطات  

نتايج ضريب رگرسيوني نشان مي دهد كه مجموع اين .شده اند درصد، معنادار بوده و تأييد95فرضيه ها حداقل در سطح 
). R²=64/0( درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين و توضيح كنند64/0 متغير توانسته اند 6

.امنيت اجتماعي، احساس مسئوليت پذيري، گروههاي دوستان، جوانان پسر، ياسوج::::هاهاهاهاكليد واژهكليد واژهكليد واژهكليد واژه

كار شناس ارشد جامعه شناسي- 1
 كارشناس ارشد جمعيت شناسي - 2
 كارشناس ارشد مددكاري اجتماعي-3
 كارشناس ارشد حقوق-4
ي كارشناس ارشد روانشناسي تربيت- 5
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مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
روية جمعيت و هجوم روستاييان به مراكز شهري در كشورهاي در حال توسعه سكني گزيني افزايش بي

و اين روستاييان به صورت خود انديشانه موجبات شكل گرفتن ساختار فضايي شهرها به صورت نامتعارف 
مسكن گزيني روستايياني كه از مناطق مختلف با نژاد، زبان، قوميت، طرز تفكر، نوع كار، . ناهمگون شده است
هاي متفاوت موجب افزايش سطح تراكم و وسعت فضاي شهري در كنار اختالفات فاحش نظام ارزشي و آرمان

. فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شده است
هاي اوليه در كنار هرها موجب شده تا با كاهش قدرت كنترل گروهدر اين بين رشد عمودي و افقي ش

هاي رفتاري در داخل شهر افراد در درك و قبول راه صحيح ناتوان شده و از تشخيص تنوع معيارها و مالك
. رفتار و پندار درست آگاه نباشند

يري خرده گهاي متفاوت موجب شكلها و موقعيتهاي ناهمگن با منافع، ارزشوجود جمعيت
رشد روزافزون ارتباطات باعث . باشدهاي متنوع با نظام ارزشي، هنجاري و سبك زندگي خاص خود ميفرهنگ

هاي ارزشي متفاوت را داشته ها و نظامشده تا افراد ساكن در يك محدوده امكان آشنايي با خرده فرهنگ
ها را داشته گيري انحراف از آنت شكلباشند كه بعضاً با هنجارهاي مسلط جامعه در تعارض بوده و موجبا

اين عوامل موجب شده تا جوانان امكان آشنايي و پذيرفتن الگوهاي عمل اطرافيان و همسانان خود را . باشند
در اين تحقيق سعي بر آن شده است تا نقش گروه هاي .به خصوص در سطح محل سكونت داشته باشند
. امنيت اجتماعي مورد ارزيابي قرار گيرددوستي در بر احساس مسئوليت پذيري و كاهش

شويم كه شهر و ساخت شهري را علت به وجود آورنده در تاريخ مباحث شهري با رويكردي مواجه مي
اين . داندها و رفتارهاي خاص و يا به عبارتي يك شيوه زندگي يا شكل فرهنگي خاص ميها، گرايشارزش

براي نمونه احساس ضعف و ناتواني، (هاي انساني ارب و آگاهيتواند نوع و ماهيت تجشيوة خاص زندگي مي
هاي اجتماعي و براي مثال شركت در جنبش(، رفتارهاي انساني ...)ها يا مدارا در برابر ديگران و نفرت از غريبه

هاي كارگري،براي نمونه، اتحاديه(هاي اجتماعي و يا اشكال جديدي از سازمان) درگير شدن در نوعي كجروي
).1377: 107افروغ، (را در برگيرد ) هاي گوناگونها و انجمناحزاب سياسي يا پيدايش گروه

ها و محالت جديد موجب افزايش جرايم و بزهكاري در شهرنشيني نابهنجار و لجام گسيخته و ايجاد بافت
 اجتماعات ها شده است، واضح است كه انحراف و جرم فقط خاص مناطق شهري نيست و در روستاها وآن
ها در واحد سطح موجب شده تا در داخل شهرها جرايم اما رشد جمعيت و تراكم آن. رو نيز وجود داردكوچ

افزايش اين تراكم موجب دگرگوني رفتاري، افزايش آزادي عمل، كاهش . تنوع و كثرت بيشتري داشته باشند
اهر گرايي، كاهش روابط صميمانه، گرايي، ظهاي فردگرايي، مصرففشار گروه خودي، شدت يافتن تفاوت

هاي عمده در داخل هر محله رواج نوع انحرافات با تكيه يكي از آسيب. شده است... دگرگوني سريع فرهنگي و 
ريزي براي ايجاد محيطي امن و آرام در داخل باشد كه شناخت اين انحرافات در برنامهبر فراواني آن مي

افزايش بي رويه جمعيت . گذاردتأثيرات بسياري بر محيط شهري ميكند كه محالت شهري كمك شاياني مي
وهجوم مهاجران روستايي به مناطق شهري همراه با كاهش قدرت كنترل هاي اجتماعي غير رسمي ومشكالت 
وموانع بسيار جهت اجراي كنترل هاي رسمي توسط نهاد هاي رسمي از جمله نيروي انتظامي موجب افزايش 

گرايش به حمل سالح هاي سرد و موارد . هاي سردهاي بيشتر توسط نسل جوان شده است انحرافات و سالح 
بسياري حاكي ازاستفاده ا زاين سالح ها در زمان بروز درگيري و تنش در جامعه توسط نسل جوان و همرا با 

با . گرددعدم قدرت تفكر و تعقل منطقي در اين لحظات موجب بروز حوادث دلخراش و گاه جبران ناپذير مي 
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استفاده از نتايج اين تحقيق مي توان نقش گروه دوستان در ميزان حمل سالح هاي سرد توسط جوانان را 
ويژگي اصلي يك مسئله اجتماعي نسبي بودن آن است يعني بستگي به فرهنگ و هنجارهاي هر . نشان دهد 

 مسأله اجتماعي هنگامي به وجود 1براساس نظريه راب و سلزنيك،. شودجامعه دارد و بر مبناي آن تعريف مي
رو شده و رسد قدرتي كه جامعه براي تنظيم روابط بين افراد دارد، با شكست روبهآيد كه به نظر ميمي

احترامي قرار گرفته است و در نهايت هاي آن مورد بينهادهاي آن جامعه دستخوش تزلزل واقع شده و قانون
هاي آن جامعه از نسلي به نسل قرار گرفته است و سرانجام انتقال ارزشاحترامي هاي آن مورد بيانتقال ارزش

).35: 1380 به نقل از امين صارمي، 2باتامور(گيرد ديگر به سختي صورت مي
به عقيده او، . داند، مسائل عمومي را در حقيقت ناشي از بحراني در نظام نهادها مي3سي رايت ميلز

است كه به واسطه گسترش و ارتباط پيچيده نهادهاي اجتماعي افزايش هاي ساختي مسائل، معلول دگرگوني
رابرت نيسبت معتقد است يك مشكل اجتماعي، شيوة رفتاري است كه توسط بخش ). 1380ميلز، (يابد مي

اساسي نظام اجتماعي، به تخلف از يك معيار و يا به طور كلي تخلف از معيارهاي پذيرفته شده يا هنجار 
هاي انحرافي در داخل يك جامعه، رفتار انحرافي را خرده فرهنگ).4،31:1365نيسبت(شود  مياجتماعي گفته
هايي كند و نقض كننده هنجارها و ارزشآورند كه غالباً در نظام اجتماعي اختالل ايجاد ميبه وجود مي

شود كه اد ميهاي جديد ايجمعموالً با گسترش جامعه، خرده فرهنگ. هستند كه در بين مردم رايج است
در اين بين ظهور شهرهاي بزرگ عمالً به جاي اينكه هر كسي . ها و هنجارهاي خاص خود هستندداراي ارزش

: گويد مي5فيشر. هاي گوناگون گرايش داردرا در درون يك توده گمنام غرق كند، به رواج خرده فرهنگ
زمينه يا عاليق همانندي دارند، براي به وجود توانند با ديگراني كه كنند، ميكساني كه در شهرها زندگي مي

هاي هاي مذهبي، قومي، سياسي و خرده فرهنگتوانند به گروهآوردن ارتباطات محلي همكاري كنند و مي
دهند ممكن است در سرزمين براي مثال كساني كه در شهرها، اجتماعات قومي را تشكيل مي. ديگر بپيوندند

). 602:1374 ،6به نقل از گيدنز(اطالع باشند  داشته يا از يكديگر كامالً بياصلي خود كمتر از همديگر خبر
آيد كه جامعه بـه روشـني مقـامي    هاي انحرافي مختلف ميان جوانان در زماني پيش ميبروز خرده فرهنگ  

شناسد و الگوهاي همانندسازي عرضه شده از سوي والدين به نـسل گذشـته تعلـق                براي جوان به رسميت نمي    
رند؛ يعني به زماني كه دوران آن سپري شده و براي نسل حاضر الگوهاي كهنه و مطرودي هـستند و ايـن از                       دا

شود، تعارضاتي كـه در دوره    شمار مي كند منبع تعارضات بي   ها تماس برقرار مي   اي كه جوان با ديگر گروه     لحظه
بـراي ونوجوانـان وجوانانجرايمندهكنايجادعواملمنظور شناختبه. يابدنوجواني وخامت بيشتري نيز مي

افـراد درمانوبزهكاريروندازجلوگيريجهتشناختهايزمينهپيدايشاصوالًوآنهاارتكابازپيشگيري
حاضـر، عـالوه بـر    پـژوهش اسـاس اينبر. نمايدميضروريزمينهايندرعمقيپژوهش هايانجامناسازگار،

بت به بحث گروههاي دوستي و تاثيرگذاري آنها بر افراد در حمل سـالحهاي              اينكه مي تواند شناخت افراد رانس     
سرد در جامعه به عنوان يك معضل اجتماعي، مي تواند به سازمانهايي مربوطه در جامعه جهت حل اين مـساله           

1 . Robb & Selesnick 
2. Battamor 
3 . Milles
4 . R. Nisbet
5 . Fisher
6 . A. Giddens 
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در جامعـه   يكـي از اركـان اصـلي دسـتيابي بـه توسـعه                از طرفي مي توان گفت جوانان      .در جامعه كمك نمايد   
 از اهميـت  هـاي شـان   در سـطح دوسـتان و خـانواده، مطالعـه رفتار    جوانـان د و با توجه بـه تاثيرگـذاري        هستن
.توجهي برخوردار استقابل

 در بـين  نقش گروه هاي دوستان بر گرايش جوانان به حمل سـالح هـاي سـرد     هدف كلي تحقيق، بررسي     
. جوانان شهر ياسوج مي باشد

.سؤاالت ذيل مي باشداهداف جزئي اين تحقيق در پاسخ به 
 نقش جوانان شهر ياسوج در احساس مسئوليت پذيري و كاهش امنيت اجتماعي چگونه است؟-1
 چه رابطه اي بين گروه هاي دوستي و احساس مسئوليت پذيري جوانان وجود دارد؟-2
ژگي هاي فردي و احساس مسئوليت پذيري جوانان وجود دارد؟ چه رابطه اي بين وي-3
ابطه اي بين شدت ارتباطات بين دوستان و احساس مسئوليت پذيري جوانان وجود دارد؟ چه ر-2
 چه رابطه اي بين لذت هاي آني و احساس مسئوليت پذيري جوانان وجود دارد؟-2

پيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيق
 نقش "نقش جنسيت در ايجاد رفتار مجرمانه"در پژوهش خود تحت عنوان ) 2005(بنتا و همكاران

دهند كه ميزان تخلف و به ويژه خشونت در ميان پسران سيتي در جرم و خشونت نشان ميهاي جنتفاوت
هاي جنسيتي در توسعه درك اجتماعي، دهد كه تفاوتهاي پژوهش نشان مييافته. بيشتر از دختران است

همچنين يكي از داليلي كه . هاي جنسيتي در جرم و خشونت كمك كندممكن است به توضيح تفاوت
هاي ادراكي اجتماعي را در زندگي، زودتر از ها مهارتن ميزان تخلف كمتري دارند اين است كه آندخترا

-Bennetta et al ,2005:263(گيرندگري را بهتر ياد ميهاي اجتماعيآورند و مهارتپسران به دست مي
288(.

آموزان  نفر از دانش955در پژوهشي كه پيرامون مصرف الكل و بزهكاري بر روي ) 2006(ليا و همكاران
. كننداند، به تأثير نقش همساالن در ارتكاب بزهكاري اشاره ميسه منطقه از كشور كره جنوبي انجام داده

دهد كه افراد با مصرف الكل سعي در جلب توجه همساالن خود را دارند و مصرف هاي پژوهش نشان مييافته
. )Leea et al, 2006(تارهاي خطرآفرين افراد دارندالكل و بزهكاري رابطه مثبتي با خطرپذيري و رف
 و تهاجم و پرخاشگري (Micheal, 1983: 883-886)همچنين مطالعاتي در زمينه پرخاشگري حسي

.  انجام شده است(Carlsmith, 1979: 337-344)تهاجمي

مباني نظري تحقيقمباني نظري تحقيقمباني نظري تحقيقمباني نظري تحقيق
1خرده فرهنگ جوانان بزهكار كوهنخرده فرهنگ جوانان بزهكار كوهنخرده فرهنگ جوانان بزهكار كوهنخرده فرهنگ جوانان بزهكار كوهن

هاي يه است كه بر خالف نظر مرتون، انگيزة اعمال انحرافي محركهستة مركزي تحليل كوهن، اين نظر
فشار براي «دفاع به اين خاطر تسليم از نظر كوهن جوانان بي). 228:1384 ،2شفرز(سودطلبي نيستند 

1 . Cohen 
2 . Schäfers 
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سال بيشتر از هاي همشوند كه احساس تعلقشان به اين باندهاي متشكل از گروهبا باندها مي» سازگاري
). 228همان، (نسبت به والدين خود دارند احساسي است كه 

كوهن معتقد است عامل مهم كژرفتاري جوانان در مراتب پايين جامعه ميل به ارتقاي اجتماعي و فقدان 
سخاوت، (گويد ضوابط الزم براي ارتقاء است، ولي در مورد بزهكاري جوانان طبقات متوسط و باال سخني نمي

: كندي را به شرح زير خالصه ميكوهن الگوهاي بزهكار). 74: 1374
بزهكاري بدون انگيزه مادي، مثالً دزدي كه گاهي ممكن است به منظور فروش كاالي به .1

.ها باشدسرقت رفته به منظور كسب درآمد نباشد و صرفاً به منظور تخريب آن
. گري و بيمارينيت، خرابكاري، الاباليجويي، بدخواهي يا سوءكينه.2
. بافيمنفي.3
. هاي بزهكارگرايي كوتاه مدت با ورود به دار و دستهتلذ.4
. تغييرپذيري.5
). 80: 1377احمدي، (خودمختاري و استقالل گروهي .6

شوند و به طور كلي فرض اساسي كوهن اين است كه جوانان طبقات پايين متوجه پايگاه نازل خود مي
با كمك گرفتن از نظريه كوهن ). 1374: 81سخاوت، (سازد ها را با مسئلة ارتقا مواجه مياين آگاهي آن

ها را هاي آنيابد تا بزهكاري جوانان در محالت مهاجرنشين را شناسايي كرده و تالشمحقق توان اين را مي
. هاي منحرف را شناسايي كنددر ارتقاء پايگاه اجتماعي با تمسك به رفتار انحرافي از طريق ارتباط با گروه

1 ساترلند ساترلند ساترلند ساترلندنظريه پيوند افتراقينظريه پيوند افتراقينظريه پيوند افتراقينظريه پيوند افتراقي

از نظر او رفتار انحرافي، روانشناختي يا . ساترلند قبل از هر چيز به شرايط اجتماعي انحراف توجه دارد
او در بررسي پديده انحراف نيز به فضاي . ارثي نيست و عوامل اجتماعي و فرهنگي در تبيين آن نقش دارد

ساترلند معتقد ). 119: 1380امين صارمي، (د كنفرهنگي و خرده فرهنگي، كه فرد در آن قرار دارد، توجه مي
شود كه زماني منحرف مي. شكنان دارندشوند، ارتباط بيشتري با قانونشكني مياست مردمي كه مرتكب قانون

). Sutherland,1996: 67(ها ارتباط برقرار نمايد در اطراف آنها منحرفيني وجود داشته باشند و با آن
: انجامد به قرار زير استدي كه به بزهكاري ميبراساس اين نظريه، فرآين

. عمل مجرمانه آموختني است نه موروثي.1
گيرد و عموماً به صورت شفاهي و به كمك آموزش از طريق ارتباط فرد با ساير افراد انجام مي.2

. كلمات است و فقط در برخي موارد ممكن است از طريق حركات چهره و قيافه انجام گيرد
هاي نزديك كه با فرد روابط صميمانه دارند انجام وزش رفتار بزهكارانه در گروهبخش اعظم آم.3
. گيردمي

فنون ارتكاب جرم كه گاه پيچيده و گاه ) الف: آموزش و عمل مجرمانه مراحل مختلفي دارد.4
. هاي دروني و توجيه عمل مجرمانهها، كششها، گرايشجهت دادن به انگيزه) ب. ساده است

. ها و ميل به ابزار كشش دروني آموختني استكسب انگيزه.5

1 . Sutherland 
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اند زند كه آميزش او با كساني كه موافق شكستن قاعدهزماني فرد به عمل بزهكارانه دست مي.6
. اندبيشتر از كساني است كه با شكستن قاعده مخالف

. تأثير ارتباطات گوناگون از لحاظ فراواني، تداوم، سن و شدت يكسان نيستند.7
. فتار بزهكارانه فقط محدود به تقليد نيستيادگيري ر.8
اما توسط . كندهاي كلي و عام شخص را بيان ميكه رفتار بزهكارانه نيازها و ارزشدر حالي.9

سخاوت، (هاي عام است شود، زيرا رفتار غيرمجرمانه هم بيان همان نيازها و ارزشها ايجاد نميآن
دوستان «ارد كه رفتار انحرافي از طريق معاشرت با ساترلند بر اين نكته تأكيد د). 55-57: 1374
براي آنكه شخص جنايتكار شود، بايد «: گويداو مي) 1379: 130ستوده، . (شودآموخته مي» ناباب

). 167: 1370كوئن،(» توان جنايت كردنخست بياموزد كه چگونه مي
ر مبناي ميزان تأثيرپذيري آنها از توان ميزان و شدت انحراف در جوانان را ببر طبق نظريه ساترلند مي

هاي بالقوه و گرايشات بالفعل را بيش از پيش دوستان و اطرافيان را تبيين كرد، همچنين شناسايي نگرش
. توضيح داد

1كلووارد و اهلينكلووارد و اهلينكلووارد و اهلينكلووارد و اهلين

يك فرصت از : گذاردبنابر اين نظريه، جاي فرد در ساخت اجتماعي، دو نوع فرصت در اختيار فرد مي
هاي غيرمجاز براي يادگيري نقش و هاي مجاز و فرصت ديگر از لحاظ دسترسي به راهي به راهلحاظ دسترس

هاي غيرمجاز را ساخت ها نوع بزهكاري و ميزان دسترسي ساكنان به راهبه نظر آن. كسب حمايت گروه
). 61: 1374، سخاوت(هاست هايي دارد كه در دسترس آنحلنوع جرم ارتباط با راه. كنداجتماعي تعيين مي

ها به گيرند، بلكه رفتار آنبراساس نظريات كلووارد و اهلين جوانان تصميمي آشكار براي بزهكار شدن نمي
ها با ارتكاب اعمال بزهكارانه، در جستجوي درك موقعيت خودشان در تضاد آن. ها استقصد پاسخ به فرصت

). 82: 1377احمدي، (يابند با اشكال گوناگون اقتدار مي
تنها در . هاي بزهكارانه به آساني براي همه فراهم نيستبرطبق اين نظريه، امكان اجراي همة نقش

در . مناطقي كه جرم و جنايت ريشه دوانده و نهادي شده است، شرايط يادگيري نقش بزهكارانه فراهم است
ت امكان آموزش، كسب اين وضعي. اين مناطق جوانان در سنين مختلف به كارهاي بزهكارانه اشتغال دارند

در اين نظريه ). 60: 1377سخاوت،(دهد هاي بزهكارانه را در دسترس جوانان قرار ميها و انتقال ارزشمهارت
هاي رفتار مجرمانه است لزوماً به اشتغال داشتن به كه با توجه به محيط يادگيري جرم و فرصت اخذ مهارت

هاي گروه بهنجار و نابهنجار خيز بين ارزشونه مناطق جرمگدر ساختار اجتماعي اين. كندجرم اشاره نمي
. هاي مختلف در كارهاي يكديگر مشاركت دارندگيرد و دارندگان ارزشادغام صورت مي

در اين شرايط، بزهكاران موفق به راحتي قابل شناسايي و مشاهده هستند و الگوي جوانان مشتاق 
آموزند هاي آنان را ميها و مهارتباط پايدار و نزديكي دارند و ارزشجوانان با بزرگساالن بزهكار ارت. شوندمي
توان احتمال ارتكاب جنايت در نقاطي كه پتانسيل يادگيري رفتار انحرافي بر طبق اين نظريه مي). 62همان، (

طق فرايند يادگيري در منا. هاي منحرف را شناسايي و مشاهده كرداز طريق امكان ارتباط با خرده فرهنگ
. كندمحلي را تشريح ميخيز و الگوپذيري جوانان و نوجوانان از منحرفين همجوار و همجرم

1 . Cloward & Ohlin 
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1جرم جوانان از ديد ماتزاجرم جوانان از ديد ماتزاجرم جوانان از ديد ماتزاجرم جوانان از ديد ماتزا

ماتزا در مشاهدات خود در مورد رفتار بزهكارانه طبقات پايين جامعه به اين نتيجه رسيد كه جوانان در 
معتبر است، اما نظام حقوقي جامعه آن را ) جوان(ر او ها توجيهاتي دارند كه از نظاكثر جرايم خود، براي آن

شود؛ عدم اجراي قانون در جامعه را تراشي شناخته مياين توجيهات كه به عنوان دليل. شناسدمعتبر نمي
. دانددليلي موجهه براي تخطي از هنجارهاي جامعه مي

وقوع جرم با يكديگر موافقند و هرچند ماتزا و ساترلند تا حدودي در يادگيري فنون توجيهي قبل از 
كند، هاي اجتماعي صحبت ميهاي موافق كجروي در ارتباط با گروهساترلند هم از يادگيري انگيزه و نگرش

كند كه سازي فشار هنجارهاي اجتماعي صحبت ميگذارد و از فنون خنثياما ماتزا پا را از اين حد فراتر مي
: كندها را به شرح زير مطرح ميسخاوت آن

 فن محكوم كردن محكوم ،،،، فن انكار صدمه و زيان ، فن انكار قرباني بودن قرباني ،،،،فن انكار مسئوليت 
).85- 93،،،،همان(كوچك هاي گروهجامعه به سود ارزشهايكنندگان ، فن فدا كردن ارزش
رمانه شكل گرفته توان رفتار انحرافي جوانان را كه طي فرآيند يادگيري رفتار مجبر طبق اين نظريه مي

سازي در طبقات است را، با استفاده منحرفين و بزهكاران از واكنش دليل تراشي با استفاده از فنون خنثي
پايين شهري تبيين و تشريح كرد اين نظريه به رفتار منحرف از ديدگاه او به عنوان يك كنشگر اجتماعي توجه 

. كندمي

چارچوب نظري مورد استفاده چارچوب نظري مورد استفاده چارچوب نظري مورد استفاده چارچوب نظري مورد استفاده 
هاي اساسي پژوهش از  و فرضيهي اين مقاله برگرفته از رهيافت خرده فرهنگ بزهكار استچارچوب نظر

فرهنگي بزهكاري جوانان را از جرم متمايز دانسته هاي خردهنظريه. اين رهيافت هاي نظري گرفته شده است
آنها به . اند نرسيدهدهد كه هنوز به سن قانونيو بر اين باورند كه رفتار بزهكارانه به وسيله افرادي رخ مي

 فرهنگي آنان نظير هاي خردهموضوع رفتار بزهكارانه در ميان جوانان طبقات پايين جامعه بر حسب ويژگي
فرهنگي، رفتار بزهكارانه به وسيله پردازان خردهبه اعتقاد نظريه. اندهاي زندگي پرداختهها، زبان و روشارزش

. آيدقات پايين جامعه شكل گرفته و به اجرا در ميهاي بزهكار معموالً در طبدار و دسته

مدل تجربي تحقيق مدل تجربي تحقيق مدل تجربي تحقيق مدل تجربي تحقيق 
چشم انـدازهاي تحليلـي خـود را وسـعت          هاي گوناگون اين امكان داد تا     بررسي نگرش 

دهيم و وجوه گوناگون مساله تحقيق را آشكار سازيم و در نهايت چارچوب مناسبي براي آن                
ي اين پـژوهش را در قالـب مـدل تجربـي تحقيـق              نمودار زير روابط بين متغيرها    . برگزينيم

.نشان مي دهد

1 . Matza 
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 مدل تجربي تحقيق مدل تجربي تحقيق مدل تجربي تحقيق مدل تجربي تحقيق1111نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره 

::::هاي پژوهشهاي پژوهشهاي پژوهشهاي پژوهشفرضيهفرضيهفرضيهفرضيه
: هاي زير را مطرح نمودتوان فرضيهدر مورد جوانان ساكن شهر ياسوج مي

. بطه وجود داردبين وابستگي به دوستان و كاهش امنيت اجتماعي را-1
.بين شدت ارتباطات و كاهش امنيت اجتماعي رابطه وجود دارد-2
.بين لذت گرايي كوتاه مدت و كاهش امنيت اجتماعي رابطه وجود دارد-3
.بين تعداد دوستان بزهكار و كاهش امنيت اجتماعي رابطه وجود دارد-4
 تأهل، وضعيت شغلي، ميزان استفاده تحصيالت، درآمد، سن، جنس، وضعيت( بين ويژگي هاي فردي-5

. رابطه وجود داردكاهش امنيت اجتماعيو ) از رسانه هاي جمعي و طبقه اجتماعي جوانان

سئوليت احساس م
پذيري و كاهش امنيت 

اجتماعي

متغيرهاي جمعيت شناسي

سن، جنس، وضعيت تأهل

 اجتماعي-متغيرهاي اقتصادي

 تحصيالت-1

 طبقه اجتماعي-2

 درآمد-3

 شغل-4

وابستگي به دوستان

لذت گرايي كوتاه مدت

شدت ارتباطات
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تحقيقتحقيقتحقيقتحقيقروش روش روش روش 
 انجام 2جمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه. مي باشد1 پيمايشروش مورد استفاده در اين مقاله

بر اساس نظردبيرخانه شوراي عالي جوانان . استياسوجشهر ن  جواناجامعه آماري مورد مطالعه. گرفته است
 سالگي به بلوغ جنسي مي رسند و به 11-13دختران و پسران ايراني به طور متوسط در سنين ) 1379(ايران 

سازمان ملي جوانان فاصله سني . هل و شاغل مي شوندأ سالگي اكثر آنها مت26-28طور ميانگين در سنين 
به منظور تسهيل و تسريع پژوهش و ).4:1379دبير خانه شوراي عالي جوانان، (واني مي نامد را دوره ج28-13

 نفر از جامعه آماري به عنوان نمونه به شيوه تصادفي 300صرفه جويي در وقت و هزينه ناگزير تعداد
.(Lin, 1974) براي مطالعه انتخاب شدند3 از جدول لينو با استفادهسيستماتيك 

در اين مقاله گرايش به كاهش احساس مسئوليت پذيري از طريق انجـام رفتارهـاي خـشن و                  متغير اصلي   
 كـه بـا قـصد صـدمه رسـاندن           گرايش به انجام رفتارهاي پر خطـر      . در نتيجه كاهش امنيت اجتماعي مي باشد      

ين تحقيـق   در ا. به عنوان متغير اصلي مي باشدرديگي افراد صورت ميي نابود كردن دارا   ايگري به فرد د   يجسم
 درجه اي ليكرت در مورد جوانان استفاده به عمـل آمـده   5 سوال در قالب طيف 20براي سنجش اين متغير از    

، ضـريب  )پرسـشنامه (در پژوهش حاضر از اعتبار صوري استفاده شده و براي سنجش پايايي ابزار سنجش      . است
 در كشورهاي ديگر و همچنـين مطالعـاتي   گويه ها از مطالعات انجام شده. آلفاي كرونباخ محاسبه گرديده است 

آلفاي كرونباخ براي گرايش به انجام رفتارهاي پرخطر با تعـداد  . كه در داخل كشور انجام شده، اقتباس شده اند   
 و  80/0 گويه برابـر     10 ، شدت ارتباطات با      77/0 گويه   15 و وابستگي به دوستان با تعداد        79/0 گويه برابر    20

جهت اعتبار طيف هاي بكار گرفته شـده در سـنجش           . مي باشد  78/0 گويه برابر    12با  لذت گرايي كوتاه مدت     
به دليل وجود تحقيقات خارجي مشابه و وجود اسـتاندارد بيرونـي            . متغيرها، از اعتبار مالك استفاده شده است      

جا افتـاده در  در جهت اعتبار مالك براي هر طيف، سنجه هايي معتبر و . دستيابي به اعتبار مالك ميسر گرديد 
نظر گرفته شده، همبستگي آن سوال با جمع گويه هاي هر طيف محاسبه شده اسـت، كـه ايـن ضـريب بـراي                     

 ، شدت ارتباطـات برابـر     53/0گرايش به حمل سالحهاي سرد و متغيرهاي مستقلي چون وابستگي به دوستان             
.  بدست آمد38/0 و لذت گرايي كوتاه مدت برابر 44/0

اي تحقيقاي تحقيقاي تحقيقاي تحقيقههههنتايج و يافتهنتايج و يافتهنتايج و يافتهنتايج و يافته
نفر جوان در شهر ياسوج 300داده هاي تحقيق حاصل استخراج پرسشنامه هايي است كه توسط 

.مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند4آماري براي علوم اجتماعينرم افزار بسته با استفاده از تكميل گرديده و 
.  است صورت گرفتهي و استنباطتجزيه و تحليل داده ها به وسيله شاخص هاي آمار توصيفي

 درصـد افـراد   78نزديـك بـه   .  درصـد زن بودنـد  41 درصد از پاسخگويان مرد و      63از تعداد نمونه آماري،     
 طبقـه   3شاخص ديگر ماهيت طبقاتي پاسـخگويان اسـت كـه در          .  درصد آنها متاهل بوده اند     22نمونه مجرد و    

 درصـد   5/4 درصد بـه طبقـه ميـاني،         60 يعني بيشترين تعداد پاسخگويان  . باال، پايين و متوسط، تفكيك شدند     

1.Survey Method
2.Questionnaire
1 .Lens Table
2 .Statistical Package for Social Science(SPSS)
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ها و نتايج بدست آمـده از  در بررسي يافته. درصد هم متعلق به طبقات پايين جامعه بودند5/35طبقات باال و 
72بـا  )  سـال بـه بـاال   24گروه سني (شترين فراواني در ميان پاسخگويانيبميدان تحقيق، گوياي آن است كه

است كه از كـل نمونـه مـورد بررسـي     تحصيالت پاسخگويان بيانگر اين مطلبهمچنين سطح باشد،درصد مي
68 نشانگر اين بوده كـه  آنهاباشد بررسي اشتغال مي درصد پاسخگويان در مقطع تحصيلي ليسانس و باالتر20
. اند بودهشاغل درصد 30 و آنها غيرشاغلاز 

مبستگي استفاده شده است و جهت جهت بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته از ضريب ه
براي مقايسه بيش از دو (Fو از آزمون ) براي مقايسه دو ميانگين(Tآزمون مقايسه ميانگين ها از آزمون 

 ضريب همبستگي پيرسون براي متغيرهاي مستقل در سطح 2جدول شماره . استفاده شده است) ميانگين
 متغير لذت گرايي 6 دهد كه رابطه معناداري بين آمارهاي جدول نشان مي. سنجش فاصله اي نشان مي دهد

، )r=42/0(، سن )r=67/0(، وابستگي به دوستان )r=53/0(، شدت ارتباطات  )r=56/0(كوتاه مدت 
با گرايش به حمل سالحهاي سرد توسط جوانان ارتباط ) r =- 37/0(و تحصيالت جوانان) r =-20/0(درآمد

. شده اند درصد، معنادار بوده و تاييد95قل در سطح اين فرضيه ها حدا. معناداري وجود دارد

 ضريب پيرسون بين متغيرهاي مستقل و گرايش به حمل سالحهاي سرد ضريب پيرسون بين متغيرهاي مستقل و گرايش به حمل سالحهاي سرد ضريب پيرسون بين متغيرهاي مستقل و گرايش به حمل سالحهاي سرد ضريب پيرسون بين متغيرهاي مستقل و گرايش به حمل سالحهاي سرد2222جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 
انحراف انحراف انحراف انحراف ميانگينميانگينميانگينميانگينضريب همبستگيضريب همبستگيضريب همبستگيضريب همبستگي

معيارمعيارمعيارمعيار
معني داريمعني داريمعني داريمعني داريهمبستگيهمبستگيهمبستگيهمبستگي

وابستگي وابستگي وابستگي وابستگي 
دوستاندوستاندوستاندوستان

71/5086/467/0000/0

لذت گرايي لذت گرايي لذت گرايي لذت گرايي 
كوتاه مدتكوتاه مدتكوتاه مدتكوتاه مدت

11/3823/545/0000/0

شدت شدت شدت شدت 
ارتباطاتارتباطاتارتباطاتارتباطات

21/4213/358/0000/0

كاهش كاهش كاهش كاهش 
احساس احساس احساس احساس 
مسئوليت مسئوليت مسئوليت مسئوليت 
پذيري پذيري پذيري پذيري 

اجتماعي و اجتماعي و اجتماعي و اجتماعي و 
كاهش امنيت كاهش امنيت كاهش امنيت كاهش امنيت 
اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي

45/2612/453/0000/0سنسنسنسن

 آزمون تفاوت نمره ميانگين كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي بر حسب جنسيت افراد 3جدول 
 اين جدول، ميانگين نمره مردان و زنان در اين فرضيه با توجه به آمارهاي موجود در. نمونه را نشان مي دهد

مي باشد و ) 65/61(و ) 33/76(با هم تفاوت دارد به طوري كه ميانگين اين نمره براي مردان و زنان به ترتيب
 معني دار 95/0در سطح حداقل ) =43/9Sig(سطح معني داريو و و و Tاين تفاوت مشاهده شده بر اساس آزمون 

توان گفت كه ميانگين نمره كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي بين مردان بيشتر به عبارتي مي . است
.از زنان است
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 آزمون تفاوت ميانگين نمره كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي برحسب جنسيت افراد  آزمون تفاوت ميانگين نمره كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي برحسب جنسيت افراد  آزمون تفاوت ميانگين نمره كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي برحسب جنسيت افراد  آزمون تفاوت ميانگين نمره كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي برحسب جنسيت افراد ....3333جدولجدولجدولجدول

…TSigآزمون آزمون آزمون آزمون انحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارميانگينميانگينميانگينميانگينجنسيتجنسيتجنسيتجنسيت

33/7665/6پسرپسرپسرپسر
65/6112/7دختردختردختردختر

43/9000/0

 آزمون تفاوت نمره ميانگين گرايش به كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي بر حسب 4جدول 
با توجه به آمارهاي موجود در اين جدول، ميانگين نمره گرايش . وضعيت شغلي افراد نمونه را نشان مي دهد
 باشد و اين تفاوت مي) 33/71(بيشتر از افراد غيرشاغل) 77/43(به انجام رفتارهاي پرخطر براي شاغلين

.  معني دار است95/0در سطح حداقل ) =000/0Sig(سطح معني داريو و و و Tمشاهده شده بر اساس آزمون 

 آزمون تفاوت ميانگين نمره كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي برحسب وضعيت شغلي  آزمون تفاوت ميانگين نمره كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي برحسب وضعيت شغلي  آزمون تفاوت ميانگين نمره كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي برحسب وضعيت شغلي  آزمون تفاوت ميانگين نمره كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي برحسب وضعيت شغلي 4444جدولجدولجدولجدول
افراد افراد افراد افراد 

…TSigآزمون آزمون آزمون آزمون انحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارميانگينميانگينميانگينميانگينوضعيت شغليوضعيت شغليوضعيت شغليوضعيت شغلي

77/4326/4شاغلشاغلشاغلشاغل
33/7119/8غيرشاغلغيرشاغلغيرشاغلغيرشاغل

54/17000/0

 آزمون تفاوت نمره ميانگين گرايش به كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي بر حسب 5جدول 
با توجه به آمارهاي موجود در اين جدول، ميانگين نمره افراد . وضعيت تأهل افراد نمونه را نشان مي دهد

به طوري كه ميانگين اين نمره براي متأهلين و مجردين به متأهل و مجرد در اين فرضيه با هم تفاوت دارد 
سطح معني و و و و Tمي باشد و اين تفاوت مشاهده شده بر اساس آزمون ) 55/43(و ) 84/69(ترتيب
به عبارتي مي توان گفت كه ميانگين نمره كاهش .  معني دار است95/0در سطح حداقل ) =000/0Sig(داري

.افراد مجرد بيشتر از متأهل استاحساس مسئوليت پذيري اجتماعي بين 

 آزمون تفاوت ميانگين نمره گرايش به كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي برحسب  آزمون تفاوت ميانگين نمره گرايش به كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي برحسب  آزمون تفاوت ميانگين نمره گرايش به كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي برحسب  آزمون تفاوت ميانگين نمره گرايش به كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي برحسب 5555جدولجدولجدولجدول
وضعيت تأهل افراد وضعيت تأهل افراد وضعيت تأهل افراد وضعيت تأهل افراد 

…TSigآزمون آزمون آزمون آزمون انحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارميانگينميانگينميانگينميانگينوضعيت تأهلوضعيت تأهلوضعيت تأهلوضعيت تأهل

84/6988/7مجردمجردمجردمجرد
55/4374/4متأهلمتأهلمتأهلمتأهل

33/14000/0

گين گرايش به كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي بر حسب  آزمون تفاوت نمره ميان6جدول 
با توجه به آمارهاي موجود در اين جدول، ميانگين نمره طبقات . طبقه اجتماعي افراد نمونه را نشان مي دهد

اجتماعي مختلف در اين فرضيه با هم تفاوت دارد به طوري كه ميانگين اين نمره براي طبقات باال مياني و 
و سطح معني Fهم متفاوت مي باشد و اين تفاوت مشاهده شده بر اساس آزمون پايين با 

به عبارتي مي توان گفت كه ميانگين نمره ميزان .  معني دار است95/0در سطح حداقل ) =000/0Sig(داري
.كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي بين طبقات پايين بيشتر از طبقات باال و متوسط جامعه است
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زمون تفاوت ميانگين نمره كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي برحسب طبقه اجتماعي زمون تفاوت ميانگين نمره كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي برحسب طبقه اجتماعي زمون تفاوت ميانگين نمره كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي برحسب طبقه اجتماعي زمون تفاوت ميانگين نمره كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي برحسب طبقه اجتماعي  آ آ آ آ6666جدول جدول جدول جدول 
افراد افراد افراد افراد 

…TSigآزمون آزمون آزمون آزمون انحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارميانگينميانگينميانگينميانگينطبقه اجتماعيطبقه اجتماعيطبقه اجتماعيطبقه اجتماعي

26/3332/2طبقه باالطبقه باالطبقه باالطبقه باال
77/4512/6طبقه متوسططبقه متوسططبقه متوسططبقه متوسط
77/6833/9طبقه پايينطبقه پايينطبقه پايينطبقه پايين

17/10000/0

تحليل رگرسيون چند متغيره تحليل رگرسيون چند متغيره تحليل رگرسيون چند متغيره تحليل رگرسيون چند متغيره 
در اين روش .  استفاده شده است1اضر از آماره رگرسيون چند متغيره به شيوه گام به گامدر مقاله ح

 عناصر 7جدول . متغيرهاي مختلف به ترتيب ميزان اهميت در تبيين متغير وابسته وارد معادله مي شوند
ر اينجا د. متغيرهاي مستقل درون معادله براي تبيين متغير گرايش به حمل سالح هاي سرد نشان مي دهد
 متغير 6كل متغيرهاي مستقل زمينه اي و مستقل واسطه اي به شيوه گام به گام وارد معادله شدند و 

در مرحله اول، لذت گرايي ) Sig.T=000/0(و ضريب معني داري ) =62/0Beta(وابستگي دوستان با مقدار
 دوم، شدت ارتباطات با در مرحله) Sig.T=000/0(و ضريب معني داري) =54/0Beta(كوتاه مدت با مقدار

در مرحله سوم و وضعيت شغلي با ) Sig.T=000/0(و ضريب معني داري ) =48/0Beta(مقدار
در مرحله چهارم و تحصيالت با ) Sig.T=003/0(و ضريب معني داري )  =42/0Beta(مقدار
در مرحله پنجم و طبقه اجتماعي با) Sig.T=012/0(و ضريب معني داري )  =30/0Beta(مقدار
در مرحله ششم  به ترتيب ميزان اهميتي در ) Sig.T=067/0(و ضريب معني داري )  =28/0Beta(مقدار

72/0 متغير توانسته اند 6تبيين متغير وابسته داشته اند، وارد معادله رگرسيوني شده اند و در مجموع اين 
). R²=72/0(درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين و توضيح كنند

رفتار پرخاشگري جوانانرفتار پرخاشگري جوانانرفتار پرخاشگري جوانانرفتار پرخاشگري جوانان عناصرمتغيرهاي مستقل درون معادله براي پيش بيني  عناصرمتغيرهاي مستقل درون معادله براي پيش بيني  عناصرمتغيرهاي مستقل درون معادله براي پيش بيني  عناصرمتغيرهاي مستقل درون معادله براي پيش بيني 7777جدولجدولجدولجدول

R²سطح معناداريسطح معناداريسطح معناداريسطح معناداريTمقدار مقدار مقدار مقدار BBetaمتغيرمتغيرمتغيرمتغيرمرحلهمرحلهمرحلهمرحله
74/062/057/700/054/0وابستگي دوستانوابستگي دوستانوابستگي دوستانوابستگي دوستان1111
لذت گرايي كوتاه لذت گرايي كوتاه لذت گرايي كوتاه لذت گرايي كوتاه 2222

مدتمدتمدتمدت

78/054/088/500/057/0

47/348/078/400/059/0شدت ارتباطاتشدت ارتباطاتشدت ارتباطاتشدت ارتباطات3333
35/742/069/3003/062/0شغليشغليشغليشغليوضعيت وضعيت وضعيت وضعيت 4444
43/030/011/3012/064/0تحصيالتتحصيالتتحصيالتتحصيالت5555
55/025/021/2067/064/0طبقه اجتماعيطبقه اجتماعيطبقه اجتماعيطبقه اجتماعي6666

1 . Stepwise
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: معادله رگرسيون چند متغيره در تحقيق حاضر به اين صورت مي باشدBetaبر اساس مقادير 
)+ ذت گرايي كوتاه مدتل(54/0) + وابستگي دوستان(62/0= كاهش احساس مسئوليت پذيري اجتماعي 

) طبقه اجتماعي(30/0)+ وضعيت شغلي(42/0) + شدت ارتباطات (48/0)+ تحصيالت(30/0
 و عامـل تـورم   2 در متغيرهاي مستقل از دو روش ارزش تحمل        1همچنين براي اندازه گيري چند همخطي     

ياي اين اسـت كـه احتمـال    در نمودار پايين نقاطي كه روي قطر قرار مي گيرند گو. واريانس استفاده شده است 
در واقـع هـر چقـدر نقـاط حـول قطـر بيـشتر        . تجمعي مشاهده شده با احتمال تجمعي مورد انتظار يكي است     
همانطور كه در نمودار زير مالحظـه مـي شـود           . تجمع كنند دقيق تر مي توان متغير وابسته را پيش بيني كرد           

و توانسته ايم معادله خط رگرسيون را بنويسيم، از روي          وابستگي بين متغير وابسته و ساير متغيرها وجود دارد          
معادله خط مي توانيم براي هر فرد با داشتن مقادير متغيرهاي مـستقل مقـدار متغيـر وابـسته را پـيش بينـي                   

اگر خـط كـامالً برازنـده باشـد     . اين نمودار نشان مي دهد كه خط ما تا چه اندازه با واقعيت منطبق است      . كنيم
ال تجمعي مشاهده شده بايد با احتمال تجمعي مورد انتظار هم انـدازه باشـد و نقطـه روي خـط            هر مورد احتم  

. درجه افتد، ولي مالحظه مي شود كه نقاط از خط انحراف دارند و اكثراً در دو طرف پراكنده اند45

مدل ساختاري رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابستهمدل ساختاري رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابستهمدل ساختاري رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابستهمدل ساختاري رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته
اهميت در مدل هاي تحليل نكته حائز.  است3از نوع تحليل مسيرمدل تجربي پژوهش يك مدل علي 

روابط علّي اين مدل ها مي توان به حجم عظيمي از اطالعات كه مي توانداستفاده ازمسير آن است كه با
براي رسم مدل مسير از ضرايب مسير متغيرهايي استفاده شده است، . بيان مي كند، دست يافتارزشمندي را

ضريب مسير در اين مدل نماينده شدت رابطه بين دو متغير با . آنها در سطح معناداري قرار داردTكه مقدار
در ضمن فلش هاي اضافي كه از بيرون به متغيرها . ثابت نگه داشتن اثر متغيرهاي ديگر موجود در مدل است

 كه كنترل آنها از توان ما هدايت شده اند، مقداري از واريانس توضيح داده نشده براي هر متغير بر مي گردد،
. خارج بوده است

 با كاهش مسئوليت 62/0همانطور كه در مدل مسير مشاهده مي شود، وابستگي دوستان با ضريب مسير 
پذيري و به خطر افتادن امنيت اجتماعي در رابطه مي باشد و نشان مي دهد كه هر چه وابستگي دوستي در 

متغير وابستگي دوستان .  حمل سالح هاي سرد در بين آنها وجود دارندجوانان باالتر باشد گرايش بيشتري به
. از طرفي خود تحت تأثير متغيري چون سن افراد بوده است

1. Multicollinearity

2. Tolerance Value
3 . Path Analysis
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 مدل تحليل مسير مدل تحليل مسير مدل تحليل مسير مدل تحليل مسير4444نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره 

بحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيري
تواند موجب اختالل در اجتماعي از طريق انجام رفتارهاي پرخطر ميكاهش احساس مسئوليت پذيري 

هايي هستند كه فرا روي آنها قرار آنچه مهم است چگونگي هدايت اين رفتار و مسير. نظم عمومي جامعه شود
تواند زمينه جوانان نيروي فعالي در جريان تغييرات اجتماعي هستند، ليكن اين فعال بودن هم مي. گيرندمي
.تواند موجب اختالل اجتماعي گردداز نظمي پويا باشد و هم ميس

شناسي بايد گفت كه به وجود آمدن گران علوم اجتماعي و روانبر اساس نظرات صاحب نظران و تحليل
به نظر ترين عاملي كهكه مهم. باشدعوامل اجتماعي و رواني مختلفي مي تابع علل وپرخاشگررفتاريك 
 و حمل بزهكاري برگروه هاي دوستيثير أ دارد، تپرخاشگرينان به ازايي در گرايش جوبسثيرأرسد تمي

در اين تحقيق رابطه ميان وابستگي هاي دوستي، لذت هاي آني براي . باشد جوانان ميسالحهاي سرد ميان
ني داري جوانان و همچنين شدت ارتباطات بين دوستان با گرايش آنها به حمل سالح هاي سرد در ارتباط مع

، شدت )r=45/0(براساس يافته هاي تحقيق رابطه معناداري بين متغير لذت گرايي كوتاه مدت . بوده است
اين . با كاهش امنيت اجتماعي وجود دارد) r=53/0(، سن )r=67/0(، وابستگي به دوستان )r=58/0(ارتباطات 

 نتايج ضريب رگرسيوني نشان مي دهد كه .شده اند درصد، معنادار بوده و تأييد95فرضيه ها حداقل در سطح 
). R²=64/0( درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين و توضيح كنند64/0 متغير توانسته اند 6مجموع اين 

٣٢/٠
�٨/٠

٢٧/٠

��/٠

٣�/٠

e²=�١/٠

به خطر افتادن امنيت 
اجتماعي ناشي از 

اهش مسئوليت ك
پذيري �٢/٠

٢�/٠

e²=٣٨/٠

٣٠/٠

تحصيالت

وضعيت شغلي

شدت ارتباطات

وابستگي 
دوستان

لذت گرايي 
آني

١٧/٠

سن

وضعيت 
تأهل

جنسيت

١�/

٢٨/٠

طبقه اجتماعي
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باور نكردن جوان و بي توجهي به جايگاه آنها و ناديده گرفتن  بر اساس نتايج مي توان تحليل كرد كه 
 مشكالت مي باشد كه هنوز در جامعه وجود دارد و همين عوامل باعث مي خواسته هاي و طبيعي آنها يكي از

 و دوستان را جايگزين اين  قبول نكند و خانوادهشوند كه جوان نيز تعهد و مسئوليتي را در قبال جامعه
 در سهيم نبودن جوانان در تصميم سازي و عدم احترام به راي و اعتقاد آنها و دخالت ندادن آنها. گروهها نمايد

مشاركت هاي عمومي در جايي كه اصل مشورت مورد توجه مكتب اسالم بوده است، شخصيت آنها را ضعيف 
براساس مكاتب جامعه شناسي و روانشناسي . بار آورده و نسبت به اصول و عقايد بي مسئوليت كرده است

وان و عدم احترام محروم بودن جهاي اجتماعي و سياسي در طول تاريخ  شكل گيري تمامي جنبشاجتماعي
براين .  جامعه ظهور مي يابد و گروه هاي دوستيبوده است كه از طرف طبقات پايينبه رأي آنها در جامعه 

اساس الزم است سياستهايي تدوين شود كه در آن به جوانان به عنوان سرمايه هاي ارزشمندي براي هدايت 
. فرايند پيشرفت در جامعه نگريسته شود

آنچه كه تاكنون براي جوان و نوجوان تصميم گيري شده، ولي به اجرا  به بازنگرياهتمام دولت-1
. نرسيده است

خواسته هاي برنامه ريزي جامع و همه جانبه و پايدار متناسب با روحيات، نيازها، تعلقات، شرايط و-2
.ناسي ذيربطجامعه شنسل جوان و نوجوان باتوجه به همة عوامل و عناصر تربيتي و روانشناسي و

تصميم براي پيشگيري و رفع هاي اجتماعي و اتخاذتشخيص، شناسايي و دسته بندي ناهنجاري-3
.هاي مترتب بر آنهانابساماني
پذيري در فريضة برنامه ريزي براي مشاركت نسل جوان و نوجوان در امور اجتماعي و مسئوليت- 4
.به معروف و نهي از منكرمهم امر

تعميم پژوهش و تحقيقات متنوع و مستمر در حوزة مسائل مرتبط با نوجوان و ه جانبه برايتالش هم-5
وضعيت گيري از دستاوردهاي مربوطه و ارزيابي تأثيرگذاري و تأثيرپذيري آنها در فرايند بهبودجوان و بهره

.اين نسل
وانان و تمركز مديريت و تدوين نوجبازنگري در ساختار تشكيالتي سازمانهاي مرتبط با امور جوانان و-6

بازنگري در نظام آموزشي و آسيب شناسي ساختارها، برنامه اين. برنامه هاي مدت دار و پاسخگويي به جامعه
.و ساير موارد مرتبط با آنها، راهبردها، محتواي آموزش

ها و ي سازماناوقات فراغت با تعيين تكليف براتهيه و اجراي طرح جامع و راهبردي و همه جانبة-7
.مردم در اين زمينهنهادهاي مسئول و بهره گيري از مشاركت

راه حلهـاي ديگـر مقابلـه بـا     از جملـه )كنترلهاي اجتمـاعي رسـمي و غيـر رسـمي    (نظارت اجتماعي -8
كنترلهاي اجتمـاعي رسـمي ماننـد ابزارهـاي     (استفاده از نيروي نظارت اجتماعي در برخي كشورها، پرخاشگري
. باشدمي) ابزارهاي اخالقي، ارزشي و فرهنگيهاي غير رسمي مانندپليس و كنترلقانوني و 
 فرهنگ سازي براي ايجاد احساس مسئوليت فرد به نقشهايش در جامعه انجام پذيرد تا مردم در كنار -9

هم احساس امنيت كرده تا از يك طرف موارد خالف هنجاري برطرف و از طرف ديگر ثبات در كليه اركان 
.جامعه مخصوصاً در بعد اقتصادي و اجتماعي در جامعه حاصل شود
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منابع و مĤخذمنابع و مĤخذمنابع و مĤخذمنابع و مĤخذ
.انتشارات زر:  شيراز.هاي انحرافات اجتماعينظريه).  1377. (احمدي، حبيب
.سمت:  تهران.شناسي انحرافاتجامعه). 1384. (احمدي، حبيب

.ه تربيت مدرسدانشگا:  تهران.فضا و نابرابري اجتماعي). 1374. (افروغ، عماد
انتشارات دانشگاه علوم . هاي معارضانحرافات اجتماعي و خرده فرهنگ). 1380. (امين صارمي، نوذر

.انتظامي
:  تهران.هاي شهر و پيراموننظريه). 1382. (و رجبي سناجردي، حسين. پاپلي يزدي، محمدحسين

.انتشارات سمت
. ششم، انتشارات پيام نور چاپ.شناسي شهريجامعه). 1381. (توسلي، غالمعباس

.چاپ ششم، آواي نور). شناسي انحرافاتجامعه (شناسي اجتماعيآسيب). 1379. (الهستوده، هدايت
.نشر ني: تهران. اله راسخترجمة كرامت. شناسي جوانانمباني جامعه). 1384. (شفرز، برنهارد

.6، سال دوم، شمارة اري و فرهنگفصلنامة معم. "شهر و فضاهاي شهري"). 1379. (طبيبيان، منوچهر
. انتشارات دانشگاه تبريز:تبريز. جغرافيا و شهرنشيني). 1368. (فريد، يدااله
انتشارات علمي، چاپ : تهران.  ترجمة محسن ثالثي.شناسيدرآمدي به جامعه). 1370. (كوئن، بروس

.اول
.نشر ني: نتهرا.  ترجمة منوچهر صبوري.شناسيجامعه). 1374. (گيدنز، آنتوني

.شركت سهامي انتشار: تهران. نشيني در وقوع جرمتأثير حاشيه). بي تاريخ. (فر، رضامسعودي
” ساله در شهر تهران19-15بررسي علل و عوامل بزهكاري افراد “). 1385. (مقيمي اسفندآبادي، حسين

.دانشكده علوم اجتماعي: نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهرانپايان
.شركت سهامي انتشار: تهران.  ترجمة عبدالمعبود انصاري.شناسي بينش جامعه). 1360. (رايتيميلز، س

،اجتماعيرواني مجله پژوهش در مسائل."ضرورت مطالعه مشكالت اجتماعي"). 1365. (نيسبت، رابرت
.1، سال اول، شماره
پايگاه : تهران.  حميد رضايي ترجمه.تأثير فقر شهري بر بزهكاري نوجوانان). 1384. (هرشفيلد، پال

.رساني شهرسازي و معمارياطالع
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هاي اجتماعي مجازي؛هاي اجتماعي مجازي؛هاي اجتماعي مجازي؛هاي اجتماعي مجازي؛مسئوليت پذيري اجتماعي جوانان در شبكهمسئوليت پذيري اجتماعي جوانان در شبكهمسئوليت پذيري اجتماعي جوانان در شبكهمسئوليت پذيري اجتماعي جوانان در شبكه
1111))))24242424يو يو يو يو ((((مطالعه موردي شبكه اجتماعي متخصصان ايران مطالعه موردي شبكه اجتماعي متخصصان ايران مطالعه موردي شبكه اجتماعي متخصصان ايران مطالعه موردي شبكه اجتماعي متخصصان ايران 

2علي ساعي

3ابراهيم خدايي

4علي اكبر اكبري تبار

چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
ف هـاي گروهـي، و كـش   ها و پوياييمقاله حاضر بر اساس طرحي شبه آزمايشي، براي كسب شناخت نسبت به فعاليت     

هـا در  پذيري مـديران جـوان گـروه   ها، و سنجش و مقايسه مسئوليت   قواعد و قوانين قابل تعميم بر رفتارهاي افراد در گروه         
تالش اين مقاله در جهت ارائه قواعدي بوده است كه بتوانند به عنوان فرضـياتي در         . هاي اجتماعي مجازي بوده است    شبكه

جوانـان در  . هاي مختلف مورد آزمون و ارزيابي قرار بگيرند طور تطبيقي در شبكه دامنه آينده و به   تحقيقات گسترده و پهن   
هاي اجتماعي نيز حضور    باشند و از طرفي ديگر در شبكه      كنندگان از اينترنت مي   ميان اقشار سني جامعه بيشترين استفاده     

ـ                 ذيري اجتمـاعي جوانـان، بـه       جوانان بسيار گسترده و چشمگير است، در مقاله حاضر جهت بررسي وضـعيت مـسئوليت پ
هـاي مختلـف     از ميان بخـش    .هاي اجتماعي مجازي رجوع شده است     هاي مختلف مشترك در ميان شبكه     ساختار و بخش  

-ها اين بود كه فرد با اختيار و انتخاب خود مي     دليل انتخاب بخشِ گروه    .ها انتخاب گرديد  هاي اجتماعي بخش گروه   شبكه
ند و يا در گروهي كه در مورد موضوع دلخواه فرد فعاليت دارند مشاركت كـرده و از سـرمايه   تواند به ايجاد گروهي دست بز    

اي اجتماعي حاصل از عضويت و يا هدايت آن گروه و امتيازات و نتايج حاصل از اين سرمايه اجتمـاعي و ارتباطـات شـبكه                  
عالقـه خـود اقـدام نمـود، مـسئوليت       وقتي كه فرد بـه ايجـاد گروهـي خـاص در مـورد موضـوع مـورد        .گرددمند مي بهره

 در .پـردازد اي از جامعه را بر عهده گرفته است كه از آن پس با اقدامات گوناگون به راهبري و هدايت گروه مي                   زيرمجموعه
-اند در مقايسه با گـروه هايي كه افراد جوان با انتخاب و اختيار خود اقدام به تأسيس آنها نمودهمقاله حاضر به مطالعه گروه    

اي كه در اين مقاله مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت شـبكه                 شبكه اجتماعي . هايي با مديران ميانسال پرداخته شده است      
هاي اقتصادي و اجتمـاعي مختلـف       اي كه در آن افراد از قشرها و پايگاه        باشد، شبكه ، مي 24اجتماعي متخصصان ايران، يو     

جهت سنجش تأثير متغير جوان بودن مدير گروه و ميزان فعاليت و            . اندهايشان گرد هم آمده   گذاري تخصص جهت اشتراك 
پذيري مدير گروه بر فعاليت كلي گروه و همچنين كنترل تأثير ديگر متغيرها بر فرآيند مطالعه و تحليل از ميـان                   مسئوليت

بندي موضوعي ر دسته و بر اساس متغيرهاي عنوان گروه، جايگاه گروه د24هاي تخصصي فعال در شبكه اجتماعي يو      گروه
، چهار گروه چهارتايي  24نامه مقدماتي گروه، ميزان فعاليت گروه بر اساس آمار شبكه اجتماعي يو             ، معرفي 24هاي يو   گروه

هاي عادي شبكه، انتخـاب     هاي فعال و دو گروه چهارتايي نيز از ميان گروه         كه از ميان آنها دو گروه چهارتايي از ميان گروه         
ها دو گروه چهارتايي مديران جـوان داشـته و دو     از اين گروه  . هاي قبلي داشته باشند   هايي همسان با گروه   شدند كه ويژگي  

هـاي آزمـون و   هاي گـروه نتايج مقايسه ميانگين. اندگروه چهارتايي ديگر نيز مديراني با سن بيشتر و تقريبا ميانسال داشته        
ها، ميزان بازخورد ايجـاد شـده در اثـر          پياماعضا، تعداد هاي تعداد طرفه در مورد شاخص   گواه به روش تحليل واريانس يك     

-تبار از دانشگاه تربيت مدرس مياكبر اكبري كارشناسي ارشد جامعه شناسي علي اين مقاله مستخرج از پايان نامه-1
.باشد
.عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس- 2
. آموزش كشورسازمان سنجشاستاديار - 3
دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس- 4
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هاي گـروه و ميـانگين      ميزان جذابيت فعاليت  هاي گروه، ميانگين  بازخورد ارائه شده به فعاليت    كلهاي مدير، تعداد  فعاليت
هـا در صـورتي كـه مـدير     صبه عبارت ديگر در تمامي اين شـاخ . معنادار بوده است  ) زمان به روز شدن   (كلي گروه   فعاليت

هاي بـه اشـتراك گذاشـته       تر بوده است ميزان فعاليت گروه افزايش يافته است، جز در مورد شاخص تعداد پيام              گروه جوان 
.تر بودن يا ميانسال بودن مدير گروه تأثير معناداري بر ميزان اين شاخص نداشته استشده توسط مدير، كه جوان

پذيري اجتماعي، جوانان، شبكه اجتماعي متخصصان ايران، يو        ماعي مجازي، مسئوليت  هاي اجت شبكه: : : : واژگان كليدي واژگان كليدي واژگان كليدي واژگان كليدي 
24

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
 رشـد و  1هـاي اجتمـاعي  گـردد مـشخص اسـت، رسـانه      همانطور كه از آمار و ارقامي كه هر روزه ارائه مـي           

هـاي  ههـاي متعـدد رسـان     وجه مـشترك گونـه    ). 170: 2000پوتنام،  (اند  گسترش روزافزون و پرسرعتي داشته    
-اجتماعي مخاطب محور بودن آنها و توليد محتوا توسط افراد استفاده كننده است، بدين صورت كـه در رسـانه    

بنـابر  . گـذارد هاي اجتماعي هر فرد محتوايي كه خود توليد و يا انتخاب كرده را با ديگر افراد بـه اشـتراك مـي                
هاي اجتماعي هستند بعد از گوگل پر بازديـدترين         هايي از رسانه  ، فيس بوك و يوتيوب كه گونه      2آمارهاي الكسا 

هـاي اجتمـاعي هـستند كـه بيـشترين          اي از رسـانه   هاي اجتماعي مجازي گونه   شبكه. اندهاي جهان بوده  سايت
كاتز و اسـپدن،  (شباهت را به جامعه انساني داشته و به فرد امكان برقراري ارتباط با شمار فراواني از افراد ديگر                 

كـراوت و ديگـران،     (دهنـد   هاي زماني، مكاني، سياسي، فرهنگي و اقتـصادي را مـي          ز محدوديت ، فارغ ا  )1997
هـاي   در ايران نيز بيشتر از بسياري سايت       3هاي اجتماعي بر اساس آمار سايت الكسا، جذابيت شبكه      ). 2: 2001

.  باشـد  قابـل توجـه مـي   ها، آمار مراجعـه بـه آنهـا همچنـان    ديگر بوده و با وجود فيلتر بودن برخي از اين شبكه 
 چهـارمين سـايت پـر بازديـد در كـشور      4كه طبق آمار الكسا(هاي اجتماعي نظير كلوب هاي ايراني شبكه  نمونه

مقالـه حاضـر بـه دنبـال     . باشدنيز در كشور ما مورد اقبال بسيارِ افراد استفاده كننده از اينترنت مي      ) ايران است 
هـاي  در اين مقالـه شـبكه     . هاي اجتماعي مجازي بوده است    ر شبكه پذيري اجتماعي جوانان د   بررسي مسئوليت 

اي مـوازي بـا زنـدگي    اي از جامعه در نظر گرفته شده كه در آن افراد به زنـدگي     اجتماعي به عنوان زيرمجموعه   
ن نتايج مطالعـات محققـان نـشا   . كنندپردازند، و با افراد ديگر ارتباط برقرار ميبيروني خود در جامعه واقعي مي    

هـاي اجتمـاعي از     هـاي مختلـف رسـانه     هاي اجتماعي و استفاده از گونـه      داده است كه افراد با حضور در شبكه       
مزاياي حضور در اين اجتماع مجازي نظير حمايت اطرافيان، اطالعات، عواطـف و احـساسات برخـوردار شـده و        

باشـد را در ايـن      يكـديگر نمـي    اغلب جوانب زندگي واقعي خود را كه نيازمنـد حـضور فيزيكـي افـراد در كنـار                 
، گـو و    1999، دينـر، سـول، لوكـاس و اسـميت،           1985كـوهن و ويلـيس،      (باشـند   اجتماعات مجازي دارا مـي    

).140: 1989، ميروسكي و راس 1977گيركين، 
باشـند و از طرفـي ديگـر در         كنندگان از اينترنت مـي    جوانان در ميان اقشار سني جامعه بيشترين استفاده       

در مقاله حاضر جهت بررسـي وضـعيت        . اجتماعي نيز حضور جوانان بسيار گسترده و چشمگير است        هاي  شبكه
هـاي اجتمـاعي    هاي مختلـف مـشترك در ميـان شـبكه         مسئوليت پذيري اجتماعي جوانان، به ساختار و بخش       

1- Social Media
... ها در مقايسه با يكديگر ودر زمينه ميزان مراجعه به سايتسايت اينترنتي شركت الكسا كه اطالعاتي را 2

دهدارائه مي
باشدهاي اجتماعي مجازي ميهاي اجتماعي همان شبكهدر ادامه اين مقاله منظور از شبكه3
در تاريخ انجام اين پژوهش4
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بـه  الزم . هـا انتخـاب گرديـد   ي اجتماعي بخش گروههاي مختلف شبكه از ميان بخش  . مجازي رجوع شده است   
هـايي داده   هاي اجتماعي به افراد امكان ايجاد و هدايت و يـا عـضويت در گـروه               توضيح است در برخي از شبكه     

 كوچك و يا بزرگي است كه حول موضوعي خاص شكل گرفته و افرادي را كـه در ويژگـي                   1شود كه اجتماع  مي
التحـصيل از يـك     نشجويان فارغ به عنوان مثال، تمامي دا    . خاصي اشتراك دارند حول يكديگر جمع نموده است       

ها سهم قابل تـوجهي از     آيند؛ گاه تعداد اعضاي بعضي از اين گروه       دانشگاه خاص در شبكه اجتماعي گردهم مي      
-ها اين بود كه فرد با اختيار و انتخـاب خـود مـي       دليل انتخاب بخشِ گروه   . گيرداعضاي كل شبكه را در بر مي      

.  در گروهي كه در مورد موضوع دلخواه فرد فعاليت دارنـد مـشاركت كنـد    تواند به ايجاد گروهي دست بزند و يا       
اي از وقتي كه فرد به ايجاد گروهي خاص در مورد موضوع مورد عالقه خود اقدام نمود، مـسئوليت زيرمجموعـه           

جامعه را بر عهده گرفته است كه از آن پس با اقداماتي نظير تغييـر تنظيمـات گـروه در عـضوگيري، مـشاهده                   
-گذاري منظم پيام، برانگيختن اعضا جهت مشاركت در گـروه و بـه اشـتراك              ها، به اشتراك  ها، افزودن پيام  مپيا

هـايي كـه افـراد جـوان بـا          در مقاله حاضر به مطالعـه گـروه       . پردازدگذاري محتوا به راهبري و هدايت گروه مي       
.تاند پرداخته شده اسانتخاب و اختيار خود اقدام به تĤسيس آنها نموده

24اي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است شبكه اجتماعي متخصصان ايران، يـو  شبكه اجتماعي 
-هاي اقتصادي و اجتماعي مختلف جهـت اشـتراك       اي كه در آن افراد مختلف از قشرها و پايگاه         باشد، شبكه مي

 از ايجاد ايـن شـبكه را ايجـاد     هدف24ي اجتماعي يو مؤسسان شبكه. اندهايشان گرد هم آمده گذاري تخصص 
در ايـن شـبكه     . 2انداي، هم افزا و خالي از تنش براي ارتباط ميان متخصصان ايراني معرفي كرده             محيطي حرفه 

 دارد، كه در آن سوابق تحصيلي، شغلي و حرفه اي، عاليـق و سـرگرمي هـا و                   3اي شخصي هر فردِ عضو، صفحه   
به اشتراك گذاشته و خود را از طريق اطالعاتي كه در اين صـفحه ارائـه   موارد دلخواه ديگر خود را با ديگر اعضا   

هاي مختلفي دارد كـه امكـان        بخش 24شبكه يو   . كندخواهد به ديگر اعضا معرفي مي     نمايد آن طور كه مي    مي
توانـد  دهند؛ از جمله بخش خدمات دهندگان، كه در اين بخش فرد ميهاي متعددي را به فرد مي     انجام فعاليت 

كنـد آشـنا شـود،      كند را به ديگر اعضا معرفي نموده و با خدماتي كه ديگر اعضا ارائـه مـي                خدماتي كه ارائه مي   
نامـه نوشـته    نامه بنويسد و يا از كساني كه با آنها همكاري داشته بخواهد كه براي او توصيه               براي ديگران توصيه  

24هاي فعال و پربازديدِ شـبكه يـو         يكي از بخش  . و خدمات او را معرفي و حسن انجام كار او را تضمين نمايند            
هـاي موجـود كـه در مـورد     توانـد در گـروه  در اين قسمت هر فـرد مـي       . باشدهاي تخصصي اين شبكه مي    گروه

موضوعاتي خاص فعاليت دارند عضو شده و يا گروهي در مورد موضوع مورد عالقـه خـود ايجـاد نمايـد و ديگـر         
تواند به مباحثـه، اشـتراك مـتن،    ها ميفرد با عضويت در گروه. د دعوت كنداعضا را جهت عضويت در گروه خو    

مند گذارند بهره صدا و تصوير در مورد آن موضوع تخصصي پرداخته و از اطالعاتي كه ديگر اعضا به اشتراك مي                 
هـاي تخصـصي هـستند را       تـرين گـروه    گروهي كه فعـال    10 هر چند وقت يكبار      24شبكه اجتماعي يو    . گردد

.دهدها قرار ميعرفي كرده و ليست آنها را در صفحه اول ورود به گروهم
هاي اجتماعي مجازي بايد گفت اكثر تحقيقات در اين مورد به زبـان  در مورد سوابق تحقيق در مورد شبكه   

ها انجام نشده است؛ امـا تحقيقـات موجـود          انگليسي بوده و به زبان فارسي تحقيقات زيادي در مورد اين شبكه           
هـا  اي خاص و يـا مطالعـه موضـوعي خـاص در ايـن شـبكه               نيز كمتر به مطالعه موردي شبكه     ) در هر دو زبان   (

1- Community
2- http://u24.ir/gtc.aspx
3- Profile Page
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هاي مختلف پرداخته و احكـام و نتـايجي كلـي         هاي كلي ميان شبكه   اغلب اين تحقيقات به مقايسه    . اندپرداخته
ها بوده و منجـر  ي در درون شبكهاند كه كمتر بر اساس پژوهش جزئ      هاي اجتماعي ارائه داده   در مورد كل شبكه   

پـذيري  در مـورد موضـوع مـسئوليت   . به نتايج كاربردي قابل استفاده جهت شناخت آن شبكه نيز نـشده اسـت             
هاي اجتماعي مجازي نيز محققان به تحقيقي كه به طور خاص به مطالعـه ايـن موضـوع در                   اجتماعي در شبكه  

.اندهاي اجتماعي مجازي پرداخته باشد برنخوردهشبكه
هـا  با توجه به موارد گفته شده، تحقيق حاضر طرحي شبه آزمايشي براي كسب شناخت نسبت به فعاليـت              

هـا و سـنجش و مقايـسه    هاي گروهي و كشف قواعد و قوانين قابل تعميم بر رفتارهاي افـراد در گـروه               و پويايي 
اننـد بـه عنـوان فرضـياتي در     ها جهـت ارائـه قواعـدي بـوده اسـت كـه بتو       پذيري مديران جوان گروه   مسئوليت

.دامنه آينده مورد آزمون و ارزيابي قرار بگيرندتحقيقات گسترده و پهن
ها و نيز ارتبـاط  هاي اجتماعي مجازي و فعاليت گروهي در اين شبكه        پيشينه نظري موجود در مورد شبكه     

گـردد كـه در ادامـه       ياي، شـامل مـواردي مـ      هاي اجتماعي و ارتباطـات شـبكه      ميان سرمايه اجتماعي و شبكه    
.ترين نظريات جهت تطبيق با اهداف مقاله حاضر انتخاب و ارائه شده استمناسب

بر اساس تعريف بورديو، سرمايه اجتماعي حاصل جمع منابع بـالقوه و بـالفعلي اسـت كـه نتيجـه مالكيـت            
بـه اعتقـاد   . يك گروه اسـت ي بين افراد و، به عبارت ساده تر، عضويت در ي بادوامي از روابط نهادي شده  شبكه

ي اجتماعي نيست، بلكـه چيـزي   ي طبيعي يا وديعهاي از روابط وديعه   بورديو، سرمايه اجتماعي به عنوان شبكه     
تأكيد بورديو بر مشاركت فرد در شبكه هـاي اجتمـاعي           . است كه در طول زمان براي كسب آن بايد تالش كرد          
).68: 1383شارع پور، (شود  امكانات گروه مياست كه اين مشاركت سبب دسترسي او به منابع و
دانـد   مي يهاي اجتماع  موجود در سيستم   ياي از هنجارها  فرانسيس فوكوياما سرمايه اجتماعي را مجموعه     

هـاي تبـادالت و     كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعـه گرديـده و موجـب پـايين آمـدن هزينـه                   
. دهـد شناختي مورد توجه قرار مـي     جتماعي را به عنوان يك پديده جامعه      فوكوياما سرمايه ا  . گرددارتباطات مي 

 در يـك گـروه      دهـر چـه قـدر شـعاع اعتمـا         .  ارتباط تنگاتنگي دارد   ،به نظر او سرمايه اجتماعي با شعاع اعتماد       
اد و به تبعيت از آن ميـزان همكـاري و اعتمـ       خواهد بود  ترتر باشد، سرمايه اجتماعي نيز زياد     اجتماعي گسترده 

شبكه گروهي از عامالن منفردي اسـت كـه در    . )1385: فوكوياما(متقابل اعضاي گروه نيز افزايش خواهد يافت      
ها و هنجارهاي الزم براي داد و سـتدهاي متـداول بـازار مـشترك هـستند      هاي فراتر از ارزش  هنجارها يا ارزش  

).69: 1384فوكوياما،(
ساوي يا تصادفي نيستند و از سوي ديگر، دسترسي نـابرابر بـه     در يك نظام اجتماعي، منابع داراي توزيع م       

رو، كنـشگران هـر انـدازه در    از ايـن . شود كه نامتقارن بودن پيوندها افزايش يابنـد منابع كمياب، خود سبب مي   
تري برخوردار باشـند، احتمـال برخـورداري از منـابع كميـاب           يك ساختار اجتماعي از شبكه اجتماعي گسترده      

).1983 به نقل از ولمن، 1386پور، شارع(شود  بيشتر ميبراي آنها
، اين شبكه از ساختاري مشابه سـاختار        24ي يو   در مورد شبكه  ) 1389(تبار  بر اساس نتايج مطالعه اكبري    

 تشكيل شـده اسـت، طبـق    1هاي همبسته  پيرامون پيروي كرده و هسته مركزي اين شبكه از زيرگروه          –هسته  
تـر و  هـا قـوي  ها همبسته تر باشـند، ارتباطـات اعـضاي آن گـروه    ي در شبكه هرچه گروه    نظريه سرمايه اجتماع  

ي جذابيت و حمايت بيشتر گـروه از اعـضا،   سرمايه اجتماعي بيشتري براي اعضاي گروه فراهم شده و در نتيجه  

1- Cohesive Subgroups
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تـر، بـر    مـسبته هـاي ه  براي شناسـايي گـروه    . هاي ديگر خواهد بود   ها نيز بيشتر از گروه    ميزان فعاليت آن گروه   
-هايي كه فعاليت بيشتري نسبت بـه گـروه        اساس آمار ارائه شده توسط شبكه اجتماعي متخصصان ايران، گروه         

هـاي  تر از گروه توان نتيجه گرفت همبسته   اند و بر اساس نظريه سرمايه اجتماعي در شبكه مي         هاي ديگر داشته  
جوانان انتخاب گرديد، سپس براي مقايسه ميـزان        ديگر هستند براي مطالعه ميزان مسئوليت پذيري اجتماعي         

پذيري مديران جوان با مديراني با سـن بيـشتر طرحـي شـبه آزمايـشي طراحـي و بـا اسـتفاده از آن             مسئوليت
.ها با هم مقايسه گرديد كه جزئيات آن در بخش بعدي ارائه شده استفعاليت گروه

هاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيقروش و دادهروش و دادهروش و دادهروش و داده
پذيري و فعاليت مديران جـوان گـروه   مايش جهت سنجش ميزان مسئوليتدر مقاله حاضر از روش شبه آز     

هاي كنترل متغيرهـا دفـع   طرح آزمايش مستلزم كنترل برخي متغيرهاست، از جمله راه . بهره گرفته شده است   
در اين مقاله متغيرهـايي كـه بايـد اثـر آنهـا       ). 1381ببي،  (هاي آزمون و گواه است      اثر آنها هنگام انتخاب گروه    

بنـدي موضـوعي   دسـته : اي نداشته باشند عبارت بودند ازشد كه در فرآيند آزمايش و تحليل مداخله       نترل مي ك
كه توسط مـدير    (نامه مقدماتي گروه    ، تنظيمات گروه، عنوان گروه، معرفي     24هاي شبكه يو    گروه در ميان گروه   

 با كنتـرل ايـن متغيرهـا در فرآينـد           ).گرددگروه نوشته شده و جهت معرفي گروه به اعضاي جديد استفاده مي           
ها در ميزانِ فعاليت، حاصل متغيـرِ       توان اطمينان حاصل كرد كه تفاوت بين گروه       هاي مطالعه، مي  انتخابِ گروه 

همانطور كه اشـاره شـد      . باشد و نه عوامل ديگر    پذيري مدير جوان مي   جوان بودن مدير گروه و ميزان مسئوليت      
هـا  ترين گـروه  اند هر چندوقت يكبار فعال    ها به اشتراك گذاشته   هايي كه گروه  يام بر اساس تعداد پ    24شبكه يو   

هاي مطالعه، از اين ميزان فعاليـت جهـت تقـسيم    ي انتخاب گروهدر تحقيق حاضر در مرحله   . كندرا معرفي مي  
هـاي فعـال    گروههايي كه به عنوانها به دو گروه فعال و عادي استفاده شد، بدين صورت كه از ميان گروه              گروه

 معرفي شده بودند و با توجه به متغيرهايي كه بايد اثر و مداخله آنها در فرآيند تحقيق كنتـرل                    24در شبكه يو    
شد دو گروه چهارتايي مجزا شده و انتخاب گرديد، و بعد بر اساس همين متغيرها، دو گروه چهارتايي ديگـر                  مي

هايي مشابه با گـروه چهارتـايي اول و گـروه           ه يك گروه ويژگي   هاي عادي شبكه انتخاب شد ك     نيز از ميان گروه   
هايي نظير جوان بـودن يـا ميانـسال بـودن مـدير      ويژگي. هايي مشابه با گروه چهارتايي دوم داشتند     دوم ويژگي 

، 24هـاي يـو     بنـدي موضـوعي گـروه     گروه، تناسب نسبي عنوان گروه، تناسب نـسبي جايگـاه گـروه در دسـته              
هـا، اهـداف و   متني كه توسط مدير گروه جهت معرفي فعاليت    ( ها  نامه مقدماتي گروه  معرفيهمخواني در ميان    

هـايي جهـت سـنجش ميـزان فعاليـت      در مرحله بعدي شاخص  ). شودعملكرد گروه به افراد غيرعضو نوشته مي      
هاي گـروه و  گروه، ميزان جذابيت محتواي به اشتراك گذاشته شده در گروه، ميزان سهم مدير گروه در فعاليت            

 گـروه از    16بـه طـور كلـي       . هاي مدير در گروه جذب كرده است طراحـي گرديـد          ميزان بازخوردي كه فعاليت   
هاي شـبكه انتخـاب     ترين گروه در ميان دو گروه چهارتايي كه از فعال       . هاي شبكه مورد بررسي قرار گرفت     گروه

مـديراني  ) گـروه گـواه  (ين گـروه چهارتـايي   مدير جوان داشته و دومـ ) گروه آزمون(شدند، يك گروه چهارتايي   
در دو گروه چهارتايي تـصادفي كـه از ميـان تمـامي         . اند كه سن آنها بيشتر از بازه سني جوان بوده است          داشته
و ) گـروه آزمـون   (تـر   اند نيز يك گروه چهارتايي با مديران جوان       انتخاب شده ) هاي عادي گروه(هاي شبكه   گروه

.بوده است) گروه گواه(ديران ميانسال گروه چهارتايي دوم با م
هـا،  هـا و مـديران گـروه   در مقاله حاضر جهت دستيابي به هدف سنجش و مقايـسه ميـزان فعاليـت گـروه              

. ها اظهـار نظـر نماينـد   سازند در مورد ميزان اين فعاليتمتغيرهايي تعريف و ساخته شد كه محققان را قادر مي  
:اين متغيرها عبارتند از
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هـاي موضـوعي   ؛ گروه مورد نظر در كدام يـك از دسـته        24هاي يو   بندي موضوعي گروه  دستهجايگاه در   •
هـاي تخصـصي    هـا در دسـته    گيرد، به دليل اينكه افراد براي عـضويت در گـروه           قرار مي  24شبكه اجتماعي يو    

اشـد، امكـان   پردازند، در صورتي كه گروه در دسته موضوعي مورد عالقه فرد قرار داشته بموجود به جستجو مي  
يابد كه امكان فعاليت بيـشتر گـروه   پيوستن فرد به گروه بيشتر شده و در نتيجه تعداد اعضاي گروه افزايش مي     

.را در پي دارد
تعداد اعضا؛ تعداد اعضاي يك گروه شاخص خوبي براي ميزان جذابيت مطالب به اشتراك گذاشته شـده                 •

نامـه  اند و در متن معرفـي ابيت بيشتر و مطالب مفيدتري داشته    هايي كه جذ  باشد، بنابراين گروه  در آن گروه مي   
اند اعضاي بيشتري نيز خواهند داشت؛ به همـين ترتيـب اعـضاي    تر معرفي كرده  مقدماتي خود را بهتر و جذاب     

.شودبيشتر نيز منجر به فعاليت بيشتر گروه در آينده مي
اناتي جهت تنظيم گروه در اختيار دارند كـه          مديران گروه امك   24تنظيمات گروه؛ در شبكه اجتماعي يو       •

هـاي گـروه   در سه زمينه ضرورت تأييد و يا عدم تأييد عضويت در گروه، امكان يا عدم امكان مشاهده يادداشت             
باشد؛ مدير گروه با در اختيار داشـتن  ، امكان يا عدم امكان افزودن يادداشت به گروه مي         )توسط افراد غير عضو   (

.نمايدن جذب اعضاي جديد را كنترل مياين تنظيمات امكا
هايي است كه اعـضاي گـروه بـه اشـتراك           ها يا يادداشت  دهنده تعداد پيام  ها؛ اين متغير نشان   تعداد پيام •
.باشداند و شاخص مناسبي جهت سنجش ميزان فعاليت گروه ميگذاشته
هـا و  سـاس ميـزان پيـام   دهـد كـه بـر ا   فعاليت مدير؛ اين متغير نسبتي را به دسـت مـي         ) درصد(نسبت  •

هـا و محتـواي بـه اشـتراك گذاشـته شـده             محتواي به اشتراك گذاشته شده توسط مدير نسبت به تمامي پيام          
توسط كل اعضاي ديگر گروه محاسبه شده است و شاخص مناسبي جهـت سـنجش ميـزان فعاليـت مـدير در                      

.باشدگروه مي
دهـد كـه بـر اسـاس ميـزان          سبتي را نـشان مـي     بازخوردها به فعاليت مدير؛ اين متغير ن      ) درصد(نسبت  •

هاي به اشتراك گذاشته شده توسط مدير و بازخورد ايجـاد شـده نـسبت بـه                 بازخورد ايجاد شده نسبت به پيام     
ايـن متغيـر   . ها و محتواي به اشتراك گذاشته شده توسط ديگر اعضاي گـروه محاسـبه شـده اسـت       تمامي پيام 

-هاي ديگر اعضاي گروه مـي     هاي مدير نسبت به فعاليت    فعاليتشاخص مناسبي جهت سنجش ميزان جذابيت       
.باشد
؛ بعد از به اشتراك گذاشتن يك يادداشت توسط يك فـرد،            )هاها به نوشته  كامنت(ميانگين تعداد نظرات    •

توانند مطالـب، نظـرات و افكـار خـود در مـورد آن              نمايند مي اعضاي ديگر گروه كه اين يادداشت را مطالعه مي        
هـايي مثـل تأييـد و    به آن يادداشت اضافه نمايند كه اين نظرات شامل گونـه ) نظر (1 به صورت كامنت مطلب را 

باشد، بـر اسـاس ايـن    مي... پذيرش و يا رد و انكار مطلب و يا اضافه نمودن مطالب تكميلي به يادداشت اصلي و           
 بازخورد بيشتر و در نتيجه      ها جذابيت بيشتري داشته و ميزان     توان مشخص كرد كه كدام يادداشت     شاخص مي 

اند، بنابراين شاخص ميانگين تعداد نظرات نيز به همراه مـشخص كـردن     فعاليت بيشتري را در گروه منجر شده      
.سنجدميزان جذابيت گروه، به طور غيرمستقيم ميزان فعاليت گروه را نيز مي

هـا و محاسـبه   ك يادداشـت ؛ محققان بـر اسـاس زمـان اشـترا     )زمان به روز شدن   (ميانگين فعاليت گروه    •
ميانگين تفاوت زمان ارائه يادداشت در گروه شاخص ميانگين زمان به روز شدن گروه را ايجاد كرده اند كـه بـر                     

1- Comment
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تـري بـوده و گروهـي كـه         هـاي فعـال   هايي كه ميانگين زمان به روز شدن كمتري دارند، گـروه          اساس آن گروه  
.ه استميانگين بيشتري دارد ميزان فعاليت كمتري داشت
هاي بررسي شده با يكديگر متفاوت بوده است و امكـان دارد  به دليل آنكه زمان تأسيس و آغاز به كار گروه     

ي زماني دوبرابر گروه ديگر وجود داشته باشد و به طور طبيعي ميزان فعاليت اين گروه ممكـن               گروهي با سابقه  
نگين زمان به روز شدن و نيز ميـانگين تعـداد نظـرات و    تر به نظر بيايد، لذا از ميا     است بيشتر از گروه كم سابقه     

هـاي مـدير نـسبت بـه كـل          نسبت فعاليت مدير به فعاليت كل اعضاي گروه، و نسبت بازخورد نسبت بـه پيـام               
هايي بـا سـوابق زمـاني    هاي گروه استفاده شده است كه امكان مقايسه ميان گروه  بازخورد ايجاد شده به فعاليت    

.كندمتفاوت را فراهم مي
هـاي گفتـه شـده، جهـت     هـا بـر اسـاس شـاخص    ها و نيز مديران گروهپس از محاسبه ميزان فعاليت گروه  

-مقايسه ميزان فعاليت دو گروه چهارتاييِ آزمون با دو گروه چهارتاييِ گواه از آزمون آمـاري مقايـسه ميـانگين                   
هاي سنجش فعاليت و نيز نتـايج        استفاده شده است كه نتايج حاصل از شاخص        1طرفههاي تحليل واريانس يك   

.گردداين مقايسات در ادامه ارائه مي

نتايجنتايجنتايجنتايج
هـا  ها و مديران گـروه    هاي سنجش فعاليت گروه   در اين قسمت ابتدا خالصه نتايج حاصل از تمامي شاخص         

 از  در چهار جدول جداگانه براي چهار گروه چهارتايي ارائه و توضيح داده خواهد شد، بعـد از آن نتـايج حاصـل                     
.گرددهاي آزمون و گواه ارائه ميهاي فعاليت گروهمقايسه شاخص

با مديران جوانبا مديران جوانبا مديران جوانبا مديران جوان) ) ) ) گروه آزمونگروه آزمونگروه آزمونگروه آزمون((((هاي سنجش فعاليت گروه چهارتايي اول هاي سنجش فعاليت گروه چهارتايي اول هاي سنجش فعاليت گروه چهارتايي اول هاي سنجش فعاليت گروه چهارتايي اول  نتايج شاخص نتايج شاخص نتايج شاخص نتايج شاخص–1111جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

رديف
نوع 
گروه

نام گروه
جايگاه در دسته 
بندي گروه هاي 

24يو 

تعداد 
اعضا

تنظيمات گروه

تعداد 
پيام 
ها

تعداد 
نوشته 
هاي 
مدير

درصد 
نوشته 
هاي 
مدير

تعداد 
نظرات 

به 
نوشته 
هاي 
مدير

درصد 
نظرات 

به 
نوشته 
هاي 
مدير

تعداد 
كل 
نظرات

ميانگين 
تعداد 
نظرات 
(كامنت 
ها به 
نوشته 

ها)

ميانگين 
فعاليت 
گروه 

(به روز 
شدن)

ت
ضوي

ع
ايد

ب
ييد

تأ
ود

ش

ه ي
هد

شا
م

ت ها
داش

ياد

دن
فزو

ا
ت

داش
ياد

خير341هنر و فرهنگداستان كوتاهفعال1
فقط 
اعضاء

فقط 
اعضاء

235379833,91233534,9366852,840,183

همهخير339هنر و فرهنگمشاعرهفعال2
فقط 
اعضاء

41321151,09423466,7634815,332,68

همهخير211هنر و فرهنگاخبار هنريفعال3
فقط 
اعضاء

191862532,5918715,1412350,6440,503

فعال4
مشاعره (فقط 

يك بيت) 
خير194هنر و فرهنگ

فقط 
اعضاء

فقط 
اعضاء

2224620,72149738,23391617,561,973

توان گفت كه گروه داستان كوتاه كه در دسته بندي موضـوعي هنـر       بر اساس آمار ارائه شده در جدول مي       
هـا و بـا ميـزان     عدد بيـشترين تعـداد پيـام   2353 عضو بيشترين تعداد اعضا، با 341گيرد با قرار ميو فرهنگ  

2- One-way Anova
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باشـد و   را دارا مي  ) كه برابر است با بيشترين ميزان فعاليت گروه       ( روز كمترين ميزان زمان به روز شدن         0,183
 عـدد كمتـرين تعـداد       222، بـا     عدد كمترين تعداد اعـضا     194با  ) فقط يك بيت  (از طرف ديگر، گروه مشاعره      

در شاخص درصـد فعاليـت مـدير، گـروه          .  درصد كمترين ميزان فعاليت مدير را داشته است        20,72ها و با    پيام
 درصد بيشترين ميزان فعاليت مدير، و در شاخص ميزان بازخورد ايجاد شده توسط مدير نيـز     51,09مشاعره با   
در شاخص ميـانگين  . ورد ايجاد شده توسط مدير را دارا بوده است درصد بيشترين ميزان بازخ  66,7اين گروه با    

 بيـشترين ميـزان     17,56بـا   ) فقط يك بيـت   (هاي گروه، گروه مشاعره     نظرات و بازخورد ايجاد شده به كل پيام       
هاي به اشتراك گذاشته را داشته و بيشترين ميزان بازخورد را در ميان اعضاي گروه ايجـاد كـرده                   جذابيت پيام 

 روز، بيشترين زمـان  2,68گروه مشاعره با ميانگين ) زمان به روز شدن( در شاخص ميانگين فعاليت گروه      .است
به روز شدن را داشته است كه كمترين ميزان فعاليت گروهي در ميان چهار گروه بررسي شـده در ايـن بخـش                 

.باشدمي

با مديران ميانسالبا مديران ميانسالبا مديران ميانسالبا مديران ميانسال) ) ) ) گروه گواهگروه گواهگروه گواهگروه گواه((((هاي سنجش فعاليت گروه چهارتايي دوم هاي سنجش فعاليت گروه چهارتايي دوم هاي سنجش فعاليت گروه چهارتايي دوم هاي سنجش فعاليت گروه چهارتايي دوم  نتايج شاخص نتايج شاخص نتايج شاخص نتايج شاخص–2222جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

رديف
نوع 
گروه

نام گروه
جايگاه در دسته 
بندي گروه هاي 

24يو 

تعداد 
اعضا

تنظيمات گروه

تعداد 
پيام 
ها

تعداد 
نوشته 
هاي 
مدير

درصد 
نوشته 
هاي 
مدير

تعداد 
نظرات 

به 
نوشته 
هاي 
مدير

درصد 
نظرات 

به 
نوشته 
هاي 
مدير

تعداد 
كل 
نظرات

ميانگين 
تعداد 
نظرات 
(كامنت 
ها به 
نوشته 

ها)

ميانگين 
فعاليت 
گروه 
(به روز 
شدن)

ت
ضوي

ع
ايد

ب
ييد

تأ
شود

ه ي
هد
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م

ت ها
داش

ياد
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فزو

ا
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خير395بحث آزادتاالر گفتگوفعال1
فقط 
اعضاء

فقط 
اعضاء

2776824,55237739,66599321,561,278

با هم بخنديمفعال2
ورزش، سرگرمي، 

سفر
خير694

فقط 
اعضاء

فقط 
اعضاء

1196715,9361726,46926592,2210,773

فعال3
مطالب 
خواندني

همهخير24217يو 
فقط 
اعضاء

28915252,6213177,8627379,4381,657

فعال4
معرفي 

سايتهاي مفيد
خير931بحث آزاد

فقط 
اعضاء

فقط 
اعضاء

1164201,718383,18311941,0251

 عـضو بيـشترين   931هاي مفيد بـا  آمارهاي ارائه شده در جدول باال بيانگر آن است كه گروه معرفي سايت  
در شاخص تعـداد  .  عضو كمترين تعداد اعضا را داشته است217تعداد اعضا را داشته و گروه مطالب خواندني با    

 عـدد   277 پيام بيشترين و گروه تاالر گفتگو با         1196ه با هم بخنديم با      هاي به اشتراك گذاشته شده، گرو     پيام
52,6در شاخص ميزان فعاليت مدير، گروه مطالـب خوانـدني بـا   . اندها را به اشتراك گذاشته    كمترين تعداد پيام  

را  درصد كمترين ميـزان فعاليـت مـدير    1,718هاي مفيد با   درصد بيشترين فعاليت مدير و گروه معرفي سايت       
77,86هاي مدير، گروه مطالب خواندني بـا        در شاخص ميزان بازخورد ايجاد شده نسبت به فعاليت        . انددارا بوده 

 درصـد  3,183هـاي مفيـد بـا     هاي مدير را داشته و گروه معرفي سـايت        درصد بيشترين ميزان جذابيت فعاليت    
هـاي   شاخص ميانگين نظرات به كل پيام      در. هاي مدير را داشته است    كمترين ميزان بازخورد نسبت به فعاليت     

ها را داشته و بيشترين ميزان بارخورد را در گـروه            نظر بيشترين جذابيت پيام    21,56گروه، گروه تاالر گفتگو با      
 نظـر كمتـرين ميـزان بـازخورد را در گـروه داشـته       1,025هاي مفيد با  ايجاد كرده است، و گروه معرفي سايت      

 روز 0,773، گـروه بـا هـم بخنـديم بـا ميـانگين       )زمان بـه روز شـدن     (ليت گروه   در شاخص ميانگين فعا   . است
باشد، و گـروه  كمترين ميزان زمان به روز شدن را داشته است كه به معناي بيشترين ميزان فعاليت گروهي مي              
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 روز بيشترين ميانگين زمان بـه روز شـدن را داشـته اسـت كـه بـه معنـاي                 1,657مطالب خواندني با ميانگين     
.باشدكمترين ميزان فعاليت گروهي مي

با مديران جوانبا مديران جوانبا مديران جوانبا مديران جوان) ) ) ) گروه آزمونگروه آزمونگروه آزمونگروه آزمون((((هاي سنجش فعاليت گروه چهارتايي سوم هاي سنجش فعاليت گروه چهارتايي سوم هاي سنجش فعاليت گروه چهارتايي سوم هاي سنجش فعاليت گروه چهارتايي سوم  نتايج شاخص نتايج شاخص نتايج شاخص نتايج شاخص–3333جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

رديف
نوع 
گروه

نام گروه
جايگاه در دسته 
بندي گروه هاي 

24يو 

تعداد 
اعضا

تنظيمات گروه

تعداد 
پيام 
ها

تعداد 
نوشته 
هاي 
مدير

درصد 
نوشته 
هاي 
مدير

تعداد 
نظرات 

به 
نوشته 
هاي 
مدير

درصد 
نظرات 

به 
نوشته 
هاي 
مدير

تعداد 
كل 
نظرات

ميانگين 
تعداد 
نظرات 
(كامنت 
ها به 
نوشته 

ها)

ميانگين 
فعاليت 
گروه 
(به روز 
شدن)

ت
ضوي

ع
ايد

ب
ييد

تأ
شود

ه ي
هد

شا
م

ت ها
داش

ياد

دن
فزو

ا
ت
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ياد

همهخير53بحث آزادجمله روزتصادفي1
فقط 
اعضاء

2533011,865114,213591,4130,348

تصادفي2
قهوه خونه 

قنبر
همهخير58بحث آزاد

فقط 
اعضاء

972929,93811,593283,3470,876

خير41بحث آزادبنگاه ايدهتصادفي3
فقط 
اعضاء

فقط 
اعضاء

4375571,4371,7584,33

تصادفي4
u24 و 

همفكري 
اعضاء

خير24129يو 
فقط 
اعضاء

فقط 
اعضاء

2129,52423,774532,52454,26

 عـضو   129 بـا    24هاي جدول نشانگر آن است كه در شاخص تعداد اعضا، گروه همفكري اعـضا و يـو                  داده
در شـاخص تعـداد   .  عضو كمترين تعـداد اعـضا را دارا بـوده اسـت    41بيشترين تعداد اعضا و گروه بنگاه ايده با   

هـا را   عدد كمترين تعداد پيـام 4ها و گروه بنگاه ايده با      عدد بيشترين تعداد پيام    253ها گروه جمله روز با      پيام
مـدير   درصد بيشترين ميزان فعاليت 75در شاخص ميزان فعاليت مدير گروه، گروه بنگاه ايده با . دارا بوده است 

در . انـد  درصد كمترين ميـزان فعاليـت مـدير گـروه را دارا بـوده     9,524 با 24گروه و گروه همفكري اعضا و يو        
 درصـد بيـشترين ميـزان    71,43شاخص ميزان بازخورد ايجاد شده به فعاليت مدير گروه، گروه بنگـاه ايـده بـا           

 درصـد كمتـرين     3,774 بـا    24ا و يـو     بازخورد ايجاد شده نسبت به فعاليت مدير گروه و گروه همفكـري اعـض             
در شاخص ميانگين تعداد نظرات نوشـته       . اندميزان بازخورد ايجاد شده نسبت به فعاليت مدير گروه را دارا بوده           

ها و بازخورد ايجاد شـده در   نظر بيشترين ميانگين جذابيت پيام   3,347ها، گروه قهوه خونه قنبر با       شده به پيام  
 نظر كمترين ميـزان بـازخورد را در ميـان اعـضا ايجـاد         1,413شته و گروه جمله روز با       ميان اعضاي گروه را دا    

 روز  0,348در شاخص ميانگين فعاليت گروه، زمـان بـه روز شـدن، گـروه جملـه روز بـا ميـانگين                      . كرده است 
 و گـروه  كمترين ميزان ميانگين زمان به روز شدن را داشته كه به معناي بيشترين ميزان فعاليت گروهي بـوده               

 روز بيشترين ميزان ميانگين زمان به روز شدن را داشته كـه معنـاي آن كمتـرين    84,33بنگاه ايده با ميانگين    
.ميزان فعاليت گروهي بوده است
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با مديران ميانسالبا مديران ميانسالبا مديران ميانسالبا مديران ميانسال) ) ) ) گروه گواهگروه گواهگروه گواهگروه گواه((((هاي سنجش فعاليت گروه چهارتايي چهارم هاي سنجش فعاليت گروه چهارتايي چهارم هاي سنجش فعاليت گروه چهارتايي چهارم هاي سنجش فعاليت گروه چهارتايي چهارم  نتايج شاخص نتايج شاخص نتايج شاخص نتايج شاخص–4444جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

رديف
نوع 
گروه

نام گروه

جايگاه در 
دسته بندي 
گروه هاي يو 

24

تعداد 
اعضا

تنظيمات گروه

تعداد 
پيام 
ها

تعداد 
نوشته 
هاي 
مدير

درصد 
نوشته 
هاي 
مدير

تعداد 
نظرات 

به 
نوشته 
هاي 
مدير

درصد 
نظرات 

به 
نوشته 
هاي 
مدير

تعداد 
كل 
نظرات

ميانگين 
تعداد 
نظرات 
(كامنت 
ها به 
نوشته 

ها) 

ميانگين 
فعاليت 
گروه 

(به روز 
شدن) 

ت
ضوي

ع
ايد

ب
ييد

تأ
شود

ه ي
هد

شا
م

ت ها
داش

ياد

دن
فزو

ا
ت

داش
ياد

ارتباطاتتصادفي1
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

همهخير46
فقط 
اعضاء

52400000227,8

تصادفي2
كتاب و مطالعه 

آزاد
همهخير200هنر و فرهنگ

فقط 
اعضاء

1926332,812725,471060,5495,802

-eتصادفي3
Commerce

فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

همهخير372
فقط 
اعضاء

19015883,1648787,755552,9066,184

تصادفي4
كلينيك 

بازاريابي و 
تبليغات نوين

فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

خير130
فقط 
اعضاء

فقط 
اعضاء

11000030,27371

372بـا  e-commerceتوان اظهار داشت كه در شاخص تعداد اعضا، گـروه  دول ميهاي جبر اساس داده  
در شـاخص  .  عضو كمترين تعـداد اعـضاء را دارا بـوده اسـت           46عضو بيشترين تعداد اعضاء و گروه ارتباطات با         

عـدد كمتـرين   5ها و گروه ارتباطات با  عدد بيشترين تعداد پيام    192ها گروه كتاب و مطالعه آزاد با        تعداد پيام 
 درصـد  83,16بـا  e-commerceدر شاخص ميزان فعاليت مدير گـروه، گـروه   . ها را دارا بوده استتعداد پيام 

بيشترين ميزان فعاليت مدير گروه و گروه كلينيك بازاريابي و تبليغات نـوين بـا صـفر درصـد كمتـرين ميـزان               
-e ايجـاد شـده بـه فعاليـت مـدير گـروه، گـروه        در شاخص ميـزان بـازخورد    . اندفعاليت مدير گروه را دارا بوده     

commerce  هـاي   درصد بيشترين ميزان بازخورد ايجاد شده نسبت به فعاليت مـدير گـروه و گـروه         87,75با
كلينيك بازاريابي و تبليغات نوين و ارتباطات با صفر درصد كمتـرين ميـزان بـازخورد ايجـاد شـده نـسبت بـه                        

ـ فعاليت مدير گـروه را دارا بـوده       -eهـا، گـروه   در شـاخص ميـانگين تعـداد نظـرات نوشـته شـده بـه پيـام        . دان
commerce   ها و بازخورد ايجاد شده در ميان اعـضاي گـروه را             نظر بيشترين ميانگين جذابيت پيام     2,906 با

در شـاخص  . داشته و گروه ارتباطات با صفر نظر كمترين ميزان بازخورد را در ميـان اعـضا ايجـاد كـرده اسـت                   
 روز كمتـرين ميـزان      5,802، گروه كتاب و مطالعه آزاد بـا ميـانگين           )زمان به روز شدن   ( فعاليت گروه    ميانگين

ميانگين زمان به روز شدن را داشته كه به معناي بيشترين ميزان فعاليت گروهـي بـوده و گـروه ارتباطـات بـا                         
ناي آن كمترين ميزان فعاليـت   روز بيشترين ميزان ميانگين زمان به روز شدن را داشته كه مع        227,8ميانگين  

.گروهي بوده است
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هاي فعاليت گروه به روش واريانس هاي فعاليت گروه به روش واريانس هاي فعاليت گروه به روش واريانس هاي فعاليت گروه به روش واريانس هاي شاخصهاي شاخصهاي شاخصهاي شاخص نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين–5555جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 
يك طرفهيك طرفهيك طرفهيك طرفه

سطح معناداريميزان آماره افنام متغيرها

4,452.025تعداد اعضا

26,378.000تعداد پيام ها

2,664.095تعداد پيام هاي مدير

تعداد نظرات به پيام هاي 
مدير

8,368.003

8,354.003تعداد كل نظرات

27,706.000ميانگين تعداد نظرات

7,216.005ميانگين فعاليت گروه

هاي آزمون و گـواه  هاي گروههمانطور كه از آمار ارائه شده در جدول مشخص است، نتايج مقايسه ميانگين           
گروه و مدير گروه معنادار بوده اسـت بـه          هاي ساخته شده جهت سنجش ميزان فعاليت      اخصدر مورد تمامي ش   

تر بـوده اسـت ميـزان فعاليـت      هايي كه ارائه شد در صورتي كه مدير گروه جوان         عبارت ديگر در تمامي شاخص    
تـر  كه جوان هاي به اشتراك گذاشته شده توسط مدير        گروه افزايش يافته است، جز در مورد شاخص تعداد پيام         

.بودن يا ميانسال بودن مدير گروه تأثير معناداري بر ميزان اين شاخص نداشته است

گيريگيريگيريگيريبحث و نتيجهبحث و نتيجهبحث و نتيجهبحث و نتيجه
هاي آزمون و گواه بوده و ايـن      ها كه حاصل مقايسه ميان گروه     بر اساس نتايج به دست آمده از تحليل داده        

توان چنين گفت كـه جـوان بـودن مـدير     اند، مي ههاي فعال و نيز عادي شبكه انتخاب شد       ها از ميان گروه   گروه
هاي گروه و بيشتر شدن فعاليت گروه تأثير مثبت و قابل توجه داشته است، كـه نـشانگر ميـزان             گروه بر پويايي  
توان ايـن فعاليـت و      پذيري مدير بوده است و با توجه به كنترل ديگر متغيرهاي تĤثيرگذار، مي            بيشتر مسئوليت 

مديران جوان بررسي شده در اين تحقيق ميـزان   . تر بودن مدير گروه دانست     را حاصل جوان   پويايي بيشتر گروه  
انـد طـوري كـه ايـن قاعـده در ميـان       پذيري قابل توجهي در مقايسه با مديراني با سن بيشتر داشـته          مسئوليت

وان بـا احـساس     بدين معني كه اين مديران ج     .  نيز صادق بوده است    24هاي شبكه اجتماعي يو     ترين گروه فعال
انـد  پنداشـته اي از جامعه كه خود را مؤسس و يا عـضو فعـال آن مـي               مسئوليت زيادي كه در قبال زيرمجموعه     

گـذاري در ايـن   ها صرف كرده و مطالب مختلف و متعددي را جهت اشـتراك          دارند، زمان زيادي را در اين گروه      
ها و بازخوردهاي متفاوتي نيـز در ميـان ديگـر اعـضاي     اند كه اين مطالب جذابيت  ها تهيه و يا توليد نموده     گروه

اين نتايج همخواني مناسبي با نظريات انتخاب شده در بررسي پيشينه نظري داشته و بر اساس                . اندگروه داشته 
تـر و سـرمايه   هـا قـوي  ها همبسته تر باشـند، ارتباطـات اعـضاي آن گـروه    توان بيان كرد كه هرچه گروهآن مي 
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ي جذابيت و حمايت بيشتر گـروه از اعـضا، ميـزان    براي اعضاي گروه فراهم شده و در نتيجه     اجتماعي بيشتري   
هـايي كـه   توان نتيجه گرفت گـروه از سوي ديگر مي. هاي ديگر خواهد بود  ها نيز بيشتر از گروه    فعاليت آن گروه  

.ندهاي ديگر هستتر از گروهاند همبستههاي ديگر داشتهفعاليت بيشتري نسبت به گروه
در زمينه كاربردهاي نتايج مقاله حاضر بايد گفت، با توجه به اين واقعيـت كـه جوانـان وقـت زيـادي را در                

-نمايند، در صورتي كـه بـسترهاي الزم جهـت سـرمايه           هاي اجتماعي مجازي صرف مي    فضاي اينترنت و شبكه   
گردد، و نيز در صورتي كه مـديران  ها فراهم هاي گروهي مفيد در اين شبكهگذاري اين انرژي فراوان در فعاليت  

هاي مختلف به كار گرفته شوند و يا امكان تأسيس گروه در اختيار جوانان قرار بگيـرد، بـا توجـه           جوان در گروه  
هايي فعال و بـا انگيـزه خـواهيم داشـت كـه             پذيري اجتماعي اين مديران، گروه    به سطح باالي ميزان مسئوليت    

گـردد  پيـشنهاد مـي  . ها نيز قابل توجه خواهد بـود ترين گروهر مقايسه با فعالها حتي د ميزان فعاليت اين گروه   
هاي اجتماعي مجازي ديگر نيز مورد      دامنه و در شبكه   كه نتايج حاصل از اين مقاله در مطالعاتي گسترده و پهن          

هـاي  شـبكه تـر و داراي قابليـت تعمـيم بيـشتر بـه      بررسي قرار بگيرد، كه در آن صورت نتايجي قابل اطمينـان  
گرچه نبايد از اين نكته غافل بود كه ايـن مهـم مـستلزم صـرف وقـت و         . اجتماعي مجازي به دست خواهد آمد     

البتـه  . باشـد هـاي اجتمـاعي گونـاگون مـي     هاي مختلف در شبكه   هاي گروه آوري داده هزينه فراوان جهت جمع   
ي بـارز  هاي گروهي در اين شـبكه نمونـه       هاي فراوان و متعدد مربوط به فعاليت      آوري و تحليل داده   تجربه جمع 

هاي فعال در آنها افـزوده  ها و گروهمدعاي سختي اين فرآيند است، و از طرف ديگر هر روزه بر تعداد اين شبكه             
.گرددمي

فهرست منابعفهرست منابعفهرست منابعفهرست منابع
هـاي  روش.)1381 (.ببي، ارل: در مورد طرح آزمايش و چگونگي انجام آن به اين منبع مراجعه شده است       

. انتشارات سمت، چاپ اول: تهران. ترجمه دكتر رضا فاضل. در علوم اجتماعيتحقيق
هاي مختلف به اين منبع مراجعه شده اسـت         ها و ميزان بازديد از سايت     در مورد آمارهاي مراجعه به سايت     

com.alexa.www://http20/7/89: ، تاريخ مراجعه
بـــه ايـــن منبـــع مراجعـــه شـــده اســـت ) 24يـــو (د شـــبكه اجتمـــاعي متخصـــصان ايـــران در مــور 

aspx.gtc/ir.24u://http20/7/89: ، تاريخ مراجعه
هاي دوره و يو مطالعه موردي شبكه: هاي اجتماعي مجازيمطالعه شبكه). 1389 (.تبار، علي اكبراكبري

.دانشكده علوم اجتماعي: ارشناسي ارشد جامعه شناسي، دانشگاه تربيت مدرس پايان نامه ك.24
.دانشگاه پيام نور: تهران. بررسي مسايل اجتماعي ايران). 1383. (پور، محمودشارع

فـصلنامه تعلـيم    . "نقش شبكه هاي اجتماعي در باز توليد نابرابري آموزشي        "). 1386. (محمود،شارع پور   
.181–91،165، شماره و تربيت

.چاپ دوم. حكايت قلم نوين: تهران. عباس توسليترجمه غالم. پايان نظم).1385. (فوكوياما، فرانسيس
.نشر فيروزه: تهران. ترجمه افشين خاكباز و حسن پويان. سرمايه اجتماعي). 1384. (فوكوياما، فرانسيس

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone. NY: Simon & Schuster.
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احساس مسئوليت فردي و اجتماعي، ديگرخواهي و اعتماد اجتماعياحساس مسئوليت فردي و اجتماعي، ديگرخواهي و اعتماد اجتماعياحساس مسئوليت فردي و اجتماعي، ديگرخواهي و اعتماد اجتماعياحساس مسئوليت فردي و اجتماعي، ديگرخواهي و اعتماد اجتماعي

1مريم سروش

چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
اين مقاله به بررسي رابطه ميان احساس مسئوليت فردي و اجتماعي، اعتمـاد اجتمـاعي و رفتارهـاي ديگرخواهانـه در                   

جوانـان بـوده اسـت كـه بـه       نفـر از نو 391نمونـه تحقيـق شـامل    .  ساله ساكن شيراز پرداخته اسـت   15-19ميان نوجوانان   
متغيرهاي تحقيق با استفاده از بررسي سنجه هاي موجود طراحي شده و پايايي و روايي آنها اندازه . پرسشنامه پاسخ داده اند  

نتايچ تحقيق نشان مي دهد كه نوجوانان حداقل در سطح متوسـط احـساس مـسئوليت پـذيري فـردي و                  . گيري شده است  
اكثر آنها در حد متوسطي رفتارهاي ديگرخواهانه       .  متوسطي نيز واجد اعتماد اجتماعي بوده اند       اجتماعي داشته اند و در حد     

. دوستانه كمي انجام مي دهند درصد رفتارهاي نوع1/17 اما .انجام مي دهند
نتايج استنباطي نشان مي دهد كه مسئوليت پذيري اجتماعي فقط با ديگرخواهي رابطه مثبت و معناداري داشته است          

از ميـان ابعـاد اعتمـاد    . و مسئوليت پذيري فردي با اعتماد اجتماعي و ديگرخواهي رابطه مثبـت و معنـاداري داشـته اسـت                
اجتماعي، مسئوليت پذيري اجتماعي با صداقت در ميان مردم رابطه منفي و با سهيم كردن رابطه مثبت و معناداري داشـته            

د، سـهيم كـردن و رفتـار مبتنـي بـر اعتمـاد در جامعـه رابطـه معنـادار و                      مسئوليت پذيري فردي نيز با قابليت اعتما      . است
نتـايج تحقيـق در     . متغير اعتماد اجتماعي نيز با ديگرخواهي رابطه نسبتاً قوي و معنـاداري دارد            . مستقيمي نشان داده است   

 بنـابراين بايـد بـه ارتقـاي     كل نشان مي دهد كه اين سه متغير با اهميت با هم رابطه داشته و يكديگر را تقويت مي كننـد،                  
اعتماد عمومي در جامعه اهميت زيادي داده شود تا رفتارهاي ديگرخواهانه كه ضامن ايجاد جامعه اي عادالنه است افـزايش          

يابد 
مسئوليت پذيري فردي، مسئوليت پذيري اجتماعي، اعتماد اجتماعي، ديگرخواهي، نوجوانان: : : : كلمات كليديكلمات كليديكلمات كليديكلمات كليدي

مقدمه و بيان مسالهمقدمه و بيان مسالهمقدمه و بيان مسالهمقدمه و بيان مساله
هاي زيادي كه همه تحت ها و تنوعات فرهنگي گوناگون و خرده فرهنگن كشوري است با تفاوتايرا

صرف تنوع در بسياري از موارد از منابع غناي . كنندپوشش يك فرهنگ كلي ايراني در كنار هم زندگي مي
هنگي و اجتماعي دقت هاي فرتواند منشاء اثرات فراواني باشد، اما اگر به تفاوتفرهنگي و قوت آن بوده و مي
هاي آن را نشناسيم و از فرصت موجود استفاده خردمندانه و بهينه نكنيم، اين نداشته باشيم و حساسيت

هاي اجتماعي وقتي نابرابري. كندها تبديل به تهديد شده و امنيت و انسجام اجتماعي را دچار چالش ميفرصت
پذيري در ابعاد فردي مسئوليت.  از مشكالت اجتماعي استگرايي همراه شود ريشه بسياريبا تعصبات و قوميت

تواند ابزار و وسيله خوبي براي حفظ انسجام اجتماعي در عين احترام به و اجتماعي مفهومي است كه مي
هماهنگي با قوانين اجتماعي و «پذيري در واقع يكي از معاني مسئوليت. تفاوت هاي موجود و فهم آنها باشد

هاي گوناگون پس نوعي احساس التزام به عمل در موقعيت. نتظاراتي است كه جامعه از فرد داردبرآورده كردن ا
).100 : 1379سبحاني نژاد و فردانش، (» به دليل تقيد نسبت به سايرين خواهد بود

پذيري اجتماعي است و ساز مسئوليتپذيري در بعد شخصي زمينهبا اين تفسير، مسئوليت
اعي پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي زيادي دارد كه يكي از مهمترين آنها ديگرخواهي در پذيري اجتممسئوليت

Soroush@acecr.ac.ir: پست الكترونيكي–عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي و دانشجوي دكتري -1
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ديگرخواهي مفهومي است كه داراي بار اخالقي و مذهبي نيز بوده و از فضايل اخالقي . روابط اجتماعي است
 از اثرات پذيري و ديگر خواهي نه تنها داراي اثرات خاص پيش گفته هستند بلكهمسئوليت. شودمحسوب مي

اي كه اكثر روابط، غيرشخصي و تعميم در جامعه. توان غافل بوداجتماعي آنها در شرايط جامعه مدرن نيز نمي
شود، جريان تعامل اجتماعي در شبكه يافته و بر اساس نقش و نه هويت فردي و خانوادگي افراد برقرار مي

وجود اعتماد متقابل به هنجارهاي . گيردورت ميبزرگ نظام اجتماعي به صورت نوعي مبادله تعميم يافته، ص
ديگرخواهي به روان شدن روند تعامالت در . عام عمل و كليت نظام اجتماعي مقوم كاركرد صحيح جامعه است

شود نهادهاي جامعه به خوبي كاركرد خاص خود را انجام داده و نهادهاي اجتماعي كمك كرده و باعث مي
.  پاسخ داده شوندنيازهاي اصلي جامعه به خوبي

بنابراين حتي در جوامعي كه از نظر فرهنگي مانند جامعه ايران تنوع قوميتي و فرهنگي زيادي هم وجود 
اين اهميت در شرايط جامعه چند فرهنگي موجود . اي داردپذيري و ديگر خواهي اهميت ويژهندارد مسئوليت

پذيري اجتماعي و متغيرهاي مرتبط با آن با وليتبنابراين مطالعه مسئ. كندايران اهميت مضاعف پيدا مي
تواند از اهميت زيادي برخوردار بوده و در توجه به پتانسيلي كه در حل مشكالت و مسائل اجتماعي دارد مي

.هاي عملي براي كاهش اين مسائل راهگشا باشدارائه برنامه
ريزي درست براي كمك به  برنامهپذيري اجتماعي،بردن به نقش تربيت فرزندان و ميزان مسئوليتپي

سازي براي امر تعليم و تربيت پرورش صحيح استعدادهاي نهفته و زمينهجريان رشد طبيعي، شناسايي و
مطلوب آنها و در نهايت ارتقاي سطح سالمت رواني افراد يك خانواده در درجه نخست و خانواده بزرگ تر 

ومات اصلي حوزه علوم انساني بخصــوص تعليم و تربيت است يعني جامعه، در مرحله بعدي، از وظايف و ملزو
ي غني و قابل استنادي در هاي موجود ناشي از عدم پيشينهءرسد، انجام چنين تحقيقي بتواند، خالبنظر مي

.اين زمينه را پرنمايد

مسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعي
هاي اخير توجه  كه در سالپذيري يكي از مفاهيم مهم در حوزه روانشناسي اجتماعي استمسئوليت

مسائل زيست محيطي كه به تازگي مورد توجه جدي جهاني قرار گرفته . زيادي را به خود جلب كرده است
شود، بلكه نيازمند تغيير وسيع در هاي سياسي و اقتصادي حل نميها و سازماناست، تنها با اقدامات دولت

ها، جرايم د، بسياري از مسائل اجتماعي از قبيل بزهكاريرساز طرف ديگر به نظر مي. سبك زندگي مردم است
در ). 2005، 1ليونز(و مشكالت رفتاري در جامعه با سطح نازل احساس مسئوليت فردي و اجتماعي رابطه دارد

هاي زيادي براي سر باز زدن از مسئوليت و سرزنش ديگران براي موقعيت موجود بوجود جامعه امروز روش
ئله كه نوجوانان امروز مسئوليت پذير نيستند يك انتقاد پرسابقه است كه توسط نسل اين مس. آمده است

آميزي وارد بزرگسالي گرچه اكثريت نوجوانان بصورت موفقيت. شودگذشته به نسل موجود و آينده وارد مي
ي است پذيري يك پديده رشدگيرند و در واقع مسئوليتهاي اجتماعي خود را به عهده ميشده و مسئوليت

 اما اين واقعيت باعث نشده است كه اين عقيده ).2007a ، 2مرگلر و همكاران(يابدكه در جواني ارتقاء مي
. پذير نيستندرنگ شود كه نوجوانان مسئوليتكم

1 -Lyons
1 - Mergler et al.
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دهد كه افراد هرچه بيشتر خود را مسئول بدانند به مسائل و پيامدهاي تحقيقات انجام شده نشان مي
1منزيس(دهندتر گرفته و تالش بيشتري براي حل آنها به خرج ميه كرده، آنها را جدياعمال خود بيشتر توج

هاي خاص افزايش توان با برنامهمشكالت رفتاري نوجوانان در مدرسه را مي) . 2000و همكاران، 
؛ 2003 و ديگران، 3؛ الساتر2001 و ديگران، 2مارتينك( پذيري فردي و اجتماعي كاهش دادمسئوليت

و ) 2008مرگلر و ديگران، (شان بهبود بخشيدو روابط آنها را با همساالن و والدين و معلمان) 2010، 4ارتياسك
توان به عالوه مي) . 2007aمرگلر و ديگران، (احساس كارايي، هوش هيجاني و عزت نفس آنها را افزايش داد 

ازه مهم بايد از نوجواني و حتي از دوران اين مفهوم و س. از آن بعنوان مشوقي براي مشاركت نيز استفاده كرد
هاي نظري و مهارتي قرار گيرد تا در سنين باالتر بتواند اثرات خود را نشان پيش دبستاني در برنامه آموزش

اما متاسفانه در كشور ما اهميت زيادي در برنامه آموزشي مدارس به آن داده نشده و بخصوص با . دهد
).1379سبحاني نژاد و فردانش، (مهري شده است ي بسيار بيپذيري در بعد عملكردمسئوليت

پذيري  و مسئوليت5پذيري فرديبندي كلي به دو بخش مسئوليتپذيري در يك تقسيممسئوليت
خود را نسبت به خود و « پذيري فردي به معناي اين است كه فردمسئوليت. شود تقسيم مي6اجتماعي

). 2007مرگلر و ديگران، (»نين نيازها و بهروزي ديگران مسئول بداندموقعيتي كه در آن قرار گرفته و همچ
پذيري اجتماعي است، زيرا در اين زمان است كه فرد دوران نوجواني زمان ارزشمندي براي يادگيري مسئوليت

هاي رفتاري خود ها و روشدوست دارد استقالل بيشتري داشته باشد و بايد تصميماتي درباره برخي از ارزش
پذيري هاي نوجوانان پختگي ببخشد، ميزان مسئوليتتواند به انتخابيكي از فاكتورهاي اصلي كه مي. گيردب

فقط با آگاهي از داليل انتخاب انجام شده و اراده براي پذيرش مسئوليت اين انتخاب است كه مردم . آنها است
معنا بوده و ا باشند وگرنه تالش براي تغيير بيها و نتايج حاصل از آنهتوانند به دنبال تغيير شرايط، ديدگاهمي

. قدرتي و انفعال، فرد را از انجام اصالح در زندگي خود باز خواهد داشتاحساس بي
پذيري را براي بدست آوردن هرگونه پيشرفت و موفقيت فردي در برخي از محققين احساس مسئوليت

پذيري را واسطه عمل در تحقيق خود مسئوليت) 2005 (7مثالً زيمرمن و كيتسانتاس. اندنوجوانان الزم ديده
اند و متغيرهاي مهمي مانند كيفيت انجام تكاليف و احساس خود كارآمدي براي موفقيت تحصيلي فرض كرده

ترند كه نتايج نشان داده است دانش آموزاني موفق. نتايج تحقيق نيز با قوت زياد اين فرض را تأييد كرده است
دهند بلكه خود را بيشتر از معلمان و سيستم آموزشي مسئول بيشتري به تكاليفشان مينه تنها اهميت 

.دانندعملكرد تحصيلي خود مي
پذيري فردي بر فرد تمركز دارد اما در يك گرچه مفهوم مسئوليت) 2007(از نظر مرگلر و همكارانش

 در نظر خواهد گرفت كه چطور پذيري دارد احتماالًفردي كه مسئوليت. افتدبستر اجتماعي اتفاق مي
پذيري اجتماعي از نظر اين بنابراين مسئوليت. گذارندها و تصميماتش بر ديگران در جامعه تاثير ميانتخاب

شود كه در ديگر مفاهيم مشابه روانشناختي ديده پذيري فردي محسوب ميمحققان بعدي از مسئوليت

2 - Menzies et al.
3 - Martinek et al.
4 - :asater et al.
5 -Escarti et al.
6 - personal responsibility
7 - social responsibility
8- Zimmerman and Kitsantas
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توانايي نظم دادن به تفكرات، « : ن صورت تعريف كرده اندپذيري را بديدر نهايت آنها مسئوليت. شودنمي
دهند و هايي كه انجام مياحساسات و رفتار همراه با اراده براي در نظر گرفتن خود بعنوان مسئول انتخاب

).7 :2007مرگلر و همكاران، ( » پيامدهاي فردي و اجتماعي آنها
هش تعصبات نژادي و قومي، باورهاي قالبي مخرب و پذيري را بر كااثرات آموزش مسئوليت) 2005(ليونز 

در اين تحقيق نوجواناني كه در آموزشي شركت كرده بودند با . روابط بين و داخل گروهي بررسي كرده است
نوجواناني كه در اين برنامه شركت نداشتند در آگاهي از تبعيض، رقابت اجتماعي، مسئوليت پذيري اجتماعي 

نتايج اين تحقيق عالوه بر تأييد تفاوت بين اين دو گروه از نظر متغيرهاي .  شدندو همكاري گروهي مقايسه
 ماه پس از آموزش، احساس 10پذيري اجتماعي، نشان داده است كه حداقل تا ذكر شده، در مورد مسئوليت

ر نياز به داشتن اين احساس و تبديل آن به رفتامسئوليت اجتماعي نوجوانان جهش زيادي يافته است، اما نگه
.هاي اجتماعي و خانوادگي بيشتري داردحمايت

نظر به اهميت يادگيري اين مفاهيم و دروني كردن احساس مسئوليت فردي و اجتماعي در نوجوانان 
در ابتداي قرن . هاي درسي و عملي زيادي براي كمك به نوجوانان در اين رابطه طراحي شده استبرنامه

هاي فيزيكي همراه با برنامه هاي نظارتي دهد فعاليتده است كه نشان ميحاضر شواهد زيادي به دست آم
تواند به بهبود و قابليت انطباق كساني كه در شرايط نامطلوب زندگي كرده و در معرض خطرات اجتماعي مي

كند كه با به اين صورت كه فعاليت فيزيكي فرصتهاي زيادي براي نوجوانان فراهم مي. هستند كمك كند
 مدلي براي 1بر اين اساس دان هليسون. هاي اخالقي درگير شوندگيريران تعامل كنند و در تصميمديگ

اين برنامه با اين هدف طراحي شده است تا . پذيري فردي و اجتماعي نوجوانان ارائه كردارتقاي مسئوليت
انداز و يروهاي خارجي كه چشمنوجوانان را قادر به اعمال كنترل بيشتر بر زندگي خود كرده تا بدون توجه به ن

اين مدل متضمن پنج سطح . دهد، براي خودشكوفايي اقدام كنندتأثير قرار ميشان را تحتهاي آيندهانتخاب
خود ) 3(كوشش و مشاركت ) 2(كنترل خود و احترام به ديگران ) 1(پذيري پايه است كه عبارتند از مسئوليت
 بكار بردن سطوح چهارگانه ذكر شده خارج از زمين ورزش يا مدرسه )5(كردن به ديگران و كمك) 4(راهبري 

).31: 2001مارتينك و ديگران، (
در يكي . هايي از آن صورت گرفته استاين مدل در آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي اجرا شده و ارزيابي

نامه در اسپانيا را ارزيابي اجراي اين بر) 2010(هاي اين برنامه اسكارتي و همكارانشاز جديدترين ارزيابي
آموز در معرض اخراج از مدرسه كار كرده و با استفاده از داده هاي كمي و كيفي  دانش30آنها روي. اندكرده

پذيري بر اساس ورزش در نهايت احساس خودكارآمدي را افزايش اند اجراي برنامه ارتقاي مسئوليتدريافته
اند مدل آنها در نهايت نتيجه گرفته. مسئوالنه را كامالً باال برده استهاي داده و به صورت عملي نرخ فعاليت

هليسون مدل مناسبي براي كمك به رشد و سالمت رواني و اجتماعي دانش آموزان در معرض خطر و مشكل 
نيز با ) 2008(مرگلر و همكارانش. هايي استدار بوده و ورزش محمل مناسبي براي ارائه چنين آموزش

اند كه هم ز روش گروه مركز با دانش آموزان و معلمان دبيرستاني در كوئينزلند استراليا دريافتهاستفاده ا
اند و مشاركت در آن را ضامن رشد و عملكرد آموزان و هم معلمان اين برنامه را بسيار جالب يافتهدانش

فرصت و بستر مناسبي براي اند كه دبيرستان اين محققان نتيجه گرفته. دانندمناسب رواني و اجتماعي مي
. اين امر بصورت عكس نيز درست است. نهادينه كردن مسئوليت پذيري اجتماعي و فردي نوجوانان است

1- Don Hellison



1390 ارديبهشت -         شيراز پذيري اجتماعي جوانان             همايش ملي مسئوليت

٧٢

نشان داده است كساني كه مسئوليت پذيري فردي و اجتماعي ) 2008 (1چنانكه تحقيق لي و همكارانش
.ندبرهاي ورزشي خود نيز لذت بيشتري ميبيشتري دارند از فعاليت

هاي فرد براي ديگران و اهميت پذيري اجتماعي توجه به پيامدهاي اعمال و انتخابيكي از ابعاد مسئوليت
پذيري اجتماعي با اين اوصاف مشخص است كه افرادي كه مسئوليت. دادن به احساس و وضعيت ديگران است

گرخواهي پديده اجتماعي است كه دي. باالتري دارند، احتماالً احساس ديگرخواهي بيشتري نيز خواهند داشت
. براي كمال جامعه الزم بوده و نشان دهنده رشد باالي اخالقي افراد جامعه است

ديگر خواهيديگر خواهيديگر خواهيديگر خواهي
ديگر خواهي يكي از پديده هايي است كه براي بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي و زيست شناسي به 

 كه در آن يك فرد انساني با هزينه خود به فرد وجود نوعي رفتار نوع دوستانه. صورتي معماوار مطرح است
هاي مختلف از اين پديده تعاريف زيادي از ديدگاه. رساند براي انديشمندان جالب بوده استديگري سود مي

هاي موقعيتي كمك به كننده تأكيد بر تعيين80تحقيقات روانشناسي اجتماعي در طول دهه . شده است
 بر مواردي از قبيل وجود و ماهيت شخصيت ديگرخواهانه، مباحثي درباره ديگران را كاهش داده و اساساً

هايي كه پايه هاي رفتار ديگرخواهانه است و ماهيت فرايندهايي كه منجر به رشد ديگرخواهي ماهيت انگيزش
 بر عالوه بر اين كارهاي نظري و تجربي قابل توجهي نيز. شود، تمركز يافته استدر كودكان و بزرگساالن مي

پيليوين و (پايه هاي احتمالي زيست شناختي براي ديگرخواهي و فرايندهاي تكاملي انجام شده است 
).28: 1990، 2چارنگ

اجتماعي از ديگرخواهي تعاريف جامعه شناسان، زيست شناسان اجتماعي، اقتصاددانان و روانشناسان
داند كه براي سود ديگران  مي4ي خود ويرانگر ديگرخواهي را رفتار3شناساني مانند ويلسنجامعه. متفاوت است

دانند كه به كنشگر كمتر از آنچه دريافت شناسان رفتاري را ديگرخواهانه مياما زيست جامعه. شودانجام مي
اقتصاددانان وقتي كنشگري بتواند براي سود خود كاري انجام دهد اما انتخابي انجام . كند سود برساندمي
هاي عمل همه اين تعاريف بر هزينه. نامند ديگران برسد آن رفتار را ديگرخواهانه ميدهد كه سود آن بهمي

اما روانشناسان اجتماعي عالوه بر هزينه يا سود عمل بيشتر بر . هاي آنهاديگرخواهانه تĤكيد دارند، نه بر انگيزه
است اول اينكه اين عمل  چند ويژگي براي عمل خيرخواهانه برشمرده 5بارتال. كنندمقاصد عمل تاكيد مي

بايد به ديگري سود برساند، دوم اينكه بايد داوطلبانه باشد، سوم اينكه بايد با قصد و نيت انجام شود، چهارم 
همان، (اينكه بايد سود رساندن به ديگري هدف اصلي آن باشد و باالخره بايد بدون انتظار پاداش انجام شود 

30-29.(
دهد اوالً ديگرخواهي يا حداقل اراده براي در نظر گرفتن  باب نشان ميبررسي تحقيقات مختلف در اين

ثانياً، ديگرخواهي ). 58: 1990پيليوين و چارنگ، (ديگران در محاسبات شخصي، براي نوع بشر طبيعي است
ايبا هر ريشه و علتي در بهروزي اجتماعي و اقتصادي جامعه نقش غيرقابل انكاري دارد و براي ايجاد جامعه

1 - Li et al.
2 - Pilivin and Charng
3- Wilson
4 - self-destructive
5 - Bar-Tal
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نشان داده است براي ساختن يك جامعه سربه راه و آرام بايد ) 2007 (1سشي. سالم و آرام حياتي است
) 2003 (2كارتر و كاستيلو. شوندديگرخواهي پايه هاي تعامل اجتماعي باشد، گرچه افراد خودخواه حذف نمي

 اجتماعي بوده و بر بهروزي رمايهاند كه ديگرخواهي مانند اعتماد و هنجار عمل متقابل، جزئي از سنشان داده
تر است هنجار عمل متقابل و ديگرخواهي نيز بعالوه هرجا كه اعتماد قوي. اقتصادي تأثير انكارناپذيري دارد

دهد كه اين متغيرها حداقل در زندگي شهري داراي اثر تحليل استاندارد زندگي خانوارها نشان مي. ترندقوي
براي مثال (اندتحقيقات ديگري نيز اين امر را تصديق كرده. قتصادي استمثبت و معناداري بر بهروزي ا

در ايران موضوع دگرخواهي با همه اهميتي كه داشته است مورد نظر محققان قرار ). 2008السيترا و ماسيس، 
در ) 1386(تنها دو مورد مقاله در اين زمينه مشاهده شده كه اولي تحقيق كالنتري و همكارانش. نگرفته است

مورد نوع دوستي در جامعه شهري ايران بود كه در آن با انجام يك تحقيق آزمايشي نوع دوستي و برخي 
 ديگرخواهي، مسئوليت پذيري و انتخاب –آنها فرضيه همدلي . متغيرهاي مرتبط با آن بررسي شده است

ق هر سه فرضيه را تأييد كرده، اما اند و نتيجه تحقيعقالني را در بروز رفتار ديگرخواهانه مورد بررسي قرار داده
براي تعيين ) 1388(دومين تحقيق توسط احمدي. تفاوت جنسيتي در رفتار نوع دوستانه را تأييد نكرده است

احمدي اظهار كرده است كه فرض عمومي و پذيرفته . تفاوت جنسيتي در رفتارهاي نوع دوستانه بوده است
و مردان با يكديگر متفاوت است و اين تفاوت اساساً ناشي از نقش شده اين است كه رفتار نوع دوستانه زنان 

دهد كه در ياسوج رفتارهاي نوع دوستانه نه به جنسيت ارتباطي دارد و نه نتايج نشان مي. هاي جنسيتي است
.هاي جنسيتي مربوط بوده استبه نقش

اعتماد اجتماعياعتماد اجتماعياعتماد اجتماعياعتماد اجتماعي
 شدن با معرفي و مطرح.  پذيرفته شده است گستردگياجتماعي بهاهميت اعتماد اجتماعي در علوم 

دهد، توجه به اين هاي اصلي آن را اعتماد تشكيل ميكه يكي از مولفه) 1377، 3كلمن(اجتماعيمفهوم سرمايه
از طرف ديگر اعتماد اجتماعي اهميت دارد زيرا با بسياري از . عنصر به صورت روزافزوني افزايش يافته است

در سطح فردي، افرادي كه معتقدند اكثر مردم در . ت كه براي مردم مطلوب استمتغيرهايي در ارتباط اس
تر باشند، مشاركت اجتماعي و سياسي كشور قابل اعتمادند احتمال بيشتري دارد كه نسبت به آينده خوشبين

بيشتري داشته باشند، اعمال خيرخواهانه و ديگرخواهانه بيشتري انجام دهند، تحمل بيشتري در برابر 
. ترندهاي قومي و مذهبي داشته و اميد بيشتري براي تغيير و بهبود زندگيشان دارند و در كل خوشبختاقليت

شهرها، نواحي و كشورهايي كه در آنها مردم . شودهمين الگوي خوشبينانه در سطح اجتماعي هم مشاهده مي
به همين دليل . كنند كمتري را تجربه ميبيشتر به هم اعتماد دارند، دموكراسي كاراتر، اقتصاد پوياتر و جرايم

بعالوه اعتماد يك دليل اصلي . دهداجتماعي را تشكيل مياست كه اعتماد اجتماعي بخش مهمي از سرمايه
هاي يعني اعتماد به اينكه گروه.  است4اعتماد، بخشي از وجدان و عدالت اجتماعي. انسجام اجتماعي است

ن هستند كه كساني كه داراي منابع بيشتري هستند به كساني كه مختلف اجتماعي به طور مشترك مطمئ
بنابراين كساني كه اعتماد بيشتري به مردم دارند اعمال خيرخواهانه بيشتري . رسندمنابع كمتري دارند مي

1- Secchi
2- Carter and Castillo
3- Coleman
1 - social justice and conscience
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كردن به نيازمندان به سادگي به يابند كه كمكآنها به فراست در مي. شوندانجام داده و بيشتر داوطلب مي
هايي وجود داشته باشد كه در كاهش بلكه بايد سياست. ي گرفتن از ثروتمندان و دادن به فقرا نيستمعنا

اي با اعتماد ها از احساس ما درباره اعتماد اجتماعي و كمك به ايجاد جامعهاين سياست. نابرابري اثرگذار باشد
).2: 1999، 1روتستين و اوسالنر(گيردبيشتر ريشه مي

مسئوليت پذيري اجتماعي، اعتماد اجتماعي و رفتار ديگرخواهانهمسئوليت پذيري اجتماعي، اعتماد اجتماعي و رفتار ديگرخواهانهمسئوليت پذيري اجتماعي، اعتماد اجتماعي و رفتار ديگرخواهانهمسئوليت پذيري اجتماعي، اعتماد اجتماعي و رفتار ديگرخواهانهارتباط ميان ارتباط ميان ارتباط ميان ارتباط ميان 
روابط گرم اجتماعي از پايه ها و مباني اساسي نظم اجتماعي است و در صورتيكه اين روابط به هر دليلي 
. به سردي گرايد به همان نسبت اعتماد اجتماعي، نظم هنجاري و تعهدات جمعي و عمومي تضعيف مي شوند

بيني كرد كه توان پيشمختلف روابط اجتماعي نوع دوستي بيشتر باشد، به همان نسبت ميهرچه در سطوح 
توان نتيجه بر اين اساس مي. محروميت اجتماعي، يأس اجتماعي، استثمار و انفعال اجتماعي كاهش يابد

حاسبات رنگ كردن صرف مپذيري اجتماعي و كمگرفت كه با افزايش توان همدلي و باال بردن حس مسئوليت
: 1386كالنتري و ديگران، (تفاوتي را كاهش و نوع دوستي را افزايش دادتوان بيمادي در روابط اجتماعي، مي

34.(
رابطه اعتماد و ديگرخواهي دوطرفه است در واقع از آنجا كه اعتماد پيش شرط عمده و كليدي براي 

است و نسبت به رفتار ديگرخواهانه شود و براي حل مسائل اجتماعي ضروري موجوديت جامعه محسوب مي
در جامعه مخاطره آميز امروزي كه افراد در زندگي با خطرهاي زيادي روبرو هستند و پيشرفت . تقدم علّي دارد

شود بيني كرده است اعتماد باعث پيدايش و آرامش رواني ميتكنولوژي زندگي را بيش از پيش غيرقابل پيش
هاي او را اعتماد رشد انسان و شكوفايي استعدادها و توانايي. ضرورت داردآميز افراد و براي حركت موفقيت

نژاد، پور و پيرانقلي(كنداي خلّاق و شكوفا تبديل ميكند و رابطه او با ديگران و جهان را به رابطهتسهيل مي
گرخواهانه و با وجود سطحي از اعتماد اجتماعي است كه افراد به فكر رفتارهاي دي). 1386؛ قديمي، 1387

اين . افتند و شكوفايي فردي متضمن مسئوليت اخالقي و اجتماعي خواهد شدنوع دوستانه مي
تواند در دراز گشايد كه مياجتماعي در جامعه ميپذيري و ديگرخواهي راهي براي تحقق عدالتمسئوليت

اعتماد . ايجاد كند) ايوزيعي و رويهت(مدت نابرابري را از بين برده و مفهوم مناسبي از جامعه شكوفا و عادالنه 
؛ روتستين و 2005اوسالنر و براون، (و ديگرخواهي چسب اخالقي است كه جامعه را به يكديگر مي چسباند 

).1386 و قديمي، 1387نژاد، پور و پيران؛ قلي1999اوسالنر، 
پذيري فردي و مسئوليتبه اين منظور . در مقاله حاضر سعي شده رابطه ميان اين سه متغير بررسي شود

و رفتارهاي ديگرخواهانه در ميان نوجوانان مورد بررسي قرار گرفته ) اجتماعي(يافته اجتماعي، اعتماد تعميم
گيري پذيري و ديگرخواهي درحال شكلهاي مسئوليتقشر نوجوان به اين دليل مورد نظر بودند كه پايه. است

هاي اصالحي را براي تقويت اين دو متغير در  نتايج تحقيق برنامهتوان با توجه بهها بوده و ميدر اين سال
هايي در مورد آينده با توجه به وضعيت بينيتواند پيشبه عالوه توجه به دوره نوجواني مي. دستور كار قرار داد

.اندبنابراين فرضيات زير مد نظر قرار گرفته. امروز ارائه كند
.جتماعي رابطه مستقيم و معناداري داردمسئوليت پذيري با ميزان اعتماد ا-1
.مسئوليت پذيري با ميزان انجام رفتارهاي ديگرخواهانه رابطه مستقيم و معناداري دارد-2

2 - Rothstein and Uslamer
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.ميزان اعتماد اجتماعي با ميزان انجام رفتارهاي ديگرخواهانه رابطه مستقيم و معناداري دارد-3

ابزار تحقيقابزار تحقيقابزار تحقيقابزار تحقيق
پـذيري در  براي ساختن پرسشنامه اي كـه مـسئوليت       ) 2007(مرگلر و همكارانش    : : : : پذيريپذيريپذيريپذيريمسئوليتمسئوليتمسئوليتمسئوليت) ) ) ) الفالفالفالف

هـايي ماننـد كـانون    هاي مربوط و نزديك به اين مفهوم پرداخته و سازه         نوجوانان را اندازه بگيرد به بررسي سازه      
كـرده و در نهايـت ابـزاري         را بررسـي   5هيجـاني  و هوش  4، خودتنظيمي 3، خودكارآمدي 2، عامليت فردي  1كنترل

 و 6لـي . آن را اعتباريـابي كردنـد  )2007(انـد كـه در تحقيـق ديگـري        ري اين متغيـر تهيـه كـرده       گيبراي اندازه 
اند كه با اسـتفاده     پذيري در ميان نوجوانان ساخته    اي براي مسئوليت   گويه 14نيز يك سنجه  ) 2008(همكارانش

سئوليت پـذيري   و ديگـري بـراي مـ      )  گويـه  7با  (از تحليل عاملي دو فاكتور يكي براي مسئوليت پذيري فردي           
. اندبراي آن مشخص كرده)  گويه7(اجتماعي 

 گويـه بـراي مـسئوليت       42در تحقيق حاضر با بررسي همه گويه هاي موجود در ايـن سـنجه هـا، تعـداد                   
 گويـه بـراي مـسئوليت       26در نهايـت تعـداد      . پذيري فردي و اجتماعي انتخاب و در پرسشنامه گنجانـده شـد           

 براي تحليل ها در نظـر  62/0 گويه براي مسئوليت پذيري اجتماعي با آلفاي    15 و   52/0پذيري فردي با آلفاي     
.گرفته شدند

. اسـتفاده شـده اسـت   ) 1981 (7براي سنجش ديگرخواهي، از مقياس راشتون و ديگران     : : : : ديگر خواهي ديگر خواهي ديگر خواهي ديگر خواهي ) ) ) ) بببب
از آنهـا   گويـه   11. گيـرد هاي مختلف اندازه مي    گويه است كه ديگر خواهي را در موقعيت        20اين مقياس داراي    

در ايـن گويـه هـا       . كه در بستر اجتماعي ايران قابليت انجام داشت، براي اندازه گيري ديگرخواهي انتخاب شـد              
مانند نشان دادن آدرس، خون دادن، دادن نوبـت در صـف بـه     (شوند  هايي كه ديگرخواهانه محسوب مي    فعاليت

رت هيچوقت، يك بار، بيش از يك بـار، معمـوالً و       هايي به صو  به پاسخگو ارائه شده و گزينه     ... ) يك نفر ديگر و     
نمـره  . براي آن در نظر گرفته شده اسـت       ) مانند مقياس راشتون  (خيلي زياد بصورت طيف ليكرت پنج قسمتي        

.باال در اين طيف نشان دهنده ي باالتر بودن ميزان ديگرخواهي پاسخگو خواهد بود
طه مبتني بر اعتماد عناصر صـراحت، سـهيم كـردن،    جانسون معتقد است در يك راب : : : : اعتماد اجتماعي اعتماد اجتماعي اعتماد اجتماعي اعتماد اجتماعي ) ) ) ) جججج

پذيرش، حمايت، تمايالت همكاري جويانه، رفتار مبتني بر اعتماد، قابليت اعتماد و اعتماد كننده بـودن وجـود                  
در تحقيقات انجام شده در ايران اعتماد اجتماعي به دو صورت اندازه گيري شده اسـت؛                ). 1386قديمي،  (دارد  

ها و نهادهاي اجتماعي و سياسي به پاسخگو ارائه شـده و از او خواسـته          ار مختلف و سازمان   اول فهرستي از اقش   
؛ طـالبي و    1387گروسـي و ديگـران،      (شده است كه ميزان اعتماد خود را به هـر يـك از آنهـا مـشخص كنـد                    

و و ؛ اجـاقل 1386قـديمي،  (هاي جانـسون بـوده اسـت    و روش دوم استفاده از مجموعه شاخص) 1387ديگران،  
). 1384عباس زاده،   (اندو برخي نيز از هر دو شاخص استفاده كرده        ) 1388؛ كامران و احمديان،     1384زاهدي،  

1 - locus of control
2 - personal agency
3 - self efficacy
4 - self regulation
5 - emotional inteligence
6 - Li
7 - Rushton et. Al.
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اكبـري و  (هاي محقق ساخته بر اساس هدف تحقيق خود استفاده كرده انـد برخي ديگر از محققان نيز از سنجه     
در ايــن تحقيــق اعتمــاد ). 1387و طــالبي و ديگــران، 1388، محــسني تبريــزي و شــيرعلي، 1387ديگــران، 

هـاي صـداقت، صـراحت،       گويه در شاخص   27به اين منظور    . گيري شده است  اجتماعي به دو صورت اول اندازه     
10سهيم كردن، قابليت اعتماد و رفتار مبتني بر اعتماد به صورت طيف ليكرت طراحي شـد و از طـرف ديگـر            

ه پاسخگو ارائه شد تا ميزان اعتماد خود را بـه آنهـا مـشخص        گروه از خويشاوندان و خانواده تا دولت و وزيران ب         
 گويـه، عامـل     3 گويه، عامل صـداقت بـا        4براي سنجه اول بعد از انجام تحليل عاملي، عامل صراحت با            . نمايند

4 گويه به دست آمدنـد و  2 گويه و باالخره رفتار مبتني بر اعتماد با  4 گويه، سهيم كردن با      6قابليت اعتماد با    
 نبوده و ضـريب  5/0ها به جز دو مورد كمتر از      بار عاملي بدست آمده براي گويه     . ويه از اين طيف حذف شدند     گ

KMO 69/0 برابر با) Sig= 0/000 (هـا نمـره كـل اعتمـاد     مجمـوع نمـرات شـاخص   . به دست آمده است
. بدست آمده است57/0كرونباخ اين سنجه ضريب آلفاي. سازداجتماعي را مي

يقيقيقيقروش تحقروش تحقروش تحقروش تحق
 تعداد 1385طبق سرشماري سال .  سال ساكن در شيراز است15-19جامعه آماري اين تحقيق نوجوانان 

كل نمونه آماري دراين تحقيق با توجه به جدول لين در . باشند نفر مي208486افراد در اين محدوده سني 
يري از ريزش نمونه، براي جلوگ.  نفر محاسبه شده است384 درصد تعداد 5و پايايي % 95سطح اطمينان 

گيري گيري در اين تحقيق نمونهروش نمونه.  پرسشنامه تكثير و در اختيار پرسشگران قرار گرفت400تعداد 
بندي مركز آمار ايران از كل حوزه به اين صورت كه در ابتدا با استفاده از بلوك. اي استاي چند مرحلهخوشه

هايي  هايي به تصادف انتخاب شده و در هر حوزه بلوك گانه شيراز، حوزه9هاي مشخص شده در مناطق 
اين بلوك بصورت خوشه مورد بررسي قرار گرفته و افراد واجد شرايط در اين . بصورت تصادفي مشخص شدند

 درصد پسر انتخاب 50 درصد دختر و 50ها بصورت نمونه.  ها به صورت سيستماتيك انتخاب شدندبلوك
 درصد از پاسخگويان را دختران و 1/49. رسشنامه برگشت داده و تحليل شدند پ391در نهايت تعداد . شدند

 درصد 2/30 درصد از پاسخگويان در كالس اول دبيرستان، 6/19.  درصد را پسران تشكيل داده اند9/50
 درصد در سطح پيش دانشگاهي تحصيل 9/12 درصد كالس سوم دبيرستان و 4/37كالس دوم دبيرستان ، 

 درصد خود 5/9 درصد در طبقه متوسط و 3/87 درصد از پاسخگويان خود را در طبقه پايين، 8/2. مي كردند
 درصد در رشته تجربي، 8/20 درصد از نوجوانان پاسخگو در رشته انساني، 6/14. دانستندرا جزء طبقه باال مي

 درصد 1/3 اي و  درصد در رشته هاي فني حرفه3/19 درصد كارو دانش، 9/14 درصد در رشته رياضي، 3/27
 درصد در شهرستان ها و 8/26 درصد از پاسخگويان در روستا، 6/1. در رشته معارف تحصيل مي كرده اند

اين نوجوانان بين صفر تا هفتاد هزار تومان در هفته خرج مي .  درصد از آنها در شيراز متولد شده بودند6/71
 نفره 10 تا 3بوده است و در خانواده هاي بين  تومان 1/8872ميانگين هزينه هفتگي پاسخگويان . كردند

). نفر83/4ميانگين بعد خانوار (زندگي مي كرده اند 

يافته هايافته هايافته هايافته ها
كند و ميانگين  تغيير مي113 تا 71نتايج توصيفي نشان مي دهد كه نمره مسئوليت فردي حداقل بين 

تغيير مي كند و ميانگين آن 73 تا 37ميزان مسئوليت پذيري اجتماعي بين .  محاسبه شده است6/89آن 
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54/57 تغيير كرده است و ميانگين آن 73 تا 38نمره اعتماد اجتماعي بين .  به دست آمده است72/54
.  است42/31ميانگين به دست آمده .  تغيير كرده است51 تا 15نمره ديگرخواهي بين . محاسبه شده است

. به دست آمده است92/31 ميانگين آن  تغيير كرده و50 تا 10ميزان اعتماد به گروه ها بين 

))))درصددرصددرصددرصد(((( توصيف متغيرهاي مسئوليت پذيري، اعتماد و ديگرخواهي  توصيف متغيرهاي مسئوليت پذيري، اعتماد و ديگرخواهي  توصيف متغيرهاي مسئوليت پذيري، اعتماد و ديگرخواهي  توصيف متغيرهاي مسئوليت پذيري، اعتماد و ديگرخواهي ----1111جدول جدول جدول جدول 

زيادزيادزيادزيادمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطكمكمكمكممتغيرمتغيرمتغيرمتغير
9/618/31-مسئوليت پذيري فرديمسئوليت پذيري فرديمسئوليت پذيري فرديمسئوليت پذيري فردي
8/622/37-مسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعي

5/05/8217اعتماد اجتماعياعتماد اجتماعياعتماد اجتماعياعتماد اجتماعي
1/174/715/11ديگرخواهيديگرخواهيديگرخواهيديگرخواهي

 پذيري فردي و اجتماعي و همچنين اعتماد اجتماعي در ميان پاسخگويان حداقل در ميزان مسئوليت
حد متوسط بوده اند و نزديك به يك سوم از پاسخگويان نيز مسئوليت پذيري اجتماعي و فردي در حد زياد 

تماد  درصد از آنها نيز اع17اكثريت پاسخگويان اعتماد اجتماعي در حد متوسطي داشته اند و . داشته اند
 درصد در حد كم فعاليت هاي ديگرخواهانه انجام 1/17در مورد ديگرخواهي . اجتماعي زيادي ابراز كرده اند

اما اكثريت پاسخگويان درحد متوسطي .  درصد در حد زيادي اين كارها را انجام داده اند5/11داده اند و 
.ديگرخواه بوده اند
پذيري فردي و اجتماعي و كل يتي در مسئوليتدهد تفاوت جنس مستقل نشان ميTنتايج آزمون 

پذيري، اعتماد اجتماعي و ديگرخواهي وجود ندارد و اين متغيرها بين دختران و پسران تفاوت مسئوليت
هاي مختلف دهد تفاوت معناداري بين سالهمچنين آزمون تحليل واريانس يكطرفه نشان مي. معناداري ندارد

دهد كه نتايج اين آزمون نشان مي. و اين متغيرها مشاهده نشده است) دهدكه اثر سن را نشان مي(تحصيلي
هاي آزمون. اندپذيري فردي تفاوت معناداري داشتهرشته هاي مختلف تحصيلي در ديگرخواهي و مسئوليت

هاي تحصيلي در مورد ديگرخواهي نشان نداده است اما در مورد تعقيبي توكي اين تفاوت گروهي را بين رشته
كنند اي تحصيل ميهاي معارف و فني حرفهپذيري فردي در رشته رياضي و نوجواناني كه در رشتهسئوليتم

پذيري فردي در ميان دانش آموزان رشته رياضي از دهد كه مسئوليتها نشان ميميانگين. مشخص شده است
.آموزان دو رشته ديگر بيشتر استدانش

دهد بين ميزان مسئوليت پذيري اجتماعي و كل مسئوليت پذيري نتايج آزمون تحليل واريانس نشان مي
و همچنين اعتماد اجتماعي نوجواناني كه تحصيالت مادر آنها فوق ديپلم و ليسانس است از كساني كه 

پذيري فردي و ديگرخواهي نوجوانان با اما در مسئوليت. مادراني با تحصيالت زيرديپلم دارند بيشتر است
پذيري و تحصيالت پدر با هر دو نوع مسئوليت. دران تفاوت معناداري مشاهده نشده استتحصيالت مختلف ما

دهد كه در مورد ديگرخواهي آزمون تعقيبي توكي نشان مي. ديگرخواهي رابطه معناداري نشان داده است
ليسانس پذيري اجتماعي تفاوت ميان تحصيالت تفاوت بين تحصيالت فوق ديپلم و ديپلم و در مورد مسئوليت

هاي تحصيلي را در مورد مسئوليت پذيري فردي آزمون تعقيبي توكي تفاوت گروه. و ديپلم معنادار شده است
.نشان نداده است
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ها به دنيا آزمون تحليل واريانس نشان مي دهد كه اعتماد اجتماعي در ميان كساني كه در شهرستان
اند اما ميزان مسئوليت پذيري اجتماعي در ميان كساني اند كمتر از كساني است كه در روستا متولد شده آمده

.كه در مركز استان متولد شده اند از كساني كه در شهرستان به دنيا آمده اند به مراتب بيشتر است

 ضريب همبستگي بين مسئوليت پذيري، اعتماد و ديگرخواهي ضريب همبستگي بين مسئوليت پذيري، اعتماد و ديگرخواهي ضريب همبستگي بين مسئوليت پذيري، اعتماد و ديگرخواهي ضريب همبستگي بين مسئوليت پذيري، اعتماد و ديگرخواهي----2222جدول جدول جدول جدول 

اعتماد اعتماد اعتماد اعتماد متغيرمتغيرمتغيرمتغير
اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي

اعتماد به اعتماد به اعتماد به اعتماد به ديگرخواهيديگرخواهيديگرخواهيديگرخواهي
گروههاگروههاگروههاگروهها

09/00/0-07/0ت پذيري اجتماعيت پذيري اجتماعيت پذيري اجتماعيت پذيري اجتماعيمسئوليمسئوليمسئوليمسئولي
163/0004/0**67/0مسئوليت پذيري فرديمسئوليت پذيري فرديمسئوليت پذيري فرديمسئوليت پذيري فردي
154/0001/0**003/0مسئوليت پذيري كلمسئوليت پذيري كلمسئوليت پذيري كلمسئوليت پذيري كل

در . دهدپذيري رابطه مثبت و معناداري نشان ميپذيري فردي و كل مسئوليتديگرخواهي با مسئوليت
اعتماد اجتماعي و . بيشتري انجام خواهد دادپذيري فرد بيشتر باشد رفتار نوع دوستانه واقع هرچه مسئوليت

براي واضح . ها با هيچ كدام از انواع مسئوليت پذيري و نمره كل آنها، رابطه اي نشان نداده انداعتماد به گروه
تر شدن رابطه اعتماد اجتماعي و مسئوليت پذيري، همبستگي بين ابعاد اعتماد اجتماعي و مسئوليت پذيري 

.نيز بررسي شده است

 ضريب همبستگي بين مسئوليت پذيري، و ابعاد اعتماد اجتماعي ضريب همبستگي بين مسئوليت پذيري، و ابعاد اعتماد اجتماعي ضريب همبستگي بين مسئوليت پذيري، و ابعاد اعتماد اجتماعي ضريب همبستگي بين مسئوليت پذيري، و ابعاد اعتماد اجتماعي----3333جدول جدول جدول جدول 

متغيرمتغيرمتغيرمتغير
صداقتصداقتصداقتصداقتصراحتصراحتصراحتصراحت

قابليت قابليت قابليت قابليت 
اعتماداعتماداعتماداعتماد

سهيم كردنسهيم كردنسهيم كردنسهيم كردن
رفتار مبتني رفتار مبتني رفتار مبتني رفتار مبتني 
بر اعتمادبر اعتمادبر اعتمادبر اعتماد

مسئوليت پذيري مسئوليت پذيري مسئوليت پذيري مسئوليت پذيري 
اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي

31/0-**30/0-11/0-**230/007/0

مسئوليت پذيري مسئوليت پذيري مسئوليت پذيري مسئوليت پذيري 
فرديفرديفرديفردي

15/0-*114/0-07/0**237/0*115/0

مسئوليت پذيري مسئوليت پذيري مسئوليت پذيري مسئوليت پذيري 
للللكككك

029/0**230/0-052/0**273/0*108/0

اما . پذيري اجتماعي با صداقت و سهيم كردن رابطه معناداري داردنتايج نشان مي دهد كه مسئوليت
يعني كساني كه مسئوليت اجتماعي بيشتري احساس . رابطه مسئوليت پذيري اجتماعي و صداقت منفي است

 اجتماعي خود صداقت نداشته و معموالً حرف و نظر آنها يكسان مي كنند عموماً معتقدند كه مردم در روابط
در واقع نوجواناني كه مسئوليت اجتماعي بيشتري . اما با سهيم كردن رابطه مثبتي نشان داده است. نيست

در مورد مسئوليت پذيري فردي ارتباط . دارند اطالعات و وسايل خود را بيشتر با ديگران سهيم مي شوند
به اين معنا كه نوجواناني . م كردن و رفتار مبتني بر اعتماد و رابطه منفي با صداقت وجود داردمثبتي با سهي
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كه از نظر شخصي مسئوليت پذيري بيشتري دارند و مردم را قابل اعتماد مي دانند، با ديگران بيشتر سهيم 
ند، اما مردم را صادق و مي شوند و باالخره در ميان خانواده و دوستان خود احساس اعتماد بيشتري مي كن

نمره كل مسئوليت پذيري نيز رابطه منفي با صداقت و رابطه مثبت با سهيم كردن و رفتار . روراست نمي دانند
.مبتني بر اعتماد داشته است

 ضريب همبستگي بين اعتماد اجتماعي و ديگرخواهي ضريب همبستگي بين اعتماد اجتماعي و ديگرخواهي ضريب همبستگي بين اعتماد اجتماعي و ديگرخواهي ضريب همبستگي بين اعتماد اجتماعي و ديگرخواهي----4444جدول جدول جدول جدول 

اعتماد به گروه هااعتماد به گروه هااعتماد به گروه هااعتماد به گروه هاديگرخواهيديگرخواهيديگرخواهيديگرخواهيمتغيرمتغيرمتغيرمتغير
464/0**192/0**اعتماد اجتماعياعتماد اجتماعياعتماد اجتماعياعتماد اجتماعي

در واقع . اعتماد اجتماعي هم با ديگرخواهي و هم با اعتماد به گروه ها رابطه مثبت و معناداري دارد
دهند و اعتماد نوجواناني كه اعتماد اجتماعي بيشتري دارند رفتارهاي ديگرخواهانه بيشتري از خود نشان مي

.كنندهاي اجتماعي ابراز ميبيشتري نيز به گروه

 ضريب همبستگي بين مسئوليت پذيري، و ابعاد اعتماد اجتماعي ضريب همبستگي بين مسئوليت پذيري، و ابعاد اعتماد اجتماعي ضريب همبستگي بين مسئوليت پذيري، و ابعاد اعتماد اجتماعي ضريب همبستگي بين مسئوليت پذيري، و ابعاد اعتماد اجتماعي----5555جدولجدولجدولجدول

متغيرمتغيرمتغيرمتغير
صداقتصداقتصداقتصداقتصراحتصراحتصراحتصراحت

قابليت قابليت قابليت قابليت 
اعتماداعتماداعتماداعتماد

سهيم سهيم سهيم سهيم 
كردنكردنكردنكردن

رفتار مبتني بر رفتار مبتني بر رفتار مبتني بر رفتار مبتني بر 
اعتماداعتماداعتماداعتماد

20/004/0**121/006/0*123/0*ديگرخواهيديگرخواهيديگرخواهيديگرخواهي

در واقع كساني كه . ديگرخواهي با صراحت، صداقت و سهيم كردن رابطه معناداري نشان داده است
خواه ترند، اطالعات و وسايل خود را بيشتر با ديگران سهيم مي شوند و در روابط اجتماعي خود صراحت ديگر

مثبت بودن رابطه . بيشتري دارند و معتقدند كه بقيه هم در روابط خود صداقت را رعايت مي كنند
 رعايت مي كنند ديگرخواهي و صداقت نشان مي دهد خوش بيني و اطمينان به اينكه ديگران نيز صداقت را

با توجه به اينكه رابطه مسئوليت پذيري و صداقت منفي است و . مي تواند به رفتار ديگرخواهانه كمك كند
ديگرخواهي و مسئوليت پذيري با هم رابطه معناداري داشته اند، رابطه ميان صداقت و ديگرخواهي با كنترل 

با كنترل مسئوليت پذيري نه تنها رابطه صداقت و نتايج نشان مي دهند كه . مسئوليت پذيري نيز بررسي شد
اين امر .  ارتقاء پيدا مي كند16/0 به 12/0ديگرخواهي مثبت و معنادار باقي مي ماند، بلكه شدت رابطه از 

.تواند بر رواج رفتارهاي ديگرخواهانه موثر باشددهد كه اهميت رواج صداقت در ميان مردم چقدر مينشان مي

نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري
دهد كه نوجوانان از حداقلي از مسئوليت پذيري فردي و اجتماعي برخوردار يج اين تحقيق نشان مينتا

اكثر پاسخگويان در حد متوسطي نيز رفتارهاي . دهندبوده و ميزان متوسطي از اعتماد اجتماعي را نشان مي
 ارتباطي به جنسيت و پايه مسئوليت پذيري فردي و اجتماعي در ميان نوجوانان. ديگرخواهانه انجام مي دهند

. بوده است) 2005(اين نتيجه همسو با نتيجه به دست آمده توسط منزيس و ديگران . تحصيلي نداشته است
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هاي نقشي و پذيري فردي و اجتماعي در نوجوانان در حال به دست آمدن است و هنوز تفاوتاصوالً مسئوليت
پذيري و اعتماد اجتماعي رابطه دارد و يالت مادر با مسئوليتميزان تحص. اندجنسيتي زياد خود را نشان نداده
دارند بيشتر از كساني كه مادرشان ديپلم نگرفته است ) فوق ديپلم و ليسانس(كساني كه مادران تحصيلكرده 

تحصيالت پدر با هر دو نوع مسئوليت پذيري و ديگرخواهي . احساس مسئوليت و اعتماد اجتماعي مي كنند
احساس مسئوليت فردي كساني كه در رشته رياضي تحصيل مي كنند بيشتر از كساني . اده استرابطه نشان د

با توجه به اينكه معموالً دانش آموزاني كه . است كه در رشته هاي فني حرفه اي و معارف تحصيل مي كنند
 رابطه بيشتر رسد اينبه نظر مي. كنندعملكرد بهتر تحصيلي دارند رشته رياضي يا تجربي را انتخاب مي

.است) 2005(دهد كه همسو با نتايج تحقيق زيمرمن و كيتسانتاسموفقيت تحصيلي را نشان مي
مسئوليت پذيري فردي ريشه روانشناختي بيشتري دارد و با مفاهيمي مانند كانون كنترل و احساس 

احتماالً اين . ده استخودكارآمدي رابطه نزديكي دارد به همين دليل با محل تولد فرد رابطه اي نشان ندا
. هاي تربيتي و دلبستگي بايد رابطه نشان بدهد كه اندازه گيري آنها جزء اين تحقيق نبوده استمتغير با سبك

هاي مدرن بيشتري نهادينه اما مسئوليت پذيري اجتماعي موردي است كه در محيط هايي كه مفاهيم وارزش
كه كساني كه در مركز به صورتي. كنداين امر را تاييد مينتايج تحقيق نيز . شودشده اند بيشتر ديده مي

. كننداند احساس مسئوليت اجتماعي بيشتري ميمتولد شده) شيراز(استان 
در واقع . اندپذيري فردي با اعتماد اجتماعي و ديگرخواهي رابطه معناداري نشان دادهاحساس مسئوليت

ت خود مسئول بداند، توانايي كنترل احساسات خود را داشته هرچه نوجوان بيشتر خود را براي كارها و وضعي
باشد و براي آينده خود هدف داشته و براي رسيدن به آن تالش كند رفتارهاي ديگرخواهانه هم بيشتر انجام 
داده و بيشتر احساس مي كند مردم قابل اعتماد بوده و مي توان به آنها تكيه كرد و از طرف ديگر اطالعات و 

نوجواناني كه بيشتر در برابر خودشان، ). 4 و 3جداول (ود را با ديگران بيشتر به اشتراك مي گذارد وسايل خ
جامعه، سرنوشت كشور، اتفاقات محلي و جهاني و محيط زيست احساس مسئوليت مي كنند نيز رفتارهاي 

يم مي شوند، اما بيشتر ديگرخواهانه بيشتري از خود نشان مي دهند و اطالعات و وسايل خود را با ديگران سه
اين افراد چون احساس مسئوليت . معتقدند كه مردم صداقت كمي دارند و ظاهر و باطنشان يكسان نيست

اجتماعي مي كنند، به مسائل منطقه اي، ملي و جهاني توجه بيشتري دارند و نياز به همكاري با ديگران را 
است، به همين دليل است كه نوجواناني كه براي همكاري و مشاركت، صداقت ضروري . احساس مي كنند

سوداي مشاركت در سر دارند در مورد رواج صداقت در بين مردم نظر دارند و البته در اين مورد نظر آنها زياد 
. مثبت نيست و معتقدند كه مردم زياد در روابط اجتماعي صادق نبوده و ظاهر و باطنشان با هم يكي نيست

انجام كار براي ديگران . ند به مردم خوش بين تر بوده و مردم را صادق تر مي داننداما كساني كه ديگرخواه تر
نياز به اعتماد به آنها دارد كسي كه معتقد است مردم ظاهر و باطنشان يكي نيست منابع زماني و مالي خود را 

.براي كمك به آنها صرف نمي كند
بديهي است كه انجام عمل .  داشته استميزان اعتماد اجتماعي با ديگرخواهي نيز رابطه مثبتي

خيرخواهانه و ديگرخواهانه گرچه به گواهي بسياري از تحقيقات گذشته ريشه در طبيعت انسان داشته و 
انسان ها نياز دارند وراي محاسبات عقالني و به هزينه خود، گاهي رفتارهاي ديگرخواهانه اي انجام دهند 

؛ 2003؛ جينتيس و همكاران، 2008، السترا و ماسيس، 2005رول، ؛ بنابو و تي1990پيليوين و چارنگ، (
اما رواج آن نياز به حداقل سطحي از اعتماداجتماعي دارد كه نتايج به دست آمده ). 2009وارنكن و تاماسلو، 
در واقع كساني كه . اين رابطه با ابعاد صراحت، صداقت و سهيم كردن مشاهده شده است. آن را تأييد مي كند
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رخواه ترند در بيان احساسات و نظرات خود صراحت بيشتري داشته و اطالعات و وسايل خود را بيشتر به ديگ
بيشتر . صراحت بيشتر در روابط اجتماعي شايد از نظر فرهنگ عمومي مطلوب نباشد. اشتراك مي گذارند

اما . را در نظر نگيرندمردم دوست دارند ديگران از ايشان تعريف كرده و اشتباهات و مشكالت رفتاري شان 
. نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كساني كه ديگرخواه ترند معموالً صراحت بيشتري در روابط اجتماعي دارند

.شايد بتوان صراحت بيشتر در روابط اجتماعي را نوعي ديگرخواهي اخالقي دانست
ا محققان به اين موضوع اهميت ديگرخواهي و رفتار نوع دوستانه براي جامعه مدرن بسيار اهميت دارد، ام

با توجه به ارتباط . زيادي نداده اند و تحقيقات در مورد ديگرخواهي و متغيرهاي مرتبط با آن بسيار كم است
ديگرخواهي و اعتماد اجتماعي و همچنين اعتماد به گروه هاي اجتماعي به نظر مي رسد در بررسي پيامدهاي 

 اهميت زيادي در بهروزي و احساس آرامش رواني بخصوص در شرايط اعتماد مي توان بر اين نوع رفتار كه
به عالوه از آنجا كه ديگرخواهي در صورت تقويت اعتماد اجتماعي را نيز . سخت اجتماعي دارد تكيه كرد

.تقويت مي كند مي توان به عنوان يك وسيله افزايش اعتماد اجتماعي به آن نگاه كرد
 متغير بسيار مهمي در ايجاد موفقيت فردي و احساس خودكارآمدي مسئوليت پذيري فردي و اجتماعي

در واقع احساس مسئوليت فردي يك پايه روانشناختي . است و ارتباط معناداري با اعتماد و ديگرخواهي دارد
براي موفقيت و احساس مسئوليت اجتماعي پايه رفتار ديگرخواهانه و سهيم كردن ديگران در منابع، محسوب 

از آنجا كه مي توان مسئوليت پذيري را در دوره نوجواني ايجاد كرد و ارتقاء داد بايد، مسئولين . مي شود
متخصصان كشورهاي ديگر از محمل ورزش براي . آموزشي جامعه به اين مهم توجه بيشتري داشته باشند

 جامعه بر مي ارتقاي مسئوليت پذيري فردي و اجتماعي استفاده كرده و نوجوانان مشكل دار را به آغوش
با توجه به سرمايه گذاري كشور روي ورزش و مسائل فرهنگي در سالهاي اخير، مي توان بخشي از . گردانند

استفاده از اين منابع براي افزايش مسئوليت پذيري مي تواند نه . منابع را به اجراي اين برنامه ها تخصيص داد
 را افزايش دهد، بلكه در سطح كالن جامعه جرايم را )كه موضوع اين تحقيق است(تنها رفتار ديگرخواهانه 

كاهش دهد و هزينه هاي برخورد با مسائل و مشكالت ) حداقل بخشي كه تحت تأثير اين متغير است(
زيرا افراد جامعه با احساس مسئوليت پذيري اجتماعي خود همه ي بار را به دوش . اجتماعي را كمتر كند

.اخت و خود با همكاري با يكديگر براي حل مشكل خواهند كوشيدمسئولين رسمي كشور نخواهند اند

فهرست منابعفهرست منابعفهرست منابعفهرست منابع
بررسي اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين "). 1384. (و زاهدي، محمد جواد. اجاقلو، سجاد
.92-125. ، دوره ششم، صصمجله جامعه شناسي ايران". ساكنان شهر زنجان

، جامعه شناسي كاربردي".اي جنسيتي در رفتارهاي نوعدوستانه تفاوت ه"). 1388. (احمدي، سيروس
.23-36. ، صص35 ، شماره سوم، پياپي 20جلد 

رابطه بين اعتماد بين فردي ، خودكارآمدي، "). 1387. (اكبري، محمد؛ گلپرور، محسن و كامكار، منوچهر
، انش و پژوهش در روانشناسيد".پايبندي مذهبي و بخشش با باورهاي دنياي عادالنه توزيعي و رويه اي

.53-80. ، صص36 و 35شماره 
مسئوليت پذيري اجتماعي در برنامه درسي كنوني "). 1379. (سبحاني نژاد، مهدي؛ فردانش، هاشم

.95-114. ، صص1، شماره 4، دوره مدرس".مدارس ابتدايي ايران
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 موثر در اعتماد سياسي، عوامل"). 1387. (طالبي، ابوتراب؛ حيدري، سيامك؛ فاطمي نيا، سياوش
. ، سال سوم، شماره چهارم، صصپژوهشنامه علوم سياسي، "پيمايشي ميان دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف

208-179.
فصلنامه رفاه . "عوامل موثر بر شكل گيري اعتماد اجتماعي دانشجويان"). 1384. (عباس زاده، محمد

.267-291. ، ص15، سال چهارم، شماره اجتماعي
بررسي ميزان اعتماد اجتماعي و عوامل موثر بر آن در بين دانشجويان "). 1386. (ديمي، مهديق

.325- 356. ، صص53، شماره پژوهشنامه علوم انساني".دانشگاههاي زنجان
تبيين نقش : ارتقاي اعتماد عمومي و دموكراسي الكترونيكي"). 1387. (قلي پور، آرين؛ پيران نژاد، علي

.219-256.صص) 56پياپي  (1، سال دوازدهم، شمارهفصلنامه مدرس علوم انساني".يكدولت الكترون
بررسي ميزان اعتماد اجتماعي مردم به پليس و عوامل "). 1388. (كامران، فريدون؛ احمديان، اسالم

.19-40. ، سال دوم، شماره چهارم، صصپژوهش اجتماعي. "مرتبط با آن در استان ايالم
عوامل موثر بر اعتماد اجتماعي دانشجويان "). 1388. (يرضا؛ شيرعلي، اسماعيلمحسني تبريزي، عل

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش ".مورد پژوهي دانشگاههاي كشور آلمان: ايراني خارج از كشور
.151-176. ، ص52، شماره عالي

ررسي بي تفاوتي و نوع ب"). 1386. (كالنتري، صمد؛ اديبي، مهدي؛ رباني، رسول؛ احمدي، سيروس
.27-35. ، صص22، سال چهاردهم، شماره دانشور رفتار، "دوستي در جامعه شهري ايران و عوامل موثر بر آن

.نشر ني: ترجمه منوچهر صبوري، تهران. بنيادهاي نظريه اجتماعي). 1377. (كلمن، جيمز
ابطه اعتماد اجتماعي و احساس  بررسي ر"). 1386. (گروسي، سعيده؛ ميرزايي، جالل؛ شاهرخي، احسان

.27-39. ، سال نهم، شماره دوم، صصفصلنامه دانش انتظامي".امنيت
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مطالعه رابطه استفاده از اينترنت و مسئوليت پذيري اجتماعي جوانانمطالعه رابطه استفاده از اينترنت و مسئوليت پذيري اجتماعي جوانانمطالعه رابطه استفاده از اينترنت و مسئوليت پذيري اجتماعي جوانانمطالعه رابطه استفاده از اينترنت و مسئوليت پذيري اجتماعي جوانان
 شهر شيراز شهر شيراز شهر شيراز شهر شيراز2222موزان مركز آموزشي فرزانگانموزان مركز آموزشي فرزانگانموزان مركز آموزشي فرزانگانموزان مركز آموزشي فرزانگانآدانش دانش دانش دانش : : : : نمونه موردينمونه موردينمونه موردينمونه موردي

1دكترحليمه عنايت

2فاطمه قاسمي تيتكان

چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
هدف از اين مطالعه بررسي رابطه استفاده از اينترنت و مسئوليت پذيري جوانان در ميان دانش آموزان دختر مركز 

چارچوب نظري اين تحقيق براساس نظريه رسانه . شهر شيراز مي باشد) استعدادهاي درخشان(2آموزشي فرزانگان
آموزان مركز  نفر از دانش202روش اين تحقيق پيمايش بوده و جمعيت نمونه آن . باشدهان ميمارشال مك لو

از تكنيك پرسشنامه براي جمع آوري اطالعات استفاده شده و اعتبار آن به روش . باشد شهر شيراز مي2فرزانگان 
ها با استفاده از نرم افزار ل دادهتجزيه و تحلي. صوري و پايايي آن به كمك آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت

spssدرصد از پاسخگويان مسئوليت پذيري در حد 8/66دهد كه نتايج به دست آمده نشان مي.  صورت گرفت 
همچنين در اين مطالعه رابطه بين استفاده اطالعاتي . اند درصد درحد پايين داشته8,9درصددرحد باالو24,3متوسط 

و بين شغل . ينترنت با مسئوليت پذيري دانش آموزان رابطه معني داري وجود داشتاز اينترنت و نگرش نسبت به ا
پدر و مادر، تحصيالت پدر و مادر، رشته تحصيلي، تعداد فرزندان، موقعيت فرد از نظر سني بين خواهران و برادران و 

.استفاده تفريحي از اينترنت رابطه معناداري مشاهده نشد
آموز واستعدادهاي درخشانسئوليت پذيري اجتماعي، دانش اينترنت، م::::واژگان كليديواژگان كليديواژگان كليديواژگان كليدي

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

كند، اين فرايند در دوران اوليه زندگي كودك در كودك از بدو تولد مراحل جامعه پذيري را آغاز مي
پذيرد و در دوران نوجواني و جواني نقش خانواده اتفاق مي افتد ولي به تدريج از منابع ديگر نيز تأثير مي

).3،2000برمن( شود كمرنگ تر ميخانواده 

پذيري درازمدت بزرگساالن، بطور گسترده، پذيري اولية كودكان و جامعهها در جامعهامروزه، نقش رسانه
كوايل، هنوز اثبات ماهوي موضوع، تقريباً غير ممكن است؛ مورد قبول قرار گرفته است؛ هرچند به عقيده مك

درنگ، با ساير تأثيرات ناشي از محيط اجتماعي و خانواده، ها بيرسانهزيرا از يك طرف، هرتأثيري از سوي 
هاي كنترل ها، در سياستبا وجود اين، برخي فرضيات اساسي دربارة اثرات بالقوة رسانه. آميزددرهم مي

ها، انههاي خود رسانه و هنجارها و انتظارات والدين در رابطه با استفاده كودكان از رسگيريها، تصميمرسانه
).393: 1385مك كوايل،( د شونمتجلي مي

دانشيار بخش جامعه شناسي و رئيس مركز مطالعات اجتماعي زنان دانشگاه شيراز- 1
لعات زنان دانشگاه شيرازكارشناس ارشد مطا- 2

3 Berman
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رفتاربرمؤثرعواملشناساييباجزآنرشدوتقويتكهاستسالمانسانهايشاخصازمسئوالنهرفتار
آموزد و مسئوليت پذيري هاي اجتماعي را ميفرد طي جامعه پذيري رفتار. بودنخواهدپذيرامكانمسئوالنه

براساس نظر هايبرت وسايل ارتباط جمعي نقش بسيار مهمي در ارائه و شكل گيري . باشدنيز مستثنا نمي
بسياري . عقايد و همچنين آشنا ساختن ما با دنيايي كه امكان آن را به نوع ديگري نداريم، ايفا مي كند

 مشاهده هستند، اين آثار نه تنها مستقيم و فوري قابل: دريافته اند كه رسانه ها آثاري مهم و فراگيرنده دارند
 ).22: 1372اعرابي، (بلكه عميقاً بر تاريخ بشريت نيز تأثير گذشته اند 

ميدارند،جواننسلرفتارهايبهدادنشكلدركهعميقيوگستردهتأثيرلحاظبهگروهيهايرسانه
هايمسئوليتيايفاوپذيرشدرك،بهرانسلاينها،مسئوليتگونهاينتأييدوآفرينيارزشباتوانند

و به صورت يك عامل مؤثر در دگرگوني نگرش ها و  ) ).2007، 1بالسترو(دهند سوقاجتماعيوشخصي
). 1388ساعي، (رفتارهاي نسل جديد عمل مي كنند 

اي بر اين عقيده هستند كه ارتباطات رودررو بسيار مناسب تر و موثر تر از ارتباطات مجازي است عده
ارتباطات بين فردي به واسطه كامپيوتر « اما والتر اعتقاد دارد كه؛ .  افراد بيشتر استوتأثيرگذاري آن بر

شود، ميزان سرعت اي نسبت به ارتباطات رودررو ندارد و آنچه موجب برخي تفاوت ها ميتفاوت برجسته
و بهترين شكل ترين از اين منظر ارتباطات رودررو مناسب. انتقال اطالعات در اين دو نوع از ارتباط است

بندورا و والترز نيز ). 1992، 2والتر(» ترين شكل ارتباطات باشندارتباطات نيستند، بلكه شايد سريع
معتقدندكه امروزه وسايل ارتباط جمعي به علت زمان زيادي كه بيشتر جوانان به تماشاي آنها اختصاص 

اين الگوها نقش بسيار مهمي در . ي هستنددهند منبع بسيار موثر و مهم در ارايه الگوهاي رفتار اجتماعمي
).1964بندورا و والترز، (شكل دادن رفتار و تغيير هنجارهاي اجتماعي و نوع رفتار دارند

ظرفيت (هاي انساندر نظريه بندورا به علت تأكيد بر رابطه متقابل بين فرد، و محيط و با توجه به ظرفيت
ديگران بينديشد و ارزيابي كند و سپس با توجه به حق انتخابي تواند در مورد رفتار ، فرد مي)هاي شناختي

شدن هنجارها توسط پذيري و درونيچراكه در جريان جامعه. كه دارد براي اطرافيانش رضايتمندي ايجاد كند
).403-422: 2007بتز، (دهد فرد، فرد نسبت به ديگران تعهد نشان مي

ازجهانمردمدرصد2010،7/28سالدراينترنتهانيجآمارسايتمعتبرآماريهايبرآوردمطابق
كهكنندمياستفادهاينترنتازايراندرنفر33200000سايتاينآمارطبق وكنندمياستفادهاينترنت

5/52 (رشدميزانبيشترينميانهخاورمنطقهدرايرانكشور. شودميشاملراايرانازجمعيتدرصد2/43
.3)2010،اينترنتجهانيآمارسايت (دهدمينشان2000سالبهنسبترا) درصد

1 Ballestero
2 Walther
3. www.internetworldstats.com
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كاربرانتعدادبيشتريندهندمينشان) 1376،1381،1384 (جوانانمليسازمانمطالعاتنتايج
بهروجوانانمياندراخيرهايسالطياينترنتازاستفادهميزانودهندميتشكيلجوانانرااينترنتي
هاي مختلف زندگي بنابراين توجه به تاثير اينترنت بر جنبه).18 :1386، سرشتپاك (استبودهافزايش

در اين مقاله برآنيم كه تأثير اين رسانه را بر مسئوليت پذيري . باشدنوجوانان و جوانان امري ضروري مي
.شهر شيراز مورد بررسي قرار دهيم2دانش آموزان دختر مركزآموزشي فرزانگان 

پيشينپيشينپيشينپيشينمروري بر تحقيقات مروري بر تحقيقات مروري بر تحقيقات مروري بر تحقيقات 

ثير اينترنت بر برخي از ابعاد هويتي أت«تحقيقي را تحت عنوان ، )1387(شكوريو رفعت جاه 
آنهايي كه انجام دادند اين تحقيق به شيوه پيمايشي در شهر سنندج در ميان دو گروه از دختران،»اجتماعي

اين مطالعه و .انجام شده استدند كراز اينترنت استفاده مي كردند و آنهايي كه از اينترنت استفاده نمي 
و هويت قومي،هويت خانوادگيگروه مذكور به لحاظ هويت ديني،تحليل يافته ها نشان مي دهد كه ميان دو
هويت ديني ،قومي و خانوادگي و هويت شخصي در افراد گروه . هويت شخصي تفاوت معناداري وجود دارد

از قوت )كساني كه از اينترنت استفاده نمي كردند(و گروه دوم)دنهايي كه از اينترنت استفاده مي كردنآ(اول 
.كمتري برخوردار بود

آسيب شناختي اجتماعي استفاده از اينترنت "درمطالعه اي با عنوان ) 1387(پير محمدي و بني مهدي
دهد كه مينتايج تحقيق آنها نشان .  به تأثير اينترنت بر جوانان پرداختند" ساله شهركرد15-29بين افراد 

.بين ساعات و ميزان استفاده از اينترنت و ايجاد بحران هويت و انزواي اجتماعي تأثير چشمگيري وجود دارد

استفاده اعتيادي از اينترنت در بين نوجوانان و جوانان "در تحقيقي با عنوان ) 1386(معيد فر و گنجي
در اين . كننداده از اينترنت آنها اشاره مي به رابطه مسئوليت پذيري اجتماعي جوانان و استف"شهر تهران
آن دسته از افرادي كه استفاده .  درصد از پاسخگويان از مسئوليت پذيري بااليي برخوردار بودند2/60تحقيق 

كنند و از زير بار وظائف هاي خود كمتر احساس مسئوليت مياعتيادي از اينترنت دارند نسبت به مسئوليت
.كنندخود شانه خالي مي

هاي ارتباط جمعي و نقش آنها در جامعه پذيري مدني به رسانه"در تحقيقي با عنوان ) 1386(اختر شهر 
هاي كند كه كاركرد رسانهگيري مينقش رسانه ها در جامعه پذيري افراد اشاره مي كند و چنين نتيجه

.جمعي در امر جامعه پذيري كاركردي تقويتي است

"نگرش دختران به ارزش هاي سنتي و مدرن"در تحقيقي با عنوان ) 1385(هاي موحد وعباسييافته
هاي هايي مثل اينترنت، ماهواره و راديودهد كه رابطه مستقيم و معناداري بين استفاده از رسانهنشان مي

.خارجي و نگرش دختران وجود دارد
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ي آموزشي و همچنين توجه به ها عصر ارتباطات و اطالعات االكترونيكي، همراه با استفاده از تكنولوژي
پذيري تعدادي از جوانان جوامعي نظير روانشناسي افراد به خصوص جوانان باعث شده است كه امر جامعه

منادي، (اي صورت بگيرد هاي جمعي منطقهايران، كمتر توسط خانواده، نهاد آموزش و پرورش و رسانه
1384.(

 به تأثير غير "رسانه و جامعه پذيري مدني جوانان"نيز در مطالعه خود با عنوان ) 2000(مك لئود
كنند بر جامعه پذيري آنها و پذيرش هنجارها مستقيم رسانه ها و اطالعاتي كه جوانان از رسانه ها دريافت مي

.توسط جوانان اشاره ميكند

،1981مطالعات ارزش هاي جهاني در سال هاي "با عنوان ) 2000(در تحقيقي كه توسط اينگلهارت 
 كشور جهان كه در 60 انجام شد به بررسي ارزش ها و باورهاي مردم "1999-2000 و 1995، 1990

 درصد جمعيت از جوامع مختلف و نژادها و فرهنگ هاي گوناگون بودند پرداخت و دريافت كه 75برگيرنده 
فناوري هاي تغييرات بزرگي در ارزش هاي مردم جهان به وقوع پيوسته كه بازتاب تغييرات اقتصادي و 

صنعتي و نقش رسانه هاي مسلط جهاني در گسترش ارزش هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي غربي است 
نشان مي دهد كه پايگاه اجتماعي جنسيت ) 2003(نتايج حاصل از مطالعه ريز و اجيك ). 2000اينگلهارت (

.بر ميزان و نحوه كاربرد رسانه ها اثرگذار است

چارچوب نظري چارچوب نظري چارچوب نظري چارچوب نظري 

ورد استفاده دراين تحقيق براي بررسي رابطه استفاده از اينترنت و مسئوليت پذيري جوانان نظريه م
استپيامرسانه"بيانبا1964سالدرلوهانمك مارشال.مي باشدلوهانمكمارشالنظريه رسانه 

هاينسبتبلكهدهد،نميرخمفاهيمياعقايدسطحدرفناورياثر"استنوشتهاو. دادتكانراجهان"
رسانهاثرترينمهملوهانمكنظربه". كندميعوضمقاومتبدونومداومطوربهرادركالگويياحسي

سبكنوعدوديدگاهازلوهانمكرسدمينظربه. گذارندمياثرماتفكرودركعادات،بركهاستاينها
زياديبخشكهاسترفتهمغزچپواسترمتفاوتهايكرهنيممتفاوتهاينقشبحثاستقبالبهتفكر
به). 393 :1381تانكارد،وسورين(استگرفتهصورت1964سالدرهارسانهدركانتشارزمانازآناز

سياست،ها،دانشگاه،مدارسكار،محلخانوادگي،روابطتوانندميهارسانهلوهانعقيدهبهكليطور
.)395، همان(دهندرقراثيرأتتحترامذهبحتيوبهداشت

چيزهاست،اينازبيشمسئلهامااست،دادهقرارثيرأتتحتهمراماكردنفكرشيوهحتيآوريفن
خالقانبشري،ايدههايفراوردهاينها،آوريفندريافت،كهبودكسياولينشايدلوهانمكوبيشترخيلي
.)70 :1384،بوستانچي(انددادهشكلتغييروكردهدگرگونراخود

ترينانتقادقابلازبنديتقسيماين. كندميتقسيمگرموسردبهراارتباطيوسايلانديشمنداين
بهرااوتفكردرمكنونسوررئاليسمنوعي،بهكهاستجمعيارتباطاتبحثدرلوهانمكانديشهجهات
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موجباتكهاستوسايليياابزارآنشاملسردارتباطيوسائلاونظربه. گذاردميظهوروبروزمنصه
ارتباطيوسيلهگفتگووبحثجلساتياسمينارمثال،عنوانبه. سازندميفراهمراانسانيبيشترمشاركت

اساسبروسانبدين. ميĤيدحساببهگرمارتباطيوسيلهيكسخنرانيآنكهحالشوند،ميتلقيسرد
كهحاليدرخواندميگرمارتباطيوسايلزمرهدرراكتابواسينمراديو،لوهانمكانديشه،طرزهمين

).45 :1375، ساروخاني(آيدميشماربهسردارتباطيوسيلهيكتلويزيون

. دنانگيزميبرمادرفرديبهمنحصرحسيادراكمحيط،دادنتغييرباهارسانه؛1لوهانمكنظراز
بارادنياماكهايشيوهدهد؛-ميتغييررامافعاليتوكردنفكرشيوهخود،نوبهبههمكسهرحسامتداد
پاره،ماانسانيتميزانمجموعهبهداردبستگيواقعدرآن،درماكنشودنياازماتجربه. كنيمميدركآن

دراربيناييمثالبرايكنند،ميخلقمابرايهارسانهكهاييافتهامتدادحقيقيپيكروآشكاربيولوژيك
).69:همان(استگرفتهقرارماتكنولوژييرأثتتحتبيشترهمهازكهمااصليحسبگيريدنظر

فرضيات تحقيقفرضيات تحقيقفرضيات تحقيقفرضيات تحقيق

.رسد بين تحصيالت پدر و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود داردبه نظر مي
.داردرسد بين تحصيالت مادر و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود به نظر مي
رسد بين موقعيت فرد از نظر سني بين خواهران و برادران و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه به نظر مي

.معنادار وجود دارد
.رسد بين تعداد خواهران و برادران و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود داردبه نظر مي
تان و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار رسد بين تعداد سال هاي گذرانده در دبيرسبه نظر مي

.وجود دارد
.رسد بين ، رشته تحصيلي و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار معنادار وجود داردبه نظر مي
.رسد بين شغل پدر و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود داردبه نظر مي
.يري اجتماعي رابطه معنادار وجود داردرسد بين شغل مادر و مسئوليت پذبه نظر مي
.رسد بين نگرش نسبت اينترنت و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود داردبه نظر مي
.رسد بين استفاده اطالعاتي از اينترنت و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود داردبه نظر مي
.ترنت و مسئوليت پذيري اجتماعي رابطه معنادار وجود داردرسد بين استفاده تفريحي از اينبه نظر مي

روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق

واحد.هاي رايج در تحقيقات كمي است، انجام گرفته استاين تحقيق با روش پيمايشي كه يكي از روش
 جامعه آماري مورد مطالعه، كليه دانش آموزان مركز آموزشي  باشدي خرد مليسطح تحل فرد وليتحل

1 Mcluhan
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 نفر است كه به دليل حجم كم جامعه آماري 220آموزان اين مركز باشد، كل دانش شيراز مي شهر2فرزانگان
باشد  نفر مي202هاي ناقص نمونه مورد مطالعه اين پژوهش تمام شماري شد كه با توجه به حذف پرسشنامه

رياضي و آموزان دختر كالس هاي اول و كالس هاي دوم تا چهارم  رشته هاي علوم تجربي و كه دانش
.گيردفيزيك را در بر مي

باشد براي سنجش مسئوليت پذيري پاسخگويان از دراين مطالعه پرسشنامه مياطالعاتآوريابزار جمع
 عامل است كه هر عامل شامل 5اين پرسشنامه شامل . استفاده شد) NEO-FFI( عاملي نئو5پرسشنامه 

و در اين تحقيق از اين عامل براي . اجتماعي استپذيري يكي از اين عوامل مسئوليت. باشدگويه مي12
در تحقيقي كه توسط روشن چسلي و همكاران براي . سنجش مسئوليت پذيري پاسخگويان استفاده شد

سنجي اين پرسشنامه انجام شد مشخص شد كه تنها عوامل روان آزردگي و هاي روانژگيبررسي وي
روشن . (باشد مي70/0ني قابل قبولي دارند يعني بزرگتر از ها، ثبات دروپذيري در تمام آزمودنيمسئوليت
گيري اندازه ) 77/0( ژوهش نيز با استفاده از آلفاي كرونباخ روايي اين پرسشنامه در اين پ). 1385چلسي، 

.شد

اي كه براي سنجش نگرش نسبت به اينترنت مورد بررسي قرار گرفت نيز با استفاده از پرسشنامه
 و مطالعات انجام شده در اين زمينه توسط محققين تنظيم شد و روايي آن به وسيله آلفاي تحقيقات پيشين

.و اعتبار آن به روش صوري سنجيده شد و مورد استفاده قرار گرفت) 72/0(كرونباخ 

هاهاهاهايافتهيافتهيافتهيافته

يمارآز روش استفاده ابا مورد آزمون قرار گرفت و spssفرضيات اين تحقيق با استفاده از نرم افزار 
. شده استمانجا)، تحليلي واريانسونيرگرس(ي  استنباطيماره ها آو)ي فراوانعيجداول توز(يفيتوص

) استعدادهاي درخشان(2با توجه به اينكه نمونه مورد مطالعه دانش آموزان دختر مركز آموزشي فرزانگان
 درصد 6/42 ميدهد كه رشته تحصيلي يافته ها نشان.  سال قراردارند17-14مي باشد همگي در گروه سني 

آموزان سال اول مي باشند كه هنوز رشته  درصد دانش2/26 درصد رياضي فيزيك و 2/31از آنها تجربي، 
2/25 درصد آزاد، 7/26 درصد از پاسخگويان كارمند، 2/29شغل پدر .  بودندتحصيلي خود را انتخاب نكرده

شغل . اند كه شغل پدرشان فرهنگي استعنوان كرده)درصد 18,9(درصد مشاغل عالي و ديگر پاسخگويان
آموزان فرزند اول خانواده  درصد دانش1/44. انددار و مابقي شاغل بوده درصد از پاسخگويان خانه55مادر 

اي با درصد از پاسخگويان داراي خانواده45. باشندبودند و مابقي آنها فرزند دوم، سوم، چهارم و پنجم مي
.باشند فرزند را دارا مي5،و 3،4اي با تند و ديگر پاسخگويان خانوادهفرزند هس2
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توزيع  پاسخگويان از نظر تحصيالت پدر،  مادر و استفاده از اينترنتتوزيع  پاسخگويان از نظر تحصيالت پدر،  مادر و استفاده از اينترنتتوزيع  پاسخگويان از نظر تحصيالت پدر،  مادر و استفاده از اينترنتتوزيع  پاسخگويان از نظر تحصيالت پدر،  مادر و استفاده از اينترنت).).).).1111((((جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره

تحصيالت مادرتحصيالت مادرتحصيالت مادرتحصيالت مادرتحصيالت پدرتحصيالت پدرتحصيالت پدرتحصيالت پدر
استفاده اطالعاتي از استفاده اطالعاتي از استفاده اطالعاتي از استفاده اطالعاتي از 

اينترنتاينترنتاينترنتاينترنت
استفاده تفريحي از استفاده تفريحي از استفاده تفريحي از استفاده تفريحي از 

اينترنتاينترنتاينترنتاينترنت

67/15
)ميانگين(

84/14
)ينميانگ(

74/3
)ساعت در هفته(

59/5
)ساعت در هفته(

ميانگين تحصيالت پدر دانش . شودها مشاهده ميميانگين تعدادي ديگر از متغير) 1(در جدول شماره
متغير ديگري كه در اين مطالعه مورد . باشد سال مي14/ 84 سال و ميانگين تحصيالت مادر 67/15اموزان 

: اده دانش آموزان از اينترنت مي باشد كه سايت ها به دو دسته تقسيم شدتوجه قرار گرفته شده نوع استف
هايي كه پاسخگو صرفاً كند و دسته دوم سايتدسته اول سايت هايي كه پاسخگو از آنها اطالعات كسب مي

يافته هاي مطالعه نشان مي دهد كه پاسخگويان به طور . كنداستفاده مي) استفاده تفريحي(براي سرگرمي
. ساعت استفاده تفريحي59/5 ساعت از اينترنت استفاده اطالعاتي دارند و 74/3سط در هفته متو

متغير وابسته در اين مطالعه ميزان مسئوليت پذيري دانش آموزان است كه درسه سطح باال، متوسط و 
. توزيع شده است2پايين دسته بندي شده و مقادير آن در جدول شماره 

 و درصد مسئوليت پذيري پاسخگويان و درصد مسئوليت پذيري پاسخگويان و درصد مسئوليت پذيري پاسخگويان و درصد مسئوليت پذيري پاسخگويانفراوانيفراوانيفراوانيفراواني).).).).2222((((جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره

درصددرصددرصددرصد فراوانيفراوانيفراوانيفراواني مسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعي

9/8 18 حد پايينحد پايينحد پايينحد پايين

8/66 135 حد متوسطحد متوسطحد متوسطحد متوسط

3/24 49 حد باالحد باالحد باالحد باال

شود كه بيشترين ميزان مسئوليت پذيري بين پاسخگويان مشاهده مي) 2(در جدول شماره همانطور كه 
 درصد 8/66باشند، داراي مسئوليت پذيري پايين مي درصد از اين پاسخگويان 9/8. باشددر حد متوسط مي

 درصد داراي 3/24پذيري متوسط كه بيشترين درصد را به خود به خود اختصاص داده است و داراي مسئوليت
.باشندمسئوليت پذيري باال مي

انس يك  و تحليل واريTهاي رگرسيون، آزمون  و آمارهspssدر اين بخش فرضيات با استفاده از نرم افزار 
.استطرفه مورد آزمون قرار گرفته

. نتايج آزمون فرضيات اول تا پنجم اين مطالعه را نشان مي دهد3جدول شماره



1390 ارديبهشت -         شيراز پذيري اجتماعي جوانان             همايش ملي مسئوليت

٩٢

نتايج آزمون رگرسيون تعداد كالس، تحصيالت پدر و مادر ، تعداد فرزندان و موقعيت فرد و نتايج آزمون رگرسيون تعداد كالس، تحصيالت پدر و مادر ، تعداد فرزندان و موقعيت فرد و نتايج آزمون رگرسيون تعداد كالس، تحصيالت پدر و مادر ، تعداد فرزندان و موقعيت فرد و نتايج آزمون رگرسيون تعداد كالس، تحصيالت پدر و مادر ، تعداد فرزندان و موقعيت فرد و ).).).).3333((((جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره
مسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعي

RR2BetaTFمتغيرهاي مستقلمتغيرهاي مستقلمتغيرهاي مستقلمتغيرهاي مستقل
Sig

))))سطح معناداريسطح معناداريسطح معناداريسطح معناداري((((
032/0001/0032/045/02/064/0كالس چندم هستيد

59/3059/0-89/1-133/001/0133/0تحصيالت پدر
706/040/0-84/0-059/0004/0059/0تحصيالت مادر

18/067/0-42/0-032/0001/0032/0فرزند چندم خانواده هستيد
526/046/0-72/0-51/0003/005/0تعداد خواهران و برادران

شود رابطه بين متغيرهاي تعداد كالس هاي گذرانده، تحصيالت پدر، تحصيالت همانطور كه مشاهده مي
مادر موقعيت فرد از نظر سني بين خواهران و برادران و تعداد فرزندان خانواده به عنوان متغير مستقل و 

ابسته با استفاده از آماره رگرسيون مورد آزمون قرار گرفته و با مسئوليت پذيري اجتماعي به عنوان متغير و
داري هيچگونه رابطه معنادار ي بين اين متغيرها با ميزان مسئوليت پذيري اجتماعي توجه به سطح معني

.پاسخگويان ديده نميشود و فرضيات فوق مورد تأييد قرار نگرفت

 و رشته تحصيلي و رشته تحصيلي و رشته تحصيلي و رشته تحصيلينتايج آزمون هاي شغل پدر و مادرنتايج آزمون هاي شغل پدر و مادرنتايج آزمون هاي شغل پدر و مادرنتايج آزمون هاي شغل پدر و مادر).).).).4444((((جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره
معني داريمعني داريمعني داريمعني داريسطح سطح سطح سطح fمقدار مقدار مقدار مقدار متغير مستقلمتغير مستقلمتغير مستقلمتغير مستقل

177/091/0شغل پدرشغل پدرشغل پدرشغل پدر

41/124/0شغل مادرشغل مادرشغل مادرشغل مادر
5/057/0رشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيليرشته تحصيلي

( و متغير وابسته) شغل پدر، شغل مادر و رشته تحصيلي(رابطه متغيرهاي مستقل ) 4(در جدول شماره
. يل واريانس مورد بررسي قرار گرفته استبا استفاده از آماره تحل) مسئوليت پذيري اجتماعي پاسخگويان
دار داري، رابطه بين اين متغيرها معنيشود با توجه به سطح معنيهمانطور كه در اين جدول مالحظه مي

.باشدنمي

نتايج آزمون هاي نگرش نسبت به اينترنت، ، استفاده اطالعاتي از اينترنت و نتايج آزمون هاي نگرش نسبت به اينترنت، ، استفاده اطالعاتي از اينترنت و نتايج آزمون هاي نگرش نسبت به اينترنت، ، استفاده اطالعاتي از اينترنت و نتايج آزمون هاي نگرش نسبت به اينترنت، ، استفاده اطالعاتي از اينترنت و ).).).).5555((((جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره
مسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعيمسئوليت پذيري اجتماعياستفاده تفريحي از اينترنت با استفاده تفريحي از اينترنت با استفاده تفريحي از اينترنت با استفاده تفريحي از اينترنت با 

BFTSigضريبضريبضريبضريبRR2Betaمتغيرهاي      مستقلمتغيرهاي      مستقلمتغيرهاي      مستقلمتغيرهاي      مستقل

از از از از نگرش نسبت به استفاده نگرش نسبت به استفاده نگرش نسبت به استفاده نگرش نسبت به استفاده 
اينترنتاينترنتاينترنتاينترنت

161/002/016/022/0307/53/202/0

215/004/021/03/0683/911/3002/0استفاده اطالعاتي از اينترنتاستفاده اطالعاتي از اينترنتاستفاده اطالعاتي از اينترنتاستفاده اطالعاتي از اينترنت

9/0-007/008/0-005/0-/006/000/0006استفاده تفريحي از اينترنتاستفاده تفريحي از اينترنتاستفاده تفريحي از اينترنتاستفاده تفريحي از اينترنت
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به منظور بررسي رابطه بين نگرش نسبت به استفاده از اينترنت و مسئوليت پذيري، استفاده اطالعاتي از 
هر (اينترنت و مسئوليت پذيري و استفاده تفريحي از اينترنت و مسئوليت پذيري از تكنيك آماري رگرسيون

 بين نگرش =16/0R همبستگي ضعيفي بر اساس نتايج حاصله. استفاده شده است) متغير به طور مجزا
دهد كه  نشان مي=026/0R2مقدار . پذيري اجتماعي وجود داردنسبت به استفاده از اينترنت و مسئوليت

متغير مستقل تأثير پاييني در تبيين تغيرات مشاهده شده در جمعيت نمونه از نظر مسئوليت پذيري آنان 
. باشدهت مثبت و رابطه مستقيم بين دو متغير ميدهد كه ج نشان مي=16/0Betaضريب . دارد

2/0) نگرش نسبت به اينترنت(دهد كه به ازاي هر واحد افزايش در متغير مستقل نشان مي=2/0Bضريب
02/0 و سطح معني داري =3/5Fمقدار . شودواحد به متغيروابسته مسئوليت پذيري جوانان افزوده مي

.باشددرصد اطمينان معنادار مي95دهد كه اين رابطه با نشان مي
 بين استفاده اطالعاتي از اينترنت و مسئوليت پذيري مشاهده =21/0Rهمچنين همبستگي ضعيفي 

تأثير پاييني در ) استفاده اطالعاتي از اينترنت(دهد كه متغير مستقل  نشان مي=04/0R2مقدار . شودمي
=21/0Betaضريب . مسئوليت پذيري جوانان داردتبيين تغيرات مشاهده شده در جمعيت نمونه از نظر 
دهد كه به ازاي هر  نشان مي=3/0Bو ضريب . دهدجهت مثبت و رابطه مستقيم بين دو متغير را نشان مي

شود و  واحد به متغير وابسته افزوده مي3/0) استفاده اطالعاتي از اينترنت(واحد افزايش در متغير مستقل
.باشددرصد معنادار مي95دهد كه اين رابطه با اطمينان  نشان مي002/0داري  و سطح معني=6/9Fمقدار 

 رابطه بين استفاده تفريحي از اينترنت و مسئوليت =9/0Sigدر متغير سوم با توجه به سطح معناداري 
ن رابطه تفاوت بي. گيردباشد و رابطه بين اين دو متغير مورد تأييد قرار نميپذيري پاسخگويان معنادار نمي

دهد كه صرفاً استفاده از اينترنت بر دانش آموزان تأثير ندارد و اين اين دو نوع استفاده از اينترنت نشان مي
استفاده بايد در جهت صحيح هدايت شود تا جوانان و نوجوانان در اين سن خاص بتوانند نهايت استفاده را از 

.ا كمتر شوداين رسانه ببرند و تاثيرات منفي اين رسانه بر آنه

گيريگيريگيريگيريبحث و نتيجهبحث و نتيجهبحث و نتيجهبحث و نتيجه
هاي به واسطه قابليت. بي ترديد اينترنت از جمله ابزارهاي تسهيل كننده فرايند جهاني شدن است

موجود در اينترنت در يك فضاي مجازي نوع جديدي از شبكه روابط ايجاد شده كه در آن افراد به اظالعات 
هاي مختلف با يكديگر به توانند در زمينهرند و ميمتنوع علمي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي دسترسي دا

پذيرش جهاني اينترنت به عنوان وسيله اي كه مردم رادر معرض مفاهيم جديد قرار مي دهد . مبادله بپردازند
.اينترنت توانسته است درنگرش ها وعقايد تغييرات اساسي ايجاد كند. اجتناب ناپذير بنظر مي رسد
نه ها استفاده مي كند و تحت تأثير دانش و فناوري و هنر و برنامه هاي گوناگون  انسان امروز كه از رسا

جهاني است، منحصر به خانواده و جامعه خود نيست بلكه جزء الينفكي از جهان بشري و مناسبات جهاني 
سازگاري ). 2000تيرني، (است كه نه فقط از خانواده و فرهنگ خود بلكه از روابط جهاني نيز تأثير مي  پذيرد

مسئوليت پذيري اجتماعي نوعي احساس عملي در به كارگيري توانايي ها و كوشش كردن براي تطابق با 
مردم است كه عدم آن قانون شكني و نپذيرفتن مسئوليت هاي اجتماعي است يا هماهنگي با قوانين 

-زام به عمل در موقعيتاجتماعي و برآورده ساختن انتظاراتي كه جامعه از فرد دارد، پس نوعي احساس الت
).1379نژاد و فرد دانش،سبحاني(هاي گوناگون به دليل تقيد نسبت به سايرين است
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بيني هاي خوش بينانه و بدبينانه ي  اطالعاتي، پيش- هاي ارتباطيدر خصوص پيامدهاي نفوذ تكنولوژي
شود و ارزش هاي ي بر جوانان ميعده اي اعتقاد دارند كه اينترنت باعث تاثيرات منف. متفاوتي ارائه شده است

دهد نتايج اين تحقيق نشان مي. كند و عده اي نظر مخالف اين گروه را دارنداجتماعي آنها را تضعيف مي
 شهر شيراز 2آموزان مركز فرزانگان دهد، در بين دانشهاي جديدي كه در فضاي سايبرنتيك رخ ميپيوند

اگر چه توانايي هاي شناختي دانش آموزان مورد . ان شده استآموزموجب مسئوليت پذيري بيشتر اين دانش
آموزش مي تواند .مطالعه و همچنين مدرسه خاص آنان مؤلفه هاي مهمي است كه بايد آنرا در نظر گرفت 

سليقه ها را تغيير دهد بة گونه اي كه نظام رفتاري شكل ديگري به خود بگيرد و الگو ها و شيوه هاي 
تحصيالت رسمي افراد و تجارب آنان به ) 1999(بر اساس نظر اينگلهارت . تحول شوندفرهنگي و اجتماعي م

نيز ) 1999(رتيج. افراد كمك مي كند كه استعداد هايشان را جهت تصميم گيري مستقل افزايش دهند
معتقد است سبك، اطالعات، دانش، مهارت و شناخت بيشتر از طريق آموزش رسمي به شخص كمك مي 

آموزش رسمي احساس عضويت در اجتماع را در فرد . هنجاري و نمادي خود را تعميم بخشدكند كه افق 
با ايجاد و . تلقين مي كند و به او اجازه مي دهد تا احساس تعلق و تعهد خود را نسبت به آن تقويت كند

.تقويت اين احساس عضويت و تعلق است كه شخص احساس تعهد عمومي به جامعه مي كند
 در اين خصوص بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه بايد به اين مسئله توجه داشته نكته اي كه

هاي تحقيق مشاهده شد همانطور كه در يافته. باشيم كه نوع و ميزان استفاده از اينترنت به چه صورت است
يحي هيچ تأثيري آموزان شد و استفاده تفراستفاده اطالعاتي از اينترنت باعث مسئوليت پذيري بيشتر دانش

گونه از دهد كه استفاده اعتيادبر آنها نداشت و در تحقيقي كه توسط معيد فر صورت گرفته است نشان مي
شود كه مسئوليت پذيري جوانان كاهش پيدا كند بنابراين استفاده صحيح از اين رسانه هم اينترنت باعث مي

.رات مثبتي را بر جوانان داشته باشدتواند تأثياز نظر ميزان و هم از نظر نوع استفاده مي
در اين تحقيق مشاهده شد كه متغيرهايي همچون شغل و تحصيالت پدر و مادر و موقعيت فرد در 

بنابراين مشاهده . خانواده از نظر سني و تعداد فرزندان خانواده هيچ تأثيري بر مسئوليت پذيري آنها ندارد
 منابع ديگر بيشتر از خانواده است و يكي از اين منابع اينترنت است كنيم كه امروزه تأثير پذيري جوانان ازمي

طبق آمارهايي كه از طرف سازمان ملي جوانان اعالم شده است جوانان در ايران . باشدكه بسيار فراگير مي
دهند بنابراين هدايت آنها به سمت استفاده صحيح از ايناكثريت كاربران اينترنتي در ايران را تشكيل مي

.تواند مثمر ثمر واقع شده و اثرات منفي اين رسانه را كاهش دهدرسانه مي

پيشنهادات تحقيقپيشنهادات تحقيقپيشنهادات تحقيقپيشنهادات تحقيق

.آموزش استفاده صحيح از اينترنت توسط نهادهاي رسمي به خصوص آموزش و پرورش

.آگاهي بخشي به والدين در خصوص نظارت بر فرزندانشان در استفاده از اينترنت

.خصوص نوجوانان و جوانان مرتبط با عاليق آنها توسط دولتهاي فارسي زبان مايجاد سايت
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.انتشارات و چاپ

، 5، دوره نشريه جهاني رسانه.  "اينترنت و هويت اجتماعي"). 1387. (و شكوري، علي. رفعت جاه، مريم
.5شماره

و اكرم . قائم مقامي، بهاره. نيكخواه، اكبر. فرد، مهديهعطري. شعيري، محمدرضا. رسولروشن چسلي، 
. ")NEO-FFI(» عاملي نئو5پرسشنامه شخصيتي « سنجي هاي روانژگيبررسي وي"). 1385(رادرحيمي

.16، سال سيزدهم، دوره جديد، شمارهپژوهشي دانشگاه شاهدماهنامه علمي
انتشارات اطالعات : تهران. جامعه شناسي ارتباطات). 1375(ساروخاني، باقر 
. "نقش رسانه ها در انتقال ارزشها و پديده شكاف هنجاري و ارزشي نسل ها"). 1388. (ساعي، منصور

.سايت مركز تحقيقات و مطالعات رسانه اي همشهري
[On line].<http: /hccmr.com. 

مسئوليت پذيري اجتماعي در برنامه درسي كنوني ").1379. (و فرد دانش، هاشم. ژاد، مهدينسبحاني
.، بهار1، شماره 4، دوره مدرس. "دوره ابتدايي ايران

مطالعه پديده استفاده اعتيادي از اينترنت در بين نوجوانان و "). 1386. (و گنجي، احمد. معيد فر، سعيد
.4، شماره مجله جهاني رسانه. "شهر تهران) 15-25(جوانان 
دفتر مطالعات و توسعه : تهران.  ترجمه پرويز اجاللي.نظريه ارتباطات جمعي). 1385. (نيسكوايل، دمك
.سازمان ها

:در سايت. "منابع جامعه پذيري جوانان ايراني"). 1384. (منادي، مرتضي
[On line]. <http:sdid.ir

و نگرش دختران به بررسي رابطه جامعه پذيري "). 1385. (و عباسي شوازي، محمد تقي. مجيدموحد،
.1، شماره 4، سالمطالعات زنان. "شخصي دو جنس پيش از ازدواجش بينارزشهاي سنتي و مدرن در زمينه

.نشر رايزن:  تهران.مباني جامعه شناسي). 1369. (نيك گهر، عبدالحسين
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ك مدل مفهوميك مدل مفهوميك مدل مفهوميك مدل مفهوميبه سوي ارائه يبه سوي ارائه يبه سوي ارائه يبه سوي ارائه ي: : : : مسئوليت پذيري اجتماعي جوانان مسئوليت پذيري اجتماعي جوانان مسئوليت پذيري اجتماعي جوانان مسئوليت پذيري اجتماعي جوانان 

1111دكتر اسفنديار غفاري نسب دكتر اسفنديار غفاري نسب دكتر اسفنديار غفاري نسب دكتر اسفنديار غفاري نسب 

: : : : چكيده چكيده چكيده چكيده 
در اين مقاله به بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر گسترش عدم مسئوليت پذيري و بي تفاوتي در جوامع 

ابتداي دوران مدرن  ناشي از حاكم شدن تفكر اين عدم مسئوليت پذيري در. معاصر، بويژه در ميان جوانان پرداخته است
سپس به . قل گراي روشنگري بود كه اولويت را به فرد و عالئق او مي داد و گرايش به نوعي اخالق فايده گرايانه داشتع

نقد و بررسي ديدگاه انديشمنداني همچون فرويد پرداخته مي شود كه با تأكيد بر ابعاد زيستي انسان، زمينه را براي 
از اين رو، براي برون رفت از اين بن بست و تنگناي فكري بود .  كردتضعيف روحيه جمع گرايي و اخالق مسئوليت فراهم

همچنين . كه كساني مانند آدلر ديدگاه خود را بر پايه اولويت دادن به رابطه اجتماعي و تعلق اجتماعي بنيانگذاري نمودند
هاي ديني مورد بررسي مسئله مسئوليت پذيري از ديدگاه هاي مختلف از پسامدرن همچون زيگمونت باومن تا ديدگاه 

قرار مي گيرد كه هر كدام از اين ها سعي در تبيين پديده مسئوليت پذيري انسان دارند، و سپس در سطحي عيني و 
ملموس تر به بررسي ديدگاه هاي تربيتي و اجتماعي در مورد نحوه گسترش روحيه مسئوليت پذيري در بين والدين و 

 هركدام ارائه كرده اند را بررسي نموده و در نهايت ضمن جمع بندي اين ديدگاه ها جوانان پرداخته شده و راهكارهايي كه
و نظرات سعي شده كه در وهله اول علل اجتماعي و فرهنگي و فرهنگي گسترش روحيه عدم مسئوليت پذيري را بيان 

يي براي گسترش مسئوليت نموده و ضمن و بررسي و نقد آن ها مدلي در مورد علل، چگونگي مسئوليت پذيري و راهكارها
.پذيري ارائه شود
. مسئوليت پذيري، جوانان، اجتماع گرايي، اخالق، عدالت ترميمي، تعلق اجتماعي:::: كليد واژه كليد واژه كليد واژه كليد واژه

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
زندگي در شرايط فرهنگي جوامع پسامدرن كنوني همراه با تغييرات مـداوم و پـيش بينـي ناپذيراسـت، و                    

) 1995(2از اين رو، برخي از نويسندگان مانند بـوتال . ي روبرو ساخته استهمين امر انسان ها را با چالشي اساس    
معتقدند كه در دوران پسامدرن به خاطر حاكم شدن نگرش هاي نسبي گرايانه و بروز شـك و ترديـد، بـاور بـه         

).2009اُبرست،(ارزش هاي انساني و اخالقي سست گرديده  است
اين اضطراب داراي دو بعد است، نخـست،  .  مي نامد  1طرابوضعيت كنوني را دوران اض    ) 3: 1996 (3ساندل

دوم آن كـه، بافـت اخالقـي جامعـه     . ما كنترل خود را بر نيروهاي حاكم بر زنـدگي امـان را از دسـت داده ايـم      
.)1997ريچاردسون و مانستر، (پيرامون ما از هم فروپاشيده است

  ا��	د�	ر �	��� ��	��، دا��
	� ���از -1
ghafari.na@gmail.com

2 -Botella.
3 -Saundel.
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 ويژگي هاي جامعه پسامدرن و مسئوليت پذيري ويژگي هاي جامعه پسامدرن و مسئوليت پذيري ويژگي هاي جامعه پسامدرن و مسئوليت پذيري ويژگي هاي جامعه پسامدرن و مسئوليت پذيري----1111نمودار نمودار نمودار نمودار 

 برخي از انديشمندان وضع كنوني را مورد نقد شديد قرار داده اند و بروز آن را ناشـي از نـوعي فردگرايـي                     
در .  مـي نامنـد     3 بسته - در جامعه مي دانند و برخي از روان شناسان اين وضعيت را فردگرايي خود              2تك بعدي 

نخست، رويكرد محافظـه كـاران سياسـي اسـت كـه مـي        . رح شده است  hواكنش به اين شرايط دو رويكرد مط      
خواهند خالء اخالقي و معنوي دوران مدرن را با اصول مطلق و غيرقابل چون و چـرا يـا بـا اطاعـت بـي قيـد و         

 اجتمـاعي قـرار   4دوم، در قطـب مقابـل، متفكـران پـسامدرن و سـاختمندگرايان        . شرط از اقتدار برطرف كننـد     
آن هـا معتقدنـد كـه خـود انـسان      .  از خـود انـسان هـستند      5ن در پي واسازي و مركز زدايـي       اين متفكرا .دارند

محصول تغيير يابنده و چندپاره اي از نظام زبان غيرشخصي يا روابط قدرت است كه فراسوي كنترل كنشگران                  
).1997ريچاردسون و مانستر،(اجتماعي و انساني عمل مي كند

 است كه توسـط انديـشه اجتمـاعي اجتمـاع        6 بازگشت به ديدگاه آدلر      يكي از بديل هاي فردگرايي مدرن     
بـرخالف متفكرانـي كـه معتقدنـد كـه خـودِ بـسيار              ). 1996،  8، سـاندل  1993اتزيوني،  . (  ارائه شده است   7گرا

فردگراي دوران مدرن راه حل اصـلي بـراي چنـدپارگي اجتمـاعي و بـي هـدفي و بـي جهتـي افـراد در دوران                
اع گرايان معتقدند كه انسان زمينه در تاريخ و فرهنـگ دارد، اجتمـاع گرايـان عمـدتاً بـر                    پسامدرن است، اجتم  

از اين رو، مـا نـه       . اهميت مسئوليت پذيري، خير مشترك و استقالل شخصي و حقوقي انسان  تأكيد مي كنند              

1 - Anxious Age.
2 -One-sided.
3 - Self-enclosed.
4 - Constructionist.
5 -Deconstruction and de-centered.
6 -Adler.
7 - Communitarian social thought.
8 -Etzioni and Sndel.
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فـسير مـا از خيـر    جـزم گرايانـه بگـوييم كـه ت    مي توانيم از تعهدات اخالقي فرار كنيم و نه اين كه به گونه اي
. انساني تفسير نهايي و قطعي است

 عوامل مؤثر بر شكل گيري مسئوليت پذيري اجتماعي عوامل مؤثر بر شكل گيري مسئوليت پذيري اجتماعي عوامل مؤثر بر شكل گيري مسئوليت پذيري اجتماعي عوامل مؤثر بر شكل گيري مسئوليت پذيري اجتماعي----2222نمودار نمودار نمودار نمودار 

تأكيد بر خير 
مشترك

موضع انتقادي 
نسبت به سنت ها

استقاللي شخصي 
و حقوقي

تلقي انسان به 
منزله موجودي 
اجتماعي و 
فرهنگي

تأكيد بر 
مدارا

اخالق و مسئوليت 
يپذير

معتقدند كه وضع كنوني ما محصول يـك پـارادوكس     ) 6: 1992 (1متفكران اجتماع گرا همچون سلزينيك    
او معتقـد اسـت كـه جهـان بينـي و نگـرش       . است كه هم معطوف به آزادي فردي و هم معناي فرهنگي اسـت      

ي و محاسـبه    اخالقي و اجتماعي مدرن زمينه را براي آزادي هاي فردي بيـشتر، فرصـت هـاي بيـشتر و كـاراي                    
پذيري و حاكميت قانون فراهم مي كند، اما اين ها به بهاي تضعيف اهميت فرهنـگ و كـاهش تجربـه نمـادين          

.  مي شوداتفاق افتاده كه موجب حفظ واحدهاي زندگي به گونه اي ارگانيك

نقد ديدگاه فردگراي فرويد نسبت به انساننقد ديدگاه فردگراي فرويد نسبت به انساننقد ديدگاه فردگراي فرويد نسبت به انساننقد ديدگاه فردگراي فرويد نسبت به انسان
معتقـد اسـت كـه روان شناسـي     ) 1997انـستر،  م نقل شده در ريچاردسـون و  15-14: 1956 (2پروگوف

ژرفايي مدرن به گونه اي ناآگاهانه شروع به جستجوي معنا در تمدن مدرن كنوني نمود، در حـالي كـه معنـاي           
از ديدگاه پروگوف روان شناسـي فرويـد قربـاني ديـدگاه نهيليـستي شـد كـه مـي              . سنتي آن تخريب شده بود    
يل گرا و ماديگراي فرويد سبب تضعيف جـستجوي معنـا تحـت شـرايط     ديدگاه تقل. خواست آن را درمان نمايد  

ديـدگاه آن   . اما با يونگ و آدلر بود كه اين جستجوي معنا توسط روان شناسان ژرفانگر احيا گرديـد                . مدرن شد 
ديـدگاه فرويـد نـسبت بـه انـسان بـسيار       . ها نسبت به ماهيت و وجود انسان در جهـان، ديـدگاه تـازه اي بـود              

 است، به گونه اي كه او را جـداي از جامعـه و فرهنـگ در نظـر مـي گيـرد و او را محـصول شـرايط                 فردگرايانه
در اين ديدگاه قواعد اخالقي و نهادها تنها بر اين اساس مورد ارزيابي قـرار               . اجتماعي و فرهنگي تلقي نمي كند     

ان بـه گونـه اي سـاده انگارانـه     اين متفكر. مي گرفت كه تا چه اندازه تأمين كننده امنيت و شادي افراد هستند     
 عقالنـي صـرف تكيـه كنـيم يـك           3مي پنداشتند كه اگر پيشداوري ها و اقتدار را حذف كنيم، به خودخـواهي             

1 -Selzinick.
2 - Progof.
3 -Egoism.
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ديـدگاه  . انسجامي در زمينه عالئق و منافع به دست مي آيد كه سبب تـضمين عـدالت و رضـايت خواهـد شـد             
نسبت به انسان حاصل طبيعي چنين تفكري در اواخر قرن هيجـدهم و اوايـل قـرن نـوزدهم اسـت كـه                       فرويد  

متفكران روشنگري ضمن رد كـردن بـاور كهـن بـه وجـود            ). 1989،  1تايلر( روشنگري راديكال ناميده مي شود    
ه اي اساسـاً  آن ها بـه انـسان بـه شـيو    . طرحي در طبيعت، يك اخالق مبتني بر فايده گرايي صرف را پذيرفتند      

. فردگرايانه مي نگريستند و او را تا اندازه زيادي مـستقل و جـداي از جامعـه و فرهنـگ در نظـر مـي گرفتنـد                          
براساس نظر فرويد خواسته هاي اصلي انسان برآمده از فرهنگ و اخالق نيست، بلكه بخشي از ماهيـت زيـست                    

.شناختي انسان است
ازيچه نيروهاي خارجي غرايز اسـت كـه در نتيجـه، يـك ديـدگاه         براساس نظر فرويد خود تا اندازه زيادي ب       

فرويد از يـك آمـوزه انعطـاف ناپـذير در مـورد بلـوغ طرفـداري مـي كنـد، و          . فوق العاده تاريك و بدبينانه دارد   
بدينسان اين نظريه بطور ضمني پذيراي نقدهاي سلزنيك و كوشمن است كه مي گويند سرنوشت نهـايي خـودِ    

.  رويارويي با يك جهان بي تفاوت است كه متضمن بي قدرتي و بي معنايي استغيرمشاركتي مدرن

ديدگاه باومن در باره روابط اجتماعي در دوران پسامدرن كنونيديدگاه باومن در باره روابط اجتماعي در دوران پسامدرن كنونيديدگاه باومن در باره روابط اجتماعي در دوران پسامدرن كنونيديدگاه باومن در باره روابط اجتماعي در دوران پسامدرن كنوني
باومن معتقد است كه انسان از مرحله سخت و انعطاف ناپذير مدرنيتـه بـه سـوي مرحلـه سـيال مدرنيتـه              

در جامعه ماديگرا و مصرف گراي      . زياد در حال تغيير هستند    شكل هاي اجتماعي با سرعت      . حركت كرده است  
هنگامي كه روابط به ظـاهر قـانع كننـده    . امروز روابط به سادگي استقرارمي يابند و به سرعت مصرف مي شوند    

افـراد سـعي    . زوج ها داراي روابط نيمه جدا هـستند       . تر ظهور مي كنند، به راحتي روابط پيشين رها مي شوند          
ايـن ديـدگاه بـرخالف      ). 2003 و   2001باومن،( برقراري روابط عاطفي پايدار و پيچيده پرهيز كنند        مي كنند از  

فقـدان ارزش هـا و ايـدئولوژي هـاي     . ديدگاه آدلر، بر تعهد به داشتن روابط پايدار و مستحكم تأكيد نمي كنـد            
).2007اُبرست،(ه استپايدار و فضاي ترديد و بي ثباتي منجر به بروز تجربه تهي بودن و بي معنايي شد

ديدگاه هرمنوتيك نسبت به انسان و مسئوليت هاي اوديدگاه هرمنوتيك نسبت به انسان و مسئوليت هاي اوديدگاه هرمنوتيك نسبت به انسان و مسئوليت هاي اوديدگاه هرمنوتيك نسبت به انسان و مسئوليت هاي او
جهت گيري اين شيوه تفكر بـه سـمتي         . فالسفه هرمنوتيك تحت تأثير ديدگاه هايدگر و گادامر قرار دارند         

اين ديدگاه معتقد اسـت كـه انـسان هـا در درون زيـست جهـان                . است كه انطباق بيشتري با انديشه آدلر دارد       
ويژگي متمايز انـسان ايـن اسـت        . انسان ها قادر به نقد زندگي خود هستند       . ماعي آشنايي زندگي مي كنند    اجت

 تـأملي  -انسان ها درگير نظم باالتر، ارزيابي مبتني بـر خـود  . كه صرفاً به ترجيحات و تمايالت خود نمي پردازد        
نگي و كيفيت هاي اخالقي زنـدگي       جستجوي براي امور مطلوب و خير فره      . بيشتر و معيارهاي اخالقي هستند    
.انسان موجودي است كه  كه همواره در حال شدن و رخ دادن است. بخشي جدايي ناپذير از انسان است

رويكرد ديدگاه اجتماعي به مسئوليت اجتماعي رويكرد ديدگاه اجتماعي به مسئوليت اجتماعي رويكرد ديدگاه اجتماعي به مسئوليت اجتماعي رويكرد ديدگاه اجتماعي به مسئوليت اجتماعي 
ايـن ديـدگاه    . ديدگاه اجتماع گراي موضعي اخالقي در مورد كنش ها، تعهدات و مسئوليت اجتماعي دارد             

 است كه در جامعه پسامدرن به خاطر فقدان بنيان ها و فقدان حقيقت مطلق، اخالق شخصي مطرح مـي         بر آن 
اين ديدگاه  به يك جهان بيني انسان محـور          .در اين ديدگاه بر مسئوليت پذيري اجتماعي تأكيد مي شود         . شود

1 -Taylor.
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جه مي شود كه هم به لحـاظ  به شيوه هايي از انجام امور تو    . به جاي جهان بيني سازمان محور اولويت مي دهد        
ايـن ديـدگاه بـا روان شناسـي         . اجتماعي مسئوليت پذير باشد و هم به رعايت معيارهاي اخالقي متعهـد باشـد             

بهزيـستي فـردي جـداي از       . مثبت موافق است كه يك ديدگاه ارزش محورانـه از زنـدگي را مطـرح مـي كنـد                  
 بواسـطه تعلـق اجتمـاعي صـورت مـي گيـرد كـه        تحقق بهداشت رواني.داندبهزيستي ديگران تحقق پذير نمي    

. ميان رفتار اجتماعي گروه و بهداشت رواني رابطـه وجـود دارد           . متضمن بيشترين  ارتباط را با افراد ديگر است        
اجتمـاع  به نظر پيروان مكتب آدلر ميان مفهوم تعلق اجتماعي و اصول روان شناسي مثبت گـرا كـه رويكـردي       

).2006، ليك و ليك، 2006گياكالون و تامپسون،( اردگرايانه دارد، رابطه وجود د

ديدگاه ويگوتسكي در مورد اهميت روابط اجتماعي ديدگاه ويگوتسكي در مورد اهميت روابط اجتماعي ديدگاه ويگوتسكي در مورد اهميت روابط اجتماعي ديدگاه ويگوتسكي در مورد اهميت روابط اجتماعي 
كلوب در زمينه يادگيري بـه      .ويگوتسكي معتقد است كه آگاهي از طريق تعامل ميان افراد شكل مي گيرد            

تـه از مواضـع گونـاگون       توصيف شيوه اي مي پردازد كه در آن يادگيري مستلزم ادغـام معنـايي مـسئله برگرف                
براي كساني كه درگير در يك گفتگو هستند، سئواالت گفتگو مستلزم ادغام اصالحات جديـد و        . مشاركت است 

از ديـدگاه ويگوتـسكي   . توسعه مفاهيمي است كه موجد فهم جديد و امكانات جديدي براي عمل متفاوت است            
 هاي اجتماعي به كار گرفتـه مـي شـود، ابـزاري             زباني كه در گروه   . درك جهان از طريق زبان صورت مي گيرد       

براي يادگيري مفاهيم جديد است كه به افراد امكان تنظيم رفتار و حل مـسائل و توسـعه مفـاهيم جديـد مـي       
دسترسي افراد به مفاهيم جديد امكان حل مـسائل جديـد و تجربـه     . دهد كه اين باعث رشد شخصي مي گردد       
كنش هايي كه افراد را به منزلـه افـرادي مـسئول و مـستقل مـي              .  دهد عامل بودن در تصميم گيري ها را مي       

بدينسان به افراد امكان يادگيري مفاهيم مرتبط با مسئوليت پـذيري       . شناسد، بنيان در همكاري اجتماعي دارد     
ويگوتسكي معتقد است كه روابط اساساً هنگامي مطلوب است كه فرد نتواند به گونـه اي      . اجتماعي را  مي دهد    

امـا  .از اين رو، براي افراد بهتر اسـت كـه بـه سـاختن، ايجـادكردن و تـرميم روابـط بپردازنـد                      . ردي عمل كند  ف
از ايـن   . ويگوتسكي به امر اجتماعي اولويت مي دهد و معتقد است كه هويت افراد حاصل كنش اجتماعي است                

است، و نـه تحقـق اهـداف        )دنطقه تقريبي رش  (رو، فعاليت هاي ترميمي هدفشان ايجاد محيطي براي يادگيري          
ايجاد، ساختن و اصالح روابط اجتماعي نمايانگر فرايندي است كه حاصل مـشاركت در محـيط يـادگيري     .فردي

در زمينه و محيط اجتماعي كنوني كه تقدم به ارائه و فراهم آوردن فرصت هـا بـراي افـراد داده                     . ترميمي است 
.  ستلزم آن است كه محيط يادگيري بر وظايف تأكيد كنـد         مي شود، يادگيري مبتني بر رابطه در همه سطوح م         

بايد بر چگونگي حل تضاد، ايجاد فهم، افزايش احترام متقابل، پذيرش تفاوت، تجربه تعهد بـه فراينـد انـصاف و                 
ويگوتـسكي و جـرگن معتقدنـد كـه         . برابري و حفظ مسئوليت شخصي و محاسبه پذيري كنش ها تأكيد نمود           

در سنت يادگيري مبتني بـر فردگرايـي،        . ابط در سنت هاي اجتماعي تجسم مي يابد       شناخت جهان بواسطه رو   
در سـنت يـادگيري مبتنـي بـر رابطـه بـه             . دانش آموزان ياد مي گيرند كه در جستجوي بي همتا بودن باشند           

ويگوتـسكي  . روابط تقدم داده مي شود، و افراد نحوه ارتباط، شمول و مـسئوليت اجتمـاعي را فـرا مـي گيرنـد                     
، 1986ويگوتـسكي، (معتقد است كه يادگيري مستلزم در نظرگرفتن رابطه ميان فرد و فرهنگ و جامعـه اسـت         

).1999جرگن،
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ديدگاه آدلر در مورد تعلق اجتماعي و مسئوليت اجتماعي ديدگاه آدلر در مورد تعلق اجتماعي و مسئوليت اجتماعي ديدگاه آدلر در مورد تعلق اجتماعي و مسئوليت اجتماعي ديدگاه آدلر در مورد تعلق اجتماعي و مسئوليت اجتماعي 
تعلق اجتماعي به معناي احساس تعلق به ديگران و اجتماع همراه با ميل به كمك بـه بهزيـستي ديگـران                     

همدلي با ديگران به معناي ديدن با چشم ديگـران، شـنيدن از گـوش ديگـران و       . همدلي با آنان است   به منزله   
نگرش اجتماع گرا به معناي اولويت دادن به منفعـت و رفـاه ديگـران بـر              .  احساس نمودن با قلب ديگران است     

ق اجتمـاعي بايـد توسـط       تعلـ . آدلر تعلق اجتماعي را جزيي از قابليت ذاتي انسان مي داند          . فايده شخصي است  
پرستاران اوليه كودك برانگيخته شود، و به صورت يك توانايي براي همكاري با ديگران درآيد و بـه همزيـستي                    

. مشترك كمك نمايد
تعلق اجتماعي بـه منزلـه   . درك تعلق اجتماعي در نهايت تبديل به دركي از تعلق به كل انسانيت مي شود      

مـي يابنـد، از ايـن رو،    ه افراد از طريق آن خود را مي شناسـند و هويـت  گسترده شدن حلقه اجتماعي است ك
احساس پيوند اجتماعي و انجام عمل نيك نسبت به افرادي است كه انسان نـسبت بـه آن هـا احـساس تعلـق                        

در صورتي كه فرد عضو يـك گـروه، اهـداف ضـد اجتمـاعي را        . اجتماعي يا هدف مشتركي دارد، آسان تر است       
در صورتي كه تعلق اجتماعي تبديل به بخشي جـدايي ناپـذير از       .  فاقد حس تعلق اجتماعي است     دنبال كند، او  

تعلق اجتماعي بـه منزلـه مـسئوليت     . سبك زندگي فرد بشود، افق زندگي آن فرد معادل افق انسانيت مي شود            
.اجتماعي نه تنها انسان ها، بلكه بايد كل موجودات زنده و غيرزنده را نيز در برگيرد

. فهوم تعلـق اجتمـاعي بخـشي از مـسئوليت پـذيري اجتمـاعي اسـت و بايـد قلمـرو آن گـسترش يابـد                     م
ريچـارد سـون و   . ريچاردسون تعلق اجتماعي را به منزله مشاركت اجتماعي افراد در اجتماع انـساني مـي دانـد                

 خيرمـشترك   مانستر معتقدند كه جامعه مدني باعث پذيرش مسئوليت پذيري فعال نسبت به يكديگر و تعميق              
مسئوليت پذيري فعال در برابر افول عواطف در جامعه معاصر، غلبه ماترياليسم، چندپارگي و تهي               . جامعه است 

تقويت جامعـه مـدني باعـث مـسئوليت پـذيري           . بودگي و فقدان پيوستگي اجتماعي و نظاير آن قرار مي گيرد          
منيـت اجتمـاعي، رفـاه اجتمـاعي و آمـوزش      ا( افراد در برابر بهزيستي خود و ديگران  ونهـادي هـاي عمـومي         

).1991،موساك،2003، مانستر و همكارانش، 1956،آنسبشر و آنسبشر، 1981كراندل، ) (همگاني است

رويكرد اخالقي به مسئوليت رويكرد اخالقي به مسئوليت رويكرد اخالقي به مسئوليت رويكرد اخالقي به مسئوليت 
ايده مسئوليت پذيري به دانشمندان الهيـات امكـان ادغـام عقالنيـت هنجارهـاي گونـاگون بـراي تبيـين                     

از نظر ديني ارائه يك تبيين دقيق از مـسئوليت  .ماعات اخالقي و واقعيات را مي دهد پيچيدگي وضعيت ها، اجت   
فراهم آورنده شيوه اي براي صحبت در باره عملكرد خداوند در مو رد جهان، رابطـه درسـت زنـدگي انـسان بـا                     

ل در بـاره  مي كند كه به تأمـ اخالق مسئوليت به دانشمندان ديني و پيروان اديان كمك. فعاليت خداوند است
جهت گيري زندگي در رابطه با هدف خداوند از كنش ها و روابط بپردازد كـه همـين تـشكيل  دهنـده فـضاي            

اخالق مسئوليت نگاهي چند بعدي دارد و به تركيب عقالنيت هاي متفـاوت مـي پـردازد                 . اخالقي زندگي است  
هـسته اصـلي اخـالق مـسئوليت،     . كه همين مبناي اساسي براي فهم و جهت  دادن به زندگي مسئوالنه اسـت           
مـسئوليت فـي نفـسه موضـوع يـا          .كنش ها و روابط است كه مسئول احترام و ارتقاي يكپارچگي زندگي اسـت             

ا ين شكلي از ا خـالق اسـت كـه ا حتـرام و ارتقـاي                 . هنجار ا خالقي نيست، بلكه شكلي از وجود اخالقي است         
اخالق مسئوليت، اخالقي است كـه  .زندگي مي ش ود اخالقي را با يكديگر تركيب مي كند و موجب يكپارچگي           

متفكران اخيراً بر يك تمايز ميـان مـسئوليت         . در آن ايده مسئوليت يك استعاره ريشه اي يا اصل اساسي است           
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. مسئوليت پذيري مـرتبط بـا جـواب دادن اسـت    . قائل شده اند» و مسئوليت پذيري براي» نسبت به   « پذيري  
.تعريفي اخالقي است كه ساختارها را براي انديشه اخالقي فراهم مي آورد» نسبت به« مسئوليت پذيري 

اين رويكرد مستلزم يك نگرش غير      . اخالق مسئوليت قابل تقليل به اخالق فضيلت با اخالق وظيفه نيست          
نيبوهر استدالل مـي كنـد كـه مـسئوليت پـذيري بـه              . متمايز و غيرقابل تقليل و جهت گيري در زندگي است         

) دي انتولوژيكـال ( در حالي كه اخالق ظيفـه گـرا   . مختلف از وجود به منزله اخالقي معطوف مي شود       ادراكات  
اخالق فضيلت بر الگوهاي شكل دادن به خـود و         . وجود انسان را به منزله موجوداتي محدود به وظايف مي داند          

. بهزيستي تأكيد مي كند
يعني انسان را در چارچوب الگوي تعامـل        . ي نگرد اخالق مسئوليت انسان را به منزله موجودي گفتگويي م        

يعنـي وجـود مـن مرهـون ارتبـاط بـا ديگـري        . لويناس ديدگاهي شبيه به اخالق مسئوليت دارد     . نگاه مي كند  
كارل معتقد است كه مسئوليت پذيري اطاعت از فرمان خدا است، يعني آزادي براي زندگي كه ريـشه در                   .است

. در چارچوب اخالق مسئوليت قـرار مـي گيـرد تـا در چـارچوب اخـالق تكيلـف                  فرمان خدا   . عملكرد آزاد دارد  
مسئوليت اصطالحي براي روشن كردن رابطه تشكيل دهنده ميان كنش، هويت اخالقـي و يـك امـر هنجـاري               

.است، و نگرش نسبت به فضاي اخالقي است كه من آن را هستي شناسي اخالقي مي نامم
ديگـري، فرمـان    ( القي است حتي اگر در مورد هنجارهـاي اخالقـي           مسئوليت پذيري شكلي از انديشه اخ     

برخـي ميـان مـسئوليت در       . توافقي وجود نداشـته باشـد     ) خدا، پاسخ مناسب به ديگران و كنش خدا در جهان         
بـه لحـاظ هرمنـوتيكي پـرداختن بـه مـسئله            . قبال ديگران و مسئوليت در قبال رفتارها تمايز قائل مي شـوند           

اي روشن ساختن معناي عقالنيت هايي است كه متضمن نگرش به فضاي اخالقـي زنـدگي          مسئوليت پذيري بر  
.است

ايـن معـاني   . استوارت ميل به بحث در باره  پيوند ميان تنبيه و مسئوليت و معنا براي كـنش مـي پـردازد        
. ودمسئوليت مرتبط با يك كنشگر و ارتباط ميان آن كنشگر و كنش هايي است كه بـه او نـسبت داده مـي شـ     

ماكس وبر ميان اخالق اعتقاد و اعتقاد مسئوليت تمايز قائل مي شود و اخالق مسئوليت را معطوف بـه ارزيـابي             
).1999نيبوهر،،2009شوايكر، (نتايج مي داند

مسئوليت پذيري اجتماعي جوانانمسئوليت پذيري اجتماعي جوانانمسئوليت پذيري اجتماعي جوانانمسئوليت پذيري اجتماعي جوانان
تبـديل  در مباحث سياسي و آكادميك اخير در باره تنبيه جوانان، مسئوليت پذيري به يـك مفهـوم مهـم                    

ايدئولوژي عدالت ترميمي به منزله يك هدف بديل در مورد نحوه برخورد با جرايم جوانان براهميـت     . شده است 
بدينسان مجرمان با توجه به  رفتاري كه در گذشـته داشـته انـد،    . اصالح و جبران ضرر و آسيب تأكيد مي كند      

س رهيافـت ترميمـي، بـراي مجرمـان يـا           براسـا . براي پذيرش مسئوليت رفتارشان در آينده تشويق مي شـوند         
والدين آن ها هيچ راهي وجود ندارد كه مـسئوليت شخـصي اشـان را پنهـان نماينـد، از ايـن رو، همـواره بـين          

رهيافت ترميمي يك چشم انداز مترقيانه و مثبـت اسـت كـه بـه           . رهيافت رفاهي و تنبيهي اختالف وجود دارد      
بر ديگران و توانمندسـازي آن هـا از طريـق تـأمين نيازهـاي اجتمـاعي،        افراد در فهم و ارزيابي تأثير رفتارشان        

بيشترين تنش ميان دو ديدگاه، يعني ديدگاه انتقام جويانـه و  . آموزشي و عاطفي يا رفتاري آنان كمك مي كند     
در مدل انتقام محور، جوانـان بـه خـاطر رفتـار نادرسـت اشـان سـرزنش شـده و         . ديدگاه رفاه محور وجود دارد  

در مدل رفاه محور جامعه و والدين مسئوليت رفتاركودكان را مي پذيرند و بر فرصت               . ل دانسته مي شوند   مسئو
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. هاي نامناسب و ضعيف زندگي تأكيد مي شود كه اين ها شامل فقدان آموزش و فقدان حمايـت رفـاهي اسـت                
).2008نيوبري،(عدالت ترميمي در سال هاي اخير مورد تصديق و تأييد قرار گرفته است

. دو انديشمند مهم در جنبش عدالت ترميمي مهم هستند كه يكي هوارد زهر و ديگري برايت وايت اسـت                  
بدينسان افراد كجرو تشويق مي شـوند       . زهر و برايت وايت استفاده از سرزنش را ابزاري مثبت مي داند تا منفي             
پـالويچ،  .  مجدد در جامعه تأكيد مي شودتا پذيراي اصالحات در رفتارشان باشند و به آن ها براي تغيير و ادغام      

پالويچ معتقد اسـت  . بازمور و شف استدالل مي كنند كه اجتماع نقش اساسي در انديشه و عدالت ترميمي دارد            
. كه جوانان حاشيه نشين ممكن است كه يك محروميت كامل از اجتماع هنجاري را احساس يـا تجربـه كننـد                     

بزهكار از قربانيان خود عذرخواهي كرده و آسـيبي را كـه وارد كـرده انـد                ترميم به معناي اين است كه جوانان        
ادغام مجدد يعني اين كه جوانان بزهكار دين خود را به جامعـه ادا مـي كننـد و  جـرايم خـود را            . جبران كنند 

مـسئوليت پـذيري يعنـي ايـن كـه      . كنار مي گذارند و رويه اي مبتني بر تقويت اجتماع را در پيش مي گيرنـد   
جروان و والدين شان با پيامدهاي رفتارهاي بزهكارانه و مجرمانه اشـان روبـرو مـي شـوند و مـسئوليت عـدم                        ك

در اين نوع تعريف بر پيامدها و اهميت بر عهـده گـرفتن مـسئوليت               . اجراي جرايم بيشتر را بر عهده مي گيرند       
هـاي گذشـته اشـان آشـنا مـي سـازند و             بدينسان جوانان را با نتايج ناخوشايند و زيانبـار رفتار         . تأكيد مي شود  

).2008نيوبري، (بدينگونه بر توانمندسازي جوانان براي پذيرش مسئوليت براي كنش آينده تأكيد مي شود

آموزش تعلق اجتماعي و مسئوليت پذيري اجتماعي به جوانانآموزش تعلق اجتماعي و مسئوليت پذيري اجتماعي به جوانانآموزش تعلق اجتماعي و مسئوليت پذيري اجتماعي به جوانانآموزش تعلق اجتماعي و مسئوليت پذيري اجتماعي به جوانان
 پذيري اجتماعي   از ديدگاه آدلر يكي از اهداف عمده آموزش برانگيختن تعلق اجتماعي به منزله مسئوليت             

آموزش دموكراتيك هم شامل روش هاي درمان و مشاوره در مورد بچه هـا، هـم                ) 1968(به نظر درايكرز  . است
شيوه هاي عام آموزش براي جلوگيري از بروز مسائل رفتاري در بچه ها و تـسهيل آمـوزش بهتـر بـه بچـه هـا                        

 تعييين سرنوشت، مـسئوليت پـذيري      روش هاي دموكراتيك شامل همكاري مشترك، گفتگوي دوجانبه،       . است
از ديـدگاه آدلـر سـبك       . مشترك است كه بايد در بين خانواده، مدارس و اجتماعات بطـور كلـي افـزايش يابـد                 

تربيتي والدين سبب كاهش تمركز حواس، بيش فعـالي، بـي نظمـي تقـابلي، رفتارهـاي ناهنجـار، عـدم تعلـق                       
 آدلر معتقدنـد كـه رويكـرد تربيتـي اجتمـاع گـرا والـدين و        آنابشر و آنابشر براساس ديدگاه . اجتماعي مي شود  

. معلمان، مانع از مبتالشدن بچه ها به بيماري هاي رواني، بـروز عـدم سـالمت روانـي در بزرگـسالي مـي شـود           
در جامعـه معاصـر غلبـه    . معلمان در يك جامعه اجتماع گرا امكان آموزش ارزش هاي انـسان گرايانـه را دارنـد              

اجراي روش هاي آموزشـي از بـاال بـه پـايين در      . يانه مانع از تربيت اجتماع گرايانه مي شود       ارزش هاي ماديگرا  
رهيافت هاي حل تعارض و ميانجيگري براي فعـال نمـودن و   .  جامعه پسامدرن به هيچ وجه امكان پذير نيست      

كت بچـه هـا و      افـزايش ميـزان مـشار     . افزايش مشاركت بچه ها در فرايند آموزش و حل مسائل ارائه شده است            
برنامه حـل تعـارض بـر       .  نوجوانان در فرايند حل مسائل مي تواند به حل مسئله خشونت در جامعه كمك كند              

افـراد  . مبناي ديدگاه آدلر در مورد ارزش ها  برپايه همكاري، برابري اجتماعي و احتـرام متقابـل اسـتوار اسـت                    
تعلق اجتماعي در آمـوزش والـدين       . ايش مي دهند  ميانجيگر تعلق اجتماعي خود را از طريق عملكرد مثبت افز         

، 2002اُبرسـت و اسـتوارت،   (خالصه نمي شود، بلكه مي تواند در ميان خود بچه ها نيز پرورانده و گسترش يابد     
).2000، پاپكين،1994كالرك، 
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 تعلق اجتماعي و مسئوليت پذيري تعلق اجتماعي و مسئوليت پذيري تعلق اجتماعي و مسئوليت پذيري تعلق اجتماعي و مسئوليت پذيري----3333نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره 

آموزش تعلق اجتماعي
آموزش مردم گرايي

زش ارزش هاي انسانيآمو
رويكرد تربيني اجتماع گرا
نفي آموزش از باال به پايين
نفي ارزش هاي ماديگرايانه
آموزش ارزش هاي مبتني بر 

همكاري و برابري
آموزش احترام متقابل

آموزش رهيافت هاي حل تعارض
مشاركت جوانان در فرايند حل 

مسئله
افزايش ميزان مشاركت جوانان

موزش گفتگوي مبتي بر احترام آ
متقابل

تشويق همكاري، دلسوزي و احترام 
متقابل

تأكيد بر منفعت اجتماعي
تأكيد رابطه اي بر رفتار

ويژگي هاي فرهنگ ترميمي مدرسه ويژگي هاي فرهنگ ترميمي مدرسه ويژگي هاي فرهنگ ترميمي مدرسه ويژگي هاي فرهنگ ترميمي مدرسه 
:فرهنگ ترميمي شامل مواردي مي شود كه عبارتند از

تأكيد بر احترام به ديگري تأكيد بر احترام به ديگري تأكيد بر احترام به ديگري تأكيد بر احترام به ديگري ) ) ) ) 1111
 برشناخت خود و استقالل فردي، فعاليت ترميمي اولويت را به شناخت  برخالف تأكيد سال هاي اخير
– رابطه من -)1.بوبر نوع رابطه ميان افراد را به دو دسته تقسيم مي كند. ديگران و وابستگي متقابل مي دهد

،  آن– تو، به همه انسان هاي ديگر حساس است، اما در رابطه من –فرد در رابطه من .  آن-تو، و رابطه من
 آن، –شف معتقد است كه نتيجه رابطه من. فرد صرفاً به عيني سازي عقايد قالبي نسبت به ديگران مي پردازد

فعاليت ترميمي، فراهم آورنده چارچوبي است كه افراد از طريق آن . تلقي ديگران به منزله غريبه و كجرو است
 تو، تغيير از رابطه - آن به رابطه من- طه منحركت از راب.  تو روي مي آورند– آن به رابطه من -از رابطه من

در رويكرد ترميمي، آسيب به . مبتني بر عيني سازي و عقايد قالبي به رابطه مبتني بر احترام و تحول است
يك نفر آسيب به همگان تلقي مي شود، زيرا به رغم تفاوت هاي فردي همه انسان ها داراي خصوصيات 

مسئوليت 
پذيري
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چون . ي اجتماع انساني، سبب يادگيري نحوه ارتباط با يكديگر استقائل شدن ارزش برا. مشترك هستند
انسان ها داراي خصوصيات و  واكنش هاي يكساني هستند، به افراد امكان سخن دروني را مي دهد، كه تبديل 

.به ابزار اصلي كنترل كننده رفتار انسان مي شود

تأكيد بر فرايند گفتگو و انصافتأكيد بر فرايند گفتگو و انصافتأكيد بر فرايند گفتگو و انصافتأكيد بر فرايند گفتگو و انصاف) ) ) ) 2222
ظرفيت فرد براي رعايت اخالق و مـسئوليت بـستگي بـه ميزانـي دارد كـه فـرد                    هربرت ميد معتقد است     

اين امر مستلزم توانايي گفتگوي. بتواند خود را به جاي ديگري بگذارد، و خود را از چشم او نگاه كند
باختين معتقد است كـه  .  حقيقي و رهاكردن موقعيت خود و نگريستن به جهان از منظر فرد ديگري است     

ه به صورت يكطرفه باشد، مغاير با گفتگو است، گفتگو به معنـاي ايـن اسـت كـه افـراد در رابطـه بـا                    گفتاري ك 
آرنت و استون معتقدند كه گفتگو باعث مي شود مـا حتـي در شـرايط رنـج و سـختي نيـز             . يكديگر قرار گيرند  

فـراد بتواننـد نظـرات      تصميم گيري بايد منصفانه باشد، يعنـي همـه ا         . احترام بيشتري براي ديگران قائل شويم     
شان را بيان كنند، هدف فرايند انصاف رسيدن به توافق از طريق گفتگو است كه تضمين كننده اين اسـت كـه                    

كيم و موبـورگن  . همه افراد در تصميم گيري ها نقش داشته باشند و داليل تصميم ها را فهميده و درك كنند                 
ه فرايند تصميم گيري منصفانه است، بـدون توجـه بـه            معتقدند كه هنگامي كه افراد مشاهده كنند ك       ) 1997(

).2009مكرِدي، (سود و زيان آن به سيتسم اعتماد كرده و آزادانه با آن همكاري مي كنند

تأكيد بر ساختارتأكيد بر ساختارتأكيد بر ساختارتأكيد بر ساختار) ) ) ) 3333
 واچتل و مك لود معتقدند كه رهيافت ترميمي بطور همزمان به اعمـال كنتـرل و حـداكثر حمايـت مـي                      

ايـن  . تأكيد بر رفتار نادرست به معناي تأييد و حمايت از ارزش ذاتي رفتار درست اسـت           از اين رو، عدم     . پردازد
. موضع اتوريتيتيو همه افراد را مورد احترام دانسته و مسئول رفتارشان تلقي مي كنـد         . موضعي اتوريتيتيو است  

 موضـع اقتدارگرايانـه اي      ديدگاه اتوريتيتيو به دانش آموزان اجازه رفتار نادرست را نمي دهد، اما در عين حـال               
چارچوب واچتل و مك لـود از سـوي بومرينـد در          . كه خواستار همرنگي و انطباق باشد، مورد نقد قرار مي دهد          

بومريند انواع سبك تربيتي والدين را بـه  . مطالعه كالسيك خود در باره الگوهاي والدين به كار گرفته شده است     
در مدل بومريند سبك تربيتي هم كنترل كننده        . يو تقسيم بندي مي كند    اقتدارگرايانه، اجازه دهنده و اتوريتيت    

آن ها خود را بر استدالل كالمي اسـتوار مـي سـازند، و بدينـسان بـراي درخواسـت،                 . و هم تقويت كننده است    
والدين با جهت گيري اتوريتيتيو بر ارتباط قـوي همـراه بـا مـسئوليت               . فرمان و دستور عمل ها استدالل دارند      

در محـيط آموزشـي موضـع اتوريتتيـو         . ماعي، جهت گيري معطوف به موقعيت و خود اتكايي تأكيد دارنـد           اجت
مستلزم آن است كه هريك از افراد مسئوليت خود را بپذيرند به جوانان اجازه داده مي شودكه ديـدگاه خـود را               

فعاليـت ترميمـي    . و همكاري اسـت   ويژگي اين رويكرد تأكيد بر مشاركت       . در باره آنچه اتفاق افتاده بيان دارند      
مستلزم درگيري و مشاركت خود افراد، يعني انجام امور به همراه آن ها و نه در مـورد آن هـا يـا بـراي  آن هـا       

از اين رو، هنگامي كه كاري را با همراهي و مشاركت ديگران انجام مـي               ). 129: 2001واچتل و مك لود،     (است
.ن بيرون مي رويم و جنبه هايي از ديگري را به خود مي گيريمدهيم، به گونه اي استعاري از خودما

ديدگاه رابطه اي در مورد رفتارديدگاه رابطه اي در مورد رفتارديدگاه رابطه اي در مورد رفتارديدگاه رابطه اي در مورد رفتار) ) ) ) 4444
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اين توجـه  .  يكي از شيوه هاي يادگيري اين است كه افراد به واكنش ديگران به رفتار خود توجه مي كنند         
كه آيا نحوه جامعه پـذيري آن هـا   به واكنش ديگران فراهم آورنده بازخوردي انتقادي است كه افراد بايد بدانند         

ويگوتسكي مي گويد ما در رابطه با خودمان در وضعي مـشابه بـا وضـعي    . استيرش يا غيرقابل پذيرشذقابل پ
مي گويـد در رفتـار مـسئله دار، خـود اشـخاص بـه منزلـه        ) 1989(وايت . هستيم كه ديگران در مورد ما دارند 

افراد بايد بپذيرند كه مسائل آن ها دروني براي خود آن ها يا خـود و  از اين رو، ديدگاه . مسئله تعريف مي شوند  
هنگامي كه شخص و رفتارش داراي هويت يكسان شوند، اعمال عامليت در زندگي و روابط شـان             . ديگران است 

در همه ارتباطات اجتماعي با تمايز نهادن ميان فرد و ا عمالش به فرد فرصت داده مـي شـود                    . دشوار مي گردد  
بدينسان  او به ارزيـابي پاسـخ افـراد ديگـر پرداختـه و        . به تأمل در باره نحوه واكنش و پاسخ هايش بپردازد         كه  

تأكيد رابطه اي بـر رفتـار بـه حمايـت از افـراد از طريـق           . بدينسان بازخورد واكنش ديگران را دريافت مي دارد       
رد بحث قرار مي گيرد، مـي توانـد بـه      شيوه اي كه از طريق آن مسائل افراد مو        . گفتگوي دروني كمك مي كند    

با نگريستن به مسائل به منزله مسائل به جاي تلقي افراد بـه             . گونه اي بازانديشانه به ايجاد روابط مثبت بپردازد       
بدينسان افراد با خـود بـه گونـه    . منزله مسئله، افراد مي توانند با يكديگر به شيوه اي احترام آميز  گفتگو كنند          

فرد بايد خودش را بـه گونـه        . ند كه مؤيد مسئوليت پذيري، محاسبه پذيري و پاسخگويي باشد         اي رفتار مي كن   
آدلر معتقد بـه  ).127-126: 1965آنسبشر و آنسبشر، ( اي ببيند، كه گويي دركل بزرگتري تجسم يافته است 

اجتمـاعي مفهـوم    او منفعت اجتماعي را به منزله رفاه و بهزيـستي شخـصي و              . وابستگي متقابل انسان ها است    
ايـن معيـار    . كمك به اجتماع از طريق همكاري، شفقت و احترام متقابـل صـورت مـي گيـرد                . پردازي مي كند  

منفعت اجتماعي به منزله قابليت  ذاتي سبك زندگي يك فرد تلقي مي شود كه زيربناي قابليت ذاتي تعهد بـه             
).1992آنسبشر، ( يت استآدلر طرفدار كنش معطوف به منفعت كل انسان. كمال اجتماع است

ايـن  . منفعت اجتماعي مستلزم توجه به منافع ديگران و تعلق به كـل انـسانيت از گذشـته تـا حـال اسـت          
ايـن معيـار    .ديدگاه به كيفيت متعالي اجتماع آرماني به منزله هدف تكاملي منفعت اجتماعي توجـه مـي كنـد                 

 تلقي مي شود كه زيربناي قابليت ذاتي تعهد بـه   منفعت اجتماعي به منزله قابليت  ذاتي سبك زندگي يك فرد          
آدلـر ميـان منفعـت اجتمـاعي و         .آدلر طرفدار كنش معطوف به منفعت كل انسانيت اسـت         . كمال اجتماع است  

. همه مسائل اصلي در زنـدگي معـادل مـسئله همكـاري انـسان اسـت            . مسئوليت اجتماعي تمايزي قائل نيست    
ايي كه به نفع جامعه و ديگران اسـت، نمايـانگر احـساس اجتمـاعي               استون نتيجه گيري مي كند كه همه كاره       

.است
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 فرهنگ ترميمي و مسئوليت پذيري اجتماعي  فرهنگ ترميمي و مسئوليت پذيري اجتماعي  فرهنگ ترميمي و مسئوليت پذيري اجتماعي  فرهنگ ترميمي و مسئوليت پذيري اجتماعي ----4444نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره نمودار شماره 

ــري و    ــناخت ديگ ــه ش ــت ب اولوي
وابستگي متقابل 

 تو –تأكيد بر رابطه من 
ــر خــصوصيات مــشترك   تأكيــد ب

انسان ها 
گر يادگيري نحوه ارتباط با يكدي

سخن دروني به منزله ابزار اصـلي       
كنترل رفتار انسان 

توانايي گفتگوي حقيقي 
نگريستن به جهـان از منظـر فـرد     

ديگر
احساس اجتماعي 

منفعت احترام به انسان ديگر 
اجتماعي 

تعهد به تصميم گيري منصفانه 
ــال  كمـــــ

اجتماع 

مسئوليت 
پذيري

همكاري توافق از طريق گفتگو
نقش همه افراد در تصميم گيـري      

ها
ــسئول    ــرام و م ــورد احت ــراد م اف

رفتارشان
ســبك تربيتــي كنتــرل كننــده و 

تقويت كننده
تأكيد بر تعلق اجتماعي 

نتيجه گيري نتيجه گيري نتيجه گيري نتيجه گيري 
زندگي در شرايط فرهنگي جوامع پسامدرن كنوني همراه با تغييرات مداوم و پـيش بينـي ناپـذير اسـت و                     

از جمله اين كه به خاطر حاكم شـدن نگـرش هـاي            . انسان ها را با چالش اساسي روبرو ساخته است        همين امر   
برخـي نيـز آن را   . نسبي گرايانه و بروز شك و ترديد، باور به ارزش هاي انساني و اخالقي سست گرديـده اسـت   
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 شـان از دسـت رفتـه و    دوران اضطراب ناميده اند كه در نتيجه آن، كنترل انسان بر نيروهاي حاكم بـر زنـدگي            
. بافت اخالقي جامعه از هم فروپاشيده است

نخـست، محافظـه كـاران سياسـي        . دانشمندان اجتماعي سه نوع رويكرد در قبال آن در پيش گرفتـه انـد             
رويكـرد سـوم، انديـشه      . دوم، متفكران پسامدرن هستندكه در پي واسازي و مركززدايي از انسان هستند           . است

ديدگاه اجتماع گرا موضعي اخالقي در مورد كـنش         .ت كه نوعي بازگشت به انديشه آدلر است       اجتماع گرايانه اس  
ايـن ديـدگاه يـك جهـان     . بر مسئوليت پذيري اجتماعي تأكيد مي شود      . ها،تعهدات و مسئوليت اجتماعي دارد    

جتمـاعي و  هم بر مسئوليت پذيري هاي ا. بيني انسان محور به جاي جهان بيني سازمان محور اولويت مي دهد    
. هم رعايت معيارهاي اخالقي تأكيد مي شود

آدلر تعلق اجتماعي را به منزله احساس تعلق به ديگران و اجتماع همراه با ميـل بـه كمـك بـه بهزيـستي                 
او . نگرش اجتماع گرا به معناي اولويت دادن به منفعت و رفاه ديگـران بـر فايـده شخـصي اسـت                 . ديگران است 

تعلق اجتماعي بـه منزلـه مـسئوليت اجتمـاع نـه تنهـا              . ز قابليت ذاتي انسان مي داند     تعلق اجتماعي را جزيي ا    
بـه منزلـه مـشاركت افـراد در اجتمـاع      . انسان ها، بلكه بايد كل موجودات زنده و غيرزنده را نيز در بر مي گيرد          

ي بودگي و فقـدان     مسئوليت پذيري فعال در برابر افول عواطف، غلبه ماترياليسم، چندپارگي و ته           . انساني است 
مسئوليت پذيري باعث افزايش امنيـت اجتمـاعي، رفـاه اجتمـاعي و            . پيوستگي در جامعه معاصر قرار مي گيرد      

.آموزش همگاني مي گردد
در مورد آموزش تعلق اجتماعي و مسئوليت پذيري جوانان بايد گفت كه از ديـدگاه آدلـر يكـي از اهـداف                      

بـه نظـر درايكـرز آمـوزش     . ه منزله مسئوليت پذيري اجتماعي اسـت    عمده آموزش برانگيختن تعلق اجتماعي ب     
دموكراتيك هم شامل روش هاي درمان و مشاوره و در مورد بچه ها و هم شيوه هـاي عـام بـراي جلـوگيري از          

روش هـاي دموكراتيـك شـامل همكـاري مـشترك،      . بروز مسائل رفتاري و تسهيل آموزش بهتر به آن ها است     
ن سرنوشت، مسئوليت پـذيري مـشترك اسـت كـه بايـد در بـين خـانواده و مـدارس و         گفتگوي دوجانبه، تعيي  

براساس ديدگاه آدلر مي توان گفت كه سبك تربيتـي والـدين سـبب كـاهش             . اجتماعات بطوركلي افزايش يابد   
از ايـن رو، رويكـرد تربيتـي    . تمركز حواس، بيش فعالي، رفتارهاي ناهنجار و عدم تعلـق اجتمـاعي شـده اسـت        

در . ع گراي والدين و معلمان، مانع از مبتال شدن بچه بـه بيمـاري هـاي روانـي در بزرگـسالي مـي شـود                   اجتما
جامعه معاصر غلبه ارزش هاي ماديگرايانه مانع از تربيت اجتماع گرايانه مي شود، در حالي كـه در يـك جامعـه        

اجـراي روش هـاي آموزشـي از    . شوداجتماع گرا غلبه ارزش هاي ماديگرايانه مانع از تربيت اجتماع گرايانه مي           
رهيافـت هـاي حـل تعـارض و         . باال به پايين در جامعه پسامدرن كنـوني بـه هـيچ وجـه امكـان پـذير نيـست                   

ايـن  . ميانجيگري براي فعال نمودن و افزايش مشاركت بچه ها در فرايند آموزش و حل مسائل ارائه شده اسـت                  
برنامه حـل تعـارض   .  مسئله خشونت در جامعه كمك كند    مشاركت بچه ها در فرايند آموزشي مي تواند به حل         

ويژگـي  . بر مبناي ديدگاه آدلر در مورد ارزش ها بر پايه همكاري، برابري اجتماعي و اخترام متقابل استوار است  
هاي فرهنگ ترميمي شامل تأكيد بر احترام به ديگري، فرايند گفتگـو و انـصاف و ديـدگاه رابطـه اي در مـورد                

.رفتار دارد
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::::تماعي اقتصادي مؤثر بر پاسخگويي سازمان هاي  مردم نهادتماعي اقتصادي مؤثر بر پاسخگويي سازمان هاي  مردم نهادتماعي اقتصادي مؤثر بر پاسخگويي سازمان هاي  مردم نهادتماعي اقتصادي مؤثر بر پاسخگويي سازمان هاي  مردم نهادبررسي عوامل اجبررسي عوامل اجبررسي عوامل اجبررسي عوامل اج
 مطالعه موردي سازمان هاي  مردم نهاد شهر سنندج مطالعه موردي سازمان هاي  مردم نهاد شهر سنندج مطالعه موردي سازمان هاي  مردم نهاد شهر سنندج مطالعه موردي سازمان هاي  مردم نهاد شهر سنندج

1عبدالعلي لهسايي زاده

2 دلير بارخدا

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
هايي جديد در حيات اجتماعي جوامع محسوب مي شوندكه رشد شتابان پديده3سازمان هاي مردم نهاد
قانعي (  و در پي مسائل ناشي از جهاني شدن و بحران دولت رفاه آغاز شده استآنها در نيمه دوم قرن بيستم

سرايي، قاسمي، (اين سازمان ها ساختارهاي نهادينه شده يادگيري و مشاركت مي باشند). 1384راد، حسيني، 
-خدمات رساني به شهروندان و همچنين مشاركت آنان در مسائل مربوط به جامعه را افزايش مي). 1381

).2007لهمن، (هندد
اكثراً معتقدند كه سازمان هاي مردم نهاد داراي نقش مثبتي در جامعه مي باشند و حتي بعضي ها 
معتقدند كه اين سازمان ها يك پيش شرط ضروري براي زنده ماندن و پيشرفت دمكراسي در كشورهاي در 

 باور به نقش مثبت اين سازمان ها ، ودر بعضي موارد مي توان گفت كه4)2006بونياراك، (حال توسعه هستند
، 6كالرك( از سوي بسياري از صاحبنظران پذيرفته شده است5در دمكراتيزاسيون به عنوان يك اصل موضوعه

فيشر معتقد است كه سازمان .  اما در طول دو دهه گذشته اين ديدگاه به چالش كشيده شده است.)1998
). 1998، 7فيشر(سازند مي توانند آن را نيز نابود كنندهاي مردم نهاد همانطور كه جامعه مدني را مي 

 بين المللي تسخير 8همچنين سازمان هاي مردم نهاد به آساني مي توانند توسط نخبگان و حمايت كنندگان
روز در حال به سازمان هاي مردم نهاد روز9در نتيجه توجه به مبحث پاسخگويي). 2007بلدينگ، (شوند 

 توسعه يك سيستم پاسخگويي براي سازمان هاي مردم نهاد تبديل به چالشي براي و چگونگي. افزايش است
).2007، 10آبراهام(محققان و مشاركت كنندگان در اين سازمان ها  شده است

كشور ما به عنوان يكي از كشورهاي در حال توسعه با مشكالت زيادي در زمينه فعاليت سازمان هاي 
 كه يكي از عمده ترين اين مشكالت مربوط به پاسخگويي سازمان ).1384يا، پيروزي ن(مردم نهاد رو برو است
آيا سازمان هاي  مردم نهاد به افزايش : باشد و اين سواالت را به وجود آورده استهاي مردم نهاد مي

مسئوليت پذيري افراد مرتبط با سازمان هاي  مردم نهاد كمك مي كنند؟ آيا اين سازمان ها باعث باال رفتن

استاد بخش جامعه شناسي دانشگاه شيراز-1
دانشگاه شيرازكارشناس ارشد جامعه شناسي-2

3- Non Governmental Organizations(NGOs)
4-Boonyarak
5- Axiomatic
6- Klark
7- Fisher
8- Donors
9- Accountability
10-Abraham



1390 ارديبهشت -         شيراز پذيري اجتماعي جوانان             همايش ملي مسئوليت

١١٣

روحيه مشاركت اعضاء مي شوند؟ تا چه حد افراد عضو، و افرادي كه به نحوي تحت تأثير فعاليت سازمان هاي  
مردم نهاد قرار دارند بر جريان امور در داخل اين سازمان ها تسلط دارند؟
دهند  مينهاد كشور را جوانان تشكيلبا توجه به اينكه درصد بااليي از افراد فعال در سازمان هاي  مردم 

توانند برروي افراد مرتبط با آنها داشته باشند از اهميت فراواني برخوردار بررسي تأثيري كه اين سازمان ها مي
متأسفانه در مورد پاسخگويي سازمان . براي بررسي اين امر توجه به مبحث پاسخگويي ضروري است. است

ذيري و مشاركت افراد مرتبط با آنها تحقيقي در هاي مردم نهاد و تأثيرات اين سازمان ها برروي مسئوليت پ
. كشور يافت نشد و اين مي تواند نشان دهنده حجم پائين كاري باشد كه در اين زمينه انجام شده است

روي پاسخگويي سازمان هاي مردم نهاد اي كه بربنابراين، اين پژوهش با بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي
گام كوچكي در راستاي بررسي ميزان پاسخگويي سازمان هاي مردم نهاد و به تبع آن تواند ميگذارندتأثير مي

. تأثير اين سازمان ها برروي ميزان مسئوليت پذيري اعضاء عضو آنها باشد

پيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيق
اي در زمينه با جستجوهاي انجام شده در اينترنت و ديگر منابع در دسترس، تحقيقات داخلي انجام شده

 سازمان هاي مردم نهاد و تأثير اين سازمان ها برروي ميزان مسئوليت پذيري اعضاء يافت نشد و پاسخگويي
پرداختند، اما در خارج از كشور در اين بيشتر تحقيقات داخلي انجام شده به مسائلي غير از اين مسائل مي

در مورد سازمان هاي  مردم در ادامه تعدادي از تحقيقات انجام شده . حوزه تحقيقات بيشتري انجام شده است
.گيردنهاد  در داخل و خارج از كشور مورد بررسي قرار مي

با توجه » هاي داوطلبانه در ايرانگونه شناسي انجمن«در مقاله اي تحت عنوان )1381(سرايي و قاسمي
ايط عمومي اند كه شررا تعيين كردهبه شرايط اجتماعي خاص همه جوامع در حال توسعه سه نوع الگوي گذار

هاي سپس با در نظر گرفتن بستر اجتماعي در حال گذر انجمن. جامعه ايران با الگوي دوم سازگار است
هاي ترويجي و هاي هيئتي، انجمن هاي توافقي، انجمنهاي نخستين، انجمنانجمن:  دسته5داوطلبانه را در 

موضوع تحقيق از روش كيفي و در برخي موارد در اين تحقيق به تناسب نياز . اندهاي منفعتي قرار دادهانجمن
از روش كمي استفاده شده است و با كمك تكنيك هاي تحقيق ميداني، شامل مصاحبه آزاد، نيمه ساختمند، 
مشاهده مشاركتي آشكار و در برخي موارد پنهان و نيز مشاهد بدون مشاركت و ساختمند، اطالعات ضروري 

طي اين تحقيقات عالوه .  انجمن حمايتي داوطلبانه پرداخته اند180سپس به بررسي . گرد آوري شده است
ها در ايران بدست آمده كه عالوه بر شرايط در هاي جديدي براي تفكيك انجمنبر مالك هاي نظري، شاخص

.دهندحال گذر اثرات حوزه اقتصادي وسياسي بر حوزه عمومي و نهادهاي مدني در جامعه ايران را نشان مي
 پاسخگويي سازمان هاي مردم نهاد، در جامعه مدني و حوزه "در تحقيقي تحت عنوان ) 2006(1لهمن
پردازد كه اگر چه در كشورهاي جهان سوم اهميت سازمان هاي مردم به بررسي اين موضوع مي"شان عمومي

ه افزايش است، نهاد در پر كردن خالء خدمات انساني كه اغلب اين كشورها فاقد آن هستند، و تعداد آنها رو ب
-  به جاي كمك به پر كردن اين فضاهاي خالي به طور فزايندهسازمان هاي مردم نهاداما در همه اين كشورها 

كند كه آيا سازمان هاي و اين سوأل را مطرح مي. انداي در خدمت ايدئولوژي شدهاي تبديل به وسايل بالقوه
اند محكوم به شكست هستند؟ يا به عبارت ديگر  شدهمردم نهاد ضرورتاً به وسيله محيطي كه در آن ساخته

1-Lehman
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باشند؟ آيا آيا به دليل اينكه سازمان هاي  مردم نهاد غيرانتخابي و غير پاسخگو هستند محكوم به شكست مي
اند غير محتمل هايي كه در وهله اول وجود آنها را ضروري ساختهفراتر رفتن آنها از محدوديت هاي نظام

توانند خالء  واقعاً ميسازمان هاي مردم نهاد ديدگاه ديالكتيكي براي بررسي اينكه آيا است؟ و به بسط يك
گيرد كه لهمن نتيجه مي. پردازداي خوب، ميدموكراتيكي را پر كنند و كمكي باشند براي رسيدن به جامعه

 هستند، اما ديدگاه هاي مدرن راديكال براي اصالح پاسخگويي در توضيح مشكالت تحقيقات تجاري مفيد
و بنا . تواند توسعه يابدبراي بررسي نقاط قوت و محدوديت سازمان هاي مردم نهاد و اصالح در حوزه مدني مي

براين اين مقاله يك ديدگاه ديالكتيكي را براي بررسي  نقشي براي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه عمومي 
).2006لهمن، (كندده است را پيشنهاد ميكه مشخص كننده كاوش براي يك جامعه از خود بيگانه نش

چارچوب مفهومي و نظريچارچوب مفهومي و نظريچارچوب مفهومي و نظريچارچوب مفهومي و نظري
 از اين اصل كلي استتنتاج مي شود كه چون سازمان ها قادر نيستند تمام 1"ديدگاه وابسته به منبع"

منابع مورد نياز خود را به وسيله فرآيند هاي دروني به مقدار كافي توليد كنند پس بايد وارد روابط با 
كنشگران سازماني داخلي و خارجي در حال تالش براي كنترل و تسهيل عرضه . رجي بشوندكنشگران خا

شوند و مديريت در اين وابستگي متقابل تبديل به يك منابع ضروري به صورت متقابل به هم وابسته مي
. نيروي تسهيل كننده مي شود و به عنوان رابط بين نفوذ خارجي و پاسخ هاي سازماني عمل مي كند

، و مشتريان يا 2مچنين سازمان ها بايد در مقابل انتظارات هيئت هاي داخلي و خارجي مانند اعضاء، مالكانه
رهبران و مديران سازمان . سازمان ها همچنين موضوعي براي ارزشيابي خارجي هستند. موكالن جوابگو باشند

بل اين انتظارات نيز مسئول در حاليكه بايد از عرضه بيشتر منابع ضروري محافظت كنند بايد در مقا
).2002بيس، (باشند
اي كه كارآموزان به وسيله آن، به طور مؤثري دانش، مهارت ها، و وجه  با درجه3"رويكردانتقال آموزش"

 نقل از 4،1998نيوسترام(نظرهايشان را از آموزش به وسيله بستر سازماني شان كسب مي كنند ارتباط دارد
اندازه سازمان، : انتقال آموزش مناسب، با فاكتورهاي سازماني زير در ارتباط استبر اين اساس ). 2002بيس، 

حمايت رهبري قابل مشاهده و تعهد اثبات شده، وجود سياست هاي فرمول بندي شده كه از ارزش ها و 
اين متغيرها همچنين با درگيري سازمان هاي مردم نهاد در . كندرفتارهاي سازماني متجانس حمايت مي

).2002بيس، ( آموزش پاسخگويي ارتباط نزديك دارند5ادلهمب
با توجه به ويژگي هاي پاسخگويي در سازمان هاي مردم نهاد در اين تحقيق از سازوكارهاي پاسخگويي 

 سازوكار پاسخگويي در 5 ابراهيم معتقد است كه ..النور ابراهيم به عنوان چارچوب نظري استفاده مي شود
 ـ كه در اين تحقيق 6 مردم نهاد وجود دارد كه عبارتند از گزارش ها يا افشاء كننده هاعمل براي سازمان هاي

1-Resource dependence theory
2- owners
3-Transfer of training theory and learning in NGOs
4- Newstrom
5-Initiative
6- Disclosures/reports
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، 1با عنوان گزارش هاي اجباري به دولت مورد استفاده قرار گرفته است ـ ، بررسي و ارزيابي عملكرد 
وكار ها را  و بر اساس سطوح و ابعاد مختلف پاسخگويي اين ساز4 و نظارت اجتماعي3خود تنظيمي2مشاركت،

پاسخگويي در سه سطح صورت مي گيرد كه عبارت است از پاسخگويي . در دسته هاي مختلفي قرار مي دهد
پاسخگويي به سمت باال به . به سمت باال، به سمت پايين و پاسخگويي به خود سازمان هاي مردم نهاد

بيشتر به خاطر الزام يا اجبار صورت اين نوع پاسخگويي . پاسخگويي به منبع يا منابع خاص اقتدار اشاره دارد
. مي گيرد، مانند پاسخگويي به دولت يا پاسخگويي سازمان هاي مردم نهاد به حاميان مالي اين سازمان ها
سازوكار هاي گزارش هاي اجباري به دولت، و بررسي و ارزيابي عملكرد سازوكار هايي هستند كه در اين 

). رزيابي عملكرد پتانسيل پاسخگويي رو به پايين را نيز دارا مي باشدالبته بررسي و ا( دسته قرار مي گيرند
پاسخگويي به سمت پايين به پاسخگويي سازمان هاي مردم نهاد به موكالنشان يا كساني كه سازمان هاي 
مردم نهاد براي ارائه خدمات به آنها تشكيل شده اند، اشاره دارد سازوكار هاي مشاركت و نظارت اجتماعي 

البته سازوكار نظارت اجتماعي (كار هايي هستند كه بيشتر متوجه پاسخگويي به سمت پايين هستند سازو
منظور از پاسخگويي سازمان هاي  مردم نهاد به ). داراي پتانسيل پاسخگويي به سمت باال نيز مي باشد

پاسخگويي هم اين (خودشان پاسخگويي سازمان هاي مردم نهاد در مقابل اعضاي سازمان هاي مردم نهاد
و همچنين در مقابل ) متوجه افراد سطح تصميم گيري است و هم متوجه افراد سطح اجرايي نيزمي باشد

).2003ابراهيم، (ماموريت يا اهداف سازمان مي باشد
شاخص ديگري كه براي تقسيم بندي در نظر گرفته شده است ابزاري يا فرآيندي بودن اين سازوكارها 

اي پاسخگويي به وسايل يا تكنيك هاي خاصي اشاره دارند كه براي دست يابي به در اساس ابزاره. است
سازوكارهاي ابزاري همچنين در طول دوره محدودي از زمان استفاده مي . پاسخگويي استفاده مي شوند

شوندو مي توانند به صورت واضح مستند شوند و داراي قابليت تكرار پذيري نيز مي باشند، مثل گزارش هاي 
اين سازوكار داراي جنبه (سازوكار هاي گزارش هاي اجباري به دولت و بررسي و ارزيابي  عملكرد. اليم

فرآيندي ها عموماً گسترده تر و چند وجهي تر از ابزاري ها . گيرنددر اين دسته قرار مي) باشدفرآيندي نيز مي
بوط به دوره زماني طوالني تري مي هستند، اما بر خالف ابزاري ها از وضوح كمتري برخوردار هستند و مر

سازوكار هاي . سازوكار هاي فرآيندي بيشتر برروي جريان كنش تاكيد دارند تا يك نتيجه نهايي مجزا. باشند
).همان(مشاركت و خود تنظيمي در اين دسته قرار مي گيرند

سخ سازماني يا مالك ديگري كه براي تقسيم بندي سازوكار هاي پاسخگويي در نظر گرفته شده است پا
پاسخگويي كاركردي به پاسخگويي براي منابع ، استفاده از منابع و .  است 6 و راهبردي بودن5كاركردي

كند در مقابل پاسخگويي تأثيرات آني و كوتاه مدت مربوط است و بر تأثيرات كوتاه مدت و محدود تمركز مي
أثيراتي است كه فعاليت هايشان بر روي كنش راهبردي مربوط به پاسخگويي سازمان هاي  مردم نهاد براي ت

).همان(هاي ديگر سازمان ها و محيط گسترده تر دارد

1-Performance assessment and evaluation
2-Participation
3- Self-regulation
4- Social auditing
5- Functional
6-Strategic
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:انددر رابطه با چارچوب نظري منتخب، مفاهيم گرفته شده چنين تعريف شده
پاسخگويي مفهومي پيچيده مي باشد و ممكن است به عنوان وسيله اي در نظر گرفته شود : پاسخگويي
راد و سازمان ها به وسيله آن خود را براي كنش هايشان مسئول نگه مي دارند، افراد و سازمان ها كه نه تنها اف

به وسيله آن يك مسئوليت پذيري را در رابطه با مشاركت در ماموريت و ارزش هاي سازماني، شفاف سازي 
.اي خودشان تعريف كنندهاي بيروني يا عمومي، و ارزيابي عملكردشان در رابطه با  اهداف بربراي ارزيابي

:مدل تجربي تحقيق منتج از چارچوب نظري، در شكل زير به نمايش گذارده شده است

:هاي زير استنتاج شده استاز مدل تجربي تحقيق، فرضيه
.بين تركيب جنسي سازمان مردم نهاد و ميزان پاسخگويي سازمان مردم نهاد رابطه وجود دارد-1

.بين نوع فعاليت سازمان مردم نهاد و ميزان پاسخگويي سازمان مردم نهاد رابطه وجود دارد-2

.يزان پاسخگويي سازمان مردم نهاد رابطه وجود داردبين تعداد اعضاء سازمان مردم نهاد و م-3

.بين قدمت سازمان مردم نهاد و ميزان پاسخگويي سازمان مردم نهاد رابطه وجود دارد-4

بين ميزان تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از پرداخت حق عضويت توسط اعضاء و ميزان پاسخگويي -5

.سازمان مردم نهاد رابطه وجود دارد

امين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك هاي مردمي و ميزان پاسخگويي سازمان مردم بين ميزان ت-6

.نهاد رابطه وجود دارد

بين ميزان تامين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك هاي دولتي و ميزان پاسخگويي سازمان مردم -7

.نهاد رابطه وجود دارد

تركيب جنسي سازمان مردم نهاد
نوع فعاليت سازمان مردم نهاد

تعداد اعضاء سازمان مردم نهاد
قدمت سازمان مردم نهاد

عوامل 
اجتماعي

گزارش هاي 
اجباري به 
دولت

بررسي و 
ارزيابي 
عملكرد

پاسخگويي 
سازمان مردم 

نهاد

مشاركت
ميزان تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از 

پرداخت حق عضويت توسط اعضاء
ميزان تامين بودجه سازمان مردم نهاد از 

كمك هاي مردمي
ميزان تامين بودجه سازمان مردم نهاد از 

كمك هاي دولتي

عوامل 
اقتصادي
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روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق
آوري اطالعات به منظور جمع. پيمايش انجام شده است اين تحقيق با استفاده از رويكرد كمي و روش 

هاي تحقيقات داخلي و خارجي الگوبرداري هاي آن از پرسشنامهاي طراحي شد كه تعدادي از گويهپرسشنامه
اي تغييرات در آنها وارد پرسشنامه شدند، و تعدادي از گويه ها نيز توسط خود محقق و با و با اعمال پاره
به منظور اعتبار سواالت پرسشنامه از روش اعتبار محتوايي از نوع .  صاحب نظر ساخته شدندراهنمايي اساتيد

براي تعيين . براي دست يابي به اين هدف سواالت در اختيار اساتيد قرار داده شد. صوري استفاده گرديد
ار سنجش به عمل آزموني از ابزپايايي پرسشنامه و اشكاالت ديگري كه شايد در آن وجود داشته باشد پيش

 به صورت SPSSآوري اطالعات و وارد كردن آنها به رايانه نتيجه تجزيه تحليل با نرم افزار پس از جمع. آمد
.زير بدست آمد

 آلفاي كرونباخ مقياس سازوكار بررسي و ارزيابي عملكرد آلفاي كرونباخ مقياس سازوكار بررسي و ارزيابي عملكرد آلفاي كرونباخ مقياس سازوكار بررسي و ارزيابي عملكرد آلفاي كرونباخ مقياس سازوكار بررسي و ارزيابي عملكرد1111جدولجدولجدولجدول
بررسي و ارزيابي عملكردبررسي و ارزيابي عملكردبررسي و ارزيابي عملكردبررسي و ارزيابي عملكردنام مقياسنام مقياسنام مقياسنام مقياس

961/0آلفاي كرونباخآلفاي كرونباخآلفاي كرونباخآلفاي كرونباخ

. مردم نهاد در نظر گرفته شده استمردم نهاد، و سطح مشاهده افراد عضو سازمانسازمانواحد تحليل 

-جامعه آماري در اين تحقيق تمام سازمان هاي مردم نهاد مشغول به فعاليت در سطح شهرستان سنندج مي

71سنندجليستي كه از استانداري استان كردستان تهيه شد حاكي از اين بود كه در سطح شهرستان . باشند

سازمان مردم نهاد مشغول به فعاليت هستند، ولي در عمل مشخص شد كه تعداد سازمان هاي مردم نهاد 

بنابراين انجام يك تحقيق اكتشافي اوليه براي مشخص . مشغول به فعاليت بسيار كمتر از اين تعداد است

ه سازمان هاي مردم موجود و از از اين رو با مراجعه ب. نمودكردن جمعيت واقعي جامعه آماري الزامي مي

طريق شبكه هاي ارتباطي غير رسمي اين سازمان ها با همديگر و شبكه هاي دوستي بين اعضاء اين سازمان 

ها اقدام به تعيين تعداد واقعي سازمان هاي مردم نهاد مشغول فعاليت در سطح شهر شد و نتيجه به دست 

در نتيجه . باشنددم نهاد در سطح شهر مشغول به فعاليت مي سازمان مر26آمده حاكي از آن بود كه تعداد 

 سازمان حاضر 19تمام جامعه آماري به عنوان نمونه انتخاب شد، اما پس از مراجعه به اين سازمان ها تعداد 

 عدد آن به 276 پرسشنامه در اختيار اعضاء اين سازمان ها قرار گرفت كه تعداد 305تعداد . به همكاري شدند

آوري  پرسشنامه جمع276در نتيجه اطالعات بدست آمده از نمونه آماري بر اساس . رگشت داده شدمحقق ب

. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته استSPSS سازمان مردم نهاد با استفاده از نرم افزار 19شده از 

يافته هاي تحقيقيافته هاي تحقيقيافته هاي تحقيقيافته هاي تحقيق
: ميزان پاسخگويي سازمان مردم نهاد
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 بررسي و ارزيابي 2دن ميانگين هاي بدست آمده از سه  سازو كار از طريق جمع كر1نمره پاسخگويي
. آيدعملكرد، گزارش هاي اجباري به دولت و مشاركت بدست مي

ميانگين كل سازوكارهاي پاسخگوييميانگين كل سازوكارهاي پاسخگوييميانگين كل سازوكارهاي پاسخگوييميانگين كل سازوكارهاي پاسخگويي2222جدولجدولجدولجدول
بررسي و بررسي و بررسي و بررسي و متغيرمتغيرمتغيرمتغير

ارزيابي عملكردارزيابي عملكردارزيابي عملكردارزيابي عملكرد
گزارش هاي گزارش هاي گزارش هاي گزارش هاي 
اجباري به دولتاجباري به دولتاجباري به دولتاجباري به دولت

مشاركتمشاركتمشاركتمشاركت

78/1446/56/4ميانگين كلميانگين كلميانگين كلميانگين كل

 مي باشد كه 8/14دار ميانگين بدست آمده براي سازوكار بررسي و ارزيابي عملكرد در جدول باال مق
 نيز از 46/5مقدار سازوكار گزارش هاي اجباري به دولت . همچنين. باشد مي15كمتر از مقدار متوسط يعني 

ه از مقدار باشد ك مي6/4اما مقدار بدست آمده براي سازوكار مشاركت برابر با .  كمتر است6مقدار متوسط 
شود مقدار سازوكارهاي پاسخگويي در ميان سازمان هاي همانگونه كه مشاهده مي.  بيشتر است4متوسط 

.مردم نهاد نمونه به جز در مورد سازوكار مشاركت كمتر از مقدار متوسط بوده است
ده در جدول براي به دست آوردن مقدار كل پاسخگويي، ارقام بدست آمده براي سه سازوكار نشان داده ش

حداقل مقدار . كنيم، كه مجموع بدست آمده برابر با مقدار پاسخگويي خواهد بودرا با هم جمع مي2
از .  شود43 و حداكثر مقدار پاسخگويي بايد برابر با 25، مقدار متوسط آن برابر با9پاسخگويي بايد برابر با 

. باشد كمتر مي25ه از مقدار حد وسط يعني ك. آيد بدست مي84/24مجموع اين ميانگين ها مقدار پاسخگويي
توان گفت كه مقدار پاسخگويي در ميان كل سازمان هاي مردم نهاد نمونه كمتر از مقدار متوسط درنتيجه مي

.باشدمي

آزمون فرضياتآزمون فرضياتآزمون فرضياتآزمون فرضيات
نهادنهادنهادنهادمردممردممردممردمسازمانسازمانسازمانسازمانپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييميزانميزانميزانميزانبين تركيب جنسي سازمان مردم نهاد وبين تركيب جنسي سازمان مردم نهاد وبين تركيب جنسي سازمان مردم نهاد وبين تركيب جنسي سازمان مردم نهاد و: : : : 1111ييييشمارهشمارهشمارهشمارهفرضيهفرضيهفرضيهفرضيه

....ددددرابطه وجود داررابطه وجود داررابطه وجود داررابطه وجود دار
براي مشخص كردن تركيب جنسي سازمان مردم نهاد درصد زنان سازمان اندازه گيري شد كه با 

.آيدمشخص شدن درصد زنان سازمان خود به خود درصد مردان سازمان بدست مي

پاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييميزانميزانميزانميزانبين درصد زنان سازمان مردم نهاد وبين درصد زنان سازمان مردم نهاد وبين درصد زنان سازمان مردم نهاد وبين درصد زنان سازمان مردم نهاد وپيرسونپيرسونپيرسونپيرسونهمبستگيهمبستگيهمبستگيهمبستگيآزمونآزمونآزمونآزمون3333ييييشمارهشمارهشمارهشمارهجدولجدولجدولجدول
نهادنهادنهادنهادمردممردممردممردمسازمانسازمانسازمانسازمان

n sig r نام متغيرنام متغيرنام متغيرنام متغير
19 021/0 525/0 نهادنهادنهادنهادمردممردممردممردمسازمانسازمانسازمانسازماندرصد زنان در درصد زنان در درصد زنان در درصد زنان در 

1-Accountability
2- Mechanism
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ازنهادمردمسازمانپاسخگوييميزانبين درصد زنان سازمان مردم نهاد وبينرابطهبررسيمنظوربه
ميزانبين درصد زنان سازمان مردم نهاد وحاصل،نتايجاساسبر. استشدهاستفادهپيرسونrآزمون

جهت،)=525/0r(پيرسونضريب. داردوجود) =525/0r (باالييهمبستگينهادمردمسازمانپاسخگويي
مقداربهتوجهبافوقيرابطهبودندارمعنيمورددر. دهدمينشانرامتغيردوبينمستقيميرابطهومثبت
021/0Sig= شودميييدتأ95/0اطمينانسطحبافوقيفرضيهلذاباشد،ميدارمعنيرابطه.

 رابطه وجود  رابطه وجود  رابطه وجود  رابطه وجود نهادنهادنهادنهادمردممردممردممردمسازمانسازمانسازمانسازمانپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييميزانميزانميزانميزانبين نوع فعاليت سازمان مردم نهاد وبين نوع فعاليت سازمان مردم نهاد وبين نوع فعاليت سازمان مردم نهاد وبين نوع فعاليت سازمان مردم نهاد و: : : : 2222ييييشمارهشمارهشمارهشمارهفرضيهفرضيهفرضيهفرضيه
....دارددارددارددارد

نهادنهادنهادنهادمردممردممردممردمسازمانسازمانسازمانسازمانپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييميزانميزانميزانميزانبين نوع فعاليت سازمان مردم نهاد وبين نوع فعاليت سازمان مردم نهاد وبين نوع فعاليت سازمان مردم نهاد وبين نوع فعاليت سازمان مردم نهاد وFآزمونآزمونآزمونآزمون4444جدولجدولجدولجدول
sig F 

مقدارمقدارمقدارمقدار
انحراف استانداردانحراف استانداردانحراف استانداردانحراف استاندارد ميانگينميانگينميانگينميانگين فراوانيفراوانيفراوانيفراواني نوع فعاليتنوع فعاليتنوع فعاليتنوع فعاليت

34/1 96/25 7 فرهنگيفرهنگيفرهنگيفرهنگي
07/5 6/26 3 زنانزنانزنانزنان

66/0 6/24 4 حقوق بشريحقوق بشريحقوق بشريحقوق بشري

3/0 5/21 3 زيست محيطيزيست محيطيزيست محيطيزيست محيطي

013/0 7/4

12/7 45/17 2 حمايتيحمايتيحمايتيحمايتي

ازنهادمردمسازمانپاسخگوييميزانبين نوع فعاليت سازمان مردم نهاد ورابطهبررسيمنظوربه
وجودتفاوتهاميانگينبين. استشدهدادهنشانجدولدركهانگونههم. استشدهاستفادهواريانستحليل
با توجه به .  رابطه معني دار است95/0 مي باشد يعني اينكه در سطح اطمينان =013/0sigمقدارودارد

ها وجود دارد بنابراين براي تعيين اينكه تفاوت كند كه تفاوت بين كدام ميانگين مشخص نميFاينكه آزمون 
و نتايج نشان داد كه اين .  استفاده شد1ن كدام ميانگين ها معني دار است از آزمون معني داري توكيبي

داد كه و نشان مي=sig 017/0تفاوت ها بين گروه هاي گروه هاي فرهنگي و حمايتي معني دار بود، كه 
عبارت بودند از گروه هاي گروه هاي ديگري كه با هم تفاوت داشتند .  معني دار است95/0رابطه با اطمينان 
. رابطه معني دار است95/0داد با اطمينان  كه نشان مي=025/0sigزنان و حمايتي كه 

 رابطه  رابطه  رابطه  رابطه نهادنهادنهادنهادمردممردممردممردمسازمانسازمانسازمانسازمانپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييميزانميزانميزانميزانبين تعداد اعضاء سازمان مردم نهاد وبين تعداد اعضاء سازمان مردم نهاد وبين تعداد اعضاء سازمان مردم نهاد وبين تعداد اعضاء سازمان مردم نهاد و: : : : 3333ييييشمارهشمارهشمارهشمارهفرضيهفرضيهفرضيهفرضيه
....وجود داردوجود داردوجود داردوجود دارد

1- Tukey
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پاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييميزانميزانميزانميزانسازمان مردم نهاد وسازمان مردم نهاد وسازمان مردم نهاد وسازمان مردم نهاد وبين تعداد اعضاء بين تعداد اعضاء بين تعداد اعضاء بين تعداد اعضاء پيرسونپيرسونپيرسونپيرسونهمبستگيهمبستگيهمبستگيهمبستگيآزمونآزمونآزمونآزمون5555ييييشمارهشمارهشمارهشمارهجدولجدولجدولجدول
نهادنهادنهادنهادمردممردممردممردمسازمانسازمانسازمانسازمان

n sig r نام متغيرنام متغيرنام متغيرنام متغير
19 039/0 476/0- نهادنهادنهادنهادمردممردممردممردمسازمانسازمانسازمانسازمانتعداد اعضاء تعداد اعضاء تعداد اعضاء تعداد اعضاء 

ازنهادمردمسازمانپاسخگوييميزانبين تعداد اعضاء سازمان مردم نهاد ورابطهبررسيمنظوربه
بين تعداد ) =r-476/0 (متوسطيهمبستگيصل،حانتايجاساسبر. استشدهاستفادهپيرسونrآزمون

،)=r-476/0(پيرسونضريب. داردوجودنهادمردمسازمانپاسخگوييميزاناعضاء سازمان مردم نهاد و
بهتوجهبافوقيرابطهبودندارمعنيمورددر. دهدمينشانرامتغيردوبينمعكوسيرابطهومنفيجهت
.شودميتأييد95/0اطمينانبافوقيفرضيهلذاباشد،ميدارعنيمرابطه =039/0Sigمقدار

.... رابطه وجود دارد رابطه وجود دارد رابطه وجود دارد رابطه وجود داردنهادنهادنهادنهادمردممردممردممردمسازمانسازمانسازمانسازمانپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييميزانميزانميزانميزانبين قدمت سازمان مردم نهاد وبين قدمت سازمان مردم نهاد وبين قدمت سازمان مردم نهاد وبين قدمت سازمان مردم نهاد و: : : : 4444فرضيه شماره فرضيه شماره فرضيه شماره فرضيه شماره 
سازمانسازمانسازمانسازمانپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييميزانميزانميزانميزان قدمت سازمان مردم نهاد و قدمت سازمان مردم نهاد و قدمت سازمان مردم نهاد و قدمت سازمان مردم نهاد ومتغيرمتغيرمتغيرمتغيرپيرسونپيرسونپيرسونپيرسونهمبستگيهمبستگيهمبستگيهمبستگيآزمونآزمونآزمونآزمون6666ييييشمارهشمارهشمارهشمارهجدولجدولجدولجدول

نهادنهادنهادنهادمردممردممردممردم
n sig r نام متغيرنام متغيرنام متغيرنام متغير
19 011/0 568/0- قدمت سازمان مردم نهادقدمت سازمان مردم نهادقدمت سازمان مردم نهادقدمت سازمان مردم نهاد

rآزمونازنهادمردمسازمانپاسخگوييميزانقدمت سازمان مردم نهاد وبينرابطهبررسيمنظوربه
قدمت سازمان مردم بين) =r-568/0 (باالييهمبستگيحاصل،نتايجاساسبر. استشدهاستفادهپيرسون
يرابطهومنفيجهت،)=r-568/0 (پيرسونضريب. داردوجودنهادمردمسازمانخگوييپاسميزاننهاد و

 =011/0Sigمقداربهتوجهبافوقيرابطهبودندارمعنيمورددر. دهدمينشانرامتغيردوبينمعكوس
.شودميتأييد95/0اطمينانبافوقيفرضيهلذاباشد،ميدارمعني05/0سطحدررابطه

بين ميزان تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از پرداخت حق عضويت توسط اعضاء وبين ميزان تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از پرداخت حق عضويت توسط اعضاء وبين ميزان تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از پرداخت حق عضويت توسط اعضاء وبين ميزان تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از پرداخت حق عضويت توسط اعضاء و :  :  :  : 5555شمارهشمارهشمارهشمارهفرضيهفرضيهفرضيهفرضيه
.... رابطه وجود دارد رابطه وجود دارد رابطه وجود دارد رابطه وجود داردنهادنهادنهادنهادمردممردممردممردمسازمانسازمانسازمانسازمانپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييميزانميزانميزانميزان

بين ميزان تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از پرداخت حق بين ميزان تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از پرداخت حق بين ميزان تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از پرداخت حق بين ميزان تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از پرداخت حق پيرسونپيرسونپيرسونپيرسونهمبستگيهمبستگيهمبستگيهمبستگيآزمونآزمونآزمونآزمون7777ييييشمارهشمارهشمارهشمارهجدولجدولجدولجدول
نهادنهادنهادنهادمردممردممردممردمسازمانسازمانسازمانسازمانگوييگوييگوييگوييپاسخپاسخپاسخپاسخميزانميزانميزانميزانعضويت توسط اعضا وعضويت توسط اعضا وعضويت توسط اعضا وعضويت توسط اعضا و

n sig r نام متغيرنام متغيرنام متغيرنام متغير
19 011/0 569/0 ميزان تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از پرداخت حق عضويت ميزان تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از پرداخت حق عضويت ميزان تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از پرداخت حق عضويت ميزان تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از پرداخت حق عضويت 

توسط اعضاتوسط اعضاتوسط اعضاتوسط اعضا

 ميزان تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از پرداخت حق عضويت توسط اعضا وبينرابطهبررسيمنظوربه
 ميزان بينحاصل،نتايجاساسبر. استشدهاستفادهپيرسونrآزمونازنهادمردمسازمانپاسخگوييميزان

نهادمردمسازمانپاسخگوييميزانتأمين بودجه سازمان مردم نهاد از پرداخت حق عضويت توسط اعضا و
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بينمستقيميرابطهومثبتجهت،)=569/0r(پيرسونضريب. داردوجود) =569/0r (باالييهمبستگي
-معنيرابطه =011/0Sigمقداربهتوجهبافوقيرابطهبودندارمعنيمورددر. دهدمينشانرامتغيردو
.شودميتأييد95/0اطمينانبافوقيفرضيهلذاباشد،ميدار

پاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييميزانميزانميزانميزان درصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمكهاي مردمي و درصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمكهاي مردمي و درصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمكهاي مردمي و درصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمكهاي مردمي وبينبينبينبين: : : : 6666ييييشمارهشمارهشمارهشمارهفرضيهفرضيهفرضيهفرضيه
....دددد رابطه وجود دار رابطه وجود دار رابطه وجود دار رابطه وجود دارنهادنهادنهادنهادمردممردممردممردمسازمانسازمانسازمانسازمان

بين درصد تامين بودجه سازمان مردم نهاد از كمكهاي بين درصد تامين بودجه سازمان مردم نهاد از كمكهاي بين درصد تامين بودجه سازمان مردم نهاد از كمكهاي بين درصد تامين بودجه سازمان مردم نهاد از كمكهاي پيرسونپيرسونپيرسونپيرسونهمبستگيهمبستگيهمبستگيهمبستگيآزمونآزمونآزمونآزمون8888ييييشمارهشمارهشمارهشمارهجدولجدولجدولجدول
نهادنهادنهادنهادمردممردممردممردمسازمانسازمانسازمانسازمانپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييميزانميزانميزانميزانمردمي ومردمي ومردمي ومردمي و

n sig r نام متغيرنام متغيرنام متغيرنام متغير
19 083/0 408/0- درصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك هاي مردميدرصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك هاي مردميدرصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك هاي مردميدرصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك هاي مردمي

ميزان سازمان مردم نهاد از كمك هاي مردمي ودرصد تأمين بودجهبينرابطهبررسيمنظوربه
همبستگيحاصل،نتايجاساسبر. استشدهاستفادهپيرسونrآزمونازنهادمردمسازمانپاسخگويي
پاسخگوييميزان درصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك هاي مردمي وبين) =r-408/0 (ضعيفي
رامتغيردوبينمعكوسيرابطهومنفيجهت،)=r-408/0(يرسونپضريب. داردوجودنهادمردمسازمان
باشد،نميدارمعنيرابطه =083/0Sigمقداربهتوجهبافوقيرابطهبودندارمعنيمورددر. دهدمينشان
.شودميردفوقيفرضيهلذا

پاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييميزانميزانميزانميزانتي وتي وتي وتي و درصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك هاي دول درصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك هاي دول درصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك هاي دول درصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك هاي دولبينبينبينبين: : : : 7777ييييشمارهشمارهشمارهشمارهفرضيهفرضيهفرضيهفرضيه
.... رابطه وجود دارد رابطه وجود دارد رابطه وجود دارد رابطه وجود داردنهادنهادنهادنهادمردممردممردممردمسازمانسازمانسازمانسازمان

بين درصد تامين بودجه سازمان مردم نهاد از كمكهاي بين درصد تامين بودجه سازمان مردم نهاد از كمكهاي بين درصد تامين بودجه سازمان مردم نهاد از كمكهاي بين درصد تامين بودجه سازمان مردم نهاد از كمكهاي پيرسونپيرسونپيرسونپيرسونهمبستگيهمبستگيهمبستگيهمبستگيآزمونآزمونآزمونآزمون9999ييييشمارهشمارهشمارهشمارهجدولجدولجدولجدول
نهادنهادنهادنهادمردممردممردممردمسازمانسازمانسازمانسازمانپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييپاسخگوييميزانميزانميزانميزاندولتي ودولتي ودولتي ودولتي و

n sig r نام متغيرنام متغيرنام متغيرنام متغير
19 914/0 027/0 درصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك درصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك درصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك درصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك 

دولتيدولتيدولتيدولتيهاي هاي هاي هاي 

ميزاندرصد تامين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك هاي دولتي وبينرابطهبررسيمنظوربه
بسيارهمبستگيحاصل،نتايجاساسبر. استشدهاستفادهپيرسونrآزمونازنهادمردمسازمانپاسخگويي
پاسخگوييميزانتي و درصد تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك هاي دولبين) =027/0r (ضعيفي
رابطه =914/0Sigمقداربهتوجهبافوقيرابطهبودندارمعنيمورددر. داردوجودنهادمردمسازمان
.شودميردفوقيفرضيهلذاباشد،نميدارمعني
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آزمون مدل تحقيقآزمون مدل تحقيقآزمون مدل تحقيقآزمون مدل تحقيق
.استشدهاستفاده1گامبهگامشيوهبهمتغيرهچندرگرسيونروشازحاضرتحقيقدر

 متغيرهاي وارد شده به معادله متغيرهاي وارد شده به معادله متغيرهاي وارد شده به معادله متغيرهاي وارد شده به معادله10101010جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 
TSigR2مقدار مقدار مقدار مقدار BBetaمتغيرهاي مستقلمتغيرهاي مستقلمتغيرهاي مستقلمتغيرهاي مستقل

متغيرهاي داخل متغيرهاي داخل متغيرهاي داخل متغيرهاي داخل 
معادلهمعادلهمعادلهمعادله

درصد تامين 
بودجه 

سازمان مردم 
نهاد از 

پرداخت حق 
عضويت 
توسط اعضاء

172/0767/0925/4000/588/0

10 شماره جدولدرادله شده است شود فقط يك متغير وارد مع همانگونه كه در جدول مشاهده مي
 و استاندارد بتا و همچنين Bخامنمرات. استشدهدادهنشانمعادلهدرونمتغيربرايرگرسيونيضرايب
تنها متغيري كه در .  معني دار است99/0رابطه در سطح . توان مشاهده كردمي B  را براي ضريب Tآزمون

ن بودجه سازمان مردم نهاد از پرداخت حق عضويت توسط معادله رگرسيوني وارد شده است، درصد تأمي
. كند تغييرات متغير وابسته را تبيين مي588/0اعضاء بوده است، و اين متغير مقدار 

بحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيري
رابطه بين ميزان تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از پرداخت حق عضويت توسط اعضاء و ميزان 

بر اساس نظريه ابراهيم جذب منابع مالي بيشتر عاملي مؤثر در . تأييد شده است95/0پاسخگويي در سطح 
بنابراين هرچه وابستگي سازمان مردم نهاد از لحاظ تأمين بودجه . افزايش پاسخگويي سازمان مردم نهاد است

 افزايش كند براي افزايش تعداد اعضاء و در نتيجهسازمان مردم نهاد سعي مي. به اعضاي خود بيشتر باشد
هاي دروني افراد عضو عامل ديگر به انگيزه. درآمد سازمان از اين طريق، در مقابل آنان پاسخگو تر باشد

يعني افرادي كه حاضر به پرداخت حق عضويت براي فعاليت در يك سازمان . گرددسازمان مردم نهاد برمي
تواند برروي ميزان مشاركت آنان در مر ميو اين ا. شوند، انگيزه بيشتري براي فعاليت دارندغير منفعتي مي

از . گذاردامور سازمان تأثير گذار باشد، و از اين طريق برروي ميزان پاسخگويي سازمان مردم نهاد تأثير مي
شوند كنند تبديل به منابع اقتداري ميطرف ديگر اعضاء سازمان در مقابل وجهي كه به سازمان پرداخت مي

و نسبت به پاسخگويي سازمان حساسيت بيشتري از خود نشان . دانندود پاسخگو ميكه سازمان را درمقابل خ
.كه اين موضوع با نظريه ابراهيم تطابق دارد. خواهند داد

1- Stepwise
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95/0وجود رابطه بين درصد زنان سازمان مردم نهاد و ميزان پاسخگويي سازمان مردم نهاد با اطمينان 
.شودتأييد مي

ابراهيم . باشدد دروني پاسخگويي در مورد فرد عبارت از مسئوليت پذيري ميبر اساس نظريه ابراهيم بع
- معتقد است كه افزايش پاسخگويي سازمان مردم نهاد به رشد مسئوليت پذيري افراد عضو سازمان كمك مي

و حالت مقابل آن هم صادق است، يعني هرچه مسئوليت پذيري افراد عضو سازمان مردم نهاد بيشتر . كند
بر اساس نتايج پژوهش جالئيان ميزان مسئوليت پذيري زنان از . پاسخگويي سازمان بيشتر خواهد شدباشد 

در نتيجه با افزايش درصد زنان سازمان مردم نهاد ميزان پاسخگويي ). 1386جالئيان، (مردان بيشتر است
.يابدسازمان نيز افزايش مي

95/0زان پاسخگويي سازمان مردم نهاد با اطمينان وجود رابطه بين تعداد اعضاء سازمان مردم نهاد و مي
.شودتأييد مي

و بر اساس .رود فرض بر اين بود كه با افزايش تعداد اعضاء ميزان قانونمندي سازمان مردم نهاد باالتر مي
ولي عالمت منفي همبستگي . شودنظريه ابراهيم اين امر منجر به افزايش پاسخگويي سازمان مردم نهاد مي

. يابدو با افزايش تعداد اعضاء ميزان پاسخگويي كاهش مي.  داد كه در عمل عكس اين حالت صادق استنشان
اي كه نمونه از آن شايد يكي از داليلي كه بتوان براي اين موضوع مطرح كرد، شرايط حاكم بر فعاليت جامعه

ي قادر به تهيه مكاني براي چون بسياري از اين سازمان ها به دليل مشكالت مال. انتخاب شده است باشد
شود و اين امر گردهم آمدن همه آنان مشكل تر مي. از اين رو هرچه تعداد اعضاء بيشتر باشد. فعاليت نيستند

.تواند برروي نتايج حاصله تأثير گذار باشدمي
.شود تأييد مي95/0رابطه بين قدمت سازمان مردم نهاد با ميزان پاسخگويي با اطمينان 

تر و بر اساس قوانين داخلي مكتوب  نظريه ابراهيم هرچه روابط داخلي سازمان مردم نهاد شفافبر اساس
يكي از انتقاداتي كه همواره به فعاليت . تر باشد، پاسخگويي سازمان مردم نهاد بيشتر خواهد شدو مشخص

نخبه داخل سازمان مردم سازمان هاي مردم نهاد وارد شده است، اين است كه با گذشت زمان تعدادي از افراد 
و اين امر باعث ). 2007اليزابت بلدينگ، (آورندگيرند، آن را تحت سلطه خود درمينهاد آن را در اختيار مي

شود كه سازمان مردم نهاد به جاي كمك به تقويت روحيه مشاركت، مسئوليت پذيري و در كل كمك به مي
نتيجه حاصل هم با اين انتقاد سازگاري . ث تضعيف آنها شوندارتقاء روابط دمكراتيك، برعكس رفتار كنند و باع

به عبارت ديگر با افزايش قدمت سازمان مردم نهاد اتفاقي كه رخ . دارد و هم با نظريه استفاده شده در تحقيق
. اي است كه اعضاء بايد در مقابل آن پاسخگو باشنددهد از بين رفتن يا عدم وجود قوانين مشخص داخليمي

.كند امر نظريه را كامالٌ تأييد ميو اين
دار بين ميزان تأمين بودجه سازمان هاي مردم نهاد از كمك هاي دولتي و ميزان پاسخگويي رابطه معني

كه اين با نظريه ابراهيم همخواني ندارد چرا كه بر اساس اين نظريه جذب كمك هاي مالي يكي از . نبوده است
شايد دليل اين امر در نمونه مورد مطالعه اين باشد كه، . باشديي ميمحرك هاي بيروني قوي براي پاسخگو

گيرد، بر اساس ضوابط اي كه از طرف دولت به سازمان هاي مردم نهاد تعلق ميمعموالً كمك هاي مالي
تواند عاملي باشد كه سازمان هاي مردم نهاد براي بدست آوردن كمك هاي و اين امر مي. مشخصي نيست

.ي به باال بردن سطح پاسخگويي خود احساس نكننددولتي، نياز
بين ميزان تأمين بودجه سازمان مردم نهاد از كمك هاي مردمي و پاسخگويي سازمان مردم نهاد رابطه 

براساس نظريه ابراهيم . كه با نظريه انتخاب شده براي تحقيق تطابق ندارد. داري وجود نداشته استمعني
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جذب كمك هاي مردمي بيشتر و باال بردن اعتبار اجتماعي خود، با افزايش سازمان هاي مردم نهاد براي 
كه در نمونه مورد تحقيق اين امر . دهندشان به كمك هاي مردمي پاسخگوييشان را افزايش ميوابستگي

شايد بتوان گفت كه اين موضوع به علت ارتباط ضعيف بين سازمان هاي مردم نهاد نمونه با مردم، . صادق نبود
بطوريكه اين سازمان ها نه زياد به .  همچنين تنوع منابع تأمين بودجه سازمان هاي مردم نهاد نمونه باشدو

.دنبال بدست آوردن كمك هاي مردمي باشند و نه به دنبال باالتر بردن اعتبار اجتماعي
ردم نهاد دهد كه نه تنها ميزان پاسخگويي در ميان سازمان هاي مدر كل نتايج اين تحقيق نشان مي

بر اساس نظريه ابراهيم بايد بين پاسخگويي بيروني، . باشدبررسي شده پايين است، بلكه نامتوازن نيز مي
دروني، روبه باال، روبه پايين، و رويكردهاي كاركردي وراهبردي توازن برقرار باشد تا سازمان هاي مردم نهاد 

با توجه به اينكه سازمان هاي مردم نهاد مورد . بندبتوانند به اهداف در نظر گرفته شده براي آنان دست يا
تواند باعث شود كه اين اند، اين امر ميهاي پاسخگويي داراي مشكالت متعددي بودهمطالعه در اكثر جنبه

.سازمان ها نتوانند به درستي به وظايف خود عمل كنند
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تاثير واگذاري مسئوليت بر افزايش سازگاري نوجوانان ناسازگارتاثير واگذاري مسئوليت بر افزايش سازگاري نوجوانان ناسازگارتاثير واگذاري مسئوليت بر افزايش سازگاري نوجوانان ناسازگارتاثير واگذاري مسئوليت بر افزايش سازگاري نوجوانان ناسازگار

1عليرضا محمدي آريا

چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

اين پژوهش با هدف تعيين تاثير واگذاري مسئوليت بر افـزايش سـازگاري نوجوانـان ناسـازگار طـرح و اجـراء                      : : : : هدفهدفهدفهدف

 نفر دانش آموز پسر دوره راهنمايي از بين دانش آموزان دوره راهنمايي سازمان آموزش و پرورش شـهر تهـران                     30. گرديد

 پـس  –روش پژوهش نيمه آزمايشي و طرح پژوهش از نوع پيش آزمـون  .به روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند 

نشان داد دانش آموزاني كـه     نتايج. الدين ابزار پژوهش بود   پرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز فرم و     . آزمون با گروه كنترل بود    

نتايج ). P = 013/0(از واگذاري مسئوليت برخوردار هستند نسبت به دانش آموزان گروه كنترل سازگاري بيشتري داشتند               

د تـاثير  نتـايج ايـن پـژوهش در مـور     . نشان داد كه واگذاري مسئوليت باعث افزايش سازگاري نوجوانان ناسازگار مي شـود            

واگذاري مسئوليت بر افزايش سازگاري نوجوانان ناسازگار هماهنگ با نتايج پژوهشهاي گذشته است و به نوعي بسط نظريه   

عـالوه بـر آن،     . بنديكت مبني بر تاثير پيوستگي نقشهاي دوره كودكي و جواني بر سازگاري نوجوانان محـسوب مـي شـود                  

ذاري مـسئوليت در دوره نوجـواني مـي توانـد بـه نوجوانـان در رسـيدن بـه               تاييدي است بر نظر برك كه معتقد است، واگ        

.مسئوليت هاي بزرگسالي بيشتر كمك كند و در نتيجه آنها بيشتر سازگار خواهند شد

ناسازگاري / نوجواني / سازگاري /  مسئوليت ::::واژه هاي كليديواژه هاي كليديواژه هاي كليديواژه هاي كليدي

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

 اسـت  "رشـد كـردن بـه سـوي رسـش        "ي   گرفته شده و به معن     adolecence، از واژه    2اصطالح نوجواني 
).1384هارلوك، (

و تقريبا دهه دوم زندگي هر      . نوجواني يكي از دوره هاي زندگي است كه ما بين كودكي و جواني قرار دارد              
به عبارت دقيق تر، نوجواني از اوايل دهه دوم زندگي آغـاز و در اواخـر آن بـه پايـان       . انساني را در  بر مي گيرد      

ه اينكه زمان شروع نوجواني با تغييـرات زيـستي همگـاني تـوام اسـت، در مـورد آغـاز آن بـين               نظر ب . مي رسد 
در حالي كه زمان پايان آن به عوامل اجتماعي و فرهنگي وابسته اسـت              . متخصصان اين حوزه توافق وجود دارد     

در . تري وجـود دارد كه با توجه به تفاوتهاي فرهنگي جوامع، در مورد زمان پايان آن بين متخصصان، توافق كم              
.واقع پيچيدگي زندگي امروز، نسبت به گذشته، دوره نوجواني را طوالني تر كرده است

  استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي-١
2-adolescence
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 تـا  11مرحله نخست، اوايل نوجـواني اسـت كـه    . به طور مشخص تر، دوره نوجواني داراي سه مرحله است    
16 تـا    14واني است بين    مرحله دوم كه اواسط نوج    . در اين مرحله، تغييرات بلوغ سريع است      .  سالگي است  14

 تـا  16مرحله سـوم، اواخـر نوجـواني از    . سالگي  ادامه دارد و تغييرات بلوغ تقريبا در اين مرحله كامل مي شود           
زماني است كه نوجوانان كامال ظاهر بزرگسالي را كسب مي كنند و انتظار دارند كـه نقـشهاي         .  سالگي است  18

.)1387برك، (بزرگسالي را بر عهده بگيرند 
ماهيت نوجـواني بـه گونـه اي اسـت كـه تبيينهـاي              ). 1388برگر،  (نوجواني دوره عجيبي از زندگي است       

اساس تفاوت ها بر ميزان تاكيدي است كـه      . متفاوتي براي آن از سوي ديدگاههاي گوناگون به عمل آمده است          
. دارندهر يك از نظريه پردازان بر عوامل زيستي، روانشناختي و اجتماعي در رشد انسان

گروهي به نقش عمـده  . برخي از نظريه پردازان مانند استانلي هال عوامل زيستي را در رشد مهم مي دانند        
بعـضي از  . عوامل اجتماعي اهميت مي دهند، كه از جمله آنها، مي توان به بندورا، ميد، و بنـديكت اشـاره كـرد      

ر نقـش عوامـل زيـستي و روانـشناختي تاكيـد مـي        نظريه پردازان از جمله زيگموند فرويد، آنا فرويد، و بالس ب          
اريكسون تاكيد خود را بر جنبه هاي روانشناختي و اجتماعي مي گذارد و در نهايت لرنر به عنوان نظريه                   . ورزند

).1384شهرآراي، (پرداز معاصر به تعامل عوامل زيستي، روانشناختي، و اجتماعي توجه دارد 
ا اين دوره را مشكل ساز و دوره توفان و فشار مي دانند و  برخي ديگـر                   عالوه بر آن برخي از اين ديدگاهه      

.آن را دوره آرام تلقي كرده اند
ديدگاه اجتمـاعي، محـيط را   . از نقطه نظر ديدگاه زيستي، نوجواني دوره اجتناب ناپذير توفان و فشار است           

).1387برك، (كامال مسئول سازگاري نوجوانان مي داند 
بـه نظـر   . ل، معتقد بود كه نوجواني به طور اجتنـاب ناپـذير دوران آشـوب و طغيـان اسـت     فرويد، مانند ها 

فرويد، توفان و تنش دوره نوجواني ناشي از تغييرات الزم در الگوهاي رواني است كـه برقـراري ارتبـاط سـالم و         
اق مـي افتـد و   چنين تغييراتي در طول زندگي اتفـ . رشديافته را با غير همجنس در بزرگسالي تسهيل مي كند       

اريكسون معتقد بود كه مـسائل نوجوانـان ناشـي از مهـار تكانـه      . هر دوره مشكالت خاص خود را به همراه دارد    
هاي شديد جنسي نيست؛ بلكه ناشي از آن است كه نوجوانان در شرايطي كه خود در حال تحـول هـستند، بـا                    

ن، اريكسون به جاي تاكيد بر مهار تكانـه هـا، بـر      بنابراي. انتظارات جديدي نيز از جانب ديگران مواجه مي شوند        
ديـدگاه  . اين باور بود كه فشاري كه نوجوان احساس مي كند، ناشي از پيدا كردن مقام و موقعيـت خـود اسـت              

زمينه اي لرنر يك ديدگاه تعاملي است و به تعامل عوامل زيستي، روانـشناختي، و اجتمـاعي در رشـد نوجـوان             
).1384شهرآراي، (توجه دارد 

پژوهشهاي جديد نيز نشان مي دهند كه نيروهاي زيستي، روانشناختي، و اجتماعي با هم بر رشد نوجـوان            
).2004؛ ساسمن و روگول، 1999؛ به نقل از مگنوسون، 1387برك، (تاثير مي گذارند 

د كـه  به طور كلي بين كودكي و بزرگسالي از نظر نقش نوجوانان در خـانواده و جامعـه شـكافي وجـود دار             
 باعـث   1بـدين معنـي كـه بلـوغ       . خود زمينه ساز تعارض جدي نوجوان با خانواده و به طور كلي با جامعه اسـت               

تغييرات چشمگير در نوجوانان مي شود، به طوري كه ظرف مدت چند سال، بدن كودك دبستاني به بدن يـك                
د و واكنـشهايي را در ديگـران بـه          اين تغييـرات، انتظـارات جديـ      . فرد بزرگسال كامال رشد يافته تغيير مي يابد       

هنگـامي كـه نوجوانـان بيـشتر شـبيه      . وجود مي آورند كه خود باعث تغييرات بيشتر در نوجوانـان مـي شـوند            

1-puberty
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از آنهـا انتظـار دارنـد كـه ماننـد      ) والدين، معلمان و به طور كلي افـراد ديگـر  (بزرگساالن مي شوند، بزرگساالن     
دقيق تر ظاهر بزرگسال گونه نوجوانان انتظارات جديدتري را مطـرح مـي             به عبارت   . بزرگساالن نيز رفتار كنند   

كنند  ولي در عين حال بزرگساالن در عمل به نوجوانان اجازه رفتارهايي را كه معموال بـراي بزرگـساالن مجـاز          
اين تناقض بين انتظـار و عمـل زمينـه تعـارض و ناسـازگاري را در نوجوانـان           . شناخته مي شوند، را نمي دهند     

.افزايش مي دهد
در واقع فشارهاي دروني حاصل از تغييرات زيستي چشمگير، ادراك نوجوان از اين تغييـرات و انتظارهـاي          
اجتماعي همراه آنها شامل تكاليف جديد از قبيل برقراري روابط ميان فردي جديد و پـذيرش مـسئوليت هـاي                

از اين رو، هـر     . ي را در اكثر نوجوانان ايجاد مي كند       بيشتر، احتماال لحظه هاي بالتكليفي، خودناباوري، و نااميد       
چه محيط اجتماعي به نوجوانان در رسيدن به مسئوليت هاي بزرگسالي بيشتر كمك كند، آنها بيـشتر سـازگار        

به عبارت ديگر، واگذاري مسئوليت، مي تواند شكاف بين كودكي و بزرگـسالي را از          ). 1387برك،  (خواهند شد   
. در خانواده و جامعه پر كندنظر نقش نوجوانان

نياز به خودمختاري يا استقالل، يكي از نيازهاي روانشناختي انسان است كه الزم است به نحو مناسـب در                   
البته به علت ماهيت رشد و انتظارات اجتماعي نياز بـه خودمختـاري در              . تمامي دوره هاي زندگي برآورده شود     

.ه جهت برخورداري از مسئوليت هاي زيادتر، بيشتر مورد نياز استدوره هاي نوجواني، جواني و بعد از آن ب
رشد در دوره نوجواني، به علت عواملي از قبيل رشد شناختي فزاينده، شامل تالش بيشتر بـراي اسـتقالل                   

. به عبارت ديگر اين تغييرات، زمينه ساز خودمختاري بيشتر نوجوانان مـي شـوند             . نسبت به دوره كودكي است    
 واگذاري مسئوليت بيشتر به منظور برخورداري از استقالل فزاينده در اين دوره، بسيار ضروري به نظر                 بنابراين،
.مي رسد

ا درمـورد نحـوه ي              رشد براي نوجوانان در نظر مي گيرند، امـ والدين، مسئوليت پذيري را يك موضوع مهم
 است و هـيچ ابـزاري بـراي انـدازه           ادراك نوجوانان از مسؤليت هاي خانوادگيشان شناخت كمي حاصل گرديده         

.گيري اين ساختار وجود ندارد
معتقد اسـت كـه   ) 2003(، واسوني، هيبرت، و اسنيدي     )2002(به نقل از اسكيلر و توربنري       ) 1387(برك

 فرزند صميمانه و حمايت كننده به نوجوان امكان مي دهد تـا عقايـد            –در گروههاي قومي گوناگون روابط والد       
تماعي را بررسي كند، به خودمختاري كمك كرده و اتكا بـه نفـس بـاال، جهـت گيـري شـغلي،                 و نقش هاي اج   

در مقابـل والـديني كـه جبـري يـا از لحـاظ       . شايستگي تحصيلي، و عزت نفس مطلوب را پيش بيني مي كنـد    
پژوهـشهاي انجـام شـده در       . روانشناختي كنترل كننده هستند، در رشد خودمختاري اختالل ايجاد مي كننـد           

آفريقا، آسيا، اروپا، خاورميانه، و آمريكاي شمالي و جنوبي نشان مي دهند كه اين روشها همواره با عـزت نفـس               
پيامدهايي كه تا اوايل بزرگـسالي ادامـه مـي          . پايين، افسردگي، و رفتار ضد اجتماعي در نوجوانان ارتباط دارند         

).1387برك، (يابند 
يكت كه در زمينه نقش فرهنگي در دوره نوجواني بررسـيهاي           بر اساس نظريه پيوستگي نقش فرهنگي بند      

وسيعي انجام داده است، مشكل عمده نوجوانان بيشتر به پيوستگي يا ناپيوستگي نقش فرهنگـي آنـان بـستگي     
در جوامعي كه بين نقش هاي كودكي و بزرگسالي پيوستگي وجود دارد، دوره نوجواني در آنها نسبت بـه                   . دارد

).1383احدي و جمهري، (پيوستگي در نقش ها وجود ندارد، بيشتر است جوامعي كه چنين 
به عبارت دقيق تر، بنديكت در پاسخ به اين سوال كه كدام تفاوت هاي فرهنگي نوجواني را تجربـه نـسبتا                     
مشكلي براي افراد نوجوان مي سازد؟ به اين نتيجه رسيد كه مهم ترين عامل تعيين كننده مشكالت نوجوانـان                   
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مقـصود بنـديكت از     .  در اجتماعي كردن نوجوانـان بـراي بزرگـسالي اسـت           "عدم پيوستگي " جامعه اي،    در هر 
 اين بود كه تا چه حد رفتارها و نقش هايي كه فرد در بزرگسالي مي آموزد با آنچـه در دوران                "عدم پيوستگي "

 بنـديكت   " پيوسـتگي  عدم"بر اساس مسئله پژوهش حاضر دو بعد از         .  دارد "پيوستگي"كودكي آموخته است،    
 عدم مـسئوليت و     –مسئوليت  : اين ابعاد عبارتند از   . كه در تعيين مشكالت نوجواني نقش دارند، ارائه مي شوند         

 انقياد –استيال 
 عدم مسئوليت، بنديكت معتقد است كه در جوامعي كه فرآيند اجتماعي شـدن،    –بر اساس بعد مسئوليت     

. يستگي ها و توانايي هاي خود با وظايف اجتمـاعي درگيـر هـستند             پيوستگي وجود دارد، كودكان بر حسب شا      
حال آنكه در جوامعي كه در فرآيند اجتماعي كردن آنها، عـدم پيوسـتگي وجـود دارد، فعاليـت هـاي كودكـان         

در بعـد  . كامال متفاوت از فعاليت هاي بزرگساالن است و براي كودكان مـسئوليتي در نظـر گرفتـه نمـي شـود                    
د نيز برخي از جوامع، تحت الگوي پيوسـتگي، كودكـان خـود را در بعـضي از زمينـه هـا، ماننـد                         انقيا –استيال  

كشاورزي تشويق مي كنند تا تسلط الزم را كسب كنند و در جوامعي كه فراينـد اجتمـاعي شـدن داراي عـدم                
براي تمرين اسـتيال    پيوستگي است، از كودكان انتظار انقياد و تسليم در برابر ديگران مي رود و به آنها فرصتي                  

از اين رو، وقتي آنها به بزرگسالي مي رسند، از رفتارهاي مسلط يا استيالگرانه كه جنبه مهمـي               . داده نمي شود  
از نقش هاي اجتماعي بزرگسالي است، تجربه كمـي دارنـد و ايـن امـر مـي توانـد بـه مـشكالتي منجـر شـود                            

).1384شهرآراي، (
اما در زمينه مسئوليت پـذيري كـه   . نان پژوهشي انجام نشده است در خصوص واگذاري مسئوليت به نوجوا     

در ايـن زمينـه ويكـي و    . از پيامدهاي واگذاري به مسئوليت مي باشـد، پژوهـشهاي انـدكي انجـام شـده اسـت         
همكاران در پژوهشي تحت عنوان توزيع مسئوليت پذيري والد و نوجوان براي مراقبت از بيماران ديابتي نـشان                  

يع و مشاركت مسئوليت پذيري با سالمت جـسمي بيـشتر، رفتـار مراقبتـي بـا كيفيـت، وكنتـرل                  دادند كه توز  
نتايج اين يافته ها، اهميت توزيع و مشاركت در مسئوليت پـذيري بـراي مراقبـت    . متابوليكي مناسب همراه بود  

.از بيماران ديابتي را از اوايل تا اواسط نوجواني نشان مي دهد
تحـت عنـوان ارتبـاط ميـان اشـتغال والـدي و سـه مقيـاس                 ) 1990( همكاران   در پژوهشي ديگر جاني و    

مسئوليت پذيري اوايل نوجواني نشان دادند كه اوايل نوجواني دوره حساسي در رشد خودمختاري مي باشد كه                 
ارتباط ميان رشـد مـسئوليت پـذيري و تغييـر الگوهـاي             . مسئوليت پذيري و خود مديريتي را شامل مي گردد        

 نوجوان كم سـن و والدينـشان در ميـشيگان در    174نمونه، شامل . دي، موضوع اصلي اين تحقيق بود شغلي وال 
مصاحبه با نوجوانان و والدينشان، داده هايي در خصوص مسئوليت پـذيري شخـصي، خـانوادگي و                . ، بود 1987

. بـوط نبـود  مسئوليت پذيري شخصي نه به وضعيت شـغل والـد و نـه بـه جنـسيت بچـه مر            . اجتماعي ارائه داد  
تاثيرات جنسيتي براي مسئوليت پذيري خانوادگي براي پسران و دختران بـا فـرض نقـشهاي سـنتي مردانـه و       

درحوزه مسئوليت پذيري اجتماعي، نوجوانان از خانواده هاي دو والدي كه يك والـد شـاغل           . زنانه چشمگير بود  
.ثر فعاليتهاي داوطلبانه حضور نداشتندنبود، در مقايسه با نوجوانان از خانواده هاي تك والدي، در اك

در پژوهشي تحت عنوان مسئوليت پذيري اجتماعي در برنامـه درسـي كنـوني دوره    ) 1379(سبحاني نژاد  
ابتدايي ايران نشان داد كه مسؤليت پذيري اجتماعي نوعي احساس عملي در به كار گيري تواناييهـا و كوشـش               

.  كه عدم آن قانون شكني و نپذيرفتن مـسؤليتهاي اجتمـاعي اسـت   كردن براي تطابق و سازگاري با مردم است   
 درصـد اهـداف مـصوب دروس دوره ابتـدايي بـه رشـد مـسئوليت پـذيري          7/17همچنين نتايج نشان داد كـه       
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عالوه بر آن نتايج اين پژوهش نشان داد كه معلمـان در حـد متوسـط بـه مـسئوليت                    . اجتماعي اختصاص دارد  
.ود توجه داشتندپذيري اجتماعي در تدريس خ

در مطالعه اي بر روي دانشجويان دانشگاه اعالم كردند كه افراد داراي سـبك      ) 2000( برزونسكي و نورمي    
هويت اطالعاتي نسبت به دو سبك ديگر يعني سبك هويتي هنجاري و سردرگم از مسئوليت پـذيري بـاالتري                  

. برخوردارند
ادند كه عدم مسئوليت پذيري، سالمت هويت را به خطـر         در پژوهشي نشان د   ) 2001(      لوين و شوارتز    

مي اندازد و موجب وقفه در رشد هويت مي شود و فرد آمادگي مقابله با تكاليف پيچيده بزرگـسالي را نخواهـد                      
.داشت

اخير پيشنهاد نموده است كه نوجوانان در صورت پذيرش مـسئوليت، روابـط صـميمانه تـري بـا              تحقيقات  
در عوض، روابط صميمانه تر منجر بـه سـازگاري          ). 1990آخر، استرو، هو دارد و اتكينسون،     (والدين شان دارند    

).1986 و 1985گروتيوانت و كوپر، (بيشتر عاطفي و اجتماعي مثبت مي گردد 
قانونمنـد وگذارآزادهاي  خانوادهي  داراافرادكردندگزارشخودقيتحقي  ط) 1995 (1كوپرووانتيگروت

هـاي  خـانواده دركـه ي افـراد ورسـند ميي تيهوتعهدبهتري قووزودتري  ليخوهستندريپذتيمسئولافراد
.افتدميخطربهآنهاپذيريمسئوليتوشوندميسردرگمتيهوسبكي داراابنديميپرورشآشفته
تقـدر ي  داراريپـذ تيمـسئول نوجوانـان كـه كردنـد اعـالم خودقيتحقجينتادر) 1997(ي  فنيتولوريت
هـا  نـه يزمدر اين ريناپذتيمسئولنوجوانانكهيحالدرهستندمثبتپندارهخودواستقاللوباالگيريتصميم
.كردندي ابيارزفيضعراخود

احـساسات ي  داراوريپـذ تيمـسئول افـراد كردنـد اعـالم خودپژوهشجهينتدر) 2002 (2توماكووي  بنل
احـساسات وپـذيري مسئوليتنيبكهي  حالدربرخوردارنديي  االبي  اجتماعروابطوي  عاطفي  سازگارازمثبت
.داردوجودي منفي همبستگي انزجارحاالتوي منف

بنابراين، اين پژوهش به دنبال آن است كه آيا واگذاري مسئوليت به نوجوانان مي تواند شكاف بـين نقـش                 
 كـودكي و بزرگـسالي را تـسهيل    هاي كودكي و بزرگسالي را كاهش دهد و در واقع پيوستگي نقش هـاي بـين     

.كند و باعث افزايش سازگاري نوجوان ناسازگار شود

آزمودني هاآزمودني هاآزمودني هاآزمودني هاروشروشروشروش
 دانش آموز ناسازگار به روش نمونه گيري خوشـه          30 شهر تهران    دوره راهنمايي كليه دانش آموزان    از بين   

 بـين منـاطق آمـوزش و         از 13 و   11،  7 منطقـه    3براي انتخـاب نمونـه، ابتـدا        . اي چند مرحله اي انتخاب شد     
 مدرسـه بـه طـور تـصادفي         2در مرحله بعد از هر منطقـه،        . پرورش شهر تهران بصورت تصادفي انتخاب گرديد      

سپس به مدارس منتخب مراجعه شد و از مسئولين و معلمان مدارس منتخـب خواسـته شـد كـه                    . انتخاب شد 
 آموز ناسازگار از نظـر مـسئولين و معلمـان     دانش145در مجموع . دانش آموزان ناسازگار خود را معرفي نمايند   

 دانش آموز ناسازگار به صورت تصادفي انتخـاب شـدند و            30در مرحله بعد،    .  مدرسه منتخب شناسايي شدند    6
دو .  نفر ديگر در گروه كنترل به طور تصادفي جـايگزين شـدند    15 نفر در گروه آزمايش و       15در مرحله نهايي،    

1- Grotivant & Kooper
2-Banly & Tonaco
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به علت جابه جايي محـل سـكونت خـود       ) ز گروه آزمايش و يك نفر از گروه كنترل        يك نفر ا  (نفر از گروه نمونه     
. در پس آزمون حاضر نشدند و از فهرست گروه نمونه حذف گرديدند

اندازه گيرياندازه گيرياندازه گيرياندازه گيريابزار ابزار ابزار ابزار 
.ابزار پژوهش عبارتست از پرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدين

پرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز پرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز پرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز پرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز 
41 كه توسط والدين تكميل مـي شـود و داراي   Aرزيابي رفتاري كانرز دو فرم دارد، يكي فرم       پرسشنامه ا 

در اين پـژوهش  .  عبارت است43 كه توسط معلمان تكميل مي شود و داراي        Bعبارت مي باشد و ديگري فرم       
.از فرم والدين استفاده شده است

پرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدينپرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدينپرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدينپرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدين
طيـف وسـيعي از مـشكالت    .  مـاده اسـت  41 توسط كانرز تهيه شد و داراي 1969مه در سال  اين پرسشنا 

ايـن فهرسـت عاليـم رفتـاري توسـط والـدين و بـر اسـاس              . توسط اين پرسشنامه مورد سنجش قرار مي گيرد       
. مشاهدات و اطالعات شان در مورد رفتارهاي موجود در فرزند پاسخ داده مي شود

از والـدين  .  درجه از نظر شدت و ضعف مشكل رفتاري در نظر گرفتـه شـده اسـت   در اين پرسشنامه، چهار   
) اصـال (خواسته مي شود كه اگر يك مشكل رفتاري در فرزند مورد نظر وجود ندارد، گزينـه اول                  ) به ويژه مادر  (

را عالمـت   ) كـم (اگر مشكل رفتاري وجود دارد ولي داراي شـدت كمتـري اسـت، گزينـه دوم                 . را عالمت بزنند  
را عالمـت  ) متوسـط (و اگر آن مشكل رفتاري وجود دارد و شدت آن در حد متوسط است، گزينـه سـوم         . بزنند
نمـره  . را عالمـت بزننـد    ) زيـاد (به همين ترتيب اگر شدت مشكل موجود بسيار زياد است، گزينه چهارم             . بزنند

مـاده پرسـشنامه، نمـره كـل        جمع نمرات به دست آمـده از هـر          .  است 3 و   2،  1،  0گذاري گزينه ها به ترتيب      
. پرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدين را تشكيل مي دهد

پايايي و روايي پرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدينپايايي و روايي پرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدينپايايي و روايي پرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدينپايايي و روايي پرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدين
.پايايي و روايي ابزار در پژوهشهاي گوناگون برآورد گرديده است
بـراي ايـن منظـور    .  همزمان استفاده شد در پژوهش حاضر براي برآورد روايي ابزار پژوهش، از روش روايي          

همبستگي نمرات پرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدين با نمرات پرسـشنامه ارزيـابي رفتـاري راتـر فـرم                    
 به دست آمد كـه نـشان دهنـده ميـزان بـاالي روايـي                86/0ضريب همبستگي حاصل،    . والدين محاسبه گرديد  

.  همزمان ابزار اين پژوهش است
 پايايي پرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز فرم والـدين نيـز در پـژوهش حاضـر بـا اسـتفاده ار روش          همچنين
.  برآورد گرديد97/0آلفاي كرونباخ 
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چك ليست واگذاري مسئوليتچك ليست واگذاري مسئوليتچك ليست واگذاري مسئوليتچك ليست واگذاري مسئوليت
 سوالي توسـط محقـق   4به منظور تعيين نمونه مسئوليتهاي مناسب دوره راهنمايي در خانه، چك ليستي            

سواالت چـك  . نمونه مسئوليتهاي مناسب را در خانه به صورت مكتوب مشخص نمايندبراي والدين تهيه شد تا     
:ليست عبارتند از

 چه نوع مسئوليتهايي در خانه وجود دارد كه افراد خانواده به خصوص فرزندان الزم است بـا مـشاركت                     -1
هم انجام دهند؟

 كنيد؟ در حال حاضر شما چه مسئوليتهايي را به فرزندان خود واگذار مي-2
 فرزندان شما از چه مسئوليتهايي كه در حال حاضر شما به آنها واگذار مي كنيد، ناراحت هستند؟-3
 فكر مي كنيد چه مسئوليتهايي را مي توانند انجام دهند ولي شما به آنها واگذار نمي كنيد؟ -4

روش جمع آوري اطالعاتروش جمع آوري اطالعاتروش جمع آوري اطالعاتروش جمع آوري اطالعات
 و كنترل به طور مجزا دعوت به عمل آمد تا به مدرسـه              بعد از انتخاب نمونه، ابتدا، از والدين گروه آزمايش        

را در مـورد فرزندانـشان تكميـل       ) پيش آزمون (بيايند و در مدرسه پرسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدين           
تعداد . سپس، از والدين گروه آزمايش دعوت به عمل آمد تا در جلسات آموزشي در مدرسه شركت كنند                . كنند

نوجـواني و  : محتـواي جلـسات آموزشـي عبـارت بـود از     . بـود )  جلـسه 2هفتـه اي  ( جلسه 4جلسات آموزشي،   
ويژگيهاي آن، مسئوليت پـذيري و نقـش آن در زنـدگي، دوره نوجـواني و لـزوم واگـذاري مـسئوليت و نمونـه                    

محتـواي جلـسات آموزشـي بـا اسـتفاده از روش        . مسئوليت هاي مناسب دانش آموزان دوره راهنمايي در خانه        
در پايان جلسه چهارم كه نمونه مسئوليت هاي مناسـب  . نراني و پرسش و پاسخ به والدين آموزش داده شد سخ

دانش آموزان دوره راهنمايي در خانه از سوي والدين شناسـايي شـدند، چـك ليـست واگـذاري مـسئوليت بـه                    
بـه صـورت مكتـوب بـه     والدين ارائه شد تا نمونه مسئوليت هاي مناسب اين دوره توسط آنان تكميـل گـردد و       

در مرحله بعد، از والدين خواسته شد تا نمونه مـسئوليتهاي مـشخص شـده را بـه فرزنـدان                    . محقق ارائه نمايند  
پرسـشنامه  ( ماه از واگذاري مسئوليت به گروه نمونه، پـس آزمـون             2پس از   .  ماه واگذار نمايند   2خود به مدت    

. ها مورد تحليل قرار گرفتندمونه اجراء شد و دادهبر روي گروه ن) ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدين

شيوه هاي تجزيه و تحليل داده هاشيوه هاي تجزيه و تحليل داده هاشيوه هاي تجزيه و تحليل داده هاشيوه هاي تجزيه و تحليل داده ها
 و  انحـراف معيـار    ميـانگين و   داده ها با استفاده از روشهاي آمار توصيفي شامل جدولهاي توزيـع فراوانـي،             

يـه و تحليـل   مستقل نمرات تفاوت جهت مقايسه ميانگينهـا مـورد تجز  t روشهاي آمار استنباطي شامل آزمون 
.قرار گرفتند

يافته هايافته هايافته هايافته ها
.  ميانگين و انحراف معيار سني گروههاي آزمايش و كنترل ارائه شده است1در جدول 
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ميانگين و انحراف معيار سني گروه نمونه مورد بررسي1111جدول جدول جدول جدول 

گروه كنترلگروه كنترلگروه كنترلگروه كنترلگروه آزمايشگروه آزمايشگروه آزمايشگروه آزمايشرديفرديفرديفرديف

57/1322/14ميانگينميانگينميانگينميانگين

88/095/0انحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيار

نمرات پيش آزمون و پس آزمون گروه آزمايش و كنترل در پرسشنامه ين و انحراف معيارميانگ2222جدول جدول جدول جدول 

ارزيابي رفتاري راتر و كانرز فرم والدين 

گروه كنترلگروه كنترلگروه كنترلگروه كنترلگروه آزمايشگروه آزمايشگروه آزمايشگروه آزمايش رديفرديفرديفرديف

پس آزمونپس آزمونپس آزمونپس آزمونپيش آزمونپيش آزمونپيش آزمونپيش آزمونپس آزمونپس آزمونپس آزمونپس آزمونپيش آزمونپيش آزمونپيش آزمونپيش آزمون

4/555/4533/4593/53ميانگينميانگينميانگينميانگين

14/1907/2055/2301/27انحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيار

بـه عبـارت ديگـر،    .  مستقل براي نمرات تفاوت استفاده شـد       tبراي پاسخگويي به سوال پژوهش، از آزمون        
تفاوت نمرات پيش آزمون و پس آزمون گروههاي آزمايش و كنترل در پرسشنامه ارزيـابي رفتـاري كـانرز فـرم         

، و سـپس ميانگينهـاي      والدين، محاسبه گرديد و براي هر يك از گروهها ميانگين نمرات تفـاوت محاسـبه شـد                
بـراي ايـن   .  مستقل مورد مقايسه قـرار گرفتنـد    tنمرات تفاوت گروههاي آزمايش و كنترل با استفاده از آزمون           

  نشان داد كـه واريـانس   1نتيجه آزمون لوين. منظور ابتدا آزمون لوين جهت بررسي همگني واريانسها انجام شد    
 مستقل بـراي  tنتيجه آزمون ). F)1وP=34/0=)26 ,565/0 (نمرات اختالفي گروه آزمايش و كنترل همگن است

نمرات تفاوت نشان داد كه بين ميانگينهاي نمرات اختالفي گروههاي آزمايش و كنترل به لحاظ آماري تفـاوت                  
معناداري وجود دارد

)013/0, P=651/2=)261و(t.(
گذاري مسئوليت در هر دو  همانطور كه مالحظه مي شود، ناسازگاري گروه آزمايش پس از مداخله وا
بنابراين نتيجه گرفته مي . پرسشنامه ارزيابي رفتاري راتر و كانرز فرم والدين از گروه كنترل پايين تر است

.شود كه واگذاري مسئوليت بر افزايش سازگاري دانش آموزان موثر است

1- Leven s Test
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بحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيري
 نفـر   30.  سازگاري نوجوانان ناسـازگار بـود      هدف پژوهش حاضر تعيين تاثير واگذاري مسئوليت بر افزايش        

دانش آموز پسر دوره راهنمايي از بين دانش آموزان دوره راهنمايي سازمان آموزش و پرورش شـهر تهـران بـه                     
روش پژوهش، نيمـه آزمايـشي و طـرح پـژوهش از نـوع پـيش                .روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند       

نتـايج .رسشنامه ارزيابي رفتاري كانرز فرم والدين ابزار پـژوهش بـود          پ.  پس آزمون با گروه كنترل بود      –آزمون  
نتـايج ايـن پـژوهش در    . نشان داد كه واگذاري مسئوليت باعث افزايش سازگاري نوجوانان ناسـازگار مـي شـود            

مورد تاثير واگذاري مسئوليت بر افزايش سازگاري نوجوانان ناسـازگار هماهنـگ بـا نتـايج پژوهـشهاي گذشـته            
به نوعي بسط نظريه بنديكت مبني بر تاثير پيوسـتگي نقـشهاي دوره كـودكي و جـواني بـر سـازگاري                      است و   

عالوه بر آن، تاييدي است بر نظر برك، كـه معتقـد اسـت واگـذاري مـسئوليت در                   . نوجوانان محسوب مي شود   
و در نتيجـه آنهـا   دوره نوجواني مي تواند به نوجوانان در رسيدن به مسئوليت هاي بزرگسالي بيشتر كمك كند            

.بيشتر سازگار خواهند شد
طي كردن دوره نوجواني با حداقل مشكالت، به تعامل عوامل زيستي، روانشناختي و اجتماعي مربوط مـي                

در واقع عوامل زيستي باعث بـروز ويژگيهـاي جديـدي در نوجوانـان از جملـه رسـش شـناختي و چهـره             . شود
عـالوه بـر   . هور ادراك نوجوانان را تحت تاثير خود قـرار مـي دهـد   ويژگيهاي نوظ . نزديك به بزرگسالي مي شود    

اين، تغييرات، انتظارات جديد و واكنشهايي را در ديگران به وجود مي آورند كه خود باعث تغييـرات بيـشتر در              
ايـن  . نوجوانان مي شوند و باعث مي شود كه نوجوانان خود را به گروه بزرگساالن نزديك تر ببينند تا كودكـان                    

وضعيت باعث مي شود كه از يك سو، نوجوانان عليرغم برخورداري شرايط كامل از ديدگاه خودشـان، خواسـتار         
زيرا نياز به تمرين بيشتري بـراي نوجوانـان اسـت تـا فراينـد بزرگـسالي       . پذيرش مسئوليتهاي بزرگسالي باشند 

از آنها انتظار دارند كـه ماننـد        ) د ديگر والدين، معلمان و به طور كلي افرا      (از سوي ديگر، بزرگساالن     . كامل شود 
بزرگساالن رفتار كنند ولي در عين حال بزرگساالن به آنها اجـازه رفتارهـايي را كـه معمـوال بـراي بزرگـساالن                   

زيرا مطمـئن نيـستند كـه نوجوانانـشان قادرنـد از عهـده مـسئوليتهاي                . مجاز شناخته مي شوند، را نمي دهند      
 آشكار بين انتظار و عمل زمينه بروز شكاف بين والدين و نوجوانان از نظـر نقـش             اين تناقض . بزرگسالي بر آيند  

راه حلي كه ديـدگاه     . به طوري كه اين تضاد منشاء بسياري از مشكالت مي شود          . نوجوانان در خانواده مي شود    
ري مـسئوليت  والدين و نوجوانان را به هم نزديك تر مي كند، آموزش والدين مبني بر پذيرش آنان براي واگـذا                  

همان طور كه در نتايج پژوهش حاضر مشاهده شد، واگذاري مسئوليت به نوجوانان به عنـوان  . به نوجوانان است 
. راه حل مناسب مي تواند باعث افزايش سازگاري و به نوعي باعث كاهش مشكالت بين نوجوانان و والدين شود                   

 مي تواند نوجوانان را بـراي پـذيرش مـسئوليتهاي           بنابراين چنين استنباط مي شود كه واگذاري مسئوليت اوال        
ثانيا ديدگاه والدين و نوجوانـان را در مـورد نقـش پـر رنـگ تـر نوجوانـان در خـانواده               . بزرگسالي آماده تر كند   

.  نزديك تر مي كند و ثالثا، باعث كاهش ناسازگاري و در نتيجه افزايش سازگاري نوجوانان مي شود

پيشنهاداتپيشنهاداتپيشنهاداتپيشنهادات
مي شود جهت افزايش ارتباط رضايت بخـش بـين والـدين و نوجوانـان، بـه والـدين آمـوزش              پيشنهاد  -1

.واگذاري مسئوليت داده شود
.واگذاري مسئوليت در دختران نيز جهت مقايسه با پسران مورد مطالعه قرار گيرد-2
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.پيشنهاد مي شود كه نقش واگذاري مسئوليت بر ميزان مسئوليت پذيري مورد مطالعه قرار گيرد-3
پيشنهاد مي شود كه نقش واگذاري مسئوليت بر متغيرهايي از قبيل هويت و عزت نفس مورد مطالعه                 -4

. قرار گيرد
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ي رابطه بين عوامل فرهنگي و ميزان مسئوليت پذيريي رابطه بين عوامل فرهنگي و ميزان مسئوليت پذيريي رابطه بين عوامل فرهنگي و ميزان مسئوليت پذيريي رابطه بين عوامل فرهنگي و ميزان مسئوليت پذيريمقايسهمقايسهمقايسهمقايسه
در ميان نوجوانان شهرهاي بانه و قروهدر ميان نوجوانان شهرهاي بانه و قروهدر ميان نوجوانان شهرهاي بانه و قروهدر ميان نوجوانان شهرهاي بانه و قروه

1دكتر مجيد موحد

2رزگار صالحي

3مريم حسيني

چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
ايـن تحقيـق بـه    . ي رابطه بين عوامل فرهنگي و مسئوليت پذيري انجام گرفته اسـت       مقايسه پژوهش حاضر، با هدف   

جامعه آماري اين پـژوهش، شـامل       . آوري گرديده است  جمعاطالعات آن از طريق پرسشنامه    وپيمايشي انجام شده  روش
 نفر بـرآورد  598 درصد 4ن و خطاي شهرهاي بانه و قروه مي باشد كه با استفاده از جدول لي )  سال 14-18(كليه نوجوانان 

ازحـاكي پژوهش،اينازآمدهدستبهنتايج.اي انتخاب شدندخوشهمطبقروشباگرديده و در نهايت نمونه مورد نظر، 
و ميزان استفاده از رسانه ) اعتقادي، تجربي، مناسكي، پيامدي(كه مسئوليت پذيري با دينداري و ابعاد مختلف آن        استآن

دار داشـته و بـا      رابطـه معنـي   ) سـني / شـيعه (و نـوع مـذهب    ) قـروه / بانـه (، تحصيالت مادر، قوميت، نوع شهر     هاي مختلف 
.و تحصيالت پدر رابطه معني دار ندارد) مرد/ زن(جنسيت

بانه، قروه، عوامل فرهنگي.  مسئوليت پذيري، دينداري،رسانه ها، نوجوانان، شيعه، سني::::واژه هاواژه هاواژه هاواژه هاكليدكليدكليدكليد

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
 اساسـي و مهـم در ايجـاد دگرگـوني و تحـول      توسعه و پيشرفت همـواره يكـي از سـواال   چگونگي ايجاد ت  

 و در اين راستا همواره بر نقش افراد جامعه در جهت نيل به اين هدف تاكيد گرديـده                   تكاملي جوامع بوده است   
بـر  وانـد كـه اگـر هركـدام در چـارچوب خـود          اجتماع ني ماش ي و مهره ها   چي همچون پ  ،افراد هر جامعه  . است

هـاي افـراد يـك      يكي از ويژگـي   . گردديمبه بهترين شكل    چرخ جامعه    محقق كار كنند،   ا ي اساس نقش محول  
موجـود  "انسان به عنوان يـك   . استآن  ي اعضا پذيريتي مسئول نمايد،آن جامعه كمك مي   ارتقاء  جامعه كه به    

ل و رفتـار خـود، تكـاليف مربـوط بـه         بايد براي حفظ تعلق خود به جامعه، باتوجه به پيامدهاي اعما           "اجتماعي
اي انجام دهد تا زندگي ثمربخشي را براي خود و ديگران به همراه داشـته   هاي اجتماعي خويش را به گونه     نقش
چيست؟اجتماعيپذيريمسئوليتازمراداما. باشد

. رت گرفـت تقريباً از نيمه دوم قرن بيستم، در مجامع علمي بحثي طوالني بر سر مسئوليت اجتمـاعي صـو     
رونـد شـامل جامعـه و كـار، موضـوعات           بكـار مـي   ) مـسئوليت اجتمـاعي   (اصطالحاتي كه در رابطه با اين كلمه      

تـا  . باشـند اجتماعي در رابطه با مديريت، سياست عمومي و كار، مديريت ذي نفـع و پاسـخگويي گروهـي مـي                   
اي همه، البته نه بـراي هميـشه،        پذيري اجتماعي بر   معتقد بود كه معناي مسئوليت     4 سال پيش، وتاو   30حدود  

دانشيار بخش جامعه شناسي دانشگاه شيراز- ١
 كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه شيراز-2
 دانشگاه شيرازمطالعات زنانكارشناسي ارشد -3

1- Votaw
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پذيري حقوقي و براي برخي، رفتـار مـسئول اجتمـاعي در    اما امروزه، براي برخي به معني مسئوليت    . يكي است 
كند؛ و نيز براي برخـي     هاي مذهبي و ديني ارتباط پيدا مي      معني اخالقي آن نمود پيدا كرده است كه به ارزش         

).51: 2004اريا و مله، گ(ديگر، به معني آگاهي اجتماعي است 
ي اساسي كه وجود دارد اين است كه تعريف مورد توافقي بـراي اصـطالحات         ، مسئله 1به اعتقاد كالركسون  

جمالي، (اجتماعي گروهي وجود ندارد   گروهي و پاسخگويي  گروهي، مسئوليت پذيري اجتماعي   عملكرد اجتماعي 
ث شده تا فرضيات متفاوتي درباره آنچـه كـه شـامل            پذيري باع تعاريف متنوع از مسئوليت   ). 231-213: 2008

شود، طرح گـردد كـه ريـشه در مفـاهيم متنـوع الزامـات قـانوني و اقتـصادي و            مسئوليت پذيري اجتماعي مي   
. پذيري گسترده در سيستم اجتماعي داردپاسخگويي به ذي نفع ها نسبت به مسئوليت

 مجموعـه اعمـال   تماعي قلمداد گرديده است شاملپذيري اجآنچه كه در اين پژوهش مترادف با مسئوليت   
 به عبارت بهتر، تعهـد و مـسئوليت افـراد       .زندو رفتارهايي است كه از فرد در قبال عضويت او در جامعه سر مي             

. ها و رفتارهاي فردي استگيريدر قبال جامعه و ساير افراد جامعه به هنگام تصميم
 و "يالـزام اجتمـاع   " آن را بـا دو مفهـوم         ديـ  نبا ديـ آي مـ  انيـ  بـه م   "ي اجتماع تيمسئول" سخن از    يوقت

تي مـسئول  ، مورد نظـر اسـت     نجايآنچه در ا  .  دارند گريكدي با يادي چون فرق ز   ، خلط كرد  "ي اجتماع تيحساس"
ي و اقتـصاد ي قـانون يانداردها چـون اسـت    يمي، صـرفاً بـا مفـاه      يالزام اجتماع . ي است نه الزام اجتماع    ياجتماع

، ي اجتمـاع  تيمـسئول .رونـد ي از آن فراتر م    ي اجتماع تي و حساس  ي اجتماع تي مسئول ميمفاه اما   .سروكار دارد 
د و هر چه موجـب بـدتر        شو كه موجب بهتر شدن جامعه شود انجام         ي را به همراه دارد كه هر كار       يالزام اخالق 

ريـ  متغطيا شرا بي سازگاري براافرادتي به ظرف  "ي اجتماع تيحساس"اما  .  گردد زيشدن جامعه شود از آن پره     
).1389نوچه فالح،(گرددي باز مياجتماع

. در متون دين اسالم نيز، مسئوليت پذيري اجتماعي داراي اهميت زيادي بوده و بدان پرداخته شده اسـت            
اسـالم شمارد و معتقد است كـه در      برمي"هامسؤوليتترينانسانيوترينمهم"رااجتماعيمسئوليتمطهري
دينـي هـايي آمـوزه و، و لذا دين   "رعيتهعنمسؤولكلكموراعكلكم": استشدهعنوانمسئوليتلفظخودِ
).1383،زاييلك(شود نمياجتماعي قرائتمسئوليتويژهبهومسئوليتباجز

و به عبارت ديگـر عـدم مـسئوليت پـذيري آنهـا بـه              جامعهقبالدرافرادنقشاجرايعدمحاضرحالدر
موجـب جامعهدر هرمسئوليت پذيري افراداز آنجا كه. شودميشناختهاجتماعيايلمسترينمهميكيعنوان
كـرده و بـر     احساسوابستههمبهنسبتراخودآن، افراد اساسو بر شودميانسانيواجتماعيروابطتنظيم

وجـود  بيننـد، لـذا در صـورت عـدم          مبناي همين احساس وابستگي سرنوشت خود را با ديگران در پيونـد مـي             
كننـد، احـساس   اي كه در آن زنـدگي مـي  مسئوليت پذيري اجتماعي افراد نسبت به يكديگر و نسبت به جامعه       

بيگانگي نموده، نسبت به سايرين بي تفاوت شده و عالوه برآن نه تنها به راحتي از كنار آسيب هـاي اجتمـاعي                     
دند و در نهايت، عدم وجود مـسئوليت        گرموجود مي گذرند بلكه گاه خود نيز موجب آسيب زدن به اجتماع مي            

.پذيري اجتماعي در افراد، ممكن است انسجام و همدلي در جامعه را نيز تهديد نمايد
وكودكـان بـه هـاي محولـه   مسئوليتميزانروزبهروزهاخانوادهمدرن،جهانقدرتمندسلطهباامروزه
قبـال درتنهـا نهنوجوانانوجوانانشودميمشاهدهامروزهكهآنجاييتاكنندميكمتروكمراخودنوجوانان
مـسلماً . دارنـد خودخانوادهقبالمسئوليتي نيز دراحساسبلكه كمتر كنند،نمياحساسرامسئوليتيجامعه

2 - Clarkson 
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نه تنها ممكن است بـه بهبـود اوضـاع اجتمـاع كمكـي              نامساعد،شرايطجامعه در قرار گرفتن باافرادگونهاين
.گرديده و به بي ثباتي بيشتر آن دامن بزننداخاللمهمعامالنمكن است خود نيز ازننمايند، حتي م

گـردد كـه چـه عـواملي بـا          با توجه به اهميت باالي مسئوليت پذيري اجتماعي، حال اين سوال مطرح مي            
سوب هاي اكتـسابي افـراد محـ   مسئوليت پذيري افراد در ارتباط است؟ از آنجا كه مسئوليت پذيري جزء ويژگي           

بنـابراين پـژوهش   . توان نقش مهم زمينه و عوامل فرهنگي را در ارتباط بـا آن ناديـده گرفـت                گردد لذا نمي  مي
پذيري، جهت پاسخ بـه سـوال   حاضر با در نظر گرفتن اين نكته و به دليل گستردگي عوامل مرتبط با مسئوليت       

. پژوهش، تنها به عوامل فرهنگي مرتبط با آن مي پردازد
درپـذيري مـسئوليت ميـزان وفرهنگـي عواملبينرابطهضر سعي دارد ضمن بررسي و مقايسه مقاله حا

نوجوانـان و اهميـت و قـدرت تبيـين          پـذيري مـسئوليت ، به ارزيابي ميزان   قروهوبانهشهرهاينوجوانانميان
. كنندگي هريك از عوامل فرهنگي در ارتباط با متغير مذكور بپردازد

. بانه و قروه براي انجام اين پژوهش، تفاوت آنها از لحاظ دو شـاخص فرهنگـي اسـت       دليل انتخاب دو شهر     
اوالً، بانه شهري است كه اكثريت قريب به اتفاق ساكنين آن را اهـل تـسنن تـشكيل داده اسـت در حـالي كـه                  

 قوميـت   ثانيـاً بانـه از لحـاظ تركيـب        . ساكنان شهر قروه هم شامل افراد سنّي و هم شامل افراد شيعه مي باشد             
بـا  . خورددر حالي كه در شهر قروه، تنوع قوميتي بيشتري به چشم مي           . يكنواخت تر بوده و بيشتر كرد هستند      

توانـد در  رسد مقايسه اين دو شهر مي     هاي فرهنگي به نظر مي    توجه به تفاوت اين دو شهر از لحاظ اين شاخص         
. گردددرك بهتر رابطه عوامل فرهنگي، مفيد واقع

وهشوهشوهشوهشپيشينه پژپيشينه پژپيشينه پژپيشينه پژ
كشف فراينـد   : مفهوم مسئوليت پذيري اجتماعي جمعي    "در تحقيقي با عنوان   ) 2010(1هيجين و ديگران  

در ايـن  . كنـد پذيري را توصـيف مـي  ، چگونگي تعريف اعضاي شركت از مسئوليت "هاي سازماني ها و استراتژي  
ي شـركت بـه صـورت       سوال پژوهش اين بوده است كه چگونه اعـضا        . تحقيق از روش كيفي استفاده شده است      
 كارمنـد در كـل انتخـاب        78000هجده شركت آلماني و هلندي با       . فعال مسئوليت پذيري را تعريف مي كنند      

. در طول اين بررسي مديران قادر به مطالعه داده هاي جمع آوري شده بودنـد .  سال بود6شدند و مدت مطالعه   
هومي بيشتري را انجام مي دهند كه اين به آنهـا    هاي نمونه و مف   نتايج تحقيق نشان مي دهند كه مديران كنش       

كند تا با يك روش تطبيقي انتقال مفهوم وسـيع مـسئوليت اجتمـاعي جمعـي در سـازمان را                    بيشتر كمك مي  
نتايج همچنين نشان داد كه دستورالعمل كلـي و عمـومي بـراي ايجـاد معـاني سـازماني                   . بيشتر توسعه بدهند  

.د و كنش هاي متقابل غير رسمي از آنچه كه تئوري نشان داده مهم ترندپذيري اجتماعي وجود ندارمسئوليت
و مـسئوليت دينداري والدين، سبك پدر و مادري، نوجوانان"در تحقيقي با عنوان  ) 1999(2گونو و ديگران  

 سـاله خـانواده هـاي       10-18، متغير هاي خود را از طريق نمونه ي پدران، مادران و نوجوانـان               "اجتماعيهاي
رابطـه اقتـدارگرا فرزنـدپروري بـا مـادران نتايج بررسي نشان داد كه دينـداري      . ه متوسط قفقازي آزمودند   طبق
ساختاري تـأثير مـستقيم و غيـر مـستقيم دينـداري ديگـران و پـدران را بـر روي          معادالت مدل .داشتمنفي

.دادمسئوليت پذيري اجتماعي نشان

1- Heijden, Angela van der
2-Marjorie Lindner Gunnoe, E. Mavis Hetherington and David Reiss
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اجتمـاعي كـردن هنجارهـا و       : ويي در گفتمـان خـانواده     پاسـخگ "در تحقيقي با عنوان   ) 2009(1استرپوني
كنش مـوقعيتي و    عنوانبهاخالقبررسي، به "استانداردها و بحث مسئوليت پذيري در مكالمات شام ايتاليايي        

اخالقـي رفتـار درك سـاخت برايراهيعنوانايتاليايي بهخانوادهمكالمات شامدرپاسخگوييعمل استداللي 
20 نوار ويديويي ضبط شده از مكالمـات در ميـان   60در اين تحقيق . كندفردي توجه مي  ينبروزانه در تعامل  

بحث برروي مـسئوليت پـذيري بـه        .  ساله بررسي شدند   3-6خانواده طبقه متوسط در حضور والدين و فرزندان         
ن كـه بـه   اين صورت است كه در مكالمات يكسري مشاجرات بوجود مي آيد و نحوه ي حل آنها و دخالت والدي               

در . صورت اخالقي مي باشد و نسبت به اجتماعي شدن فرزندان پاسخگويي دارند، مورد بررسي قرار مـي گيـرد           
هيـل و  . كل كاركردهاي چندگانـه اجتمـاعي شـدن و ابعـاد متفـاوت مـسئوليت پـذيري را بررسـي مـي كنـد             

سـرمايه اجتمـاعي يتمـسئوليت پـذيري اجتمـاعي گروهـي و مـسئول        "در تحقيقي با عنوان   ) 2007(2ديگران
سهام شركت در سـه منطقـه        به بررسي رابطه ي مسئوليت پذيري اجتماعي و ارزيابي         ،"ديدگاه جهاني : گذاري

. مي پردازد) ) لندن(و اروپا) توكيو(، آسيا)نيويورك(آمريكا( ي جهان
افـسران  و تعهـد و مـسئوليت پـذيري         ) CPI(ارتباط بـين كنتـرل      "در تحقيقي با عنوان     ) 1385(وليوند  

هاي فردي يعني منبع كنترل شامل كنتـرل درونـي   ، به بررسي ارتباط بين يكي از عوامل مهم در تفاوت     "نزاجا
و بيروني و تعهد و مسئوليت پذيري افسران الف نيروي زميني ارتش جمهوري اسـالمي ايـران پرداختـه شـده                     

تان تهران بـوده و يافتـه هـا نـشان داد كـه       نفر از افسران الف نزاجا شاغل در اس       110نمونه مورد مطالعه    . است
داري وجـود دارد و بـين   بين منبع كنترل دروني و مولفه هاي تعهد و مسئوليت پذيري رابطـه مثبـت و معنـي     

منبع كنترل بيروني شامل شانس و اعتقاد به قدرت ديگران و تعهد و مـسئوليت پـذيري رابطـه منفـي وجـود                        
).85-98؛ 1385زماني، (دارد

پي بـر ميـزان   .ال.بررسي تاثير آموزش راهبردهاي ان"در تحقيقي به  ) 1385(امير و زحمتكش  سعادتي ش 
تحقيق به دو قسمت پيش آزمـون       .  پرداخته است  "سالمت روان و مسئوليت پذيري دانش آموزان شهر بجنورد        

دهنـده  انو پس آزمون تقسيم شد و نتايج پس آزمون مبين تفاوت معنادار بين گروه آزمـايش و كنتـرل و نـش          
.پي بر سالمت روان و مسئوليت پذيري آنها بود. ال. تاثير آموزش راهبردهاي ان

 توسعه منابع انساني و نقش آن در ارتقـاي مـسئوليت پـذيري    "در تحقيقي با عنوان     ) 1383(حاج كريمي 
ر فرهنگ، ارزش ها    ، با تاكيد بر تأثيرات توسعه نيروي انساني ب        "اجتماعي سازمانها، فرهنگ، ارزشها و اخالقيات     

.و اخالقيات و با استفاده از مدل هاي ارائه شده سعي بر روشن كردن ابعاد و زواياي اين تأثيرات داشته است
در تحقيقي با عنوان مسئوليت پذيري نوجوانان دبيرستاني در خانـه و مدرسـه، بـه بررسـي            ) 1387(كردلو

 دانـش آمـوز از   479نمونه تحقيق . ذيري مي پردازدنقش دو نهاد خانواده و مدرسه در شكل گيري مسئوليت پ      
 همبـستگي بـا ابـزار    - دبيرستان دخترانه و پسرانه به شيوه نمونه گيري در تهـران بـا روش غيـر آزمايـشي              10

نتايج تحقيق نشان مي دهد كه الزمه احساس تعلق بوجود آمدن احساس امنيت است و الزمـه                 . پرسشنامه بود 
وجود آمدن دو نياز احساس امنيت و احساس تعلق است و نيـز الزمـه مـسئوليت       به وجود آمدن عزت نفس به       

.پذيري تامين احساس امنيت، احساس تعلق و عزت نفس است

1- Laura Sterponi
2- Hill, Ronald Paul



1390 ارديبهشت -         شيراز پذيري اجتماعي جوانان             همايش ملي مسئوليت

١٠

، بـه  "مشاركت و مسئوليت پذيري در پرتو فعاليت هاي غير رسـمي    "در تحقيقي با عنوان     ) 1386(بهتوتي
ي راهنمـايي شـهر     ي دانش آموزان دختـر و پـسر دوره        بررسي تأثير فعاليت هاي فوق برنامه بر مسئوليت پذير        

هاي فوق برنامه   آموزاني كه در فعاليت   نتايج تحقيق نشان داد كه احساس مسئوليت دانش       . تهران پرداخته است  
انـواع فعاليـت هـاي فـوق برنامـه در رشـد             . مشاركت داشتند، در مقايسه با ساير دانـش آمـوزان بيـشتر اسـت             

.ردمسئوليت پذيري تاثير دا

مباني نظري پژوهشمباني نظري پژوهشمباني نظري پژوهشمباني نظري پژوهش
ي نظريات مرتبط بـا حـوزه  : نظريات مرتبط با مسئوليت پذيري را مي توان در چهار گروه دسته بندي كرد    

در زمينـه تئـوري هـاي مـرتبط بـا اقتـصاد و              . مديريت و اقتصاد، نظريات روانشناختي، روان شناسي اجتماعي       
در حـوزه  .  و طبقه بندي مله و گاريا را بررسـي كـرد  4، برومر3، فردريش2، وود1مديريت مي توان نظريات كارول 

ي رشد اخالقي كلبرگ و حـوزه در نظريـات روانـشناسي اجتمـاعي نيـز                توان به نظريه  نظريات روانشناختي مي  
.ي يادگيري شناختي اجتماعي آلبرت باندورا اشاره كردتوان به نظريهمي

پـذيري گروهـي اسـت كـه آن را بـه چهـار دسـته                تكارول يكي از اولين نظريه پردازان در زمينه مسئولي        
مسئوليت پذيري گروهي اقتصادي، كه نوعي مسئوليت پذيري است كه مـاهيتي اقتـصادي              : تقسيم كرده است  

دارد و شامل سرمايه گذاري، مالكيت، افراد ذي نفع، ايجاد اشـتغال، دسـتمزد مناسـب بـراي كـارگران، كـشف           
مـسئوليت  . لوژيكي، ابتكار و خلق محصوالت و خدمات جديد مي باشـد منابع جديد، ارتقاي پيشرفت هاي تكنو     

پذيري قانوني و مشروع، شامل اطالعات مشروع و بازي با قواعد بازي اسـت كـه در آن تجـارت بايـد ماموريـت                     
مـسئوليت پـذيري اخالقـي    . اقتصادي خود را در چارچوب ملزومات مشروع بوسيله سيستم مشروع انجام دهـد     

كنـد و  برد، بر محدوديت هاي قـانون غلبـه مـي         القيات كه شركت با آن كار خود را پيش مي         توسط يكسري اخ  
مسئوليت پذيري اختياري، ريشه در اين عقيـده دارد كـه           . تجارت را به عنوان يك امر اخالقي توصيف مي كند         

-2008:216؛ جمـالي، 2004:52ملـه، وگاريـا (جامعه و تجارت به صورت ارگانيك در هم تنيـده شـده انـد       
214(.

نهادي كه برگرفته از تمـايلي  : توان مسئوليت پذيري را به سه دسته تقسيم نمود       مي "وود"بر طبق نظريه    
براي حفظ مشروعيت به عنوان عاملي مسئول در يك محيط مشترك مي باشد، مسئوليت پذيري سازماني كـه           

انويه اشتغال را شامل مـي شـود، مـسئوليت       پذيري جمعي نتايج مربوط به حوزه هاي اوليه و ث         در آن مسئوليت  
پذيري فردي كه در آن انتخاب هاي فردي مديران و مسئوليت پذيري شخصي شان و همچنين تمايالتـشان از            

محـيط،  : از نظر وود بايد سه عامـل را بـراي مـسئوليت پـذيري در نظـر گرفـت                  . اهميت زيادي برخوردار است   
).216-218: 2008الي، جم(مديريت افراد ذي نفع و مديريت مسايل

) 1به عنوان مسئوليت پـذيري      (فلسفي- براساس انتقالي مفهومي از مفهوم اخالقي      "فردريش"طبقه بندي   
و معرفي جهـان هـستي را   ) 2به عنوان مسئوليت پذيري (و به مفهوم مديريتي و عمل گرا پاسخگويي اجتماعي      

بـه عنـوان مـسئوليت    (ديريت معرفـي مـي كنـد   به عنوان مرجع اصلي و الزامي براي موضوعات اجتماعي در مـ         
يـك  ). 4مـسئوليت پـذيري  (و در نهايت نقش علم و دين را در مورد اين موضوعات در نظر مي گيـرد             ) 3پذيري

1 - Carroll, A. B. 
2 - Wood, D. 
3- Frederick, W. C.
4- Brummer, J. 
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 مالك گروه بنـدي  6 انجام شده كه در آن براساس تئوري با "برومر"نوع طبقه بندي ديگر در اين رابطه توسط   
ايـن طبقـه    ). ت تأثير گروهي، نوع كنش، نـوع تـأثير و منفعـت ايـده ال              انگيزش، سود، تصميمات تح   : شده اند 

: 2004ملـه، وگاريـا (بندي در قلمرو و حوزه محدود هستند، زيرا رابطه ي كار و جامعه را بررسـي نكـرده انـد                   
54-52.(

پذيري جمعي بـرروي    هاي مربوط به مسئوليت   ، براساس اين فرض كه تئوري     )53-55: 2004(مله و گاريا    
اقتـصاد، سياسـت، يكپـارچگي      : كنند، اين نظريات را به چهـار دسـته تقـسيم كردنـد            وضوعات زير تمركز مي   م

گيرد كه پارسونز در مورد سيـستم اجتمـاعي   بندي براساس چهار جنبه صورت مياين طبقه . اجتماعي و اخالق  
فرهنـگ  (عي و حفظ الگـو ، يكپارچگي اجتما )سياست(، دستيابي به هدف   )اقتصاد(سازش با محيط  : كندبيان مي 
دهد تا اين نظريات را در چهار دسته تقسيم بندي كنيم، اين تقسيم بنـدي  اين فرض به ما اجازه مي ). و ارزشها 

. و زير مجموعه آنها در جدول زير به صورت مختصر و مفيد آمده است
مرتبط در حوزه مديريتمرتبط در حوزه مديريتمرتبط در حوزه مديريتمرتبط در حوزه مديريترويكردهايرويكردهايرويكردهايرويكردهايووووجمعيجمعيجمعيجمعياجتماعياجتماعياجتماعياجتماعيمسئوليتمسئوليتمسئوليتمسئوليتنظريهنظريهنظريهنظريه: : : : 1111جدولجدولجدولجدول

توضيحاتتوضيحاتتوضيحاتتوضيحاترويكردرويكردرويكردرويكرديهيهيهيهنوع نظرنوع نظرنوع نظرنوع نظر

 بيشينه سازي ارزشهاي افراد ذي -1
بيشينه سازي دراز مدت ارزش هانفع

 استراتژي ويژگي هاي رقابتي-2
سرمايه گذاري اجتماعي در چارچوب رقابت-

عي و توانايي  استراتژي هايي كه براساس ديدگاه منابع طبي-
هاي ديناميك شركت

 استراتژي هاي قسمت پايين هرم اقتصادي-

دستيابي به اهداف دستيابي به اهداف دستيابي به اهداف دستيابي به اهداف ((((ابزاريابزاريابزاريابزاري
اقتصادي از طريق فعاليت اقتصادي از طريق فعاليت اقتصادي از طريق فعاليت اقتصادي از طريق فعاليت 

))))هاي اجتماعيهاي اجتماعيهاي اجتماعيهاي اجتماعي

فعاليت هاي نوع دوستانه به عنوان ابزاري براي بازاريابي بازاريابي علي-3

رت اجتماعي كه آنها مسئوليت اجتماعي تجارت از مقدار قدمشروطه خواهي جمعي-1
دارند، بوجود مي آيد

فرض مي كند كه بين جامعه و تجارت رابطه وجود دارد تئوري قرارداد اجتماعي يكپارچه-2
تĤكيد بر استفاده تĤكيد بر استفاده تĤكيد بر استفاده تĤكيد بر استفاده ((((سياسيسياسيسياسيسياسي

مسئوالنه از قدرت تجارت در مسئوالنه از قدرت تجارت در مسئوالنه از قدرت تجارت در مسئوالنه از قدرت تجارت در 
عرصه سياسيعرصه سياسيعرصه سياسيعرصه سياسي

شركت به عنوان يك شهروند در نظر گرفته مي شود شهروندي جمعي-3

ندهاي جمعي پاسخگويي به مسائل سياسي اجتماعي كه بر فرايمسائل مربوط به مديريت-1
آنها تأثير دارند

قانون و فرايند موجود سياست هاي عمومي به عنوان مرجعي  اصول مسئوليت پذيري جمعي-2
براي عملكرد اجتماعي

ايجاد تعادل و توازن در منافع افراد ذي نفع مديريت افراد ذي نفع-3

تأكيد بر يكپاچگي تأكيد بر يكپاچگي تأكيد بر يكپاچگي تأكيد بر يكپاچگي ((((يكپارچگييكپارچگييكپارچگييكپارچگي
))))تقاضاي اجتماعيتقاضاي اجتماعيتقاضاي اجتماعيتقاضاي اجتماعي

جستجو براي فرايندها و مشروعيت اجتماعي براي پاسخ دادن به عي عملكرد اجتماعي جم-4
مسائل اجتماعي

در نظر گرفتن وظايف امنيتي نسبت به افراد ذي نفع شركت ها  تئوري هنجاري افراد ذي نفع-1
ظريات اخالقي داردكه استفاده از آن نياز به اشاره به برخي ن

چارچوب هايي كه براساس حقوق بشر، حقوق كار و احترام به  حقوق جهاني-2
محيط

تاكيد بر دستيابي به توسعه انساني با توجه به نسل هاي حال و  توسعه پايدار-3
آينده

تĤكيد بر كارهاي تĤكيد بر كارهاي تĤكيد بر كارهاي تĤكيد بر كارهاي ((((اخالقياخالقياخالقياخالقي
درست براي دستيابي به يك درست براي دستيابي به يك درست براي دستيابي به يك درست براي دستيابي به يك 

))))جامعه خوبجامعه خوبجامعه خوبجامعه خوب

تمايل به منافع مشترك جامعه رويكرد رايج-4
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اي براي ايجاد ثروت است و ايـن        شوند كه در آن شركت وسيله     يدسته اول به تئوري هاي ابزاري مربوط م       
. ي اقتصادي كنش متقابل بين تجارت و جامعـه مـورد نظـر اسـت    تنها جنبه. تنها مسئوليت اجتماعي آن است    

بـه ايـن دليـل بـه ايـن دسـته ابـزاري گفتـه         . استپس هر فعاليت اجتماعي در صورت ايجاد ثروت مورد قبول         
ايـن گـروه    . كنندئوليت پذيري جمعي را به عنوان ابزاري محض براي نهايت سود درك مي            شود كه آنها مس   مي

هـاي رقـابتي و بازاريـابي    نفع، استراتژي ويژگيهاي افراد ذيسازي ارزشبيشينه: به سه دسته تقسيم مي شوند 
.1علّي

ابطـه بـا جامعـه و    دهنـد، مخـصوصاً در ر  هاي سياسي، قدرت سياسي شركت را مورد تأكيد قرار مي     تئوري
شود تا شركت وظايف اجتمـاعي و حقـوق اجتمـاعي را            پذيري آن در ميادين سياسي و اين باعث مي        مسئوليت
، تئـوري قـرارداد اجتمـاعي       2مـشروطه خـواهي جمعـي     : اين گروه نيز به سه دسته تقسيم مـي شـوند          . بپذيرد
شوند، كه در آنهـا   ي يكپارچگي مربوط مي   هاها به تئوري  ي سوم از تئوري   دسته. 4 و شهروندي جمعي   3يكپارچه

تجارت براي ادامه رشد و وجود خود بايد به جامعـه وابـسته   . هاي اجتماعي را يكپارچه كند   تجارت بايد خواسته  
، 5پـذيري جمعـي  مسائل مربوط به مديريت، اصول مسئوليت : شوداين دسته به چهار زير گروه تقسيم مي       . باشد

.6كرد اجتماعي جمعيمديريت افراد ذي نفع و عمل
هاي اخالقي و دينـي هـستند      پذيري اجتماعي در حوزه مديريت، تئوري     هاي مسئوليت گروه آخر از تئوري   

در اين الزامات اصـولي وجـود دارد كـه انجـام      . كه بر الزامات اخالقي در رابطه بين تجارت و جامعه تاكيد دارند           
تئـوري هنجـاري فـرد    : شـوند ه به چهار دسته تقسيم مياين گرو. كنندآنچه صحيح و ضروري است را بيان مي 

. توضيح هركدام از اين موارد در جدول زير آمده است. ، حقوق جهاني، توسعه پايدار و رويكرد رايج7ذي نفع
عرف، متعارف و پيش: در نظريه رشد اخالقي كلبرگ با سه سطح از قضاوت اخالقي روبرو هستيم

در سطح . كان بيشتر مبتني بر اجتناب از مجازات و يا كسب پاداش استدر سطح اول قضاوت كود. عرفپس
پذيري را ياد در اين سطح كه خود شامل دومرحله است در مرحله دوم فرد مسئوليت. دوم تاكيد بر نياز است

وي اين سطح را در اولويت اول و سپس . ي اخالق واقعي استدهندهرسيدن به سطح سوم نشان. گيردمي
در اين مرحله فرد خود اصولي را انتخاب كرده و به آن پايبند . دهدا در اولويت دوم قرار ميجامعه ر

). 129-131: 2010اسلوتي، (است
 كـه   8 اجتماعي بندورا، به عوامل محيطي و همچنين فراينـدهاي شـناختي           –در نظريه يادگيري شناختي     

از نظـر بنـدورا ميـزان زيـادي از          ). 1973،  بنـدورا (كنند، توجه خاصي شـده اسـت      عمل را هدايت و تنظيم مي     
 البتـه  .آيـد رفتارخوب، بد، بهنجار و نابهنجار، يا از طريق تجربه مستقيم يا با مشاهده رفتار ديگران بدسـت مـي     

اي تحـت تـأثير   هـاي خـارجي اسـت بلكـه تـا انـدازه      شود نه فقط تحت تأثير اين محـرك     رفتاري كه توليد مي   

1 - Causal Marketing
2- Corporate constitutionalism
3 - Integrative social contract theory
4- Corporate citizenship
5- The principle of public responsibility
6 - Corporate social performance
7 - Normative stakeholder theory
1- Cognitive Prosesses
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هـا و  شود يعني شناخت رابطه بين عمل و نتيجه آن و آگاهي از موقعيتتعيين ميفرايندهاي شناختي فرد نيز   
).1964بندورا و والترز، (شودشرايطي كه موجب تقويت آن مي

گيـرد كـه در طـي آن رفتارهـاي جديـد آموختـه           بندورا معتقد است فرد در يك جريان مداومي قرار مـي          
3و الگوهـاي نمـادين   2 يا الگوهاي مصداقي1رات الگوهاي واقعيشود و رفتارهاي موجود نيز با توجه به تأثيمي

 درجامعـه   )…معمـوالً والـدين، خـانواده و    (از نظر بندورا، يادگيري از طريـق الگوهـاي واقعـي          . كندتغيير مي 
وي . در تربيت فرزندان توجـه زيـادي بـه اسـتفاده والـدين از الگوهـاي مـصداقي شـده اسـت              . گيردصورت مي 

كننـد، ولـي امـروزه بـا توجـه بـه         د است گرچه الگوهاي واقعي نقش مهمي در يادگيري ايفا مي          همچنين معتق 
. گيرنـد گسترش تكنولوژي و وسايل صوتي و ارتباطات گسترده، الگوهاي نمادين بيشتر مورد استفاده قرار مـي               

 تركيـب كـالم و   هاي كالمي و نوشتاري يا به صورت تـصويري و يـا از طريـق             الگوهاي نمادين از طريق آموزش    
درحقيقت، امروزه وسايل ارتباط جمعـي بـه علـت زمـان زيـادي كـه                . گذارندكننده تأثير مي  تصوير بر مشاهده  

دهند منبع بسيار مـوثر و مهـم در ارائـه الگوهـاي رفتـار اجتمـاعي          بيشتر جوانان به تماشاي آنها اختصاص مي      
 تغييـر هنجارهـاي اجتمـاعي و نـوع رفتـار      ايـن الگوهـا نقـش بـسيار مهمـي در شـكل دادن رفتـار و               . هستند
).1964بندورا و والترز، (دارند

هاي در نظريه بندورا به علت وجود رابطه متقابل بين فرد، رفتار فرد و محيط و با توجه به ظرفيت
تواند در مورد رفتار ديگران بينديشد و ارزيابي كند و سپس با توجه به ، فرد مي)ظرفيت هاي شناختي(انسان
شدن پذيري و درونيبا توجه به نقش مهم جامعه.  انتخابي كه دارد براي اطرافيانش رضايتمندي ايجاد كندحق

در اين نظريه بر نقش دين و رسانه هاي جمعي . دهدهنجارها توسط فرد، فرد نسبت به ديگران تعهد نشان مي
).403-422: 2007بتز، (شودتأكيد بسياري مي

تواند شناسي اجتماعي ميرسد نظريه بندورا در حوزه روانشده، به نظر ميبه مطالب ارائه توجهبا
. چارچوب نظري مناسب تري براي رسيدن به اهداف اين پژوهش فراهم آورد

مطرحزيرهايفرضيهنظري موجود،پژوهش و با توجه به چارچوباهدافبهدستيابيلذا جهت
:گرددمي

.ان در دو شهر بانه و قروه تفاوت معنادار وجود داردپذيري نوجوان بين ميزان مسئوليت-
.پذيري نوجوانان كرد و غيركرد تفاوت معنادار وجود دارد بين ميزان مسئوليت-
.پذيري نوجوانان دختر و پسر در دو شهر بانه و قروه تفاوت معنادار وجود دارد بين ميزان مسئوليت-
.و سنّي در دو شهر بانه و قروه تفاوت معنادار وجود داردپذيري نوجوانان شيعه  بين ميزان مسئوليت-
پذيري آنها در دو شهر بانه و قروه رابطه معنادار  بين ميزان تحصيالت والدين پاسخگويان و مسئوليت-

.وجود دارد
و ) شامل اعتقادي، تجربي، مناسكي و پيامدي( بين ميزان دينداري پاسخگويان در ابعاد مختلف-

.ي آنها در دو شهر بانه و قروه رابطه معنادار وجود داردپذيرمسئوليت
پذيري آنها در دو شهر بانه و قروه رابطه ها و مسئوليت بين ميزان استفاده پاسخگويان از انواع رسانه-

.معنادار وجود دارد

2 - Real-Life Models
3 - Exemplary models
4-  Symbolic modeling
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روش پژوهشروش پژوهشروش پژوهشروش پژوهش
ي و روش   تحقيـق، ايندراستفادهموردرويكرد ـ پيمايـشي روشنيـز اسـتفاده مـورد كمـ ابـزار ازوودهب
-18شامل كليه نوجوانان    پژوهشاينآمارييجامعه. استشدهاستفادهاطالعاتآوريجمعبرايپرسشنامه

لـين جـدول اسـاس بـر وآمـاري جامعـه حجـم با توجه بـه  . اندبودهقروهوبانهشهرهايساكن در يساله14
بـه  كه به تناسب تعـداد نوجوانـان هـر شـهر،           گرديدهبرآوردنفر598درصد، حجم نمونه،  4خطايو) 1976(

. شـدند انتخـاب تحقيـق نمونـه عنـوان بهقروهوبانهشهرهايساكننوجواناناز نفر 258و339تعداد  ترتيب
كـه پذيري اسـت  مسئوليتوابسته ميزان در اين پژوهش، متغير   . استبودهايخوشهمطبقگيري،نمونهروش

جهت سنجش ميزان دينداري به عنـوان يكـي از متغيرهـاي   . شده است دهسنجي) 1992(نئوتوسط پرسشنامه   
شامل بعد اعتقـادي،  (كه ابعاد مختلف دينداري) 1965( از پرسشنامه دينداري گالك و استارك   تحقيق،مستقل

ايـن پرسـشنامه يكـي از    .را مورد سنجش قرار مـي دهـد اسـتفاده گرديـده اسـت       ) تجربي، مناسكي و پيامدي   
معروف در اين زمينه است كه به كرات توسط محققين مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و        پرسشنامه هاي   

ضـمن اديـان همـه دركـه  معتقدنـد  )20-21: 1965(اسـتارك وگالك.پايايي و روايي آن تاييد گرديده است      
. شودميمتجليآندردينداريكهداردوجودمشتركيهايعرصهداردوجودآنهاجزئياتدركههاييتفاوت
بعـد .پيامديوعاطفيمناسكي،اعتقادي،ابعاد: ازعبارتندكهاستدينداريچهارگانهابعادشاملهاعرصهاين

ازمانـده جـا بـه خاصاعتقاداتشامل،)باشندداشتهاعتقادآنهابهمومنانرودميانتظاركهباورهايي(اعتقادي
وجـود : بـه بـاور نظيـر هـايي شـاخص بعـد اينبراي. بپذيردراآنهابايددينيشخصكهاستدينيكپيروان
قالـب درگويـه 10توسـط متغيراين. استشدهنظرگرفتهدر... وقيامتفرشتگان،وجودشيطان،وجودخداوند،
 دينـي  احساساتوعواطفوغاييواقعيتازمستقيمآگاهيودركبهعاطفيبعد. شودميسنجيدهليكرتطيف
گنـاه، ازدوريوتوبهاحساسخداوند،بهنزديكيودورياحساس: نظيرهاييشاخصازبعداينبراي. گرددبرمي

مناسـكي بعـد . شـود مـي سنجيدهگويه6توسطمتغيراين. استشدهنظرگرفتهدر... ومرگازمومننترسيدن
نظيـر هـايي شاخصشاملبعداين. دهندميانجامدينيكپيروانكهاستخاصدينياعمالسرييكشامل
پيامـدي بعد. شودميسنجيدهگويه9توسطمتغيراين. باشدمي... ومساجددرحضورنمازخواندن،گرفتن،روزه
متـأثر نيـز راديگـران بـا فـرد رابطـه و دارداشارهآيينيكپيروانرويبردينياعمالتجارب،باورها،تأثيربه
اسـالمي، حجـاب رعايـت لـزوم ازمنكـر، نهـي ومعـروف امربـه رعايـت نظيرهاييشاخصشاملبعداين. سازدمي

.شودميسنجيدهگويه7بامتغيراين. باشدمي... ومخالفجنسبارابطهرباخواري،حرمت
ــواع مختلــف رســانه همچنــين جهــت ســنجش رســانه هــا شــامل هــا ميــزان اســتفاده پاســخگويان از ان

... ، روزنامـه و مجـالت، مـاهواره، اينترنـت و            )داخلـي، خـارجي   (ديو، را )سراسرياستاني و شبكه  شبكه(تلويزيون
شـامل راديـو و   (هـاي جمعـي  هـا در دو گـروه رسـانه     پرسيده شده است و در نهايت در تجزيه و تحليل، رسـانه           

شـامل مـاهواره،    (هـاي اطالعـاتي و ارتبـاطي جديـد        و رسانه هـا و فنـاوري      ...) تلويزيون، روزنامه ها و مجالت و     
اسـتفاده  كرونباخجهت سنجش پايايي ابزار سنجش از ضريب آلفاي       .اندمورد بررسي قرار گرفته   ... ) و  اينترنت  

ــده اســت ــار. گردي ــي  1اعتب ــوده و رواي ــار صــوري ب ــزار ســنجش، اعتب ــاي 2 اب ــا اســتفاده از آلف ــاخ  آن ب كرونب

1-Validity
2-Relability
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جـدول دربه تفكيك، براي متغيرهاي مستقل و وابسته      شدهكسبكرونباخآلفايضريب. استگرديدهمحاسبه
.استآمده1

 نتيجه آزمون پايايي متغيرهاي وابسته و مستقل و چگونگي توزيع آنها نتيجه آزمون پايايي متغيرهاي وابسته و مستقل و چگونگي توزيع آنها نتيجه آزمون پايايي متغيرهاي وابسته و مستقل و چگونگي توزيع آنها نتيجه آزمون پايايي متغيرهاي وابسته و مستقل و چگونگي توزيع آنها----1111جدول جدول جدول جدول 

رهاي مستقل و وابسته بـر  ، عالوه بر نمايش ضريب آلفاي كرونباخ، چگونگي توزيع متغي1در جدول شماره   
 درصـد پاسـخگويان داراي      7/16بـر اسـاس ارقـام جـدول مـذكور،           . آمـده اسـت   1هاي تركيبـي  شاخصاساس  

در . پـذيري پـايين دارنـد    درصد مسئوليت2/17 درصد مسئوليت پذيري متوسط و       1/66مسئوليت پذيري باال،    
 درصـد  9/15 درصـد بـه ميـزان متوسـط و     2/69 درصد به ميزان پايين،9/14ها، مورد ميزان استفاده از رسانه    

 درصـد نوجوانـان در   85در ميان ابعاد مختلف دينداري، . كنندها استفاده ميپاسخگويان به ميزان زياد از رسانه 
 درصـد در بعـد پيامـدي داراي       9/67 درصد در بعد مناسـكي و        9/86 درصد در بعد تجربي،    6/82بعد اعتقادي،   

 درصـد آنهـا داراي ميـزان دينـداري          1/85التر از آن هستند و در مجمـوع حـدود           ميزان دينداري متوسط و با    
.متوسط و باال هستند

يافته هاي پژوهشيافته هاي پژوهشيافته هاي پژوهشيافته هاي پژوهش
. اسـت انجام گرديده ) بانه و قروه    ( شد اين پژوهش بر روي دو شهر استان كردستان          همانطور كه قبالً ذكر   

 پاسخگويي به اين پرسـش كـه آيـا ميـانگين       جهت. دليل انتخاب اين دو شهر، پيش تر توضيح داده شده است          

: رمول زير استفاده شده استبراي ساختن شاخص هاي تركيبي از ف-1
حد متوسط=   ميانگين نمرات +انحراف معيار 

حد باال= باالتر از ميانگين + انحراف معيار 

حد پايين= تر از ميانگين  پايين–انحراف معيار 

توزيع درصد نمره كلتوزيع درصد نمره كلتوزيع درصد نمره كلتوزيع درصد نمره كل ضريب آلفاي ضريب آلفاي ضريب آلفاي ضريب آلفاي مقياسمقياسمقياسمقياس
باالباالباالباالمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطپايينپايينپايينپايينكرونباخكرونباخكرونباخكرونباخ

82/01/151/669/18))))بعد اعتقاديبعد اعتقاديبعد اعتقاديبعد اعتقادي((((دينداريدينداريدينداريدينداري
75/04/179/587/23))))بعد تجربيبعد تجربيبعد تجربيبعد تجربي((((دينداريدينداريدينداريدينداري
76/0132/737/13))))بعد مناسكيبعد مناسكيبعد مناسكيبعد مناسكي((((ييييديندارديندارديندارديندار

72/01/159/671/17))))بعد پيامديبعد پيامديبعد پيامديبعد پيامدي((((دينداريدينداريدينداريدينداري
90/02/171/667/16))))كلكلكلكل((((دينداريدينداريدينداريدينداري

9/142/699/15-هاهاهاهارسانهرسانهرسانهرسانهازازازازاستفادهاستفادهاستفادهاستفادهميزانميزانميزانميزان
80/02/171/667/16مسئوليت پذيريمسئوليت پذيريمسئوليت پذيريمسئوليت پذيري
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1 مـستقل tهـا يـا    ميـانگين است يا نه، از آزمون تفاوت    پذيري در اين دو شهر با هم متفاوت       هاي مسئوليت نمره

پذيري نوجوانـان در     مسئوليت شود ميانگين  مشاهده مي  2 شماره گونه كه در جدول   همان. استاستفاده گرديده 
 مـسئوليت   ميـزان داري، وجود تفاوت ميانگين معني و سطح tمقدار. قروه، بيشتر استشهر بانه نسبت به شهر 

. گيردلذا فرضيه اول مورد تĤييد قرار مي. نمايدپذيري نوجوانان در اين دو شهر را تأييد مي

 آزمون مقايسه تفاوت ميانگين مسئوليت پذيري نوجوانان بر حسب شهر محل سكونت آزمون مقايسه تفاوت ميانگين مسئوليت پذيري نوجوانان بر حسب شهر محل سكونت آزمون مقايسه تفاوت ميانگين مسئوليت پذيري نوجوانان بر حسب شهر محل سكونت آزمون مقايسه تفاوت ميانگين مسئوليت پذيري نوجوانان بر حسب شهر محل سكونت----2222جدولجدولجدولجدول
داري داري داري داري معنامعنامعنامعناميانگينميانگينميانگينميانگيننينينينيفراوافراوافراوافراواشهرشهرشهرشهرتهتهتهتهمتغير وابسمتغير وابسمتغير وابسمتغير وابس

آزمونآزمونآزمونآزمون
Levent

tسطح معناداريسطح معناداريسطح معناداريسطح معناداري

33978/47بانه پذيريپذيريپذيريپذيريمسئوليت مسئوليت مسئوليت مسئوليت 

25862/45قروه
00/004/4-000/0

قوميـت  حسببرنوجوانان راپذيريميزان مسئوليت ميانگينتفاوتمقايسه، نتايج آزمون  3جدول شماره   
راد نمونه در شهر بانه، كرد بودند، لـذا در بررسـي قوميـت، تفكيـك دو        با توجه به آنكه همگي اف     . دهدنشان مي 

پذيري نوجـوان كـرد و غيركـرد از    با توجه به نتايج كسب شده، تفاوت ميزان مسئوليت . شهر رعايت نشده است   
وت بـا توجـه بـه تفـا    . گيردلحاظ آماري معنادار بوده و بنابراين فرضيه دوم اين پژوهش نيز مورد تأييد قرار مي             

.پذيري باالتري دارندميانگين ها، نوجوانان كرد نسبت به نوجوانان غير كرد، مسئوليت

 آزمون مقايسه تفاوت ميانگين  مسئوليت پذيري نوجوانان بر حسب قوميت آزمون مقايسه تفاوت ميانگين  مسئوليت پذيري نوجوانان بر حسب قوميت آزمون مقايسه تفاوت ميانگين  مسئوليت پذيري نوجوانان بر حسب قوميت آزمون مقايسه تفاوت ميانگين  مسئوليت پذيري نوجوانان بر حسب قوميت----3333جدولجدولجدولجدول
داري داري داري داري معنامعنامعنامعناميانگينميانگينميانگينميانگيننينينينيفراوافراوافراوافراواقوميتقوميتقوميتقوميتمتغير وابستهمتغير وابستهمتغير وابستهمتغير وابسته

آزمونآزمونآزمونآزمون
Levent

t سطح سطح سطح سطح
معناداريمعناداريمعناداريمعناداري

53390/46كرد مسئوليت پذيريمسئوليت پذيريمسئوليت پذيريمسئوليت پذيري
6467/43ردغير ك

23/078/3000/0

دختر و پسر را به نوجوانانپذيريميزان مسئوليتميانگينتفاوتمقايسه، نتايج آزمون4جدول شماره 
داري، حاكي از عدم معني و سطح t آمده است مقدار4گونه كه در جدولهمان. تفكيك شهر نشان مي دهد

لذا . پذيري نوجوانان دختر و پسر، در اين دو شهر مي باشد مسئوليت ميزانندار بين ميانگيوجود تفاوت معني
. گرددفرضيه سوم رد مي

Independent-sample T Test-1
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 آزمون مقايسه تفاوت ميانگين مسئوليت پذيري نوجوانان بر حسب جنسيت به تفكيك شهر آزمون مقايسه تفاوت ميانگين مسئوليت پذيري نوجوانان بر حسب جنسيت به تفكيك شهر آزمون مقايسه تفاوت ميانگين مسئوليت پذيري نوجوانان بر حسب جنسيت به تفكيك شهر آزمون مقايسه تفاوت ميانگين مسئوليت پذيري نوجوانان بر حسب جنسيت به تفكيك شهر----4444جدولجدولجدولجدول

متغيرمتغيرمتغيرمتغير
وابستهوابستهوابستهوابسته

ميانگينميانگينميانگينميانگيننينينينيفراوافراوافراوافراواجنسجنسجنسجنسشهرشهرشهرشهر
داري داري داري داري معنامعنامعنامعنا

آزمونآزمونآزمونآزمون
Levent

t
سطح سطح سطح سطح 
معناداريمعناداريمعناداريمعناداري

16667/47مردمردمردمرد
بانهبانهبانهبانه

9297/47زنزنزنزن
87/041/0-68/0

20562/45مردمردمردمرد

مسئوليت مسئوليت مسئوليت مسئوليت 
پذيريپذيريپذيريپذيري

قروهقروهقروهقروه
13463/45زنزنزنزن

21/0019/0-98/0

شيعه و سنّي را بـه      نوجوانانپذيريميزان مسئوليت ميانگينتفاوتمقايسه، نتايج آزمون  5جدول شماره   
نيز به دليل آنكه شهر بانه تقريباً همگي سـنّي بودنـد تفكيـك شـهر     در اين جدول   . دهدتفكيك شهر نشان مي   

. باشـد  مـي  14/47 و در بين اهـل تـسنن         37/45پذيري در بين شيعيان     ميانگين مسئوليت . رعايت نشده است  
 و  tبا توجه به ارقام ذكـر شـده، مقـدار   . شود اين ميزان در بين اهل تسنن باالتر استهمانطور كه مالحظه مي

پـذيري نوجوانـان شـيعه و        مـسئوليت   ميزان دار بين ميانگين  داري، نشان دهنده وجود تفاوت معني     نيمعسطح
.گرددلذا فرضيه چهارم تاييد مي. باشدسنّي مي

 آزمون مقايسه تفاوت ميانگين مسئوليت پذيري نوجوانان بر حسب نوع مذهب به تفكيك شهر آزمون مقايسه تفاوت ميانگين مسئوليت پذيري نوجوانان بر حسب نوع مذهب به تفكيك شهر آزمون مقايسه تفاوت ميانگين مسئوليت پذيري نوجوانان بر حسب نوع مذهب به تفكيك شهر آزمون مقايسه تفاوت ميانگين مسئوليت پذيري نوجوانان بر حسب نوع مذهب به تفكيك شهر----5555جدولجدولجدولجدول

داري داري داري داري معنامعنامعنامعناميانگينميانگينميانگينميانگيننينينينيفراوافراوافراوافراوامذهبمذهبمذهبمذهبمتغير وابستهمتغير وابستهمتغير وابستهمتغير وابسته
آزمونآزمونآزمونآزمون
Levent

t سطح سطح سطح سطح
معناداريمعناداريمعناداريمعناداري

19737/45شيعهشيعهشيعهشيعه مسئوليت مسئوليت مسئوليت مسئوليت 
40014/47سنّيسنّيسنّيسنّيپذيريپذيريپذيريپذيري

34/013/3-002/0

پـذيري نوجوانـان را بـه    مـسئوليت ميـزان باپدرتحصيالتميزانبينرابطه، نتايج آزمون 6جدول شماره   
ميـزان بـا پـدر تحصيالتميزانبين، رابطه داري و سطح معني   tبا توجه به مقدار     . دهدتفكيك شهر نشان مي   

.اي وجود نداردبه عبارت ديگر بين اين دو متغير رابطه. پذيري نوجوانان در هر دو شهر رد شده استمسئوليت

آزمون رابطه بين ميزان تحصيالت پدر با ميزان مسئوليت پذيري به تفكيك شهرآزمون رابطه بين ميزان تحصيالت پدر با ميزان مسئوليت پذيري به تفكيك شهرآزمون رابطه بين ميزان تحصيالت پدر با ميزان مسئوليت پذيري به تفكيك شهرآزمون رابطه بين ميزان تحصيالت پدر با ميزان مسئوليت پذيري به تفكيك شهر----6666جدول جدول جدول جدول 
RR2BBetaTFSigشهرشهرشهرشهرمتغيرمتغيرمتغيرمتغير

03/1311/0-01/1-06/0-06/0004/008/0بانهبانهبانهبانه
پدرپدرپدرپدرتحصيالت تحصيالت تحصيالت تحصيالت 

65/120/0-28/1-07/0-07/0005/010/0قروهقروهقروهقروه

پـذيري نوجوانـان را بـه    مـسئوليت ميزانمادر با تحصيالتميزانبينرابطه، نتايج آزمون  7جدول شماره   
داري، نشان دهنده آن اسـت كـه   معني و سطح t، مقدار7با توجه به جدول شماره . دهدتفكيك شهر نشان مي
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پذيري نوجوانان در شهر قروه مورد تأييد قـرار گرفتـه و در             مسئوليتميزانبامادرتحصيالتميزانبينرابطه
.گرددلذا فرضيه پنجم تنها در مورد نوجوانان شهر قروه تĤييد مي. شهر بانه رد شده است

ميزان مسئوليت پذيري به تفكيك شهرميزان مسئوليت پذيري به تفكيك شهرميزان مسئوليت پذيري به تفكيك شهرميزان مسئوليت پذيري به تفكيك شهرآزمون رابطه بين ميزان تحصيالت مادر با آزمون رابطه بين ميزان تحصيالت مادر با آزمون رابطه بين ميزان تحصيالت مادر با آزمون رابطه بين ميزان تحصيالت مادر با ----7777جدول جدول جدول جدول 
RR2BBetaTFSigشهرشهرشهرشهرمتغير متغير متغير متغير 

55/045/0-74/0-05/0-05/0002/007/0بانهبانهبانهبانه تحصيالتتحصيالتتحصيالتتحصيالت
23/8004/0-87/2-16/0-16/003/025/0قروهقروهقروهقروهمادرمادرمادرمادر

يري پـذ مـسئوليت ميـزان دينداري و ابعـاد مختلـف آن بـا        ميزانبينرابطه، نتايج آزمون  8جدول شماره   
رهيـ متغتكونيرگرسازمتغيرهاي مذكورنيبرابطهي بررسجهت.دهدنوجوانان را به تفكيك شهر نشان مي 

ـ ا. رديـ گيمـ قـرار آزمـون موردكهري است ياولين متغ ي  نداريدياعتقاد بعد .استدهيگرداستفاده ازبعـد ني
ـ ا. دارديهمبـستگ 38/0ه در شـهر قـرو  و32/0پـذيري در شـهر بانـه         مسئوليت زانيمباي  نداريد هـا زانيـ مني

ريـ متغنياي  كنندگنييتبقدرتزانيم. استمتغير وابسته بابعد از دينداري  نيانييپاي  همبستگدهندهنشان
مثبـت مقـدار . باشـد يم درصد 14 و   10با  برابربيترتبهپذيري در شهرهاي بانه و قروه     زان مسئوليت يمي  برا
حـاكي  جـدول، درموجودارقامهمچنين. رهاستيمتغنيانيبمستقيمرابطههندهدنشانآزمون،دوهردربتا
.باشدياين متغيرها مميانآماريدارمعنيرابطهوجوداز

پذيري در شـهر بانـه      مسئوليت زانيمباي  تجرببعدي  عني ي نداريددومبعدينتايج حاصل از بررسي رابطه    
اسـت مثبـت نيزرابطهاينجهت. رها در هر دو شهر استيمتغنياني ب دهنده معنادار بودن رابطه   نشانو قروه 

ـ بعدزانيمرفتنباالباي  عني زانيـ  م.شـود يمـ پـذيري افـراد افـزوده        مـسئوليت  زانيـ بـه م  ،ينـدار يدي  تجرب
22 و   13با  برابربيترتبهپذيري در شهرهاي بانه و قروه     زان مسئوليت يمي  براريمتغنياي  كنندگنييتبقدرت
.باشديمدرصد

زانيـ مبـا ي مناسـك بعـد ي عنـ ي ينداريدي بعد بعديحاصل از آزمون رابطهي داريمعنسطح و Fمقدار
داريدر هـر دو شـهر معنـ       درصد اطمينان 99پذيري حاكي از آن است كه رابطه مذكور نيز در سطح          مسئوليت

باشـد، تريقوي  نيدمناسكبه نوجوانان يبنديپاهرچهكهدهديمنشانشهر،دوهردربتامثبت مقدار .است
متغيـر وابـسته در   ي بـرا ريـ متغنيـ اي كننـدگ نييتبقدرت ميزان. پذيري آنها نيز بيشتر است زان مسئوليت يم

.باشديم درصد16 و 13با برابربيترتبهشهرهاي بانه و قروه
دهـد كـه   ، نـشان مـي  8نتايج جداول. گيرد، بعد پيامدي استآخرين بعد دينداري كه مورد آزمون قرار مي 

درصـد آن را در شـهر   20 درصد از واريانس متغير وابسته را در شهر بانـه و       8اين بعد از دينداري توانسته است       
بـا  . تـر اسـت   كنندگي اين متغير براي متغير وابسته در شهر قروه قـوي          بنابراين قدرت تبيين  . قروه تبيين نمايد  

تر باشـد ميـزان مـسئوليت پـذيري نيـز      گفت هرچه بعد پيامدي دينداري قويتوانتوجه به مقدار مثبت بتا مي 
دهد كه اين بعد از دينداري بـا متغيـر وابـسته در هـر دو     داري نشان مي  و سطح معني   Fمقدار. گرددبيشتر مي 

.دار دارددرصد، رابطه معني99شهر در سطح اطمينان 
گونـه كـه در     همـان . ست كه مورد بررسي قرار گرفته است      دينداري پاسخگويان متغير ديگري ا     كل   ميزان

 است به ترتيب در شـهرهاي  دينداري توانستهدهد كه متغير ميزان  نشان ميR2د مقدار شوجدول مشاهده مي  
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 بتـا رابطـه   بـودن ضـريب  با توجه به مثبت .  درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين نمايد        30 و 19بانه و قروه    
دهنـده آن اسـت كـه رابطـه         داري در هر دو شهر نشان     معني و سطح  Fمقدار. متغير مستقيم مي باشد   ميان دو   
. درصد معنادار است99 دينداري با متغير وابسته در سطح اطمينان بين ميزان

توان گفت كـه بـين ميـزان دينـداري و     ، به طور كلي مي    8بنابراين با توجه به نتايج كسب شده در جدول          
كننـدگي دينـداري و     مقايسه ميزان قدرت تبيين   . پذيري رابطه معنادار وجود دارد    لف آن با مسئوليت   ابعاد مخت 

دهـد كـه ايـن متغيـر در شـهر قـروه ميـزان               پذيري در دو شهر بانه و قروه نـشان مـي          ابعاد آن براي مسئوليت   
.كنندگي باالتري براي متغير وابسته داردتبيين

ن دينداري و ابعاد آن با ميزان مسئوليت پذيري به تفكيك شهرن دينداري و ابعاد آن با ميزان مسئوليت پذيري به تفكيك شهرن دينداري و ابعاد آن با ميزان مسئوليت پذيري به تفكيك شهرن دينداري و ابعاد آن با ميزان مسئوليت پذيري به تفكيك شهرآزمون رابطه بين ميزاآزمون رابطه بين ميزاآزمون رابطه بين ميزاآزمون رابطه بين ميزا----8888جدول جدول جدول جدول 
معناداريمعناداريمعناداريمعناداريRBetaFشهرشهرشهرشهرمتغيرهاي مستقلمتغيرهاي مستقلمتغيرهاي مستقلمتغيرهاي مستقل

32/032/056/28000/0بانه بعد اعتقادي بعد اعتقادي بعد اعتقادي بعد اعتقادي 
38/038/072/56000/0قروهدينداريدينداريدينداريدينداري

36/036/039000/0بانه بعد تجربي بعد تجربي بعد تجربي بعد تجربي 
47/046/074/92000/0قروهدينداريدينداريدينداريدينداري

35/035/084/36000/0بانه بعد مناسكي بعد مناسكي بعد مناسكي بعد مناسكي 
40/039/039/62000/0قروهينداريينداريينداريينداريدددد

29/029/059/23000/0بانه بعد پيامدي بعد پيامدي بعد پيامدي بعد پيامدي 
45/045/070/85000/0قروهدينداريدينداريدينداريدينداري

44/044/072/61000/0بانه دينداري كلدينداري كلدينداري كلدينداري كل
55/055/031/147000/0قروه

پـذيري  مـسئوليت ميـزان هـا بـا   ده از انـواع رسـانه     اسـتفا ميـزان بينرابطه، نتايج آزمون  9جدول شماره   
هـاي  ها در دو گروه رسـانه     گردد انواع رسانه  همانطور كه مالحظه مي   . دهدنوجوانان را به تفكيك شهر نشان مي      

جديـد  اطالعـاتي وارتبـاطي هـاي آوريو رسانه ها و فن    ... ) شامل تلويزيون، راديو، روزنامه و مجالت و      (جمعي
با توجه به ارقـام كـسب شـده، رابطـه بـين ميـزان               . مورد بررسي قرار گرفته است    ...) ، ماهواره و  شامل اينترنت (

. پذيري نوجوانان در هر دو شهر بانه و قروه تاييد گرديـده اسـت        هاي جمعي و ميزان مسئوليت    استفاده از رسانه  
و با متغيـر وابـسته در هـر دو    عاتياطالوارتباطيهايآوريدر حالي كه رابطه ميزان استفاده از رسانه ها و فن   

دهنده وجـود رابطـه معنـادار بـين         ها نيز نشان  نتايج بررسي در مورد مجموع رسانه     . شهر معنادار نگرديده است   
هـا  رسـانه . پذيري نوجوانان در هر دو شهر بانه و قروه است         ها و ميزان مسئوليت   ميزان استفاده از مجموع رسانه    

.نمايد درصد آن را در شهر قروه تبيين مي4متغير وابسته را در شهر بانه و  درصد تغييرات 3در مجموع 
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رابطه بين ميزان استفاده از رسانه ها و انواع آن با ميزان مسئوليت پذيري به تفكيك شهررابطه بين ميزان استفاده از رسانه ها و انواع آن با ميزان مسئوليت پذيري به تفكيك شهررابطه بين ميزان استفاده از رسانه ها و انواع آن با ميزان مسئوليت پذيري به تفكيك شهررابطه بين ميزان استفاده از رسانه ها و انواع آن با ميزان مسئوليت پذيري به تفكيك شهر----9999جدول جدول جدول جدول 
RR2BBetaTFSigشهرشهرشهرشهرمستقلمستقلمستقلمستقلوابسته وابسته وابسته وابسته 

19/003/034/019/002/309/9003/0بانهبانهبانهبانه
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20/004/042/020/067/350/13000/0قروهقروهقروهقروه

022/00001/0034/0022/035/012/073/0بانهبانهبانهبانه
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10/0010/015/0010/080/124/307/0قروهقروهقروهقروه

16/003/016/016/060/276/601/0بانهبانهبانهبانه
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20/004/018/020/071/375/13000/0قروهقروهقروهقروه

بينـي       جهت بررسي اين مساله كه از بين عوامل فرهنگي مورد بررسي در اين پژوهش كـداميك پـيش             
پذيري هستند، از روش رگرسـيون چنـد متغيـره گـام بـه گـام اسـتفاده         تري براي ميزان مسئوليت   كننده قوي 
از ميـان  . باشدبيني متغير وابسته ميه تحليل گام به گام براي پيش   دهندنشان،10جدول شماره   . استگرديده  

ميـزان دينـداري و ميـزان       : متغيرهايي كه وارد اين معادله شدند دو متغير باقي ماندند كه به ترتيب عبارتند از              
يـرات  درصـد متغ 29انـد در مجمـوع   گردد اين دو متغير توانـسته همانگونه كه مالحظه مي. استفاده از رسانه ها  

 درصد تغييرات متغير وابسته توسط عوامـل فرهنگـي ذكـر شـده،              29به عبارت ديگر،    . وابسته را تبيين نمايند   
بيانگر آن است كه هر دو متغير وارد شده بـا  ) 10جدول شماره  (آمده براي بتا  مقادير به دست  . قابل تبيين است  

. اين متغير وابسته رابطه مستقيم و مثبت دارند
كننـدگي را   شود از ميان اين دو متغير، ميزان دينداري بيشترين قـدرت تبيـين            ه مالحظه مي  گونه ك همان

 درصـد از واريـانس متغيـر وابـسته را     27اسـت  براي متغير ميزان مسئوليت پذيري دارد زيرا به تنهايي توانسته  
پذيري در ميـان  ن مسئوليتتواند نقش مهمي در ارتباط با تقويت ميزابنابراين ميزان دينداري مي   . تبيين نمايد 

.نوجوانان ايفا نمايد

 تحليل چند متغيره گام به گام براي پيش بيني متغير وابسته مسئوليت پذيري تحليل چند متغيره گام به گام براي پيش بيني متغير وابسته مسئوليت پذيري تحليل چند متغيره گام به گام براي پيش بيني متغير وابسته مسئوليت پذيري تحليل چند متغيره گام به گام براي پيش بيني متغير وابسته مسئوليت پذيري----10101010جدولجدولجدولجدول

سطح معناداريسطح معناداريسطح معناداريسطح معناداريtمقدارمقدارمقدارمقدارRR2Beta وارد شده وارد شده وارد شده وارد شدهمتغيرمتغيرمتغيرمتغيرگامگامگامگام

52/027/050/090/13000/0ميزان دينداريميزان دينداريميزان دينداريميزان ديندارياولاولاولاول
54/029/014/084/3000/0رسانه هارسانه هارسانه هارسانه هادومدومدومدوم

A= 54/18         R = 54/0 R2 = 29/0 Adj R2 = 289/0 F= 99/112    Sig= 000/0
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بحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيري
پذيري نوجوانان در دو شهر بانـه و  ي رابطه بين عوامل فرهنگي و مسئوليتپژوهش حاضر، با هدف مقايسه   

 متغيرهاي قوميـت، جنـسيت، نـوع مـذهب، ميـزان             در اين پژوهش از بين عوامل فرهنگي،       .قروه، انجام گرفت  
ها و ميزان دينـداري در ابعـاد مختلـف آن مـورد بررسـي قـرار                 تحصيالت والدين، ميزان استفاده از انواع رسانه      

پـذيري در شـهر بانـه    دهد كه ميـانگين مـسئوليت  پذيري در دو شهر مذكور نشان مي    مقايسه مسئوليت . گرفت
رسد يكي از داليل اين امر آن است كـه در شـهر بانـه افـراد هـم از لحـاظ          نظر مي به  . بيشتر از شهر قروه است    

تر بوده و به دليل اين دو شاخصه نسبت به اجتمـاع            قوميت و هم از لحاظ مذهب نسبت به شهر قروه يكنواخت          
و انـسجام  گردد تا احساس تعلـق گروهـي    بودن آنها، موجب مي   گيرند و لذا در اقليت    تر در اقليت قرار مي    بزرگ

كننـد  در چنين شرايطي افراد خود را نسبت به يكـديگر و اجتمـاعي كـه در آن زنـدگي مـي         . آنها تقويت گردد  
بـا وجـود   . تر اسـت  دانند و به همين علت احساس مسئوليت پذيري در ميان قوم اقليت قوي            بيشتر مسئول مي  

گيرنـد، امـا بـه      و قومي در اقليت قرار مي     آنكه هر دو شهر بانه و قروه جزء شهرهايي هستند كه به لحاظ ديني               
پـذيري ايـن شـهر پـايين     دليل عدم يكنواختي قومي و ديني شهر قروه نسبت به شهر بانه، ميانگين مـسئوليت       

پذيري در ميان دو قـوم كـرد و غيركـرد و همچنـين بـين شـيعه و سـنّي،        مقايسه ميزان مسئوليت . آمده است 
ي اين يافته ها به نوعي تأييدكننـده يافتـه        . هاستر در ميان كردها و سنّي     دهنده ميانگين باالتر اين متغي    نشان

، مـسئوليت بيـشتري در قبـال        )در اقليـت بـودن    (بدين ترتيب، قوميت كرد و سنّي به همان دليـل         . قبلي است 
. ديگري و اجتماع خود احساس مي نمايند

دهـد كـه بـين زنـان و     نس، نشان مـي   پذيري در ميان دو ج     نتايج آزمون تفاوت ميانگين ميزان مسئوليت     
پـذيري  در مورد رابطه تحصيالت والـدين و ميـزان مـسئوليت          . مردان از لحاظ اين شاخص، تفاوتي وجود ندارد       

پـذيري  نوجوانان، نتايج بررسي حاكي از آن است كه در هر دو شـهر مـذكور، تحـصيالت پـدران بـا مـسئوليت                      
از آنجـا   . پذيري آنها رابطه دارد   تنها در شهر قروه با ميزان مسئوليت      نوجوانان رابطه ندارد، اما تحصيالت مادران       

رسـد شـيوه تربيتـي اعمـال شـده توسـط       كه مادران بيش از پدران در تربيت فرزندان نقش دارند به نظـر مـي             
.پذير نساخته استمادراني با تحصيالت باالتر نسبت به فرزندان شان، از آنها نوجواناني مسئوليت

ز متغيرهاي فرهنگي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفـت، ميـزان دينـداري نوجوانـان                  يكي ديگر ا  
در هر دو شهر داراي رابطـه  ) اعتقادي، تجربي، مناسكي و پيامدي(اين متغير به همراه ابعاد چهارگانه آن        . است

پـذيري افـراد   ي به مـسئوليت با توجه به اين كه در دين اسالم توجه زياد    . معنادار با متغير وابسته گرديده است     
توانــد بــه هــاي دينــي در بــين نوجوانــان مــيدر خـانواده و اجتمــاع شــده اســت، لــذا تبليــغ و تقويــت آمـوزه  

كننـدگي ابعـاد مختلـف دينـداري در رابطـه بـا             مقايـسه قـدرت تبيـين     . پذيري بيشتر آنها بيانجامـد    مسئوليت
ب ابعاد تجربي، پيامدي، مناسكي و در نهايـت اعتقـادي   دهنده آن است كه به ترتي     پذيري افراد، نشان  مسئوليت

.تري براي متغير وابسته هستندكننده قويبينيپيش
هـاي جمعـي و رسـانه هـا و فنـاوري هـاي          ها نيز نتايج حاكي از آن است كه از بين رسـانه           در مورد رسانه  

ـ   هاي جمعي با مسئوليت   ارتباطي و اطالعاتي جديد، تنها رسانه      ان در هـر دو شـهر داراي رابطـه          پـذيري نوجوان
نتايج تحليـل چنـد متغيـره       . ها نيز با متغير وابسته در هر دو شهر رابطه دارد          ميزان استفاده از كل رسانه    . است

از نظر باندورا،   . پذيري نوجوانان تأكيد دارد   كنندگي بيشتر دينداري و رسانه ها در مسئوليت       نيز بر قدرت تبيين   
هـاي اجتمـاعي ايفـا    دهـي بـه رفتارهـا و نگـرش    هاي گروهي نقـش مهمـي در شـكل   در جوامع امروزي، رسانه 

بـسياري از   توان گفت كه    اي و نيز مواجهه گسترده عموم با آن، مي        از لحاظ اثر بخشي الگوهاي رسانه     . كنندمي
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 بايـستي   هاي جمعي لذا مسئوالن رسانه  . شودفراگرفته مي تلويزيونيالگوپذيري  توجه و سپس    رفتارها از طريق    
هـاي  ريـزي پذيري اجتمـاعي نوجوانـان، بـا برنامـه        به اين مسأله توجه بيشتري نموده و جهت تقويت مسئوليت         

.هاي ملي استفاده نمايندهاي رسانهمناسب از قابليت
توان گفت كه عوامـل     پذيري نوجوانان، مي  با توجه به تĤييد اكثر متغيرهاي فرهنگي در ارتباط با مسئوليت          

گيري و تعديل رفتارهايي مانند مسئوليت پـذيري در افـراد بـر عهـده               توانند نقش مهمي در شكل     محيطي مي 
گردد تا ضمن انجام تحقيقات گسترده در اين زمينه عوامل موثر و مرتبط بـا  بنابراين پيشنهاد مي  . داشته باشند 

.مسئوليت پذيري شناسايي و با توجه به اهميت آن براي جامعه، تقويت گردد

ابعابعابعابعمنمنمنمن
، رشـد معلـم   . "رسـمي غيـر هـاي فعاليـت پرتودرپذيريمسئوليتومشاركت"). 1386. (بهتوتي، الدن 

.45-47، صص8شماره 
اجتمـاعي پـذيري مسئوليتارتقايدرآننقشوانسانيمنابعتوسعه"). 1383. (حاج كريمي، عباسعلي  

.97-115صص . هم و دهم، شماره نپيام مديريت. "اخالقياتوارزش هافرهنگ،سازمان ها،
پـي بـر    .ال.بررسي تـاثير آمـوزش راهبردهـاي ان       "). 1385. (و زحمتكش، زينب  . سعادتي شامير، ابوطالب  

صـص  . ، شماره هشتمپژوهش هاي تربيتي. "ميزان سالمت روان و مسئوليت پذيري دانش آموزان شهر بجنورد    
77-63.

، دوره مـشاور مدرسـه  . "رستاني در خانه و مدرسـه مسئوليت پذيري نوجوانان دبي "). 1387. (كردلو، منيزه 
.، شماره يك4ي 

:در سايت. "مفهوم مسئوليت پذيري"). 1383. ( شريف،زاييلك
12/post/ir.persianblog.sharifl://http

ــه ــالح،نوچـ ــتمفـ ــتيره").1389. (رسـ ــتراتژافـ ــهكياسـ ــالبـ ــهقاخـ ــايتدر ."ياحرفـ :سـ
/php.index/ir.qiu.www://http1389

. "و تعهد و مـسئوليت پـذيري افـسران نزاجـا    ) CPI(ارتباط بين كنترل   "). 1385. (وليوند زماني، حسين  
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فشار هنجار تعهد جامعه اي در بين جوانان ايرانيفشار هنجار تعهد جامعه اي در بين جوانان ايرانيفشار هنجار تعهد جامعه اي در بين جوانان ايرانيفشار هنجار تعهد جامعه اي در بين جوانان ايراني

1علي يوسفي

2مارينا فرهودي زاده

3مرضيه لشكري دربندي

چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
ماع عام يا جامعه است و از اين جهت هم ذات پنداري و وابستگي عاطفي كنشگر با اجتتعهد جامعه اي حاكي از 

احساس مسئوليت كنشگر را نسبت به سرنوشت جامعه اين ترجيحمتضمن ترجيح منافع جامعه برمنافع كنشگراست؛ 
فشار هنجار ذهني تعهد نيز بدين معناست كه كنشگر، بر وفق انتظارمردم، منافع جامعه را برمنافع خود يا . نشان مي دهد

دارد؛ و لذا چنانچه كنشگر آماده باشد مطابق انتظار جامعه از منافع شخصي خود چشم پوشي نمايد گروه خود مقدم مي 
دراين حالت درجه اهميت انتظار جامعه براي فرد در . معنايش اين خواهد بود كه او هنجارتعهد جامعه اي را پذيرفته است
نتايج حاصل از تحقيق پيمايشي . د را نشان خواهد دادرعايت هنجار تعهد، فشارهنجار ذهني يا فشار دروني و وجداني تعه

60,9 مركز استان كشور انجام گرفته نشان مي دهد كه 28در 1383-4 جوان ايراني كه درفاصله سالهاي 5145برروي 
 و  نفع خود ، نفع جامعه را ترجيح مي دهند–درصد از جوانان ايراني تعهدپذير اجتماعي اند و در دو راهي نفع جامعه 

 درصد از جوانان نيز تعهد ناپذيراجتماعي اند و در دو راهي مذكور، نفع 17,6درمقابل . انتظارجامعه را نيز چنين مي دانند
 درصد از جوانان نيز از عمل مسئوالنه ، 21,5. خود را ترجيح مي دهند و انتظار جامعه را از خود نيز چنين مي پندارند

بعالوه ميانگين فشار . كنندي مذكور، بر مبناي هنجارهاي شخصي عمل ميتعريف شخصي داشته و در موقعيت ها
 است و 62 برابر 100 تا 0دربين جوانان ايراني برروي يك مقياس ) فشاروجداني براي عمل مسئوالنه( هنجاري تعهد

.ادار استميانگين اين فشار دربين رده بندي مختلف سني، جنسي، تحصيلي ، وضع فعاليت و مذهبي نيزكامال معن
تعهد جامعه اي ، پذيرش هنجار تعهد، فشارهنجارذهني تعهد ، جوانان : واژگان كليديواژگان كليديواژگان كليديواژگان كليدي

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
هاي كنش اجتماعي هستند و خطوط مطلوب و نامطلوب كنش را از هم هنجارها، قواعد يا دستورالعمل

همواره به كم و كيف ازاين جهت نظم و انتظام و جهت گيري هاي كنش اجتماعي درجامعه . كنندمتمايز مي
در هر نظام اجتماعي همواره، قواعد كليدي معيني .  آنها بستگي پيدا مي كند4اين قواعد و ضمانت اجراي

 كه كاركرد اصلي آن تأمين "5نظام اجتماع"درخرده . وجود دارد كه گردش كار نظام برپايه آنها مي چرخد
هنجار تعهد "، هنجار محوري اجراء، )1989رو،؛فارا1977پارسونز،(جامعه است"1انسجام" و "6همبستگي"

).1381چلبي،( است ")جامعه اي(اجتماعي

)نويسنده مسئول(استاديار جامعه شناسي دانشگاه فردوسي مشهد -1
انشجوي كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي در دانشگاه فردوسي مشهد د-2
 دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي در دانشگاه فردوسي مشهد-3

4-Sanction 
5-  Community system
6- Solidarity
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 ، بنيان نظم هنجاري را " نفوذ مبتني بر تعهد"نظام اجتماع با استفاده از واسطه تعميم يافته خود يعني
م اجتماع، در ادبيات مربوط، نظا). 126: 1993مونچ،(آوردبراي ساير خرده نظام هاي اجتماعي فراهم مي

". پيدامي كند"3ملّت" تلقي مي شود كه معنائي معادل مفهوم "2اياجتماع جامعه" يا "اجتماع اجتماعات"
به هم "ديگريا به معناي"4متّحد"يك ساختار جمعي است كه اعضاي آن با يكديگراي اجتماع جامعه

- در معناي دوركيمي–"6بستگيسطح همنوع واي،خصوصيت اجتماع جامعهترينمهم.هستند"5همبسته
منافع "همبستگي يك اجتماع، اساساً به حسب ميزان غلبه .كنداست كه رابطه بين اعضاي آنرا مشخص مي

.گردداعضاي اجتماع، درآنجايي كه اين دو در تضاد با يكديگر باشند، مشخص مي"منافع فردي" بر "جمعي
ها و هنجارهاي اعضا، پيروي از ارزش در بين تقابلم مدوستي و احترابعالوه همبستگي اجتماعي متضمن 

: 1977پارسونز،("است) ايجامعه(به تأمين اهداف جمعي ) مؤثر(يا كمك مثبت ) جامعه ( جمعنهادي شده
و الزامات اجتماعي آن عنصر ضروري براي ) جامعه(توان گفت تعهد به جمع دراين معنا مي). 3-182

. در نظام اجتماع پرورانده مي شود" تعهد اجتماعي" حالي است كههمبستگي اجتماعي است؛ اين در

در بيان اهميت تعهد اجتماعي و ربط آن با نظام اجتماع، توجه به اين نكته حائز اهميت است كه نظام 
 در "گروه اجتماعي" و " ما"اجتماع، منابع عاطفي و احساسي جامعه را تأمين كرده و منشاء بوجود آمدن انواع

"ها يا " ما "گيري اين نظام از طريق تقويت و تداوم روابط عاطفي و معاشرتي باعث شكل.  استجامعه
 گوناگون همچون اجتماعات خانوادگي، دوستي، قومي، مذهبي، همسايگي و نظاير آنها در جامعه "اجتماعات
رد نياز براي ايجاد با پرورش عاطفي اعضاي جامعه درقالب اين گونه اجتماعات، انرژي عاطفي  مو. مي شود

از طرف ديگر چون عواطف ). 1375چلبي، (آيدهمبستگي اجتماعي و تنظيم هنجاري جامعه فراهم مي
گيرد، تدوام آن نيز موكول به وفاداري اجتماعي و رعايت اجتماعي در جمع و در بستر روابط متقابل شكل مي

 الزم را براي استمرار وفاداري ها و تعهد ، ضمانت")جامعه اي( تعهد اجتماعي"تعهدات جمعي است و هنجار
).1388يوسفي، (فراهم مي آورد) جامعه(اعضاء به جمع 

بر اين مبنا هنجار تعهد اجتماعي با تأكيد بر عام ترين حالت آن يعني تعهد جامعه اي، همواره مي تواند 
 قاعده در نظام كنش چارچوب اقدامات مسئوالنه و دگرخواهانه اجتماعي را شكل دهد و جاري بودن اين

اجتماعي بدان معنا خواهد بودكه شرط ضروري انسجام در جامعه فراهم و از ضمانت الزم برخوردار گرديده 
.است

، ميزان 7هدف نوشتار حاضر اين است كه براساس داده هاي حاصل از پيمايش انسجام اجتماعي در ايران
 سال ايراني توصيف و تفاوت اين دو 24 تا 15ين جوانان پذيرش هنجار تعهد جامعه اي و فشار دروني آنرا در ب

1- Integration
2-  Societal community
3- Nation 
4-United
5- Associated
6- Solidarity

داده هاي پيمايش انسجام .  به انجام رسيده است1383- 4پيمايش مذكور با مسئوليت نويسنده درفاصله سالهاي سال7
 مركز استان كشوركه به روش 28 ساله و باالتر ساكن 15 نفر افراد 15161اجتماعي درايران بر اساس مصاحبه حضوري با 

.ند، به دست آمده استااي برگزيده شدهنمونه گيري دومرحله
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خصوصيت را بر پايه برخي از خصوصيات زمينه اي جوانان همچون سن، جنس، تحصيل، قوميت و مذهب 
.تحليل نمايد

فضاي مفهومي تعهد ومسئوليت اجتماعي فضاي مفهومي تعهد ومسئوليت اجتماعي فضاي مفهومي تعهد ومسئوليت اجتماعي فضاي مفهومي تعهد ومسئوليت اجتماعي 
كار رفته اند و در يك  اجتماعي مترادف هم ب"2 مسئوليت " و "1 تعهد"در ادبيات جامعه شناسي مفهوم 

فضاي مفهومي مشترك تعريف شده اند؛ اگرچه ادبيات جامعه شناختي موضوع چندان گسترده نيست لكن با 
تكيه به چند مفهوم مترادف همچون مسئوليت و مسئوليت پذيري اجتماعي، مسئوليت مدني، اخالق مدني، 

د اجتماعي معاني مورد نظر ترسيم گرديده ، جمع گرائي و تعه3عمل و مسئوليت اخالقي، رفتار جامعه طرف
غالباً مفهوم تعهد يا مسئوليت اجتماعي، ناظر به باور يا نظريه اي اخالقي : كه ذيالً به آنها اشاره مي گردد 

مؤظف است تا چنان عمل كند كه به جامعه بيشترين نفع ) سازمان يا فرد(است كه معتقد است هر موجودي 
مي تواند فعاالنه از طريق انجام فعاليت هايي باشد كه مستقيماً در راستاي ارتقاي اين مسئوليت . را برساند

).ويكي پديا(اند يا منفعالنه و بصورت شركت نكردن در فعاليت هاي مضر اجتماعي باشداهداف جامعه
وقتي . عامل، عمل و پيامد عمل: هنگام صحبت از تعهد يا مسئوليت سه مفهوم به هم مرتبط مي شوند

منتهي ) يا مطلوب(مي شود كه عملش به پيامد نامطلوب ) يا تحسين(املي كه اخالقاً مسئول است سرزنش ع
 معتقدند اين امر هنگامي معنا دارد كه عامل سهم علٌي در اين پيامد داشته 4شود، اما كساني مثل فاين برگ

آگاهي است يعني عامل بايد از دومين عنصر . بنابراين اولين عنصر در مسئوليت اخالقي علّيت است. باشد
معيار . معيار سوم قصد عامل است كه اعمال را از حوادث جدا مي كند. پيامد هاي عملش آگاهي داشته باشد

مثالً وقتي . اراده زماني مطرح مي شود كه فرد امكان انتخاب داشته باشد. بعدي خواست و اراده است
تنگ لوازمش را رها كند تصميم او اراده و رها كردن كوهنوردي تصميم بگيرد براي عبور از يك مسير 

).2007، 5رودلف(وسايلش قصد اوست
.  مسئوليت پذيري اجتماعي را دغدغه مردم براي نيازمندان و رنج كشيدگان مي دانند6بركوويتز و دانيلز

فتن ديگران در مي توان مسئوليت پذيري اجتماعي را در روابط بين فردي به معني گرايش افراد به در نظر گر
فردي كه از نظر اجتماعي مسئول است آگاهانه پيامدهاي ). 2001، 7كرمر و ون النگ(كنار خودشان دانست

شايه و ( نسبت به گروه ملتزم است و احساس تعهد دارد عمل خويش را مي پذيرد، مستقل و با اعتماد است،
).1952 و همكاران، 9 به نقل از گوف1974 ، 8پرهام

اخالق . دانندكران مسئوليت و تعهد اجتماعي را به نوعي مترادف با اخالق شهروندي ميبرخي متف
پذيري شهروندي عادتي اخالقي است كه مبناي بسياري از فضايل شهروندي است و به حس مسئوليت

1- Commitment 
2- Responsibility 
3-prosocial
4- Feinberg
5-Rudolph
6-Berkowitz & Daniels
7-Cremer, & Van lange
8-Schaie, & Parham
9-Gough
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والنه بنابراين شامل اطاعت از قوانين و رفتار صادقانه و مسئ. شهروندي نسبت به كاالي عمومي اطالق مي شود
ي شخصي سوق مي دهد و اين اخالق شهروندان را به سمت بيشينه كردن بهره عمومي به جاي بهره. است

، 2، به نقل از ارويسكا و هدسن2006، 1لكتي(باشدمستلزم پذيرش وظايف محوله به جامعه يا اعضاي آن مي
:دو رويكرد نسبت به منابع اخالق شهروندي وجود دارد). 2002

مثل ارزشهاي ديني (توانند فردي باشندهاي افراد كه مي فرهنگي يا هنجارها و ارزشنخست رويكرد
رويكرد دوم رويكرد نهادي است كه اخالق . يا بر اثر جامعه پذيري آموخته شده باشند) دوران كودكي

به در رويكرد اول تجر. شهروندي را به كيفيت نظم عمومي و عملكرد مقامات اداري و دولتي ربط مي دهد
كنند يا كنش هاي متقابلي كه بر مبناي اعتماد و معامله به مثل باشند در افراد قابليت اعتماد را نهادينه مي

كنند و رويكرد دوم درك منصفانه و كارآمد بودن ي موجود را تقويت ميهنجارهاي اخالقي و رفتار مسئوالنه
از جمله ) 1990(3تايلر). 2006لكتي، (ي داندروش هاي اداره عمومي را در پذيرش و پيروي از آنها موثر م

رعايت قانون به دليل «كساني است كه به اين موضوع مي پردازد و مفهوم تعهد اصولي در قانون گرايي را 
بيان مي كند و معتقد است چنين تعهد داوطلبانه اي به قانون وقتي حاصل مي شود كه فرد » درست بودن آن

. مال قانون باور داشته باشدبه مشروعيت و انصاف مرجع اع
گيرد مفهوم ديگري كه در ادبيات تحقيق مترادف با مسئوليت پذيري اجتماعي مورد استفاده قرار مي

يعني فرد نگران آسايش . مسئوليت مدني پذيرش نقش فعال در زندگي شهروندي است. مسئوليت مدني است
 به نقل از 2004داسيلوا و همكاران ،(جتماعي ديگران است، آن هم نه فقط در سطح فردي بلكه در سطح ا

مسئوليت مدني را نگرش ها و رفتارهايي مي دانند كه  ) 2004(داسيلوا و همكارانش ). 1996 و همكاران،4باوز
براي جامعه سودمندند و آن را حاصل عالقه به بهبود كاالي عمومي مي دانند يعني همانطور كه 

هاي عمدي و ارادي كه با هدف كمك يا نفع رساندن به ديگران انجام مي بيان مي كند رفتار) 1982(آيزنبرگ
مسئوليت مدني سياسي نيز به رفتارهاي حوزه سياسي مربوط مي شود مثل آگاهي هاي سياسي، راي . شوند

.دادن، پيوستن به احزاب، و موضع گيري هاي سياسي
زندگي بايد آموزش داده شود چرا كه صاحبنظران معتقدند مسئوليت مدني نيز مانند ديگر مهارت هاي 

يابد شود و شخص خود را متعهد به آن ميدر فرايند جامعه پذيري است كه رفتار مطلوب تعريف مي
عمل جامعه پذيري از طريق . حاصل جامعه پذيري موفق، ايجاد احساس تعهد گروهي است). 1380مومني،(

مناسب اين نهادها ماندن در چارچوب اخالقيات شود كه در صورت عملكرد نانهادهاي مختلف انجام مي
به دليل نقش مهمي كه نهادهاي آموزش عالي ). 192: 1387صباغ پور،(كندجامعه، فرد را با هزينه مواجه مي

شناخت و نگهداري ) 1: دارند، پنج بعد مسئوليت مدني در ادبيات آموزش عالي تكرار مي شود كه عبارتند از 
استفاده از ) 3تمايل به عمل كردن به نفع جامعه و اعضاي آن ) 2يندهاي دموكراتيك ارزشها، نظام ها و فرا

ثورنتون و (پاسخگويي فردي ) 5عالقه و احترام به افراد متفاوت با فرد ) 4دانش و مهارت ها به نفع جامعه 
).2007، 5جائگر

1-Lekti
2-Orviska, & Hudson
3-Tyler
4-Bows
5-Thornton, & Jaeger
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ز نظريات اخالق است، به يكي ديگر از رويكردهايي كه نسبت به مفهوم مسئوليت وجود دارد استفاده ا
بديهي است كه . اين معني كه با اطالق بار ارزشي به يك عمل، انجام آن اخالقي يا غير اخالقي تلقي شود

مثالً اگر در يك حادثه رانندگي . واكنش به انجام دادن يا ندادن يك عمل اخالقي تحسين يا تقبيح است
ل او قابل تحسين محسوب مي شود واگر نخواهد از فردي اقدام به نجات جان كودك داخل ماشين كند عم

تحسين يا تقبيح افراد بر مبناي . تلفن خود براي درخواست كمك استفاده كند قابل سرزنش تلقي مي شود
به نظر مي رسد ارسطو . اند به معني نسبت دادن مسئوليت اخالقي به آنهاستاند يا ندادهكاري كه انجام داده

توان عامل را به به نظر او زماني مي. اي براي مسئوليت اخالقي تدوين كردظريهنخستين كسي باشد كه ن
از نظر . جهت رفتارهايش يا ويژگي هايش سرزنش يا تحسين كرد كه فرد قابليت تصميم گيري داشته باشد
كند، يعنيوي تصميم تمايلي است كه از آزادي حاصل مي شود و براي عامل مفهوم خوب بودن را بيان مي

ي فرد ارادي بودن دو وجه دارد يكي اينكه انجام كار يا داشتن ويژگي بر عهده. وقتي عمل فرد ارادي باشد
هر چند اين بحث ارسطو مخالفت با . باشد و تحميلي در كار نباشد و دوم اينكه فرد آگاهي داشته باشد

كه هر رخدادي معلول كفايت شرايط تقديرگرايي بود اما خطر جبرگرايي علي را به دنبال داشت؛ به اين معني 
.پيشيني است و هر نوع اتفاقي غير از آنچه رخ داده نامحتمل است

منظر شايستگي محور كه ) 1: از نظر تاريخي دو رويكرد فلسفي نسبت به مسئوليت اخالقي وجود دارد
ر كه سرزنش و منظر پيامد محو) 2سرزنش و تحسين را در صورتي مناسب مي داند كه فرد سزاوارش باشد 

) 1962(1اما استراوسن. تحسين را در صورتي مناسب مي داند كه منجر به تغيير تمايل فرد يا رفتارش شود
هر دو رويكرد را اشتباه مي داند و معتقد است آنچه افراد را از نظر اخالقي مسئول مي كند تمايالت گسترده 

نقش اين . نند خشم، تنفر، بخشش و عشقي آنهاست كه از مشاركت در روابط فردي حاصل مي شود ما
اند نسبت تمايالت آن است كه نشان دهند چقدر براي ما اهميت دارد كه ديگران به ويژه آنها كه برايمان مهم

يعني موضع انفعالي، ناتواني فرد در برقراري . به ما عواطف و احساسات خوب نشان دهند يا بي اعتنا باشند
از طرف ديگر بين . دهدن موضع او را بيرون از اجتماع اخالقي قرار ميروابط اصيل فردي است و همي

در حالت . اندمسئوليت به معناي يك ويژگي قابل اطالق و مسئوليت به معناي پاسخگويي تمايزاتي قائل شده
دوم در حالت ). 1996واتسون، (كند اول بحث بر سر آن است كه آيا رفتار فرد چيزي از ماهيت او را آشكار مي

مسئول بودن به معناي آن است كه رفتار فرد از طريق هنجارهاي بين فردي كه انتظارات افراد جامعه را ايجاد 
).2009اشلمن،(مي كنند هدايت مي شود

 و رفتارهاي 2»جامعه طرف«مفهوم ديگري كه در حوزه رفتارهاي شهروندي استفاده مي شود رفتارهاي 
) 2پيامدهاي عمل براي خود فرد ) 1با وزن دهي مثبت به » ه طرفجامع«رفتارهاي .  است3» فرد طرف«

با » فرد طرف«در حالي كه رفتارهاي . برابري پيامدها نشان داده مي شود) 3پيامدهاي عمل براي ديگران و 
پژوهش ها نشان مي دهد . وزن مثبت براي پيامدهاي خود و وزن منفي براي پيامد ديگران تعريف مي شود

معه طرف احساس مسئوليت قوي تري را تجربه مي كنند كه همين امر به همياري بيشتر آنها كه افراد جا
اين احساس مسئوليت احتماالً وقتي بيشتر فعال مي شود كه تصميم گيرندگان تصميمات . منجر مي شود

ايشان يعني جامعه طرف ها پيامد انتخاب ه. خود را برحسب پيامدهايي كه براي ديگران دارد تفسير كنند

1-Strawson
2-prosocial
3-proself
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كرمر و ون (براي ديگران را مد نظر دارند و اين امر آنها را نسبت به هنجارهاي اجتماعي حساس تر مي كند 
).2001، 1النگ

 زاده 1983با استفاده از داده هاي مطالعه طولي مربوط به نسلي كه در سال  ) 2004(داسيلوا و همكاران 
متغيرهاي پيش بيني .  ساله مي پردازند17 تا 15وان  نوج500شده اند به مطالعه اخالق مسئوليت مدني 

انتخاب شده اند و يافته ها نشان مي » 3صالحيت مواجهه«و مدل » 2رشد اجتماعي«كننده بر اساس مدل 
نيز در مسئوليت سياسي درگير % 10از نوجوانان در فعاليتهاي مربوط به مسوليت مدني و % 20دهند فقط
دل رشد اجتماعي بيشتر مي توانستند تغييرات متغير وابسته را پيش بيني در ضمن متغيرهاي م. بوده اند

كنند و مهم ترين آنها دلبستگي به همساالن، مشاركت در گروه هاي همساالن و تشويق آنها، دلبستگي به 
مدل صالحيت مواجهه نيز . اجتماع و تشويق خانواده، و اهميتي كه خدمات اجتماعي براي فرد دارد مي باشد

متغيرهاي مهم مدل، مهارت پردازش .  مسوليت مدني موثر بوده اما بر مسئوليت سياسي اثر نداشتدر
.اطالعات اجتماعي ، راهبردهاي مواجهه با مسائل، قدرت عزت نفس، و صالحيت اجتماعي برآورد شدند

ا با آنه. رابطه ي معناداري ميان مذهب و مسئوليت پذيري مدني قائلند) 2008(اسميت و همكاران
بررسي رفتارهاي مردم آمريكا، به اين نتيجه رسيدند كه دين تأثير مهمي در رفتارهاي مدني و مسئوليت 

) 1999 (4تحقيق باوز و فالناگان. پذيري مردم و پرورش رفتارهايي مانند صداقت ، اعتماد و قانون پذيري دارد
داسيلوا و (ع دوستي و تهعد مدني داردنيز نشان مي دهد همدردي و همدلي با گروه همبستگي شديدي با نو

).2004همكاران ،
مدل مشاركتي مسئوليت جمعي را زماني مي داند كه اعضاي يك گروه براي هر آنچه گروه ) 2007(ميلر

او پس از آن مفهوم مسئوليت جمعي را به مسئوليت ملي مربوط . انجام مي دهد، هزينه اي پرداخت كنند
 افراد يك جامعه بايستي هزينه ي پيشرفت و عملكرد جامعه ي خود را ساخته و معتقد است كه همه ي
).2008پيريك،(بپردازند و در برابر آن مسئول باشند

، مفهوم تعهداجتماعي را براي بيان اقدامات مسئوالنه ترجيح مي دهد و منشاء تعهد را، ) 1375(چلبي 
 و پاسخ 6عهد اجتماعي، نوعي هم ذات پنداريبه عقيده وي درهرگونه ت. وابستگي عاطفي مي داند و 5عاطفه

 يا "ديگرخاص" اعم از "ديگري انضمامي" ممكن است "ديگري"اين .  نهفته است"ديگري"عاطفي به
 به نظر وي وابستگي ).275: 1375چلبي، ( يعني نوعي اجتماع "ديگرتعميم يافته" باشد يا نوعي "ديگرمهم"

با ديگران و از طريق عضويت ) عاطفي (7ز طريق رابطه اجتماعيا: عاطفي به جمع ازدو طريق حاصل مي شود
با تداوم تعامل اجتماعي، رابطه اجتماعي شكل مي گيرد و اين رابطه باعث وابستگي . اجتماعي دراجتماعات

پس رابطه اجتماعي، وابستگي عاطفي توليد مي كند و وابستگي عاطفي ايجاد شده نيز به . عاطفي مي گردد
عالوه بر رابطه اجتماعي كه خود في نفسه توليد وابستگي عاطفي وعالقه . ظ اين رابطه  مي گرددنوبه خود حاف

اجتماعي مي كند، در بستر تعامالت اجتماعي، نوعي جامعه پذيري يا اجتماعي كردن صورت مي گيرد و بدين 

1- Cremer, & Van lange 
2- Social Development Model
3- Coping Competency
4-ows & Flanagan
5-Affect
6- Identification
7- Communal
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مورد ) ها(ن عضو آن است وهمزمان به عنوا) هايي (" ما"يا ) هايي(ترتيب فرد مي آموزد كه عضو چه گروه
در فرايند جامعه پذيري يا شايد بهتر است گفته شود فرايند آموزش و پرورش، هم . خطاب قرارمي گيرد

" ما"پتانسيل هاي عاطفي فرد پرورش مي يابند و هم فرد به تدريج گرايش عاطفي مثبت به ديگران و 
).101-2: 1375چلبي، (معين پيدا مي كند ) هاي(

 با جمع مي داند كه به معناي پذيرش انگيزشي "ذات پنداريهم"، تعهد اجتماعي را )1977(پارسونز
در نظام هاي جمعي است و اين امراز منظر كاركردي كه براي نظام جمعي ) تعهد انگيزشي عميق(عضويت 

بعالوه معتقداست آموختن و دروني كردن عواطف، به ). 251: 1977پارسونز،(دارد، معادل همبستگي است
انتظارات مختلف عضويت در جمع ، نظم و ساخت معيني داده و به سازگاري با هنجارهاي اجتماعي منجر مي 

؛ 1388نوروزي،(درچارچوب رويكرد پارسونزي و با الهام ازديدگاه چلبي، برخي از پژوهشگران اجتماعي . گردد
 مسئوالنه و دگرخواهانه استفاده از مفهوم تعهد اجتماعي براي نشان دادن اعمال) 1388معيدفر و جهانگيري،

يكاحساسواهدافوهاارزششدندرونيازايدرجهبهاجتماعي،تعهد) 1387(از نظر نوروزي. كرده اند
، تعهد اجتماعي يا )1388( به نظر معيدفر و جهانگيري .شودميگفتهفردتوسطجامعه،بهوفاداريحس

. تعهداتش عمل كند و منافع ديگران را بر منافع خود ترجيح دهددگرخواهي عبارتست از اينكه فرد فراتر از

))))جامعه ايجامعه ايجامعه ايجامعه اي((((تعريف پيشنهادي هنجارتعهد اجتماعي تعريف پيشنهادي هنجارتعهد اجتماعي تعريف پيشنهادي هنجارتعهد اجتماعي تعريف پيشنهادي هنجارتعهد اجتماعي 
نخست اينكه هنجارها، تقرير قواعد ارزيابي كننده يا كنش : درتعريف هنجار، دو عنصر اساسي نهفته است

اعضاي جامعه مورد تأئيد و تصديق قرار گرفته هاي الزام آور هستند و ديگر اينكه الزام آوري اين قواعد توسط 
 و از دو طريق باعث كنترل و هدايت كنش در 2 اجتماعي اند"1تكاليف"هنجارها، ). 333: 1985روسي،(باشند

. يكي از طريق دروني شدن در نظام شخصيت و ديگري نهادي شدن در نظام اجتماعي: گردندنظام تعاملي مي
كنند؛ دروني شدن رهاي هنجاري سهم بيشتري در تنظيم كنش پيدا ميدرحالت نخست، هنجارها يا فشا

هاي هنجارها در نظام شخصيت بدين معناست كه كنشگر، هنجارهاي اجتماعي را كامالً پذيرفته و عادت
انتخاب او تحت راهنمائي هنجارها قرارگرفته است و نهادي شدن هنجار بدين معناست كه انتظارات نقش و 

ي بر پايه هنجارهاي اجتماعي تعريف وتحديد شده و كنشگر در موقعيت تعاملي به انتظارات تكاليف اجتماع
هاي دروني شدن و نهادي شدن هنجارها متضمن اين معنا هستند كه خرده نظام. جامعه عمل مي كند

. )169: 1977پارسونز،(اند فرهنگي، اجتماعي و شخصيت درهم تنيده شده و بر روي يكديگر اثر گذاشته
، يكي از 3هنجار تعهد جامعه اي. هنجارها برحسب تأثيري كه در نظام كنش دارند، اهميت پيدا مي كنند

1- Obligations
نظريه خودگرداني، . تكاليف ، رفتارهاي كنترل شده اي هستند كه از طريق نيروهاي خارج از فرد تنظيم مي شوند2

حاصل انگيزه ذاتي به لذتي كه از فعاليت. ذاتي ، هويتي، درون فكن و بيروني : رنوع انگيزه را براي رفتار بر مي شماردچها
مي شود و هويتي به ارزش هايي كه فرد جذب كرده مربوط مي شوند و خودتنظيمي يا آنچه فرد مي خواهد را شكل مي 

درون فكن ها فشارهاي بيروني را كه در ما دروني . نگيزشي را مي سازندنظام ا» بايدهاي«اما درون فكن و بيروني . دهند
شده اند نشان مي دهند كه رفتارهاي مارا از طريق ايجاد احساس گناه، اضطراب، وتمايل به خوشنود كردن ديگران كنترل 

).2002جانف بالمن و لگات،(مي كنند 

3-Societal commitment 
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هم ذات پنداري و وابستگي تعهد جامعه اي حاكي از . هنجارهاي محوري اجراء درحوزه نظام اجتماع است
امعه برمنافع كنشگراست؛عاطفي كنشگر با اجتماع عام يا جامعه است و از اين جهت متضمن ترجيح منافع ج

فشار هنجار تعهد دراينجا . احساس مسئوليت كنشگر را نسبت به سرنوشت جامعه نشان مي دهداين ترجيح
بدين معناست كه كنشگر اجتماعي، بر وفق انتظار جامعه يا ديگري عام، منافع جامعه كل را بر منافع خود يا 

 اي داللت روشني برجمع گرائي كنشگر دارد و لذا چنانچه گروه خود مقدم مي دارد؛ بدين ترتيب تعهد جامعه
كنشگر مطابق انتظار جامعه ازمنافع شخصي خود چشم پوشي نمايد معنايش اين خواهد بود كه او هنجار 

دراين حالت ميزان اهميت انتظار جامعه براي فرد درگذشتن از نفع شخصي، . تعهد جامعه اي را پذيرفته است
بدين ترتيب فشار هنجار تعهد .  فشار دروني و وجداني تعهد اجتماعي را نشان خواهد دادفشار هنجار ذهني يا

جامعه اي برحسب دو شاخص شامل ميزان پذيرش هنجار تعهد و فشار هنجار ذهني تعهد مطابق شرح ذيل 
:معين مي شود 

درگذشت ) مردم(امبه معناي انطباق سوگيري كنشگر با انتظار ديگري ع: ميزان پذيرش هنجار تعهد . 1
برحسب نحوه انطباق سوگيري كنشگر با انتظار ديگري عام، . از نفع شخصي درجهت اهداف اجتماعي است

:چهار دسته كنشگر را مي توان از هم متمايزنمود
 جامعه، نفع جامعه را مقدم مي - كنشگراني هستند كه در دوراهي نفع فرد: تعهدپذيران اجتماعي .  الف

.  داشتشان از انتظارجامعه نيز چنين استشمارند و هم پن
 جامعه، نفع خود را ترجيح مي -كنشگراني هستندكه در دوراهي نفع فرد: تعهد ناپذيران اجتماعي. ب

.دهندو انتظارجامعه را ازخود نيز چنين مي دانند
 مي دهند  جامعه، نفع جامعه را ترجيح-كنشگراني هستندكه در دوراهي نفع فرد: تعهدپذيران فردي . ت

. اما انتظارجامعه را خالف اين مي دانند
 جامعه، نفع فردي را ترجيح مي -شامل كنشگراني است كه در دوراهي نفع فرد: تعهدناپذيران فردي . ث

. دهند اما انتظارجامعه را خالف اين مي دانند
 نفع شخصي خود در به معناي فشاردروني يا وجداني براي گذشت از: ميزان فشار هنجار ذهني تعهد . 2

براي كنشگر مشخص ) مردم(اين فشار بر حسب اهميت انتظار ديگري عام . جهت اهداف اجتماعي است
.تبعاً فشار هنجار ذهني بر روي گروه هاي تعهدپذير بيشتر از تعهدناپذير خواهدبود. گرددمي

روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق
جام اجتماعي در ايران است كه در فاصله داده هاي تجربي نوشتار حاضر برگرفته از داده هاي پيمايش انس

 مركز استان 28 ساله و باالتر ساكن 15 نفر افراد 15161 بر اساس مصاحبه حضوري با 1383-4سالهاي 
از بين داده هاي مذكور، متناسب با اهداف مقاله، اطالعات موردنياز در گروه سني . 1كشور بدست آمده است

پاسخگويان پيمايش مذكور مي شده اند انتخاب و مورد تحليل  نفراز 5154 ساله كه شامل 24 تا 15
آنجا كه مفهوم اصلي نوشتار حاضر فشار تعهد جامعه اي است، ذيالً چگونگي سنجش آن . قرارگرفته است
.تشريح مي گردد

:ام و  نتايج پيمايش مذكور رجوع شود به  جهت آگاهي ازچگونگي انج1
.انسجام اجتماعي درايران ،  معاونت اموراجتماعي و شوراهاي وزارت كشور. 1384يوسفي ، علي و عظيمي مژگان ، 
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چگونگي سنجش هنجار تعهدجامعه ايچگونگي سنجش هنجار تعهدجامعه ايچگونگي سنجش هنجار تعهدجامعه ايچگونگي سنجش هنجار تعهدجامعه اي
به شرح ) به جبههوضعيت شروع جنگ و رفتن (براي سنجش پذيرش هنجار تعهد يك وضعيت فرضي 

نرفتن به جبهه براي پاسخگو ترسيم گرديده و سپس براي / ، با دو گزينه پاسخ شامل گفتن رفتن 1شكل
نرفتن به جبهه مورد سوال / سنجش فشار هنجار ذهني تعهد ، اهميت انتظار جامعه براي پاسخگو در رفتن 

.قرارگرفته است

)))) هنجار و فشارهنجارذهني آن هنجار و فشارهنجارذهني آن هنجار و فشارهنجارذهني آن هنجار و فشارهنجارذهني آنپذيرشپذيرشپذيرشپذيرش( ( ( ( سواالت هنجارتعهد جامعه اي سواالت هنجارتعهد جامعه اي سواالت هنجارتعهد جامعه اي سواالت هنجارتعهد جامعه اي : : : : 1111شكل شكل شكل شكل 
اي بركشور اميدواريم دوباره جنگي در كشور اتفاق نيفتد اما تصور كنيد دوباره جنگ ناخواسته* 

خيلي از افراد بر سر دو. خواسته كه در جبهه حضور پيدا كنندداوطلب تحميل شده و دولت از افراد 
بگيريد كدام راه را انتخاب مي ر اين وضعيت قراراگر شما د. راهي رفتن يا نرفتن به جبهه قرار مي گيرند

1كنيد؟ رفتن يا نرفتن به جبهه را ؟ 

نرفتن به جبهه ) 2(  جبههرفتن به ) 1( 
مردم  انتظاردارند كدام راه را انتخاب كنيد؟ رفتن يا نرفتن به جبهه را ؟، اكثر در چنين وضعيتي *  
نرفتن به جبهه  ) 2( رفتن به جبهه                                      ) 1( 
، تا چه اندازه براي شما اهميت دارد؟ ) نرفتن به جبهه/ رفتن(انتظار مردم دراين باره *  
خيلي كم)0(كم    )1 (متوسط)2(زياد     )3(خيلي زياد    ) 4(

روش تحليلروش تحليلروش تحليلروش تحليل
 و براي مقايسه فشار هنجار ذهني تعهد 2اي توصيف پذيرش هنجار تعهد جامعه اي از جداول تقاطعيبر

. جامعه اي دربين رده هاي مختلف اجتماعي از روش تحليل واريانس يك طرفه و دوطرفه استفاده شده است

يافته هايافته هايافته هايافته ها
ويژگي هاي جمعيتي پاسخگويان. 1

 درصد زن 49,4درصد مرد و . 6/50كز استان كشور،  مر28 نفر پاسخگوي ساكن 5154از مجموع 
درصد 1/34 درصد خانه دار، 3/15درصد بيكار ،4/21 درصد شاغل، 7/14از لحاظ وضع فعاليت، . هستند

1/34 سال است و از لحاظ تحصيلي، 19,5ميانگين سني پاسخگويان .  درصد دانشجو هستند9/4محصل و 
بعالوه .  درصد تحصيالت دانشگاهي دارند7/20صيالت ديپلم و  درصد تح2/45درصد تحصيالت زير ديپلم 

2/6 درصد پاسخگويان شيعه ،8/93از لحاظ مذهبي، .  درصد متأهلند5/18 درصد پاسخگويان مجرد و 5/81

 درصورتي كه پاسخگو مونث بوده يا از نظرجسمي شرايط حضوردر جبهه را نداشته ، از او بپرسيده شده حاضراست، 1
را به جبهه بفرستد يا نه ؟/.... ) فرزند/ برادر(ود نزديكترين كس خ

2- Cross tabulation
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 درصد لر، 0/9 درصد كرد، 3/11 درصد ترك ، 4/21 درصد پاسخگويان فارس ، 2/53قوميت . درصد سني اند
.درصد بلوچ هستند1/2 درصد عرب و 9/2

پذيرش هنجار تعهد جامعه ايپذيرش هنجار تعهد جامعه ايپذيرش هنجار تعهد جامعه ايپذيرش هنجار تعهد جامعه اي. . . . 2222
پذيرش هنجار تعهد جامعه اي بر حسب انطباق عمل فرد با انتظار جامعه در شرايط جنگ برآورد گرديده 

بدين معنا كه فرد درشرايط فرضي جنگ تا چه اندازه بر وفق انتظار جامعه، حاضر است در جبهه حضور . است
 منعكس گرديده است؛ از روي اعداد روي قطر جدول، پذيرش 1جدول تقاطعي شماره اين نتايج در . پيدا كند

:شودذيالً به نتايج مهم آن اشاره مي. توان تشخيص داديا عدم پذيرش هنجار تعهد را مي
اند و سوگيري مسئوالنه آنها در امتداد انتظارات جامعه  درصد از جوانان تعهد پذير اجتماعي60,9•
 نفع خود قرارمي گيرند، به نفع جامعه -كه در دو راهي نفع جامعه ) مثل جنگ(وضعيت هايي يعني در . است

.عمل مي كنند
 درصد از جوانان نيز تعهد ناپذير اجتماعي اند و در دو راهي مذكور، نفع خود را 17,6در مقابل •

.ترجيح مي دهند و انتظار جامعه را از خود نيز چنين مي پندارند
جوانان نيز از عمل مسئوالنه، تعريف شخصي داشته و در موقعيت هاي مذكور، بر  درصد از 21,5•

درصد 13,4 درصد جزء تعهد پذيران فردي و 8,1كنند كه از اين تعداد مبناي هنجارهاي شخصي عمل مي
.جزء تعهد ناپذيران فردي محسوب مي شوند

 ساله ايران24 تا 15ن جوانان عدم پذيرش  هنجار تعهد جامعه اي در بي/    شاخص پذيرش - 1جدول
) 5154= تعدادپاسخگو(

انتظار مردمانتظار مردمانتظار مردمانتظار مردم
رفتن به جبههرفتن به جبههرفتن به جبههرفتن به جبهه

))))جمع گراجمع گراجمع گراجمع گرا((((
جمع كلجمع كلجمع كلجمع كل))))فردگرافردگرافردگرافردگرا((((نرفتن به جبههنرفتن به جبههنرفتن به جبههنرفتن به جبهه

درصددرصددرصددرصدتعدادتعدادتعدادتعداددرصددرصددرصددرصدتعدادتعدادتعدادتعداددرصددرصددرصددرصدتعدادتعدادتعدادتعداد
رفتن به جبههرفتن به جبههرفتن به جبههرفتن به جبهه

))))جمع گراجمع گراجمع گراجمع گرا((((
290960,93898,1329869,0

نرفتن به نرفتن به نرفتن به نرفتن به 
))))فردگرافردگرافردگرافردگرا((((جبههجبههجبههجبهه

63813,484117,6147931,0

سوگيرسوگيرسوگيرسوگير
ي ي ي ي 

پاسخگوپاسخگوپاسخگوپاسخگو
354774,3123025,74777100جمع كلجمع كلجمع كلجمع كل
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ايفشار هنجار تعهد جامعه-3
اين احساس . فشار هنجار ذهني تعهد، احساس فشار دروني و وجداني براي انجام عمل مسئوالنه است

 برآورد 100 تا 0براي فرد در رفتن يا نرفتن به جبهه بر روي مقياس ) مردم(فشاربرحسب اهميت نظر جامعه 
نتايج آزمون مقايسه ميانگين فشار هنجار ذهني تعهد در بين چهارگروه از جوانان تعهد پذير در . گرديده است

:شود  نشان داده  شده كه ذيالً به نتايج مهم آن اشاره مي2جدول 
حد  است كه كمي باالتر از 62,0ميانگين كلي فشار هنجار تعهد جامعه اي در بين جوانان ايراني •

است و اين بدان معناست كه درحاليكه فشار ) 30,7(متوسط تلقي مي شود و پراكندگي آن نيز نسبتاً پائين
وجداني براي عمل مسئوالنه در بين جوانان باالتر از حد متوسط است اما بطور كم و بيش يكساني در بين آنها 

.توزيع شده است
 در بين گروههاي تعهدپذير  فشار هنجارذهني تعهدجامعه اي1  ميانگين-2جدول

)5154= تعدادپاسخگو(

گروه هاي تعهدپذيرگروه هاي تعهدپذيرگروه هاي تعهدپذيرگروه هاي تعهدپذير
تعدادتعدادتعدادتعداد
پاسخپاسخپاسخپاسخ

درصددرصددرصددرصد
از كلاز كلاز كلاز كل

انحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارميانگينميانگينميانگينميانگين
سطحسطحسطحسطح

معني داريمعني داريمعني داريمعني داري
290060,971,926,9تعهدپذيران اجتماعيتعهدپذيران اجتماعيتعهدپذيران اجتماعيتعهدپذيران اجتماعي
تعهدناپذيران تعهدناپذيران تعهدناپذيران تعهدناپذيران 
اجتماعياجتماعياجتماعياجتماعي

83317,650,028,6

3898,149,931,0تعهدپذيران فرديتعهدپذيران فرديتعهدپذيران فرديتعهدپذيران فردي
63513,439,729,8ان فرديان فرديان فرديان فرديتعهدناپذيرتعهدناپذيرتعهدناپذيرتعهدناپذير

4757100,062,030,7جمع كلجمع كلجمع كلجمع كل

0,000

. 2ميانگين فشار هنجار تعهد جامعه اي دربين چهار گروه تعهدپذير كامالً متفاوت و معنادار است•
به عبارت ديگر فشار وجداني . فشار هنجاري دربين گروه هاي تعهد پذير بيش ازگروه هاي تعهدناپذير است

 متعهدانه دربين جوانان بيشتر از فشار وجداني براي ترك آن است و اين تفاوت نيز به لحاظ براي انجام عمل
در اين ميان، فشار وجداني براي انجام عمل مسئوالنه در بين تعهدپذيران اجتماعي . آماري قابل اعتناست

ختي توزيع فشار نيز بعالوه يكنوا. كه اكثريت جوانان را تشكيل مي دهند بيش از سه گروه ديگراست) 71,9(
.در بين جوانان تعهدپذير، بيشتراز سه گروه ديگراست

. محاسبه گرديده است100 تا 0ميانگين فشارهنجارتعهد بامقياس 1
با استفاده از آزمون شفه انجام تعهدپذير گروه چهارهنجاري دربينچندگانه ميانگين فشار آزمون مقايسه2

.  معناداربوده استن تفاوت كامالً اي ،گرفته كه درهمه موارد
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تعهدپذيري جامعه اي دربين رده هاي مختلف اجتماعي. 4
درصد تعهدپذيري جوانان در چهار مقوله پيش گفته در بين رده هاي چندگانه جنسيت، سن، تحصيالت، 

 آماري ارتباط تعهدپذيري با هريك از رده بندي هاي  همراه با معناداريتأهل، وضع فعاليت، قوميت و مذهب،
:  درج گرديده كه ذيالً به نتايج عمده آن اشاره مي گردد3مذكور محاسبه و در جدول تقاطعي شماره 

به . در بين همه رده هاي اجتماعي، درصد تعهدپذيري اجتماعي جوانان بيش از تعهدناپذيري آنان است•
فراواني اين . دپذيري تقريباً در همه رده بندي هاي اجتماعي يكسان استعالوه ترتيب حضور مقوالت تعه

تعهدپذيران اجتماعي، تعهدناپذيران اجتماعي، تعهدناپذيران فردي و : حضور به ترتيب عبارت است از
تعهدپذيران فردي و تنها در رده بندي قومي در بين لرها، درصد تعهدناپذيران فردي بر تعهدناپذيران 

. پيشي گرفته استاجتماعي 
مختلف جنسي، سني، تحصيلي، تأهلي، ارتباط معناداري بين تعهدپذيري جوانان و رده بندي هاي •

لكن در اين ميان، تغييرات تعهدپذيري در بين برخي از رده . وضع فعاليت، قوميتي و مذهبي آنها وجود دارد
.مي اين تغييرات محسوس تر استبندي ها بيشتراست، چنانكه در بين رده هاي مذهبي، تحصيلي و قو

)5154= تعدادپاسخگو( ارتباط تعهدپذيري جامعه اي با خصوصيات زمينه اي جوانان -3جدول 
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)5154= تعدادپاسخگو(تعهدپذيري جامعه اي با خصوصيات زمينه اي جوانان  ارتباط -3ادامه جدول 
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زيرديپلم، ديپلم و (تعهدپذيري و تعهدناپذيري اجتماعي جوانان دربين رده هاي سه گانه تحصيلي •
يعني با افزايش سطح تحصيالت، تعهدپذيري اجتماعي كاهش و . آنان روند معكوسي دارند) دانشگاهي 

اين امرحاكي ازاين معناست كه با افزايش سطح تحصيالت از . پذيري اجتماعي افزايش پيدامي كندتعهدنا
فاصله ايجاد مي شود و از سوي ديگر، رويكرد ) مردم(يكسو بين سوگيري هاي فردي و انتظار ديگري عام

.مي كندانتقادي و منفي افراد به جامعه افزايش پيدا
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محسوس تعهدپذيري و تعهدناپذيري اجتماعي جوانان در بين  آخرين نكته قابل تأمل، تفاوت •
است دربين %) 71,0(درحالي كه دربين جوانان بلوچ، تعهدپذيري باالترين . دو قوميت بلوچ و كرد است
در مورد تعهدناپذيري اجتماعي عكس اين وضعيت صادق . است%) 48,4(جوانان كرد، پائين ترين 

. درصداست12,1 درصد و بلوچ ها 28,1 ، است؛ تعهدناپذيري اجتماعي كردها

اثر تعاملي تعهدپذيري و خصوصيات زمينه اي بر فشار هنجار تعهد. 5

ميانگين فشار هنجار ذهني تعهد جامعه اي در بين گروه بندي هاي حاصل از تقاطع متغيرتعهدپذيري با 
سه قرارگرفته و نتايج آن در اي با استفاده از روش تحليل واريانس دو طرفه مورد مقايخصوصيات زمينه

معناداري تفاوت ميانگين فشار هنجاري درسه رديف جداگانه شامل تفاوت فشار .  درج گرديده است4جدول
هنجاري در بين گروه هاي چهارگانه تعهدپذير، تفاوت فشار هنجاري در بين گروه هاي زمينه اي و تفاوت 

اي و متغير تعهدپذيري گزارش گرديده صيت زمينهفشار هنجاري دربين گروه بندي حاصل از تعامل خصو
 باشد، معنايش اين خواهد بودكه تفاوت 0,05دراين مقايسه چنانچه سطح معناداري، كوچكتر يا مساوي . است

 درصد خطا به جامعه آماري 5مشاهده شده ميانگين فشار هنجاري در نمونه مورد بررسي، با قبول حداكثر 
بعالوه معنادار بودن تفاوت ميانگين ها . نيز قابل تعميم خواهد بود) تانهاي كشورجوانان ساكن در مراكز اس(

با اين . در هر رديف متضمن اين معنا نيز هست كه اين تفاوت ناشي از تفاوت رده بندي اجتماعي مربوط است
:  اشاره مي گردد4توضيح به نتايج كلي تحليل واريانس هاي دوطرفه به شرح مندرج در جدول 

اي و  فشار هنجاري تعهد درگروه بندي هاي حاصل از تقاطع خصوصيات زمينه1  ميانگين-4دول ج
)5154= تعدادپاسخگو(تعهدپذيري جوانان 
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7174727266تعهد پذيران اجتماعيتعهد پذيران اجتماعيتعهد پذيران اجتماعيتعهد پذيران اجتماعي

4650544751تعهد ناپذيران جتماعيتعهد ناپذيران جتماعيتعهد ناپذيران جتماعيتعهد ناپذيران جتماعي

5247455442تعهد پذيران فرديتعهد پذيران فرديتعهد پذيران فرديتعهد پذيران فردي ري
ذي
دپ
عه
ت

ري
ذي
دپ
عه
ت

ري
ذي
دپ
عه
ت

ري
ذي
دپ
عه
ت

3637474033تعهد ناپذيران فردي تعهد ناپذيران فردي تعهد ناپذيران فردي تعهد ناپذيران فردي 
6929827001591688تعداد پاسخ معتبرتعداد پاسخ معتبرتعداد پاسخ معتبرتعداد پاسخ معتبر

sig.((((0,000((((معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد در بين گروه هاي تعهدپذير معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد در بين گروه هاي تعهدپذير معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد در بين گروه هاي تعهدپذير معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد در بين گروه هاي تعهدپذير 
sig.((((0,010((((معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد در بين گروه هاي زمينه اي معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد در بين گروه هاي زمينه اي معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد در بين گروه هاي زمينه اي معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد در بين گروه هاي زمينه اي 

معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد دربين گروه بندي حاصل ازتعامل معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد دربين گروه بندي حاصل ازتعامل معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد دربين گروه بندي حاصل ازتعامل معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد دربين گروه بندي حاصل ازتعامل 
))))sig((((اي و متغير تعهدپذيري اي و متغير تعهدپذيري اي و متغير تعهدپذيري اي و متغير تعهدپذيري خصوصيت زمينهخصوصيت زمينهخصوصيت زمينهخصوصيت زمينه

0,002

. محاسبه گرديده است100 تا 0 بامقياس  جامعه ايتعهد ذهني هنجارميانگين فشار1
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4ادامه جدول 
تحصيالت  تحصيالت  تحصيالت  تحصيالت  تاهلتاهلتاهلتاهلجنسيت جنسيت جنسيت جنسيت 
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73707270747267تعهد پذيران اجتماعيتعهد پذيران اجتماعيتعهد پذيران اجتماعيتعهد پذيران اجتماعي

47524854504951تعهد ناپذيران جتماعيتعهد ناپذيران جتماعيتعهد ناپذيران جتماعيتعهد ناپذيران جتماعي

49505046515046تعهد پذيران فرديتعهد پذيران فرديتعهد پذيران فرديتعهد پذيران فردي ري
ذي
دپ
عه
ت

ري
ذي
دپ
عه
ت

ري
ذي
دپ
عه
ت

ري
ذي
دپ
عه
ت

37413844473935تعهد ناپذيران فردي تعهد ناپذيران فردي تعهد ناپذيران فردي تعهد ناپذيران فردي 
2369238538838717893038872تعداد پاسخ معتبرتعداد پاسخ معتبرتعداد پاسخ معتبرتعداد پاسخ معتبر

معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد 
)))).sig((((در بين گروه هاي تعهدپذير در بين گروه هاي تعهدپذير در بين گروه هاي تعهدپذير در بين گروه هاي تعهدپذير 

0,0000,0000,000

معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد 
)))).sig((((در بين گروه هاي زمينه اي در بين گروه هاي زمينه اي در بين گروه هاي زمينه اي در بين گروه هاي زمينه اي 

0,0510,1940,006

معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد 
دربين گروه بندي حاصل ازتعامل دربين گروه بندي حاصل ازتعامل دربين گروه بندي حاصل ازتعامل دربين گروه بندي حاصل ازتعامل 

اي و متغير تعهدپذيري اي و متغير تعهدپذيري اي و متغير تعهدپذيري اي و متغير تعهدپذيري خصوصيت زمينهخصوصيت زمينهخصوصيت زمينهخصوصيت زمينه
))))sig((((
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72707174تعهد پذيران اجتماعيتعهد پذيران اجتماعيتعهد پذيران اجتماعيتعهد پذيران اجتماعي

48515050تعهد ناپذيران اجتماعيتعهد ناپذيران اجتماعيتعهد ناپذيران اجتماعيتعهد ناپذيران اجتماعي

52464956تعهد پذيران فرديتعهد پذيران فرديتعهد پذيران فرديتعهد پذيران فردي

ري
ذي
دپ
عه
ت

ري
ذي
دپ
عه
ت

ري
ذي
دپ
عه
ت

ري
ذي
دپ
عه
ت

41373948تعهد ناپذيران فردي تعهد ناپذيران فردي تعهد ناپذيران فردي تعهد ناپذيران فردي 
238523724422308تعدادپاسخ معتبرتعدادپاسخ معتبرتعدادپاسخ معتبرتعدادپاسخ معتبر

معناداري تفاوت فشار هنجارتعهد در بين  گروه معناداري تفاوت فشار هنجارتعهد در بين  گروه معناداري تفاوت فشار هنجارتعهد در بين  گروه معناداري تفاوت فشار هنجارتعهد در بين  گروه 
ررررهاي تعهدپذيهاي تعهدپذيهاي تعهدپذيهاي تعهدپذي

0,0000,000

معناداري تفاوت فشار هنجارتعهد در بين گروه معناداري تفاوت فشار هنجارتعهد در بين گروه معناداري تفاوت فشار هنجارتعهد در بين گروه معناداري تفاوت فشار هنجارتعهد در بين گروه 
هاي زمينه ايهاي زمينه ايهاي زمينه ايهاي زمينه اي

0,0390,022

معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد در بين گروه معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد در بين گروه معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد در بين گروه معناداري تفاوت فشار هنجار تعهد در بين گروه 
اي و متغير اي و متغير اي و متغير اي و متغير بندي حاصل از تعامل خصوصيت زمينهبندي حاصل از تعامل خصوصيت زمينهبندي حاصل از تعامل خصوصيت زمينهبندي حاصل از تعامل خصوصيت زمينه

تعهدپذيريتعهدپذيريتعهدپذيريتعهدپذيري
0,0200,347
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 تفاوت معنادار دارد، لكن ميانگين فشار هنجار ذهني تعهد در بين گروه هاي چهارگانه تعهدپذير،•
ميانگين فشار مذكور در بين تعهدپذيران اجتماعي به طور محسوسي بيش از سه گروه ديگر است و اين بدان 
معناست جواناني كه سوگيري تعهدآميز خود را با انتظار جامعه منطبق مي دانند به انتظارات جامعه نيز 

.اهميت بيشتري مي دهند
جار ذهني تعهد در بين رده بندي مختلف سني، جنسي ، تحصيلي ، وضع تفاوت ميانگين فشار هن•

فعاليت و مذهب كامالً معنادار است و اين بدان معناست كه هر يك از رده بندي هاي مذكور به تنهائي بر 
.احساس فشار هنجار ذهني تعهد موثر است

ا بر مبناي سن، جنس ، هرچند گروه بندي جوانان بر مبناي تعهدپذيري و همچنين رده بندي آنه•
تحصيل ، وضع فعاليت و مذهب بر فشار هنجار ذهني تعهد آنها موثر است، لكن وقتي دو متغير تعهدپذيري و 
. خصوصيات زمينه اي در تعامل باهم قرار مي گيرند، اثر متفاوتي بر فشار هنجار ذهني باقي مي گذارند

اصل از تعامل اين دو متغير نشان مي دهد اثر تعامل چنانكه مقايسه ميانگين ها در بين گروه بندي هاي ح
متغير تعهدپذيري با متغيرهاي جنس، تحصيل، وضع تأهل وسن و تا حدودي مذهب، بر روي فشار هنجار 

ها و روندهاي محسوس در بين برخي از رده در اين ميان، وجود برخي تفاوت. ذهني تعهد معنادار است
 چنانكه ميانگين فشار هنجار ذهني تعهد در بين رده هاي سه گانه ها، حائز توجه بيشتري است؛بندي

تحصيل در گروه تعهدپذيران اجتماعي كامالً متفاوت است وبا افزايش سطح تحصيالت اين فشار كاهش پيدا 
.همين معنا در مورد رده هاي تحصيلي در گروه تعهدناپذيران فردي نيز صادق است. كندمي

بحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيري
رها، قواعد ارزيابي كننده و الزام آوري هستند كه مورد تصديق و تأييد اعضاي جامعه قرارگرفته واز هنجا

طريق دروني شدن در نظام شخصيت افراد و نهادي شدن در نظام اجتماعي، رفتارهاي اجتماعي را كنترل و 
هاي فرهنگي، ه نظامدروني شدن و نهادي شدن هنجارها متضمن اين معنا هستند كه خرد. هدايت مي كنند

هنجارها برحسب تأثيري كه در نظام . انداجتماعي و شخصيت، در هم تنيده شده و بر روي يكديگر اثر گذاشته
هنجار تعهد جامعه اي، يكي از هنجارهاي محوري اجراء در حوزه نظام . كنندكنش دارند، اهميت پيدا مي

هم ذات پنداري و وابستگي عهد جامعه اي حاكي از ت. اجتماع است كه سهم اساسي در انسجام جامعه دارد
عاطفي كنشگر با اجتماع عام يا جامعه است و از اين جهت متضمن ترجيح منافع جامعه بر منافع كنشگر 

.احساس مسئوليت كنشگر را نسبت به سرنوشت جامعه نشان مي دهد اين ترجيحاست؛
ر وفق انتظار مردم، منافع جامعه را بر منافع خود فشار هنجار ذهني تعهد نيز بدين معناست كه كنشگر، ب

يا گروه خود مقدم مي دارد؛ و لذا چنانچه كنشگر آماده باشد مطابق انتظار جامعه از منافع شخصي خود چشم 
در اين حالت درجه اهميت . پوشي نمايد معنايش اين خواهد بود كه او هنجار تعهد جامعه اي را پذيرفته است

اي فرد در رعايت هنجار تعهد، فشار هنجار ذهني يا فشار دروني و وجداني تعهد را نشان انتظار جامعه بر
1384 و 1383 جوانان ايراني كه در فاصله سالهاي 5145نتايج حاصل تحقيق پيمايشي برروي . خواهد داد

: مركز استان كشور انجام گرفته  نشان مي دهد كه 28در 
 نفع خود ، نفع –عهدپذير اجتماعي اند و در دو راهي نفع جامعه  درصد از جوانان ايراني ت60,9اول -

 درصد از جوانان نيز 17,6در مقابل . جامعه را ترجيح مي دهند و انتظار جامعه را نيز چنين مي دانند
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تعهدناپذير اجتماعي اند و در دو راهي مذكور، نفع خود را ترجيح مي دهند و انتظار جامعه را از خود نيز 
 درصد از جوانان نيز از عمل مسئوالنه ، تعريف شخصي داشته و در موقعيت هاي 21,5.  پندارندچنين مي

.كنندمذكور، بر مبناي هنجارهاي شخصي عمل مي
دوم ميانگين كلي فشار هنجار تعهد جامعه اي كه به معناي فشار وجداني براي عمل مسئوالنه است -

 است كه كمي باالتر از حد متوسط تلقي مي شود؛ 62 برابر 100تا0در بين جوانان ايراني برروي يك مقياس 
.در عين حال كه بطور كم و بيش يكساني در بين آنها توزيع شده است

سوم ميانگين فشار هنجار تعهد در بين چهار گروه تعهدپذير كامالً متفاوت و معنادار است، اما به -
به عبارت . ي بيش از گروه هاي تعهدناپذير استطوركلي فشار هنجاري در بين گروه هاي تعهدپذير اجتماع

به . ديگر فشار وجداني براي انجام عمل متعهدانه در بين جوانان بيشتر از فشار وجداني براي ترك آن است
عالوه تفاوت ميانگين فشار هنجاري تعهد در بين رده بندي مختلف سني، جنسي، تحصيلي، وضع فعاليت و 

.تمذهب نيز كامالً معنادار اس
چهارم تقريباً در بين همه رده هاي اجتماعي مورد بررسي، درصد تعهدپذيري اجتماعي جوانان بيش -

تعهدپذيران اجتماعي، : فراواني اين حضور به ترتيب عبارت است از . از تعهدناپذيري اجتماعي آنان است
.تعهدناپذيران اجتماعي، تعهدناپذيران فردي و تعهدپذيران فردي

متغير تعهدپذيري و خصوصيت زمينه اي در تعامل باهم قرار مي گيرند، اثر متفاوتي پنجم وقتي دو -
بر فشار هنجار ذهني باقي مي گذارند، چنانكه اثر تعامل متغير تعهدپذيري با متغيرهاي جنس ، تحصيل، 

د در اين ميان، وجو. وضع تأهل و سن و تا حدودي مذهب، بر روي فشار هنجار ذهني تعهد معنادار است
برخي تفاوت ها و روندهاي محسوس در بين برخي از رده بندي ها، حائز توجه بيشتري است؛ چنانكه 
ميانگين فشار هنجاري تعهد در بين رده هاي سه گانه تحصيل در گروه تعهدپذيران اجتماعي كامالً متفاوت 

.است و با افزايش سطح تحصيالت اين فشار كاهش پيدا مي كند
جتماعي و ميزان فشاري هنجاري تعهد در بين جوانان ايراني باالتر از حد متوسط اگرچه تعهدپذيري ا

است، لكن از آنجا كه توانايي تنظيم كنندگي نظام اجتماع و همبستگي جامعه قوياً متأثر از كم و كيف 
 ها و تعهدات جامعه اي است، ضرورت دارد همواره ميزان تعميم پذيري تعهدات اجتماعي و نوسات آن در اليه

آگاهي از تغييرات فشار هنجار ذهني . اقشار مختلف اجتماعي به ويژه در بين جوانان به طور مداوم رصد شود
نكته قابل تأمل در . تعهدات جامعه اي، شاخص مناسبي براي ارزيابي وضعيت انسجامي جامعه خواهد بود

ه ويژه در شرايط تعدد و گوناگوني اينجا مربوط به تضاد بالقوه اي است كه در عرصه كنش عاطفي جامعه ب
چنين تقابلي، امكان تداوم كنش .  است" ملي گرايي- قوم گرايي "اجتماعات، محتمل است و آن تعارض

عاطفي به ويژه در بين اجتماعات و گروه هاي اجتماعي را از بين مي برد و تعهدات جامعه اي را به ) روابط(
در چنين وضعيتي الزم مي آيد بين .  مشكل انسجامي روبرو مي سازدخطر مي اندازد و به تبع آن جامعه را با

 قائل شويم و ارزش ها و عناصر مشترك قومي و ]رابطه اين و آن ["رابطه مكمل"قوم گرائي و ملي گرائي 
).1388يوسفي ، (ملي را مبناي تشكيل اجتماع عام قراردهيم

م و انتشاري است كه قادر به حل تعارضات با چنين رويكردي، هنجار تعهد جامعه اي يك هنجار عا
 مليت خواهد بود و نتايج برخي از مطالعات قومي درايران –احتمالي اجتماعات به ويژه تعارض قوميت 

نيز حاكي از اين است كه تعهدات قومي و ملي در ايران، تداخل و اشتراك ) 1387؛ حاجياني، 1383يوسفي، (
.رار مي گيرندزيادي داشته و برروي يك پيوستار ق
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سنجش ميزان تعهد اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه شيرازسنجش ميزان تعهد اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه شيرازسنجش ميزان تعهد اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه شيرازسنجش ميزان تعهد اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز

1مهناز غفاري تشويه

2     دكتر حسين بني فاطمه

3     دكتر محمدتقي ايمان

::::چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
كننـد كـه    وفاداري در بـين اعـضاي جامعـه يـاد مـي     تعهد اجتماعي مقوله اي است كه از آن به عنوان توانايي ايجاد

. شـود  مـي - در هر نهاد اجتماعي كه بروز كند-كمرنگ شدن اين پديده در جامعه باعث تزلزل پايه هاي زندگي اجتماعي
اقتـصادي مـرتبط بـا آن در بـين          -هدف كلي در انجام اين پژوهش، سنجش ميـزان تعهـد اجتمـاعي و عوامـل اجتمـاعي                 

 بوده است كه با استفاده از روش پيمايشي و ابـزار انـدازه گيـري پرسـشنامه، جمـع               1384ناسي در سال    دانشجويان كارش 
 نفر انجـام  371آوري داده هاي تحقيق در سطح دانشگاه شيراز مطابق با روش نمونه گيري مطبق متناسب و نمونه آماري               

AGILح كـالن و خـرد اسـت كـه از نظريـه      ديدگاه هاي نظري در بخش نظريه ها، جنبه تلفيقي بـين سـط     . گرفته است 
.پارسونز نيز به عنوان نظريه بنيادي استفاده شده است

نتيجه حاصل از آزمون فرضيه ها نشان دهنده وجود رابطه معنادار بين متغيرهـاي اعتمـاد اجتمـاعي، رضـايت اجتمـاعي،               
 اجتماعي به عنوان متغير وابسته تحقيـق  گرايي، جنسيت و درآمد به عنوان متغيرهاي مستقل و تعهدگرايش ديني، مادي

بعالوه نتايج حاصل   . پايگاه اجتماعي از متغيرهاي مستقل اصلي تحقيق رابطه معناداري با تعهد اجتماعي نداشت            . مي باشد 
 درصد از تغييرات متغيـر وابـسته توسـط متغيرهـاي مـستقل              50از تحليل رگرسيوني چند متغيره تحقيق نشان مي دهد          

. و پيش بيني مي شودپژوهش تبيين
تعهد اجتماعي، رضايت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، گرايش ديني، پايگاه اجتماعي: : : : واژه هاي كليديواژه هاي كليديواژه هاي كليديواژه هاي كليدي

::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
در . هايشان در جامعـه اسـت  هايي كه امروزه جوامع با آن مواجه اند عدم تعهد افراد به نقشيكي از بحران
ميـزان  . جارها و ارزش هاي جامعه آن را تعريف كـرده اسـت  هايي براي افراد وجود دارد كه هنهر جامعه نقش

.ها را مي توان تعهد اجتماعي ناميداحساس مسئوليت افراد نسبت به اين نقش
.  در صورت وجود تعهد بين افراد جامعه، ديگر نياز به اجبار و زور جهت رعايت اصول زندگي گروهي نيست                  

د آن چه كه مي خواهند انجام دهند همان اسـت كـه بايـد انجـام     در جامعه اي كه افراد آن متعهد هستند، افرا       
عاليق و منافع افراد با عاليق و منافع گروهي همخوان اسـت و رشـد فـردي و آزادي مـستلزم احـساس                       . دهند

افرادي كه نسبت به گروهي كه در آن عـضو هـستند، بيـشتر متعهـد باشـند      . مسئوليت نسبت به ديگران است   
ش هاي آن گروه را رعايت مي كننـد و اينهـا بيـشتر احتمـال دارد در شـرايط سـخت در                   بيشتر هنجارها و ارز   

از آنجايي كـه تـاكنون بـه نـدرت مطالعـه اي بـه بررسـي احـساس         . گروه، پيوندهاي قوي با گروه داشته باشند 

ژوهش علوم اجتماعي از دانشگاه تبريز كارشناسي ارشد پ-1
 عضو هيأت علمي دانشگاه تبريز- استاد راهنما-2
 عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز-3
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مسئوليت دروني فرد نسبت به مسئوليت هايش پرداخته، از اين روي محقـق در ايـن تحقيـق در پـي بررسـي                       
.عهد اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز مي باشدت

 منظور از تعهد در اين تحقيق همان احساس مسئوليت دروني فرد نسبت به نقش هاي خود در موقعيت 
تعهد اجتماعي اعضاي جامعه نقش مهمي در بوجود آمدن نظم اجتماعي و ايجاد تعادل . هاي اجتماعي است

ت بررسي چگونگي تعهد اجتماعي اعضاي جامعه و شناخت عوامل مؤثر بر آن و در جامعه دارد و مي توان گف
تالش براي افزايش آن راه حل عملي دستيابي به انضباط اجتماعي و وجدان كاري كه خواست مسؤلين كشور 

.است، مي باشد
ي و گروه هاجامعه، سازمان ها گر رد را در قبال افراد دي فيتل تعهد است كه مسؤي ازعي نوتعهد اجتماع

اند  تويي م جامعه اي هراي بر عواقب فراوانج وايي نتد اجتماعهعتدم وجود ا عوجود ي. دف مي كنريي تعسانان
ي، بي هنگراي فهزش ها و هنجارختگي اراند در جامعه باعث از هم گسيي تو تعهد ممدع. داشته باشد

 چند ن وو چنديون يناسليي، ا فرهنگچون فرار مغزها، مسخهميهايده پديي و دم وجدان كار عيتي،لؤمس
. شودگر مسأله دي

از سوي ديگر جوانان امروز مردان و زنان فرداي هر جامعه هستند، لذا شناخت آنان ضمن پذيرش 
تغييراتي كه به واسطه سپري شدن دوران جواني حاصل مي شود، مي تواند ما را در پيش بيني وضعيت 

:شود كه در دو بخش قابل بررسي استاين پژوهش اهدافي دنبال ميدر . رفتاري نسل آينده ياري نمايند
هدف كلي تحقيق به ارزيابي ميزان تعهد اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه شيراز مي پردازد و : الف

.سپس در مرحله بعد به عوامل اجتماعي مرتبط با تعهد اجتماعي پرداخته مي شود
: ين صورت مطرح مي شودهدف هاي ويژه در اين پژوهش به ا) ب

تعيين رابطه بين اعتماد اجتماعي و تعهد اجتماعي دانشجويان، تعيين رابطه بين رضايت دانشجويان و 
تعهد اجتماعي دانشجويان، تعيين رابطه بين گرايش هاي ديني و تعهد اجتماعي دانشجويان، تعيين رابطه 

دانشجويان، تعيين رابطه بين پايگاه اجتماعي و و تعهد اجتماعي ) مادي گرايي(بين نسبي شدن اخالقيات 
تعهد اجتماعي دانشجويان، تعيين رابطه بين ويژگي هاي فردي و تعهد اجتماعي دانشجويان، ارائه مدل 
ساختاري و مدل تحليل از عوامل اجتماعي مرتبط با ميزان تعهد اجتماعي دانشجويان، ارائه پيشنهادها و 

.ت راه هاي افزايش تعهد اجتماعيراهكارهايي جهت تعديل و تقوي
: هاي اين تحقيق بدين صورت مطرح مي شودفرضيه

.بين اعتماد اجتماعي دانشجويان و ميزان تعهد اجتماعي آنها رابطه وجود دارد-1
. بين رضايت اجتماعي دانشجويان و ميزان تعهد اجتماعي آنها رابطه وجود دارد-2
. ميزان تعهد اجتماعي آنها رابطه وجود دارد بين گرايش هاي ديني دانشجويان و-3
.دانشجويان و ميزان تعهد اجتماعي آنها رابطه وجود دارد) مادي گرايي( بين نسبي شدن اخالقيات -4
. بين پايگاه اجتماعي دانشجويان و ميزان تعهد اجتماعي آنها رابطه وجود دارد-5
.ماعي آنها رابطه وجود دارد بين ويژگي هاي فردي دانشجويان و ميزان تعهد اجت-6

تعهد بيشتر توسط جامعه شناسان، روانشناسان اجتماعي و متفكرين علوم رفتاري كـاربرد دارد و ريـشه آن                  
آنچه به عنوان چارچوب نظري در ايـن تحقيـق اختيـار گرديـده اسـت، معطـوف بـه يـك                     . در اخالق مي باشد   

فته ها و فهم نظريات مختلف، اين نتيجه حاصل شـده  چرا كه از مجموع مطالعات، يا  . چارچوب خاص نمي باشد   
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است كه در اين تحقيق به آراء انديشمنداني همچون دوركـيم، پارسـونز،زيمل، هابرمـاس، هـاوارد بكـر، ميلـز،                     
. نظريه پردازان مبادله، و همچنين به اشارات چلبي در مورد تعهد اجتماعي پرداخته شود

 تحقيق بررسي شدند به اين نتيجه رسـيديم كـه در تحليـل تعهـد از     با توجه به نظريات مختلفي كه در اين 
.نظرية پارسونز به عنوان نظرية بنيادي استفاده كنيم

 با توجه به اين كه تعهد در سطح خرد يكي از ابعاد شخصيت در قالب اجيل پارسونز مي باشـد و همچنـين           
 صورت مي گيرد، مسألة تحقيق حاضر بررسـي  است، تعامالت» ما«در تعامل اجتماعي كه يكي از ابعاد محوري     
از نظر پارسونز، يكي از پاسداران نظم در جامعـه تعهـد            . است» ما«بعد تعهد شخصيت در تعامل اجتماعي او با         

.است
نقش اجتماعي مجموعة قواعد و انتظارات اخالقي، اجتماعي، قانوني و رويـه اي اسـت بـراي انجـام كارهـاي        

: ز فعاليت يا كارها را مي توان بر اساس چهار حوزة جامعـه تقـسيم نمـود شـامل        خاص طبق طرح اجيل پارسون    
با اين حساب نقش ها را مي توان از لحاظ تحليلـي            . امور اقتصادي، امور سياسي، امور اجتماعي و امور فرهنگي        

: شـامل ) اتفكيك افقي نقـش هـ  (در ارتباط با چهار حوزة مزبور به صورت افقي به چهار نوع اصلي تقسيم نمود                
بـا  ). 170: 1375چلبـي،   (نقش هاي فرهنگي، نقش هاي اجتماعي، نقش هاي سياسي و نقش هاي اقتـصادي               

تعهد نسبت به كنتـرل منـابع اقتـصادي،         : توجه به نظر وي چهار نوع تعهد در رابطه با حوزة كنشي وجود دارد             
 مـا از نـوع تعهـد اجتمـاعي مـي      كه موضوع بحث. تعهد نسبت به اهداف جمعي، تعهد اجتماعي و تعهد ارزشي   

تعهد اجتماعي از نظر پارسونز چيزي جز پايبندي اعضاي جامعه به انتظاراتي كـه از آنهـا در نقـش هـاي           . باشد
تعهد اجتماعي در نقش هاي اجتماعي را در چهار بعد پايبندي بـه خـانواده               . اجتماعي شان مي رود، نمي باشد     

)A(1پايبندي به كشور ، )G(2 بـه دوسـتان   ، پايبندي)I(3،    پايبنـدي بـه دانـشگاه)L(4  ميـزان  .  مـي سـنجيم
پايبندي هر فرد را در هر كدام از اين حوزه ها با توجه به اجزاء تعهد از نظر نظريه پردازان مختلف تعريـف مـي          

. كنيم
در سطح جامعه مي توان صحبت از يك اجتماع تلفيقي و تركيبي كرد كه پارسونز آن را اجتماع جامعـه اي           

به بيان ساده اجتماع جامعه اي چهار نوع اجتماع تعميم يافته است كه در نتيجة نفـوذ                 . يا اجتماع عام مي نامد    
در سـطح كـالن مـي توانـد     ) I(و طبيعـي  ) L(، اخالقـي  )G(، سياسي )A(متقابل چهار نوع اجتماع اقتصادي  

م كل، تعهـد تعمـيم يافتـه و تـسطيح       با توجه به قضية ترتب هويتي شرط الزم تحقق انسجام و نظ           . بوجود آيد 
هـا و اجتماعـات     »مـا «يعني اجتماع جامعه اي در مقايسه با ساير       » ما«اخالقي آن است به نحوي كه بزرگترين        

فرض ما بر ترتب هويتي است كـه نظـم و انـسجام             . گوناگون داخل جامعه داراي بيشترين اقتدار هنجاري باشد       
. كل در اجتماع جامعه اي استدر اجتماعات كوچك ناشي ازنظم و انسجام

منشاء تعهد نوعي عالقه و وابستگي عاطفي است و پيش شرط ايـن دلبـستگي و وابـستگي عـاطفي وجـود                    
اين خود ايجاب مي نمايد كه از قبل در جامعـه    . »اجتماع جامعه اي  «است يا نه به تعبيري ديگر       » ديگر«نوعي  

بـه  .  باشد تا چنين احساس تعلق و عالقه اي قابل تصور باشدانسجام عام و وفاق تعميم يافته فعال وجود داشته       

1. Adaptation
2. Goal Attainment
3. Integration

4. Latency
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هـر گـاه   . بيان ديگر وجود تعهد اجتماعي منوط به وجود اجتماع جامعه اي يكپارچه، وفاق تعميم يافتـه اسـت               
تعامل اجتماعي تداوم پيدا كند به رابطة اجتماعي تبديل مي شود و اين رابطـه باعـث وابـستگي عـاطفي مـي                       

 عاطفي منجر به احساس تعلق به جمع، اعتماد اجتماعي متقابل و دوستي متقابـل مـي شـوند                   وابستگي. گردد
ميزان همبستگي اجتماعي، ميزان استحكام جامعـه را        . كه اينها نيز از مشخصه هاي همبستگي اجتماعي است        

 چـه   هـر . مـي تـوان جـستجو كـرد       » ما«در سطح كالن نشان مي دهد، كه در سطح خرد در وفاداري اعضا به               
همبستگي جامعه اي قوي تر باشد به همان نسبت بيشتر اعضاء جامعه از هويت جامعه اي قـوي تـر برخـوردار                  

با افـزايش وفـاداري   . نمونه هاي اين هويت در احساس تعلق و وفاداري اعضا به جامعه جلوه گر است            . مي شوند 
در هـر  ). 100: 1376چلبـي،  (ي يابـد  فرد به جامعه، تعهد عمومي او در عرصه هاي گوناگون جامعه افزايش مـ        

ايـن ديگـري ممكـن      . نهفتـه اسـت   » ديگري«گونه از تعهد اجتماعي، نوعي همذات پنداري و پاسخ عاطفي به            
يعنـي نـوعي   » ديگرتعميم يافتـه «باشد يا نوعي  » ديگر مهم «يا  » ديگر خاص «اعم از   » ديگري انضمامي «است  
يكـي رابطـه اجتمـاعي بـا ديگـران و ديگـري عـضويت           :  شود وابستگي عاطفي در دو صورت ايجاد مي      . اجتماع

بـراي فـرد بـه مثابـه        » مـا «در حالـت اول اجتمـاع       ). خود را جزو آن اجتماع مي داند      (اجتماعي در اجتماعات    
چـه بـه شـكل      . در حالت دوم، ديگـران بـراي فـرد كـم و بـيش انـضمامي هـستند                 . ديگران تعميم يافته است   

، در هر دو حالت در بستر زمان براي فرد نوعي احساس تعلق عـاطفي          »مهمدگر  «و چه به صورت     » دگرخاص«
.و همذات سازي بوجود مي آيد كه پيامد آن چيزي جز احساس تعهد نيست

در سطح كالن دو نظام فرهنگي و اجتماعي ضمن تأثيرگذاري بر يكديگر، به عنوان محيط هاي اجتمـاعي و    
بعالوه از طريق ايـن دو نظـام اسـت كـه نظـام              . ط و مقيد مي سازند    را مشرو ) دانشگاه(فرهنگي، نظام سازماني    

در سطح ميانه، نظام سازمان دانشگاه نيز خـود بـه عنـوان             . شخصيت طي فرايند جامعه پذيري شكل مي گيرد       
. عامل جامعه پذيري ثانويه از طريق فرايند جامعه پذيري مجدد روي نظام شخصيت كم و بيش اثر مـي گـذارد       

و كيف سه نظام اجتماعي، فرهنگي و سازماني، كم و كيف احساس تعلق و تمايل به وفـاداري را در   بنابراين كم   
نظام شخصيت فرد رقم مي زند و كم وكيـف تعلـق و وفـاداري، تمايـل بـه احـساس تعهـد اجتمـاعي و رفتـار                     

 و صـفات  سؤالي كه اينجا مطرح است اين است كه كـدام يـك از خـصوصيات              . اجتماعي فرد را تعيين مي كند     
اين سه نظام، بيشترين تأثير را روي تعهد اجتماعي از طريق نظام شخصيت دارند؟ 

عواملي كه از طريق اين سه نظام بر روي تعهد اجتماعي تـأثير مـي گذارنـد بـا توجـه بـه نظريـات جامعـه                           
. شناسان مختلف مطرح شده در چارچوب تئوريك اين پژوهش مشخص مي شوند

در سـطح كـالن نظـام    . به نظام هاي كنش بر روي تعهد اجتماعي تأثير مي گذارنـد      عوامل متعددي با توجه   
 و در سطح كالن نظام فرهنگي انسجام ارزش ها و هنجارهـاي فرهنگـي جامعـه،                 2، انسجام اجتماعي  1اجتماعي

، بـا انـسجام سـازماني و انـسجام هنجارهـا و ارزش هـاي       )دانـشگاه (سطح ميانه، سطح سازماني كه اين دو در
كـه تـأثير نظـام اجتمـاعي از طريـق كنتـرل         . ازماني بر روي نظام شخصيت در سطح خـرد اثـر مـي گـذارد              س

انديـشمندان مختلـف كـه در     . اجتماعي، و تأثير نظام فرهنگي از طريق فرايند دروني كردن صورت مـي گيـرد              
رخـي از متغيرهـايي كـه    مورد تعهد مطالعه كرده اند عوامل مؤثر زير را مورد شناسايي قـرار داده انـد كـه مـا ب          

1. Social system
2. Social Integration
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انتظار مي رود از طريق نظام شخصيت كه در سطح خرد است، تأثير بيشتري بر تعهد اجتماعي داشـته باشـند                     
. را مورد بررسي قرار مي دهيم

 افـراد   1در تئوري پارسونز با توجه به خرده نظام فرهنگي مطـرح شـده در ميـان آراء وي، اجتمـاعي شـدن                     
). 126: هميلتون، بي تا. (د اجتماعي افراد اثر مي گذاردمتغيري است كه بر روي تعه

 همچنين هلمن و مك ميلين نيز مانند پارسونز اجتماعي شدن را عامـل مـؤثر بـر تعهـدات معرفـي كـرده                      
) .Hellman& Macmilin, 1994: 262(اند

نتـرل اجتمـاعي و   از بين نظريات دوركيم متغيرهايي همچون فردگرايي، نياز افراد به نقش هاي ديگـران، ك             
مورد مطالعه قرار گرفت كه مي توانند بر روي تعهد اجتماعي تأثير بگذارند، ولـي از     ) 197: 1373كوزر،  (مذهب

 ,Ozorak(، اوزوراك)Trigg, 1973: 43(بين آنها مذهب انتخاب شد و با توجه به ديدگاه هاي راجر تريـك 
ته اند مـي تـوان بـه بررسـي رابطـه گـرايش هـاي        كه پايبندي مذهبي را عامل افزايش تعهد دانس) 1 :1986

.مذهبي و تعهد اجتماعي پرداخت
بـشيريه،  (دانـد  هابرماس بحران مشروعيت و نسبي شدن اخالقيات حاصل از آن را عامل كاهش تعهدات مي    

در اين تحقيق نيز با استفاده از اين نظريه بـه بررسـي رابطـه نـسبي شـدن اخالقيـات و تعهـد         ). 11-9: 1372
.ماعي مي پردازيماجت

). Becker, 1960: 33( تعهد را به عنوان عاملي براي تبيين ثبات رفتار در انسان معرفـي مـي كنـد   2بكر
 بــراي مانــدن در آن موقعيــت مــي دانــد 4 و دادن هزينــه3وي تعهــد را داراي ويژگــي هــاي شــرط طرفــداري

(Ibid:35).
، هماننـدي يـا   6، مقـررات اداري غيرشخـصي  )هنجارهـا و ارزش هـا   (5همچنين بكر  انتظارات فرهنگي عـام  

 و خرده فرهنگ هاي موجود در هـر جامعـه را بعنـوان عوامـل افزاينـده يـا                9، نظام ارزشي  8، مشاركت 7همرنگي
).Myers, 1988: 260(كاهنده تعهد معرفي مي نمايد

است تعهد بـه عهـد و       و معتقد   . ميلز از نيازها و روابط اجتماعي به عنوان عوامل ايجاد تعهد ياد نموده است             
).Mills, 1988: 122-123(پيمان ديگران براي ايفاي نقششان در آينده وابسته است

بلومبرگ معتقد است ميزان اعتقاد افراد به تعهد ديگر شركت كننده هاي در كنش متقابل موجـب تـشديد                
).Blumberg.et.al, 1990: 366(تعهد مي شود

بـه  : همـان (، روزن هولتز)Mathieu&Zayac,1990: 173:   از به نقل29: 1375پرچمي، (متيو و زياك
 :Rusbult.et.al, 1982بـه نقـل از  : همـان (، روزبولـت و همكـارانش  )Rosenholtz, 1989: 357نقل از 

از رضايت به عنوان عامل افزايش      ) 90-1372:83اسكيدمور،  (و همچنين نظريه پردازان مبادله    ) 1230-1242

Socialization. 1
2. Haward. S. Becker
3. Side Bet
4. Expensive
5. Generalized Cultural Expectations
6. Impersonal Bureaucratic Arrangements
7. Conformity
8. Participation
9. Value System
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در ديـدگاه مبادلـه از   . ه به اين، به بررسي رابطه تعهد با رضايت اجتماعي مي پـردازيم            با توج . تعهد نام برده اند   
نظر الولر و يون برابري در قدرت و انسجام در مبادله باعث ايجاد احساس مثبت و آن نيز باعث ايجاد تعهد مـي     

ر روابـط مبادلـه اجتمـاعي    رود تعهد در ميان افرادي كه از قدرت برابري دكه بر اساس اين نظر انتظار مي . شود
).Lawler& yoon, 1993: 465-481(برخوردارند، بيشتر باشد
اه اجتمـاعي فـرد بـا    1در رابطه با ارتباط اعتماد اجتماعي و پايگ) 189: 1375چلبي، (با توجه به نظر چلبي    

ز در مطالعـه   نيـ 4 و ويـك 3، وان كيـپن بـرگ  2المرس. تعهد نيز به بررسي اين رابطه در اين تحقيق مي پردازيم  
). Doosje.et.al, 1999: 93(شان به بررسي رابطة پايگاه اجتماعي وتعهد اجتماعي پرداخته اند

از آنجايي كه عوامل متعددي با تعهد اجتماعي در رابطـه هـستند و بررسـي و سـنجش همـه آنهـا در ايـن                 
دارد، از اين رو در بررسي، متغيـر  امكان ن... تحقيق به دليل زياد شدن متغير وپايين آمدن دقت نتايج تحقيق و    

هايي كه انتظار مي رود بيشترين تأثير را بر روي تعهد اجتماعي فـرد داشـته باشـند و قابـل سـنجش باشـند،                         
.ملحوظ شده اند

:مدل تحليلي تحقيق به صورت زير مي باشد

1

1. Ellemers
2.  Van. Knippenberg
3. Wilke

تعهد اجتماعي

عي
ما
جت
ت ا

ضاي
ر

گي
ويژ

ي
رد
ي ف

ها
عي
ما
جت
ه ا
گا
پاي

يي
گرا
ي 
ماد

ني
 دي
ش 

راي
گ

عتماد عمومياااا
اعتماد بنيادي

اعتماد بين شخصي

رضايت از اوضاع 
فردي

رضايت از دانشگاه
رضايت از اوضاع اجتماعي

پول يا انسانيت
پول يا معنويت

جنس
سن

وضعيت تأهل
دانشكده محل 

تحصيل

منزلت شغلي پدر

توجه به اخبارمذهبي و 
 مذهبيساير مسايل

مطالعه كتب و مجالت 
ديني

اعتقاد به احكام ديني

عي
ما
جت
د ا
ما
عت
ا
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::::روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق
عي است كه داده هاي آن با استفاده از پرسـشنامه گـردآوري          روش اصلي اين تحقيق روش پيمايشي و مقط       

گويه ها با توجه بـه اهـداف    . ابزار الزم براي گردآوري اطالعات به شكل اسنادي و ميداني بوده است           . شده است 
 گزينـه اي پرسـيده   5 بيشتر گويه ها در قالب طيف ليكرت .و ماهيت موضوعي تحقيق به شكل بسته مي باشد  

يك مناسب براي جمع آوري اطالعات در بررسي حاضر از طريق مصاحبه ي حضوري و با استفاده                 تكن. شده اند 
از پرسشنامه صورت پذيرفته كه براي اين منظور بعد از تهية پرسشنامة مقـدماتي و بـازبيني اسـاتيد راهنمـا و                  

 بـه كيفيـت سـؤاالت و         سؤال مي باشد، با توجه     55مشاور، و آزمون مقدماتي، تهية پرسشنامة نهايي كه داراي          
. كميت آنها انجام گرفته است

ق و اعتبـار  يـ  تحق1يصـور  اعتباريابيدر پژوهش حاضر براي تعيين اعتبار متغير تعهد اجتماعي از روش ارز 
پـس از طراحـي و تنظـيم پرسـشنامه بـا ارائـه آن بـه عـده اي از         . مبتني بر تحليل عاملي استفاده شده اسـت     

 و بازبيني چند تن از اساتيد و مطابقت و بررسـي ايـن افـراد، اعتبـار صـوري ابـزار                دانشجويان كارشناسي ارشد  
در اين تحقيق براي تحليل عاملي گويه هاي مـرتبط بـا هـر شـاخص، بـا      . اندازه گيري مورد ارزيابي قرار گرفت    

فاده اسـت 3 يا متعامـد و از روش چـرخش وريمـاكس   2استفاده از روش چرخش عامل ها و به صورت اورتوگونال
تحليل عاملي انجام شده روي متغيرهـاي تحقيـق حـاكي از ايـن اسـت كـه در هـر يـك از ايـن          . گرديده است 

متغيرها، ميزان بارهاي عاملي و درصد واريانس تبيين شده توسط هر يـك از ايـن عامـل هـا متناسـب بـوده و            
.قابليت اعتبار مرتبط با متغيرهاي مذكور را مشخص مي كند

متغير هاي تحقيق با استفاده از ضريب آلفـاي كرونبـاخ محاسـبه شـده اسـت كـه نـشان                     هر يك از     4روايي
ضريب آلفاي كرونباخ هـر  . دهنده اين بود كه گويه هاي اين متغيرها از سازگاري دروني مطلوبي برخوردار است    

، %80:ي، اعتماد اجتماع%82:، رضايت اجتماعي%81:تعهد اجتماعي :يك از متغيرهاي تحقيق بدين شرح است
%77:، مادي گرايي%77:گرايش ديني

84جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل كليه دانشجويان دانشگاه شيراز مي باشد كه بـر اسـاس آمـار سـال                     
 نفـر اسـت كـه از        371نمونه آماري كه در اين تحقيق استفاده شده است به تعداد          .  نفر مي باشد   11618تعداد  

در اين پـژوهش واحـد آمـاري فـرد دانـشجو در مقطـع كارشناسـي        . طريق فرمول كوكران به دست آمده است     
.دانشگاه شيراز مي باشد

در پژوهش حاضر نمونه گيري در مرحله اول به صورت طبقه بندي متناسب بوده كه از طريـق ايـن شـيوه،                  
بين دانشكده هاي مختلف در دانشگاه به طور متناسب به تفكيـك دانـشكده و جنـسيت پاسـخگويان    نمونه ها

تقسيم شده، آنگاه با استفاده از شيوه تصادفي سـاده در ميـان دانـشجويان دانـشكده هـاي مختلـف از طريـق                         
تعريف نظري و عملي متغيرهاي تحقيق به صـورت زيـر مـي    . پرسشنامه اقدام به جمع آوري اطالعات مي شود     

: باشد
رهـا و ارزش هـاي جامعـه آن را          در هر جامعه نقش هايي براي افراد وجود دارد كـه هنجا           :  تعهد اجتماعي  -

.ميزان احساس مسئوليت افراد نسبت به اين نقش ها را مي توان تعهد اجتماعي ناميد. تعريف كرده است

1. Face Study
2.  Orthogonal
3. Varimax
4. Reliability
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، پايبندي بـه جامعـه      )A( پارسونز از طريق پايبندي به خانواده        AGILتعهد اجتماعي افراد بر اساس قالب       
و پايبنـدي بـه   ) I(، پايبندي به دوستان )G) (نتظار مي رودمنظور رفتاري كه از هر فرد براي حفظ كشورش ا    (

سعي شده براي سنجش هر يك از اين ابعاد، از گويه هايي استفاده شود كه بـر           . سنجيده مي شود  ) L(دانشگاه  
كـه در ايـن گويـه هـا معيارهـاي      . اساس تعريف جامعه شناسان مختلف از تعهـد اجتمـاعي درسـت شـده انـد        

. اس تعلق، پذيرش ارزش ها و هنجارها و تمايل به ماندن نيز در نظر گرفته شـده اسـت  وابستگي عاطفي و احس  
تحليـل عـاملي   «براي مشخص كردن چهار بعـد مـذكور تعهـد اجتمـاعي و متغيرهـاي اصـلي نهفتـه ي آن از           

.استفاده شده است» اكتشافي
عريف كرد كه اين امـر موجـب   اعتماد را مي توان حسن ظن فرد نسبت به افراد جامعه ت          :  اعتماد اجتماعي  -

در اينجا افراد جامعه گستره اي از كـساني  . گسترش و تسهيل روابط اجتماعي فرد با ساير افراد جامعه مي شود  
.كه با فرد تعامل دارند يا بالقوه مي توانند تعامل داشته باشند را در برمي گيرد

، )Flanagan, 2003: 165(1 از نظر فالناگان اعتماد با گويه هايي كه با توجه به تعريف اعتماد اجتماعي
درست شده و همچنين گويه هاي برگرفته از مقيـاس  ) Ross and et .al, 2001: 569(2رس و همكارانش

، در سه شكل اعتماد بين شخـصي، اعتمـاد عمـومي و             )با هماهنگي هاي كميته علمي    (حيات اجتماعي شولسر  
 بر اساس معيارهاي حس صداقت، همكاري، در خور اعتماد بـودن،  كه اين گويه ها   . اعتماد بنيادي سنجيده شد   

براي مشخص كردن سه بعد مذكور اعتمـاد اجتمـاعي و متغيرهـاي    . صراحت بيان، خودخواهي درست شده اند     
.استفاده شده است» تحليل عاملي اكتشافي«اصلي نهفته آن از 

رضايت اجتمـاعي   . از رابطه با ديگران دارد    احساس رضايتي كه هر فرد از زندگي خود و          :  رضايت اجتماعي  -
در بعـد  . بر اساس سه بعد رضايت از اوضاع فردي، رضايت از دانشگاه و رضـايت از جامعـه سـنجيده مـي شـود                      

در بعـد رضـايت از    . رضايت از اوضاع فردي، رضايت ازسالمت فردي و رضايت از وضع مالي پرسـيده مـي شـود                 
اه، رضايت از امكانات رفاهي دانشگاه و رضايت از وضـع تغذيـه دانـشگاه               دانشگاه، رضايت ازنحوة مديريت دانشگ    

و در بعد رضايت از جامعه، رضـايت از عملكـرد مـردم در قبـال جامعـه، رضـايت از عملكـرد                     . پرسيده مي شود  
براي مشخص كردن سه بعد مذكور رضـايت اجتمـاعي و متغيرهـاي      . مسئولين در قبال مردم پرسيده مي شود      

.استفاده شده است» تحليل عاملي اكتشافي«آن از اصلي نهفته 
به نوع نگرشي كه هر فردي نسبت به احكام ديني و قوانين و مقررات دينـي و مـسائل   :  گرايش هاي ديني   -

گرايش ديني دانشجويان را مي توان با ميزان اعتقـاد آنهـا بـه احكـام                . ديني دارد، گرايش ديني گفته مي شود      
. ب و مجالت ديني و ميزان توجه آنها به اخبار مذهبي و ديگر مسائل مذهبي سنجيدديني و ميزان مطالعه كت

يعني گرايش به ماديات و يا به عبارت ديگر جايگزيني پول به جـاي  ): مادي گرايي( نسبي شدن اخالقيات  -
. يخدا و انسانيت و ارجحيت دادن به امور اقتصادي به ديگر امور زندگي، توجه كم به ارزشهاي معنو

پايگاه اجتماعي، جايگاهي است كه هر كس در ساخت اجتماعي اشغال مـي كنـد، وضـع    : پايگاه اجتماعي-
يا اعتبار اجتماعي است كه در بطن جامعه اي كه فرد در آن زندگي مي كند به او در ابعـاد مختلـف، داده مـي                  

.  اجتماعي استمنظور از پايگاه اجتماعي در اين تحقيق منزلت). 248: 1377افروغ، (شود 

1. Flanagan, C
2. Ross, C and et.al
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هر گاه منظور از پايگاه، منزلت باشد عموماً از رتبه هاي استاندارد مشاغل به عنوان معـرف منزلـت اسـتفاده       
يكي از مطالعـات  . مي شود و از ليست هاي مذكور براي طبقه بندي مشاغل در يك جامعه خاص بهره مي برند               

ه در اكثر كـشورها در مقـاطع مختلـف زمـاني     جامعه شناسي طبقات اجتماعي، شناخت منزلت مشاغل است ك    
طـرح  «در كشور ما اين مطالعه از قدمت زيادي برخوردار نيست و اولين مطالعـه تحـت عنـوان                 . انجام مي شود  

 توسـط  1357در سـال  » جامعه شناسي و توسعه شهري ايران، مطاله تحرك شغلي در شهرهاي تهران و شيراز       
 مطالعه اي در اين زمينه توسط آقـاي علـي اصـغر          1371در سال   . ام شد آقايان احمد اشرف و فيروز توفيق انج      

. انجـام شـده اسـت   » مـورد مطالعـه شـهر شـيراز    : منزلت مشاغل در جامعه شهري ايـران «مقدس تحت عنوان  
تحـرك اجتمـاعي و   «مطالعه ديگر پايان نامه دكتراي جامعه شناسي خـانم شـهال كـاظمي پـور تحـت عنـوان            

.  است1374 در سال »مهاجرت در شهر تهران
چون بيشتر دانشجويان غير شاغل هستند بنابراين شـغل پـدر           (طبقه بندي منزلتي مشاغل پدر دانشجويان       

.در سه طبقه باال، متوسط و پايين انجام شده است) آنها را در نظر گرفته ايم
هـاي فـردي از   اهميـت ويژگـي   . همان مشخصه هاي بيولوژيكي و اجتماعي افراد اسـت       :  ويژگيهاي فردي  -

مهـم تـرين ايـن    . آنجا ناشي مي شود كه بسياري از اين ويژگي ها نقش افزاينده يا كاهنده در تعهد فرد دارنـد                  
اين ويژگي ها اغلب براي هر فرد فرصـت هـا و محـدوديت    .... ويژگي ها عبارتند از سن، جنس، وضعيت تأهل و    

توجه به شرايط حاكم فرهنگي و اجتماعي، محـدوديت  براي مثال جنسيت براي افراد با . هايي را ايجاد مي كند   
.ها و يا آزادي هايي را فراهم مي آورد

با توجه به سطوح اندازه گيري متغيرها، فرضيه هاي مطرح شده و اهداف پژوهش، اطالعات به دسـت آمـده       
 دو متغيـري و  ، همبـستگي  )آنـاليز واريـانس   (F، آزمون   )تفاوت ميانگين ها  (T-Testبا استفاده از آزمون هاي        

. توصيف و تجزيه و تحليل شده است SPSSرگرسيون چند متغيري و تحليل عاملي به كمك نرم افزار

::::نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه
6/52 درصد از پاسخگويان به جنسيت مـرد و  4/47از تعداد نمونه آماري اختصاص يافته براي اين پژوهش،   

نشجويان بـا توجـه بـه جنـسيت آنهـا تفـاوت       در ميزان تعهد اجتماعي دا. درصد نيز به جنسيت زن تعلق دارند   
آناليز مورد استفاده در اين رابطه، تحليل تفاوت ميـانگين هـا بـا اسـتفاده از نمونـه هـاي       . معناداري وجود دارد 

مستقل بود كه نتايج حاصل از اين آزمون بيانگر تأييد موقتي اين سؤال از تحقيق مي باشد، بنـابر ايـن نتيجـه                       
به ميانگين اين متغير در بين دختران و پسران، ميزان تعهد اجتماعي دختران بيـشتر از  مي توان گفت با توجه      

. ميزان تعهد اجتماعي پسران مي باشد
 رابطه بين درآمد خانواده و تـأثير آن در ميـزان تعهـد اجتمـاعي سـؤال ديگـري اسـت كـه بـا اسـتفاده از                    

از ايـن  .  حكايت از معنادار بودن ايـن رابطـه دارد      نتيجه اين آزمون  . همبستگي پيرسون مورد آزمون قرار گرفت     
رابطه چنين استنباط مي شود كه در مطالعه حاضر درآمـد خـانواده عامـل معكوسـي در تعيـين ميـزان تعهـد           

.يعني هر چه درآمد خانواده اي بيشتر باشد ميزان تعهد اجتماعي كمتر مي شود. اجتماعي به حساب مي آيد
 تـأثير آن در ميـزان تعهـد اجتمـاعي سـؤال ديگـري اسـت كـه بـا اسـتفاده از              رابطه بين هزينه خـانواده و     

از ايـن  . نتيجه اين آزمون حكايت از معنادار بودن ايـن رابطـه دارد        . همبستگي پيرسون مورد آزمون قرار گرفت     
رابطه چنين استنباط مي شود كه در مطالعه حاضر هزينـه خـانواده عامـل معكوسـي در تعيـين ميـزان تعهـد              

. يعني هر چه هزينه خانواده اي بيشتر باشد ميزان تعهد اجتماعي كمتر مـي شـود  . اعي به حساب مي آيد   اجتم
.معناداري هر دو متغير درآمد و هزينه خانواده با تعهد به دليل همبستگي باالي درآمد و هزينه خانواده است
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: نتايج مرتبط با فرضيه هاي تحقيق به اين صورت مطرح مي شود كه-
لين فرضيه كه در اين مطالعه مورد قبول واقـع شـد، بـه وجـود رابطـه بـين اعتمـاد اجتمـاعي و تعهـد                 او -

آزمون همبستگي پيرسون، شدت رابطه بين اين دو متغير را با سطح معناداري كمتـر از      . اجتماعي اشاره داشت  
ستقيم و مثبـت بـا    نشان مي دهد كه اين امر حكايـت از وجـود رابطـه مـ               Sig(  ،371/0=000/0 (05/0آلفاي  

.ميزان تعهد اجتماعي دارد
 دومين فرضيه مورد قبول در اين پژوهش، رابطه بين رضايت اجتماعي و ميزان تعهد اجتماعي بود كـه بـا           -

05/0 با سطح معناداري كمتـر از آلفـاي   589/0استفاده از همبستگي پيرسون، شدت رابطه بين اين دو متغير        
توجه به اين رابطـه چنـين اسـتنباط مـي شـود كـه در مطالعـه حاضـر رضـايت             با  ). Sig=000/0(ارزيابي شد   

.اجتماعي عامل مستقيمي در تعيين شدت تعهد اجتماعي به حساب مي آيد
 سومين فرضيه تحقيق، رابطه بين گرايش ديني و تعهد اجتماعي را مطرح كرده بود كه نتـايج بـه دسـت                      -

، بيـانگر قبـول   Sig=000/0 بـا سـطح معنـاداري   566/0گي آمده از آزمون همبستگي پيرسون با شدت همبست       
به عبارتي، هر چقدر ميزان گرايش ديني در بـين دانـشجويان بيـشتر        . موقتي اين فرضيه طي اين مطالعه است      

.باشد، به همان اندازه ميزان تعهد اجتماعي بيشتر خواهد بود
ن تعهد اجتماعي توجه دارد كه با توجـه    چهارمين فرضيه تحقيق به بررسي رابطه بين مادي گرايي و ميزا           -

 به شكل منفي و معكـوس،  -268/0، و شدت همبستگي     )Sig=000/0(05/0به سطح معناداري كمتر از آلفاي       
اين فرضيه نيز طي اين پژوهش مورد قبول واقع شد كه نشان از همبسته بودن ميزان مـادي گرايـي بـا تعهـد                        

.اجتماعي دارد
تفاوت بودن ميـزان تعهـد اجتمـاعي بـر حـسب پايگـاه اجتمـاعي دانـشجويان،               فرضيه ديگر تحقيق، به م     -

پرداخته بود كه نتيجه آناليز واريانس يك طرفه، مبين معنادار نبودن اين رابطه و نهايتاً رد موقتي ايـن فرضـيه               
.پژوهشي مي باشد

از بـين   .  توجه دارد   آخرين فرضيه تحقيق به بررسي رابطه بين ويژگي هاي فردي و ميزان تعهد اجتماعي              -
ويژگي هاي فردي همانطور كه قبالً اشاره شد جنـسيت، درآمـد و هزينـه خـانواده بـا تعهـد اجتمـاعي رابطـه                         

سن، شغل، وضعيت تأهل، دانشكده محل تحـصيل و تحـصيالت    (بقيه ي ويژگي هاي فردي      . معناداري داشتند 
.رابطه معناداري با تعهد اجتماعي نداشتند) پدر و مادر

 شـده اي اسـت كـه در مـدل     بـرازش ايج مرتبط با تحليل رگرسيون چند متغيره، نمايان كننـده مـدل              نت -
 متغيـر   5از مـدل خـارج شـده انـد، و           ) مادي گرايي و هزينه خـانواده     (مربوط، فقط دو تا از متغيرهاي تحقيق        

به عبارتي  . نده اند  اعتماد اجتماعي در مدل باقي ما      - درآمد خانواده  - جنسيت - گرايش ديني  -رضايت اجتماعي 
 بيانگر اين مطلب است كه متغيرهـايي كـه در مـدل    50/0مدل نهايي رگرسيون، با ضريب تبيين تصحيح شده    

درصد از تغييرات متغير تعهد اجتماعي را مورد تبيين قرار مي دهند و بقيـه واريـانس          50نهايي باقي مانده اند،     
مـدل  . قات بعدي ظاهر شود، مورد تبيـين قـرار مـي گيـرد    ها توسط عوامل ناشناخته اي كه مي تواند در تحقي   

:نهايي رگرسيون به اين صورت است كه
اعتمــاد  (13/0)+ جنــسيت+ (17/0) گــرايش دينــي+(28/0) رضــايت اجتمــاعي+(37/0 تعهــد اجتمــاعي 

) درآمد خانواده (-12/0) اجتماعي
، تحت تأثير رضايت اجتماعي است و        درصد از تغييرات ميزان تعهد اجتماعي مستقيماً و به شكل مثبت           37
 درصد نيز به متغير گرايش ديني تعلق دارد كه به شكل مستقيم و مثبت تغييرات تعهد اجتمـاعي را مـورد     28
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 درصد از تغييرات تعهد اجتمـاعي بـه طـور مـستقيم و مثبـت تحـت تـأثير              17همچنين  . تبيين قرار مي دهد   
 تغييرات تعهد اجتماعي را به طور مستقيم و مثبت تبيين مي             درصد از  13اعتماد اجتماعي نيز    . جنسيت است 

 درصد تغييرات تعهـد اجتمـاعي را تبيـين مـي            12و باالخره در آمد خانواده نيز به طور منفي و معكوس            . كند
.كند

:بر اساس نظريه هاي تحقيق و ارتباطي كه با نتايج حاصل دارد مي توان بحث كرد كه
شاره كرديم كه يكي از عوامل مؤثر بر تعهد افراد تصور آنها از پايبندي ديگـران                 بر اساس نظريه بلومبرگ ا     -

نسبت به نقشهاي شان مي باشد و گفتيم كه اگر افراد اين اعتماد را به ديگران داشته باشند كـه آنهـا نقـشهاي         
ي گويـد ايـن   از طـرف ديگـر ميلـز مـ    . شان را ايفا مي نمايند، خودشان هم به نقشهاي شان پايبندتر مي شوند       

احساس تعهد نسبت به نقش ها موجب اعتماد افراد به ديگران مي شود، بنابراين مي تـوان نتيجـه گرفـت كـه                   
وجود اعتماد به ديگران عالوه بر آنكه بعنوان يك عامل مؤثر بر افزايش تعهد اسـت خـود معرفـي بـراي وجـود                      

. تعهد در افراد است
اعتمـاد  . د اجتماعي معتقد به رابطه متقابل بين اين دو متغير است          چلبي نيز در رابطه با بحث تعهد و اعتما        

كه با توجه به نظريه فالناگان، مدل نظري رس و همكاران در سه شكل اعتماد بنيادي، عمومي و بين شخـصي                     
در اين تحقيق اين نظريه بـه طـور   . مورد مطالعه قرار گرفته است با تعهد اجتماعي رابطه معناداري داشته است        

.قت تأييد شده استمو
 از ديد چلبي منزلت يا پرستيژ يكي از اركان قدرت اجتماعي و از مقوله پـول اجتمـاعي اسـت و بـا تعهـد           -

. كه المرس، وان كيپن برگ و ويك در مطالعه شان اين رابطـه را تأييـد كردنـد                 . اجتماعي ارتباط مستقيم دارد   
لت اجتماعي از طريق منزلت شـغلي پـدر سـنجيده شـده،        اما در اين تحقيق كه پايگاه اجتماعي مترادف با منز         

.رابطه معناداري با تعهد اجتماعي نداشته است
حاصل از آن را عامل كـاهش تعهـدات         ) مادي گرايي ( هابرماس بحران مشروعيت و نسبي شدن اخالقيات         -

بـا  ) بي شـدن اخالقيـات  نـس (در اين تحقيق نيز با استفاده از اين نظريه به بررسي رابطه مادي گرايي             . مي داند 
بنابراين ايـن نظـر در ايـن    . تعهد پرداختيم كه نشان داد رابطه بين مادي گرايي وتعهد اجتماعي معنادار نيست       

.تحقيق به طور موقت رد مي شود
 متيو و زياك، روزن هولتز، روزبولت و همكارانش و همچنين نظريه پردازان مبادله از رضايت اجتماعي بـه                   -

در . با توجه به اين به بررسي رابطه تعهد با رضايت اجتمـاعي پـرداختيم             . فزايش تعهد نام برده اند    عنوان عامل ا  
و ) رضـايت (ديدگاه مبادله از نظر الولر و يون برابري در قدرت و انسجام در مبادله باعث ايجاد احـساس مثبـت       

.  و تعهد اجتماعي معنـي دار بـود        در اين تحقيق رابطه بين رضايت اجتماعي      . آن نيز باعث ايجاد تعهد مي شود      
.بنابراين فرض رابطه بين رضايت اجتماعي و تعهد اجتماعي در اين تحقيق به طور موقت تأييد مي شود

 از بين نظريات دوركيم متغيرهايي همچون فردگرايي، نياز افراد به نقش هاي ديگران، كنترل اجتمـاعي و              -
 روي تعهد اجتمـاعي تـأثير بگذارنـد، ولـي از بـين آنهـا مـذهب           مذهب مورد بحث قرار گرفته كه مي توانند بر        

انتخاب شد و با توجه به ديدگاه هاي راجر تريك، اوزوراك كه پايبندي مذهبي را عامل افـزايش تعهـد دانـسته          
اند، به بررسي رابطه گرايش هاي مذهبي و تعهد اجتماعي پرداخته شد كه نتيجه حاصـل از ايـن رابطـه نـشان          

بنابراين رابطه بـين گـرايش      . ود كه بين گرايش ديني و تعهد اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد           دهنده اين ب  
.ديني و تعهد اجتماعي در اين تحقيق به طور موقت تأييد شد
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با توجه به اينكه در پژرهش حاضر موضوع تعهد اجتماعي و ارتباط اين متغير به عنوان يـك متغيـر وابـسته     
 مطالعه قرار گرفته است، لذا مطابق با نتايج بدست آمده و اهداف مد نظر تحقيق بحـث و                   با ساير متغيرها مورد   

بررسي روي نتايج تحقيق را با توجه به مسائل و موضوعات مربوط به محيط دانشگاه و مسائل و موضوعاتي كـه                
.به محيط خارج از دانشگاه منتهي مي شود، بيان مي كنيم

نيم در همان حال كه رضـايت از اوضـاع دانـشگاه و جامعـه پـايين تـر از                    همچنان كه در اين تحقيق مي بي      
متوسط است، در قسمت پايبندي به نقش ها و احساس مـسئوليت نـسبت بـه نقـش هـا در حـوزه دانـشگاه و                  

در شرايطي كه سـطح رضـايت افـراد از امنيـت اجتمـاعي      . جامعه نيز پايين تر از حوزه خانواده و دوستان است     
، عملكرد مردم در قبال يكديگر، عملكرد مـسئولين در قبـال مـردم، نحـوه مـديريت دانـشگاه،                حاكم در جامعه  

در سطح مطلـوبي قـرار گيـرد، در يـك چنـين شـرايطي، ميـزان           ... امكانات رفاهي، اوضاع تغذيه در دانشگاه و        
.احساس مسئوليت افراد نسبت به نقش هايشان افزايش مي يابد

ن فرايندها ابراز نارضايتي بكنند در اين صورت ميزان احساس مسئوليت افـراد        ولي چنانچه افراد نسبت به اي     
عدم ايجـاد امنيـت   . نسبت به نقش هايشان نيز پايين خواهد آمد و اين باعث ايجاد بحران در جامعه خواهد شد  

اي اجتماعي در جامعه، فقدان روابط سالم در بين مردم و مسئولين از يك طرف و شـرايط نـامطلوب شـبكه هـ        
كه اين بـه  . تبادلي در بين مردم از طرف ديگر عامل تشديد كننده نارضايتي افراد از اوضاع اجتماعي خواهد بود 

نوبه خود بر نحوه رضايت دانشجويان از اوضاع دانشگاه اثرگذار خواهد بود، بـه ايـن معنـي كـه در صـورتي كـه                    
يفيـت امكانـات رفـاهي دانـشگاه مـورد      نحوه مديريت بخش هاي مختلف دانشگاهي اصالح نشود و كميـت و ك         

توجه واقع نشود، امكان تشديد بسترهاي نارضايتي در دانشگاه و سپس زمينه هاي بروز آن در خود فرد نسبت                    
به اوضاع فردي بيشتر خواهد بود و اين نيز عاملي براي كاهش احساس مسئوليت افراد نسبت به نقش هايـشان       

.در جامعه است
ن در فرايند رابطه بين مردم از يك طرف و فقدان شفافيت و صراحت بيان از ناحيـه                  همچنين به دليل نقصا   

از طـرف ديگـر   . افراد، اعتماد عمومي در بين افراد دچار آسيب شده و روند آن رو به پـايين ميـل كـرده اسـت                  
سي، نبـود  دانشجويان نيز كه خود را جزء قشر روشنفكر جامعه تلقي مي كنند، در روابط خود با دوستان همكال   

صداقت را احساس مي كنند كه اين امر مسير اعتماد بين شخصي را به سمت شك و دودلي در رابطه فيمابين                     
در نتيجه ميزان اعتماد اجتماعي در بين دانشجويان روند رو به كاهشي دارد كه اين جـاي تأمـل          . كشانده است 

.دارد
:راهكارهايي كه در زمينه اين تحقيق پيشنهاد مي شود

 با احتساب شدت رابطه بين رضايت اجتماعي و تعهد اجتماعي، رضايت اجتماعي در روابـط متقابـل افـراد     -
عامل مهمي است كه با كوچكترين نوسان در ميزان اين شاخص، ميزان تعهد اجتمـاعي دچـار نوسـان خواهـد                   

:پس رفع موانع موجود بر سر راه نارضايتي افراد بايد در اولويت قرار گيرد. شد
بهتر است مسئولين امر با فرهنگ سازي و يا بـا برخـورد مناسـب و بـا جلـوگيري از فـساد اخالقـي و                   ) لفا

بـراي  . جنايت و هر گونه اعمال خالف هنجار رايج، نگذارند بر امنيت اجتماعي در جامعه خدشـه اي وارد شـود               
ه شود تا مردم در كنـار هـم       ايجاد احساس مسئوليت فرد به نقش هايش در جامعه بايد تمهيداتي در نظر گرفت             

امنيت را زماني مي توان برقرار كرد كه از يك طرف موارد خـالف هنجـاري برطـرف و از           . احساس امنيت كنند  
.طرف ديگر ثبات در كليه اركان جامعه مخصوصاً در بعد اقتصادي و اجتماعي در جامعه حاصل آمده باشد
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مـي توانـد زمينـه      ... غذيه، اوضاع سلف سرويس هـا و        ترميم وضعيت امكانات رفاهي دانشگاه، وضعيت ت      ) ب
مـسئولين دانـشگاهي،    . هاي رضايت مندي افراد را به وجود آورده و مانع از كاهش تعهد اجتماعي افـراد شـود                 

بايستي خدمات و امكانات رفاهي دانشجويان را جدي گرفته و بيش از پيش در رفع مشكالت اينچنيني همـت                    
.گمارند
ناداري رابطه بين اعتماد اجتمـاعي و تعهـد اجتمـاعي و ميـزان اعتمـاد اجتمـاعي در بـين                      با توجه به مع    -

بدون آماده سازي زمينه هـاي اعتمـاد در         . دانشجويان، بايد به موضوع اعتماد اجتماعي در جامعه ما توجه شود          
 اعتمـاد پـروري بـا    اعتمـاد سـازي و  . روابط افراد، احتمال كاهش تعهد اجتماعي در بين افراد بيشتر خواهد بود 

توجه به شرايط فعلي تنها در صورتي امكان پذير است كه زمينه هاي اعتمـاد بنيـادي در خـانواده، مدرسـه، و                       
همساالن مورد تقويت قرار گيرد تا گام هـاي بعـدي در سـطوح دانـشگاهي و بـين فـردي در سـطح دانـشگاه                          

ماد خواهد بود و در نتيجه ميـزان تعهـد اجتمـاعي    نقصان در اين فرايند مانع ايجاد بسترهاي اعت      . برداشته شود 
.در بين افراد روند رو به كاهشي را خواهد داشت

 با توجه به معناداري رابطه متغير گرايش ديني با تعهد اجتماعي، مي توان به اهميت اين متغير در رابطـه              -
ن فـردي در آنهـا رشـد مـي كنـد و          انسانها از طريق اعتقادات و باورها است كه وجدا        . با تعهد اجتماعي پي برد    

پس بنابراين بايستي زمينه هـاي الزم بـراي بـاال بـردن گـرايش        . باعث افزايش تعهد اجتماعي در آنها مي شود       
در ايـن زمينـه بايـستي اول مطالعـات و تحقيقـاتي صـورت گيـرد و بـر پايـه آن           . ديني دانشجويان ايجاد شود   

.ي از طريق گرايش ديني ايجاد شودمطالعات، زمينه الزم براي رشد تعهد اجتماع
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