
 

 

 

 

 پذیری اجتماعی جوانان تمسئولی

 *دكتر ابوتراب طالبي

 **يوسف خوشبين     
 7/8/90تاريخ دريافت:          

 1/10/91تاريخ پذيرش:       

  

 چكيده
مل فرهنگي ي اجتماعي جوانان و عواپذيرمسئوليتبررسي »مقاله، با هدف اين 

 ويكردتدوين شده است. چارچو  نظري مقاله با ر« و اجتماعي موثر بر آن

تدوين  نز، بورديو و رسوكيم، پارسهاي وبر، دورتلفيقي، و با استفاده از نظريه
ها پرسشنامه محقق شده است. روش تحقيق ، پيمايش و ابزار گردآوري داده

ن در سا  ( شهر همدا20-29ساخته بوده است. جامعه آماري پژوهش جوانان )

ايي چند گيري خوشهنمونه استفاده از روش اند. نمونه آماري بابوده 1390
گردآوري  هادر  خانهراجعه مستقيم به هاي تحقيق با ماي،  معين و دادهمرحله

 شده است. 
ي اجتماعي جوانان شهر پذيرمسئوليت، كه دهدهاي تحقيق نشان مييافته

ي جوانان در ابعاد پذيرمسئوليتباشد. ميزان همدان در مجموع  متوسط مي

                                                 

 tatalebi@yahoo.com    . استاديار جامعه شناسي دانشگاه عالمه طباطبائي *

 كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه عالمه طباطبائي **
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پذيري ايي و فرهنگي متفاوت است. كمترين مسئوليتجامعهاقتصادي، سياسي، 
عد سياسي است. همچنين بين سطوح احساسي و رفتاري بُ جوانان در

مؤيد  ،ي نيز تفاوت وجود دارد. تجزيه و تحليل اطالعاتپذيرمسئوليت
 – هاي مستقل اصلي پژوهشهاي تحقيق بوده و روابط معنادار متغيرفرضيه

هاي جمعي، دينداري، پايگاه و اجتماعي، استفاده از رسانه گرايي، اعتمادعام

دهد. در اين بين، متغير عام گرايي، بيشترين قدرت تبيين و را نشان مي -قوميت 
 ي اجتماعي داشته است.پذيرمسئوليتاثرگذاري را بر 

ي پـذير ئوليتمسـ ي اجتمـاعي، شـهروند،   پذيرمسئوليت: هاي كليديواژه

ي پـذير يتمسـئول ي سياسـي،  پذيرمسئوليتي فرهنگي، پذيرمسئوليتايي، جامعه

 ي زيست محيطي. پذيرمسئوليتاقتصادي، 

 

 طرح مسئله 

ب امروزه گسترش نظام شهرنشيني و پيچيده شدن هر چه بيشتر روابط در قال

ي اجتماعي، به يک موضوع جامعه پذيرمسئوليتهاي متعدد باعث شده است تا نقش

صادي، ؛ سياسي، اقتگوناگونهاي . موضوعي كه در حوزهشناختي مهم تبديل گردد

(. Colby, 2003: 6-8يطي قابل توجه و بررسي است )ايي و زيست محفرهنگي، جامعه

  موقعيت ي اجتماعي بيانگر احساس و عملي است كه افراد در چارچوپذيرمسئوليت

ي، تماعي، سياساج گوناگونگاهانه و آزادانه نسبت به امور آهاي خود به طور و نقش

 دهند. اقتصادي و غيره از خود بروز مي

ها اشاره دارد، مورد توجه ، وظيفه و تعلق افراد و گروه1اين مفهوم كه به تعهد

زيمل  و باشد. جامعه شناسان كالسيک چون دوركيم، وبرمحققان علوم اجتماعي مي

عي و اختال  از جمله مسائل جوامع مدرن را فردگرايي افراطي و كاهش اخالق جم

اند. به نظر آنها مشاركت جمعي، احساس تعلق، پذيري عنوان كردهدر مسئوليت

                                                 
1. Commitment  
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فردگرايي قرار نوع مخر  ي اجتماعي امروزه در چالش با پذيرمسئوليتتعهد و 

 اند. گرفته

پذيري و تعهدات اجتماعي با محيط رسد اختال  در مسئوليتبه نظر مي  

، هاي جمعيتيدارد. اين مسئله در اجتماعات با بافت اجتماعي پيوند جدي -اقتصادي 

مدان يابد. در اين رابطه شهر هغيرمتجانس بيشتر نمود مي اقتصادي، اجتماعي و قومي

از اين  ،و بافت اقتصادي و اجتماعي غيرمتجانسهاي فرهنگي، قوميبر اساس ويژگي

 نجامار شهر همدان جهت قابل بررسي بيشتري است. تحقيقي كه دانشمند و نظريان د

ه بروندي و ، حكايت از كم رنگ بودن ميزان مشاركت و توجه كم به حقوق شهاندهداد

نظريان و ي اجتماعي از سوي شهروندان همداني داشته است )پذيرمسئوليتعبارتي 

 (. 112: 1389دانشمند، 

ر دميت آنها ي اجتماعي نسل جوان به دليل اهپذيرمسئوليتدر اين راستا بررسي 

ر اين يابد. موضوعي كه دتعيين نيروي فعا  و آينده سازان جامعه، ضرورت بيشتري مي

ن و عوامل ي اجتماعي جواناپذيرمسئوليتمقاله به آن پرداخته شده است، چگونگي 

پذيري اجتماعي باشد. در اين راستا ابتدا، چگونگي مسئوليتاجتماعي موثر بر آن مي

ايي، اقتصادي، سياسي و زيست عد؛ فرهنگي، جامعهجوانان شهر همدان در پنج بُ

اي كه در هاي عمدهدر دو وجه احساسي و رفتاري بررسي شده است. پرسش ،محيطي

پذيري اجتماعي ( ميزان مسئوليت1 :كه اين مقاله به آنها پرداخته شده عبارتند از اين

متفاوت  ناگونگود ي اجتماعي جوانان در ابعاپذيرمسئوليت( آيا 2جوانان چقدر است؟ 

ساسي و رفتاري متفاوت و ي اجتماعي در دو سط  احپذيرمسئوليت( آيا 3باشد؟ مي

اي بر تأثير تعيين كننده ،چه عوامل اجتماعي و فرهنگي( 4داراي شكاف است؟ 

 ي اجتماعي جوانان دارند؟پذيرمسئوليت
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 مباني و چارچوب نظري
به تنهايي، اشاره به حس  1يپذيرمسئوليت مسئوليت ياپذيري: مفهوم و انواع مسئوليت

 :Allen,2010و  505: 1379وظيفه شناسي، پاسخگو بودن و تعهد دارد )آقابخشي ، 

هاي فلسفه، جامعه شناسي، حقوق و روانشناسي به كار (. واژه مسئوليت در رشته441

خود با ، از فيلسوفاني است كه در مقاله 2رفته است. در اين رابطه جان استوارت ميل

در ادامه ماكس وبر با مطرح  و كرده است فادهستااين واژه از « در مورد آزادي»عنوان 

 زمينه ورود اين واژه به جامعه شناسي را فراهم نمود« اخالق مسئوليت»كردن واژه 

ي را به انواع پذيرمسئوليتتوان . در يک دسته بندي كلي مي(231: 1387ف، ر)بيرهو

پذيري در برابر ديگران، مسئوليت -2پذيري در قبا  خود، سئوليتم -1: زير تقسيم كرد

 پذيري در برابر خدا.مسئوليت -4پذيري در برابر طبيعت و محيط زيست، مسئوليت -3

در اين منظر هر فردي الزم است تا نسبت به  :3ي در قبال خودپذيرمسئوليت -1

عد از ئو  باشد. اين بُسالمت روح و جسم خود ارزش قائل شده و نسبت به آن مس

باشد. علوم سالمت ميدانشمندان شناسان و ي بيشتر مورد مطالعه روانپذيرمسئوليت

كند، فردي براي مثا  فردي كه نسبت به بهداشت دهان و دندان خود بي توجهي مي

است كه نسبت به خويشتن مسئو  نيست. توصيه پزشكان و روان شناسان براي شاد 

زش از جمله مواردي است كه ناظر بر اهميت توجه به زيستن و انجام ور

بر  پذيريمسئوليتمسئله اساسي در اين نوع  پسي فردي است. پذيرمسئوليت

 محوريت سالمت و منفعت فردي استوار است.

 انسان به عنوان موجودي اجتماعي در :4ي در برابر ديگرانپذيرمسئوليت -2

بايست براي حقوق ديگران   است و ميزندگي جمعي خويش در برابر ديگران مسئو

                                                 
1. Responsibility 

2. Johan stewart Mill 

3. Self  

4. Others  
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باشند. احترام قائل شود. ديگراني كه در دو نوع خاص و عام قابل تفكيک مي

ناظر بر تعهد و مسئوليت در قبا  ديگراني است كه كنشگر  خاصي پذيرمسئوليت

 امافرزندان و دوستان.  ، خواهران، برادران،رابطه عاطفي با آنها دارد مانند پدر، مادر

به ديگري عام اشاره دارد كه رابطه كنشگر با آنها قراردادي و غير عام ي پذيرسئوليتم

عاطفي است. براي مثا  همه افراد جامعه در مقام شهروند الزم است تا در برابر ديگر 

شهروندان و امور كشور خود احساس مسئوليت اجتماعي كنند و بدان عمل نمايد. اين 

: جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي مانندوم رفتاري سط  بيشتر در حوزه كاري عل

عد از اين بُ گيرد. بنابراين با توجه به اجتماعي بودن انسان، توجه بهقرار مي

ي اجتماعي كه پذيرمسئوليتي از اهميت بسزايي برخوردار است. مفهوم پذيرمسئوليت

 باشد.عد مياست، عمدتاً ناظر بر اين بُ جستارموضوع اين 

محيط زيست و عناصر  :1ي در مقابل طبيعت و محيط زيستپذيرمسئوليت -3

تشكيل دهنده آن چون منابع آبي، خاكي، هواي سالم، و غيره همگي متعلق به همه 

 هابه سالم نگه داشتن آننسبت و از اين رو احساس مسئوليت و تعهد  ندسته هاانسان

 ه دليل گستره و عموميت آني بپذيرمسئوليتبراي همگان ضروري است. اين نوع 

علوم اجتماعي و علوم اثباتي قرار گيرد.  گوناگونهاي تواند موضوع مطالعاتي حوزهمي

اين  ايي بر محيط زيست، توجه بههاي توسعهامروزه با توجه به تأثير انسان و فعاليت

ر ي از اهميت بيشتري نسبت به گذشته برخوردار گشته است. بپذيرمسئوليتعد از بُ

ي پذيرمسئوليتتوان آن را ذيل اساس تأثير متقابل حيات اجتماعي و محيط زيست مي

 اجتماعي نيز قرار داد. 

ازمنظرديني انسان به عنوان اشرف مخلوقات،   :2ي در برابر خداپذيرمسئوليت -4

كه داراي آگاهي و آزادي است، در مقابل خالق يكتا مسئو  اعما  و گفتار خويش بوده 

عد از . غالباً مباحث اين بُباشدميبه احكام و دستورات الهي، داراي مسئوليت  و نسبت

                                                 
1. Environment   

2. God  
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ي پذيرمسئوليتاين نوع از باشد. ي، حوزه مطالعاتي معارف و الهيات ميپذيرمسئوليت

توان انواع بر اساس آنچه گفته شد مي ي الهي نام برد.پذيرمسئوليتعنوان  باتوان مي

 دسته بندي كرد.  1جدو  هاي مطالعاتي به شكل حوزه ي را بر اساسپذيرمسئوليت

 

 ي و حوزه مطالعاتي آنپذيرمسئوليتابعاد  -1جدول 

 مسئوليتابعاد    

 يپذير 

 وحوزهعنوان

 جمع خود

)محيط 

 اجتماعي(

 طبيعت

 )محيط طبيعي(

 خدا

نوع 

 يپذيرمسئوليت

ي پذيرمسئوليت

 ديفر -شخصي

ي   پذيرمسئوليت

 اجتماعي

ي پذيرمسئوليت

 زيست محيطي

ي   پذيرمسئوليت

 ديني –الهي 

روان شناسي  حوزه مطالعاتي

باليني و علوم 

 سالمت

جامعه شناسي و 

 علوم رفتاري

علوم گوناگون 

 اثباتي( بويژه)

 معارف و الهيات

 91منبع: نگارندگان/ آذر ماه 

 

 ي اجتماعيپذيرمسئوليت
جامعه شناختي درسه سط  خرد، ي اجتماعي از منظر پذيرمسئوليتبررسي و تحليل 

ي اجتماعي به عنوان پذيرمسئوليتباشد. در سط  خرد؛ مياني وكالن قابل مطالعه مي

هاي خود نسبت به يكديگر كه تک تک افراد در قالب نقش ي،احساس تعهد و كنش

اين ي اجتماعي جوانان كه هدف بررسي پذيرمسئوليتشود. دارند، در نظر گرفته مي

ي پذيرمسئوليتاشد، دراين سط  از تبيين قرار دارد. درسط  مياني؛ بپژوهش مي

ي پذيرمسئوليتگردد. آن مطرح مي مانند اجتماعي درارتبا  با گروه، سازمان و
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در قبا  مشتريان و اربا  رجوع، در  1(CSRهاي توليدي )و سازمان هااجتماعي شركت

 -ي اجتماعي دولت پذيرمسئوليت نيز گيرد. در سط  كالناين سط  از بررسي قرار مي

  .( ,475:2010Sklair, and Miller- 486) شوددر نظام جهاني مطرح مي 2ها ملَت

بلكبرن  در كتا  خود ضمن  ؛ي داردگوناگوني اجتماعي ابعاد پذيرمسئوليت

اظهار  ،ي اجتماعي در رسيدن به توسعه پايدارپذيرمسئوليتتاكيد بر نقش تعيين كننده  

اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي  گوناگونتوان آن را در قالب و ابعاد رد كه ميدامي

(. كاک بدس نيز در همين رابطه بر حسب Blackburn, 2007: 5) بررسي كرد

اقتصادي، شهروند نوع شهروند سياسي، پنج حيات اجتماعي از  گوناگونهاي موقعيت

 :kakabadse, 2009) كندياد ميمجازي  شهروندجهاني و  شهرونداجتماعي،  شهروند

 :ي اجتماعي شاملپذيرمسئوليتتوان پنج نوع (. بنابراين، از ديدگاه كاک بدس مي5

ي اجتماعي، پذيرمسئوليتي اقتصادي، پذيرمسئوليتي سياسي، پذيرمسئوليت

ي در فضاي مجازي را بازشناخت. در اين مقاله پذيرمسئوليتي جهاني و پذيرمسئوليت

هاي جامعه مورد نظر گرفتن ويژگي سنخ شناسي بلكبرن و كاک بدس و با در با تلفيق

عد ي اجتماعي جوانان را به پنج بُپذيرمسئوليتابعاد اصلي  توانيم كه ميتحقيق معتقد

عد زيست عد فرهنگي و بُعد سياسي، بُاي، بُعد جامعهعد اقتصادي، بُتقسيم كرد: بُ

 محيطي. 

هاي هايي كه افراد در درون آن بر اساس نقشعيتيكي از موق: 3عد اقتصاديبُ

نهاد »نمايند حوزه و موقعيت اقتصادي است. اقتصاد به عنوان يک عمل مي گوناگون

باشد. در بر گيرنده سه حوزه كلي توليد، توزيع و مصرف كاال مي «اجتماعي -اقتصادي

وق و وظايفي ها داراي حقافراد به عنوان كنشگران در درون هر يک از اين حوزه

باشند، كه توجه به آنها  به منظور بهبود كاركرد و تسريع روند امور اين نهاد ضروري مي

                                                 
1. Corporation social responsibility  

2. Nation -State   

3. Economy Dimension  
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رود در صورت قرار گرفتن در هر يک از است. از فرد به عنوان يک شهروند انتظار مي

ي اجتماعي را رعايت كند. براي مثا ، در پذيرمسئوليتهاي اقتصادي اين موقعيت

ي اجتماعي خود را از طريق تالش براي پذيرمسئوليتتواند رد ميعرصه توليد، ف

هاي توليدي نشان دهد. اين ها و فعاليتبكارگيري سرمايه خويش جهت ايجاد كارگاه

تواند به روند روبه رشد نهاد امر به نوعي از طريق كاهش بيكاري و افزايش توليد مي

با رعايت فرد در عرصه توزيع نيز اقتصادي و به طور كلي وضعيت جامعه كمک نمايد. 

تواند به روند توزيع عادالنه كاالها در جامعه ها،  مينظم، عدالت و انصاف در مبادله

ي اجتماعي  شهروند در پذيرمسئوليتكه اساس ، مصرفمدد رساند. نهايتاً در عرصه 

بهينه از  تواند در قالب صرفه جويي و استفادهميفرد دهد، عد اقتصادي را تشكيل ميبُ

زمينه رشد اقتصادي  جامعه را فرآهم ساخته و ازهدر رفتن منابع  ،كاالها و خدمات

 جلوگيري كند.

 طور جايگاه آن درامروزه به دليل اهميت مصرف و وجه نمادين آن و همين

عد ي اجتماعي در بُپذيرمسئوليترسد كه يابي كنشگران اجتماعي به نظر ميهويت

گردد. ان يک جامعه بيشتر در عرصه مصرف نمايان مياقتصادي براي شهروند

ي پذيرمسئوليت خصوصزيع بيشتر در هاي توليد و توي در عرصهپذيرمسئوليت

بيان كند. ميلر هاي تجاري و مالي نمود پيدا مي( و كمپانيRCS) هااجتماعي شركت

االها استاندارد كبه كيفيت و بايد وزيع كاال و خدمات تها در توليد و كه شركتكند مي

 (. Miller, 2010 & Sklairو  Miller, 2004: 247توجه نمايند)

حوزه سياست به تنظيم مناسبات اجتماعي بر اساس قدرت مشروع  :1عد سياسيبُ

پردازد. در جامعه شناسي و رويكرد كاركردگرايانه به طور خاص، سياست به عنوان مي

ور حفظ نظام اجتماعي داراي كاركرد رود كه به منظاجتماعي به شمار مي ينهاد
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هاي سياسي وجه سياسي به موقعيت و ها و جوامع در بسترباشد. روابط افراد، گروهمي

 هايتواند طيف وسيعي از آگاهيگيرد. عملكرد سياسي افراد  جامعه ميخود مي

هاي سياسي و اعما  سياسي را هاي سياسي ، تمايالت و خواستهگيريسياسي، تصميم

 در بر گيرد.

ي دارد. گوناگوني اجتماعي شهروندان در بعد سياسي سطوح پذيرمسئوليت     

به عملكرد شهروندان در ناظر باشد كه ايي مييكي از مهمترين سطوح آن سط  جامعه

مشاركت  :هايي مانندتوان به شاخص. در اين راستا ميباشدميملت  -ارتبا  با دولت

 مانندگيري اخبار و رويدادهاي سياسي مربو  به كشور و ، آگاهي سياسي، پي1سياسي

شود كه تحقق ي اجتماعي گفته ميپذيرمسئوليتآن اشاره داشت. در اهميت اين بعد از 

كند ي اجتماعي نمود پيدا ميپذيرمسئوليتعد از واقعي مفهوم شهروندي، در اين بُ

McCowan,2009:8).) 

ي اجتماعي به پايگاه پذيرمسئوليتد از عاين بُ :2اجتماع - يايهعد جامِعِبُ

هاي ميان افراد كه روزانه با توجه به ايي از روابط و پيونداجتماعي فرد و مجموعه

شود. معناي محوري اين هاي خود با ديگري در كنش متقابل هستند، مربو  مينقش

واعد، قوانين ايي از قي اجتماعي، ناظر بر تعهد كنشگران به مجوعهپذيرمسئوليتعد از بُ

باشد. اين و هنجارها، جهت نظم بخشيدن و هماهنگ نمودن روابط ميان كنشگران مي

داشته باشند،  و هم جنبه غيررسميتوانند جنبه رسميهنجار و قواعد عمل كه هم مي

د. از اين جهت انتظار نسازي اجتماعي افراد را فراهم ميپذيرمسئوليتمبناي كنش و 

ان شهروند جامعه در تعامالت و برخوردها، غير از منافع فردي به رود فرد به عنومي

 ي اجتماعي در اينپذيرمسئوليتمنافع جمعي نيز توجه نمايد. به طور خالصه، اساس 

عد مبتني بر رعايت حقوق ديگران، نوع دوستي و مشاركت اجتماعي است. براي مثا  بُ
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جامعه، تنها نيست و در كنار اين امر واقف باشد كه در يک  يک شهروند بايد به

پيگيري منافع فردي  ، پسكندزندگي مي 1وان شهروندان مدنيبا عنايي از افراد مجموعه

هاي جمعي حاصل شود. اين نبايستي به قيمت ناديده انگاشتن منافع جمع و ارزش

  پذيرمسئوليتانديشه كه همه ما افراد يک جامعه و نسبت به اعما  و رفتار يكديگر 

 بايست مورد توجه جدي قرار گيرد.مي ،تيمهس

حوزه فرهنگ، معنا بخش حيات اجتماعي و جهت دهنده رفتارها : 2عد فرهنگيبُ

كه  رود. به زعم دانشمندان علوم اجتماعي در حاليهاي مردم به شمار ميو انديشه

 هاي ابزاريِ ارتباطات و تعامالت اجتماعي اشارهساختار و حوزه اجتماعي به صورت

نمادينِ ارتباطات و تعامالت اجتماعي است. هاي د، حوزه فرهنگي بيانگر صورتندار

اي از توان مجموعهعسكريان ضمن بيان اين مطلب كه فرهنگ را  به طور كلي مي

هاي او را براي استمرار هاي اندوخته شده به وسيله فرد دانست كه انواع ارزشآگاهي

فرهنگي كه  :كند: فرهنگ مليع فرهنگ ياد ميآورد، از سه نوزندگي به وجود مي

فرهنگي كه فرد را به تباري  :فرهنگ قومي ؛سازدپذيرش فرد را در جامعه ممكن مي

هاي كه در قالب پيمان :)جهاني( هافرهنگ بين ملت سرانجامسازد و خاص مربو  مي

 (.137-136: 1385)عسكريان،  ها مطرح استسياسي و فرهنگي كشور

نيز در جامعه شناسي مطرح است براي جامعه  3كه به عنوان حوزه نرم اين حوزه

كه يک جامعه و افراد تشكيل دهنده  چرا ،باشدشناسان از اهميت بسزايي برخوردار مي

ها، باورها و نمادهاي مشترک است كه معنا پيدا كرده و در قالب اين ارزش آن به واسطه

افراد جامعه به منظور برقراري ارتبا  سالم شود. همچنين هايشان تعريف ميآن هويت

ها و نمادهاي فرهنگي جامعه و به دور از نزاع الزم است تا ضمن يادگيري الگو
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در عرصه رفتار و عمل نيز به آنها پايبند باشند. براي مثا  از يک شهروند انتظار  ،خويش

 بگذاردو احترام رده كها نيز توجه خود به ساير قوميت رود كه در كنار فرهنگ قوميمي

ها شناخت مجموعه نشانه ،و به نوعي خود را به يک فرهنگ ملي متعلق بداند. بنابراين

عد از هاي اين بُاحترام و عمل به آنها از بنيان و و الگوهاي فرهنگي جامعه ملي

 رود.ي اجتماعي شهروندان به شمار ميپذيرمسئوليت

عد ديگري است كه مجموعه افراد بُطبيعت و محيط زيست،  عد زيست محيطي:بُ

در درون آن قرار دارند ولي در انحصار فرد خاصي نيست. امروزه با توجه به رشد و 

هاي پرخطر ناشي از آنها نيز گسترش شهرنشيني، جمعيت، تكنولوژي و صنايع، رفتار

 زمين، نابوديكره باشد. آلودگي هوا، گرم شدن بيش از بيش مورد توجه دانشمندان مي

ن و بسياري از موارد ديگر تنها بخشي از زُهاي گياهي و جانوري، تخريب اليه اُگونه

باشند. يكي از عوامل تهديد كننده در اين رابطه، هاي پرخطر ميپيامدهاي اين رفتار

سود است. در  بيشترين تفكرات اقتصاد سرمايه داري و بسط آن مبني بر دست يافتن به

و   )Smith & Pangsapa, 2008) 1شهروند زيست محيطيمقابل طرح موضوعاتي چون 

ي اجتماعي در دوره پذيرمسئوليتتواند دليلي بر اهميت اين بعد از شهروند جهاني  مي

تواند از يک سو با تعديل و كنتر  كنوني تلقي شود. در اين رابطه يک شهروند مي

براي بهبود شرايط هاي پرخطر نسبت به محيط زيست و از سوي ديگر با تالش رفتار

ي اجتماعي گام بردارد. نريختن زباله به دامن طبيعت، پذيرمسئوليتآن در راستاي 

بازيافت زباله، كاشت نها  و درخت، عضويت در نهادهاي فعا  محيط زيست و 

ي اجتماعي پذيرمسئوليتعد از تواند مصاديقي براي اين بُهاي مشابه ميبسياري از رفتار

 باشد. ،شهروندان نه فقط ملي، بلكه جهانيافراد به عنوان 

ي اجتماعي به احساس تعهد و پذيرمسئوليت :توان گفتدر تعريف نهايي مي 

هاي ايي كه افراد به عنوان كنشگران اجتماعي )جوانان( در قالب نقشرفتار مسئوالنه
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 هاي جمعي آن در ابعاد  گوناگون اقتصادي،خود )شهروند( نسبت به جامعه و ارزش

، 2جدو  كند. دارند، داللت مي ، ياسياسي، زيست محيطي، فرهنگي و اجتماعي داشته

 دهد.ي اجتماعي را نشان ميپذيرمسئوليتهاي ابعاد و مؤلفه

 

 هاي اجتماعي : ابعاد و مؤلفهپذيرمسئوليت -2جدول 

 مؤلفه ابعاد متغير اصلي

 

ت
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 -جامِعِگي

 اجتماع

 ارها و قوانين،  نوع دوستي و مشاركت اجتماعيرعايت هنج

هاي فرهنگِ ملَي، و ارزش ها، نمادها و الگواحترام به ارزش فرهنگي

 ساير اقوام

آگاهي و مشاركت سياسي، حضور فعا  و نه منفعالنه در  سياسي

 صحنه سياسي

رعايت عدالت در مبادله و صرفه جويي در مصرف، در  اقتصادي

 جمعي راستاي منافع

توجه به اهميت فضاي سبز، كاهش رفتار آسيب زا به محيط  زيست محيطي

 زيست و تالش براي بهبود آن

 

 ي اجتماعيپذيرمسئوليتو عوامل موثر بر  هازمينه

هاي خرد نگر و كل توان به دو دسته نظريهي اجتماعي را ميپذيرمسئوليتهاي نظريه

ود را به سط  خرد ضمن آنكه سط  تحليل خهاي خرد نگر، نگر تقسيم كرد. نظريه

نيز به عوامل فردي و به  ي اجتماعي راپذيرمسئوليتدهند، شكل گيري تقليل مي

ي اجتماعي پذيرمسئوليتهاي كل نگر، ظريهندهند. درمقابل موقعيت كنشگر نسبت مي

 كنند.را براساس خصوصيات و عوامل ساختاري، تبيين مي
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ه عنوان يک بي اجتماعي را پذيرمسئوليت، بيرهوف نسهاروان شناس اجتماعي، 

هاي در موقعيت و ديد، كه در روابط با ديگرانويژگي شخصيتي عالي در افراد مي

يت دهد. به زعم وي داوطلبانه بودن عمل مسئولو در عمل خود را نشان مي گوناگون

ي پذيرمسئوليت بخشد. از نظر او، دراجتماعي است كه به آن ارج و منزلتي باال مي

 ط مبتنير روابياين امر براي برقرااجتماعي، نوعي كنتر  دروني بر فرد حاكم گشته، كه

باشد. يماهميت  دارايبر همدلي ، توجه به حقوق ديگران و به طور كلي نظم اجتماعي 

تنگ ابطه تنگاي اجتماعي رپذيرمسئوليتاز نظر وي دو مفهوم همدلي و احساس گناه با 

 دارند.

از دو نوع كنش فردي و اجتماعي ياد كرده و  «كنش اجتماعي»، در كتا  1ميلر

ي و اخالق مسئوليت الزمه كنش جمعي است. وي پذيرمسئوليتدارد كه اظهار مي

ضمن اشاره به سه نوع مسئوليت يعني مسئوليت طبيعي، مسئوليت مبتني بر نقش و 

به زعم ميلر،  داند.در آنها مي مسئوليت اخالقي، توجه به حقوق را اصلي ترين عنصر

عامل  ،جامعه گوناگونعامل وابستگي افراد به يكديگر و درگيري آنها در امور 

 (.Miller, 2004: 234-245) باشدي اجتماعي ميپذيرمسئوليت

، فرد و كنش او  را به عنوان واحد اساسي تحليل خود در نظر ماكس وبر

 كردن راستا از چهار نوع كنش اجتماعي ياد مي(. او در اي590: 1386گرفت )آرون، مي

كنش سنتي، كنش عاطفي، كنش عقالني معطوف به ارزش و كنش  كه عبارتند از:

توان به كنش ي اجتماعي را ميپذيرمسئوليتعقالني معطوف به هدف. از نگاه وبر، 

عقالني معطوف به ارزش نسبت داد. كنشي كه بر اساس آن هنجار، اخالق و نوع 

باشند. از اين روست كه ماكس وبر، تي به عنوان يک ارزش برجسته ميدوس

دانست و مهمترين خصلت ي اجتماعي را مترادف با اخالق مسئوليت  ميپذيرمسئوليت

(. وبر Turner&Rojek , 2001: 114-115) كردرادي و آزاد بودن فرد عنوان ميآآن را 
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ها، فرآيند امور و عقالني گشتن كنش بر اين اعتقاد بود كه با روند بروكراتيزه شدن

ي اجتماعي كه همان احساس مسئوليت نسبت به ديگران و توجه پذيرمسئوليتروحيه 

گردد . اين امر ضرورت توجه بيشتر به داشتن روحيه به خير جمعي است، تضعيف مي

 (.318: 1383نمايد )كوزر، ي اجتماعي را ايجا  ميپذيرمسئوليت

هاي شخصيتي ي اجتماعي را از ويژگيپذيرمسئوليتتعهد و   ،تالكو  پارسونز  

دانست كه تحت تأثير عوامل فرهنگي و اجتماعي قرار دارد. وي افراد مي

ديد. ي افراد و نهادها را به منظور انتظام بخشيدن به نظام اجتماعي مهم ميپذيرمسئوليت

كند. از نظر خردتر تجزيه ميپارسونز در كتا  نظام اجتماعي، نظم اجتماعي را به اجزاء 

پارسونز، هر يک از اين اجزاء در داد و ستد با اجزاء ديگر قرار دارند و در اين ميان 

 كنندضمن رفع نيازهاي يكديگر، به رفع نيازهاي كل نظام اجتماعي نيز كمک مي

ها و دارد كه در درون هر يک از خرده نظام(. پارسنز اظهار مي1951، )پارسونز

كنند. تعهد يا همان هاي خود ايفاي نقش ميها، كنشگران با توجه به نقشتموقعي

هاي اجتماع ي اجتماعي در رفتار كنشگران اجتماعي در قالب اين موقعيتپذيرمسئوليت

است هاي اجتماعي است، قابل بررسي اي، جايي كه عرصه تعامالت و كنشجامعه

 (. 96-86: 1389 لبي:چ ،54-53: 1389 1و كرايب 240: 1385)توسلي، 

خواند پارسونز، با تاكيد بر عام گرايي آن را به عنوان يكي از عوامل اجتماعي مي

شود. عام گرايي يكي از ي اجتماعي كنشگران ميپذيرمسئوليتكه منجر به افزايش 

هاي دو تايي است، كه كنشگران در موقعيت  عناصر ساختي نظام كنش در فرايند انتخا 

د. اين نهاي عام نقش، با ديگران برخورد نمايبايست بر اساس استانداردميانجام عمل 

گرايي خواهد بود كه در آن دامنه قضاوت و گيري نقطه مقابل خاصنوع عمل و تصميم

(. 70: 1376روشه،  ؛157: 1388)استونز،  باشدعمل  محدود به كنشگران آشنا مي

هاي اجتماعي د دامنه تصميم گيري و قضاوتپارسونز بر اين اعتقاد بود كه چنانچه افرا
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هاي نوع را به كل نظام بسط دهند، آنگاه شاهد افزايش توجه به منافع جمعي و ارزش

ي اجتماعي در جامعه خواهيم بود. اين عامل بويژه پذيرمسئوليتدوستي و به طور كلي 

 باشد.اهميت مي دارايهستند بسيار در جوامعي كه داراي تنوع قومي

ر بحث كه مورد توجه ما د -بر اهميت اخالق اجتماعي يا مدني  يل دوركيمام

 تاكيد داشت. براي دور ماندن جامعه از بي هنجاري - ي اجتماعي استپذيرمسئوليت

 رايطبود كه با توجه به ش يدغدغه اساسي وي دست يافتن به همبستگي و نظم جديد

 :راندوع همبستگي سخن مياز دو ن بنابراينصنعتي عصر مدرن راهگشا باشد. 

و  قايدعهمبستگي مكانيكي كه مختص جوامع ما قبل مدرن بود و روابط بر اساس نظام 

گرفت. در اين نوع از جوامع وجدان جمعي از هاي مشترک شكل ميها و سنتارزش

وامع همبستگي ارگانيكي كه مختص جدر اهميت باالتري برخوردار بود. در مقابل، 

 هايي كه بررم تقسيم كار گسترده تر گشته و روابط افراد بر اساس هنجاكنوني است، نظا

 يابد. قراردادها حاكم است توسعه مي

اكيد تهاي دروني نيز دوركيم، عالوه بر عوامل ساختاري، بر لزوم كنتر  و الزام

هاي اعتقادي و ديني در جامعه ممكن داشت. او اين مهم را از طريق بسط نظام

ايي و هاي حرفه(. هر چند بر نيرو48: 1388الئي پور و محمدي، دانست )جمي

، نيز تاكيد داشت. به زعم ويدر دوران مدرن تخصصي براي جذ  افراد در خود 

 ، پسسازديمكاهش در اعتقادات و دينداري افراد، زمينه بي هنجاري اجتماعي را فراهم 

التزام  ت. به عبارت ديگر، داشتنر جامعه كاسدتوان از بي هنجاري با توجه به آنها مي

ي اجتماعي پذيرمسئوليتمناسک مذهبي در باال بردن  هاي ديني و انجامبه هنجار

عه شناساني عالوه بر دوركيم، جام (.178: 1387)هميلتون،  كنشگران تأثير اساسي دارد

ي و ينداردنز نيز بر نقش وداري(، و پارستستان و روح سرمايهو)در اخالق پر چون وبر

به  . اين عاملاندهمذهب در عملكرد افراد و عمل به هنجارها در جامعه تاكيد نمود

يت خصوص براي جوامعي كه از نظر دينداري داراي پيشينه تاريخي هستند از اهم

 بيشتري برخوردار است.
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 نويسد كه يک، با مالزم دانستن اعتماد اجتماعي با جامعه اخالقي مياكزتوم   

 ت بهي بيشتر با احساس تعلق، اعتماد، احساس مسئوليت و تعهد نسباجتماع اخالق

ک يرد. ها، منافع و اهداف مشترک است، سروكار داديگراني كه با آنها داراي ارزش

 در قالب كند. مقوله ماتعريف مي« ما»اجتماع اخالقي روابط افراد با يكديگر را به شكل 

كند. يماشتراک مساعي با ديگران جلوه سه الزام اخالقي يعني اعتماد، وفاداري و 

يز نفاداري واشيم. بكه ما از ديگران انتظار عمل صادقانه داشته  اين اعتماد، اشاره دارد به

 اعيتراک مس. اشاندهيعني التزام به عدم نقض اعتماد در قبا  كساني كه به ما اعتماد كرد

بت به و نس ديگران توجه داشته اين مهم است كه در روابط، به منافع ، در برگيرندههم

خصي شي مان با منافع پذيرمسئوليتباشيم، حتي اگر انجام وظيفه و  پذيرمسئوليتآنها 

نز و ديگران و(. گيدنز، فالناگان، پارس204-201: 1386، اك)زتوم مان در تعارض باشد

 .اندهتي اجتماعي موثر دانسپذيرمسئوليتنيز اعتماد اجتماعي را در افزايش 

نز، ارسوپ، در تحليل كنش اجتماعي مانند متفكراني چون وبر، ماركس، پير بورديو

عتقد ميو، وبلن و بسياري ديگر، برپايگاه اقتصادي و اجتماعي افراد نظر داشت. بورد

هاي تاست كه  انديشه و عملكرد كنشگران اجتماعي بيش از هر چيز تحت تأثير ساخ

توان عملكرد افراد را در ها  مياين ساختاقتصادي و اجتماعي است و با شناخت 

گاه ر درون پاياجتماعي پيش بيني كرد. به نظر بورديو، افراد د گوناگونهاي موقعيت

 كه هر يک از آورندبدست ميهايي را تدريج عادت وارهه اقتصادي و اجتماعي خود ب

ر ادامه ب ها )سبک زندگي، نوع خوراک، پوشاک، عاليق و ساليق( دراين عادت واره

ر اين ب(. 27: 1383گذارد ) ممتاز، نحوه نگرش، تصميم گيري و عملكرد آنها تأثير مي

رد به عنوان احساس و عملك ي اجتماعيپذيرمسئوليترسد كه ميزان اساس،  به نظر مي

 د. باشمتفاوت  گوناگوناجتماعي، در طبقات 

عنوان يكي از عوامل هاي جمعي به رسد، چگونگي استفاده ازرسانهبه نظر مي  

ي اجتماعي جوانان پذيرمسئوليتتواند در باال بردن جامعه پذير كردن افراد جامعه مي
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، كه واضع نظريه كاشت در حوزه ارتباطات گربنر نقش آفريني نمايد. در همين رابطه

هاي جمعي به ويژه تلويزيون بر انديشه و عملكردهاي باشد بر اهميت تأثير رسانهمي

هاي جمعي شود كه رسانه. بر مبناي اين تئوري گفته ميردن اجتماعي تاكيد داكنشگرا

: 1388قابليت ايجاد، كنتر  و يا تغيير نگرش و اعما  مخاطبان را دارند )مهدي زاده، 

(. هر چند برخي اين تئوري را به دليل منفعل فرض كردن مخاطبان مور نقد 26-25

امروزي در دريافت اطالعات، گزينش كرده و سپس  و معتقدند كه مخاطبان اندهقرار داد

هاي جمعي اما به هر حا  اين امر در تضاد و تقابل با تأثير گذاري رسانه ،كننداقدام مي

 بر مصرف كنندگان نيست.

ي پذيرليتمسئوصاحب نظران علوم اجتماعي، كه توان گفت بندي، ميمعجدر 

ز دسته ا دانند.  ايندن به نظم اجتماعي مياجتماعي را به عنوان متغيري مهم در شكل دا

در آن  ي كهنظريه پردازان، توجه به كنش مبتني بر عمل مسئوالنه را براي جوامع كنون

دانند. يمفردگرايي و منافع شخصي بيش از هر زمان ديگري بر افراد حاكم شده، الزم 

وعي اشاره به فرد كند كه به ناي بحث ميدر اين رابطه چلبي نيز از شخصيت پيشرفته

 (. 230: 1389دارد)چلبي،  پذيرمسئوليت

 

 چارچوب نظري تحقيق
 رسد بين  ايني اجتماعي دو سط  رفتاري و احساسي دارد. به نظر ميپذيرمسئوليت

 احساس :از ي اجتماعي عبارت استپذيرمسئوليتدو وجه  رابطه متقابل وجود دارد. 

هاي خود تماعي در قالب نقشبه عنوان كنشگران اجايي كه افراد تعهد و رفتار مسئوالنه

 از خود اقتصادي، سياسي، زيست محيطي، فرهنگي و اجتماعي گوناگونهاي درحوزه

 دهند.بروز مي

ي اجتماعي افراد تحت تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي پذيرمسئوليتچگونگي  

ند عامل اساسي در اين توان گفت چميياد شده  قرار دارد. با استفاده از مباني نظري
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اجتماعي و  -پايگاه اقتصادي  :اين عوامل عبارتند از ،ايي دارندزمينه تأثير تعيين كننده

هاي جمعي. قوميت، اعتماد اجتماعي، عام گرايي، دينداري و ميزان استفاده از رسانه

گونه كه مشخص است ما براي دست يافتن به چارچو  نظري مناسب، از  همان

ي مورد پذيرمسئوليتهايي كه در تبيين ايم. يكي از متغيرفيقي بهره گرفتهرويكرد تل

باشد، اعتماد اجتماعي است. ا ميكتوجه صاحب نظران علوم اجتماعي از جمله، زتوم

يشمنداني چون، بورديو بر آن اندهباشد كاجتماعي مي -عامل ديگر، پايگاه اقتصادي

د در نحوه تفكر، عملكرد و سبک زندگي آنها نقش تاكيد داشتند. به زعم وي، پايگاه افرا

اساسي دارد. همچنين با توجه به چند قوميتي بودن شهر همدان، از نظريه رس نيز 

هاي . به نظر رس قوميت افراد بر نگرش و عملكرد آنها در موقعيتشده استاستفاده 

در  هاي جمعي به عنوان يكي از عوامل موثرتأثيرگذار است. رسانه گوناگون

ي پذيرمسئوليتد به صورت مستقيم و غير مستقيم بر ننتواپذيري افراد ميجامعه

د. عاملي كه توسط گربنر با عنوان نظريه كاشت مطرح ناجتماعي افراد تأثيرگذار باش

ي پذيرمسئوليتتوان مد  تحليلي زير را  در تبيين گرديد. با توجه به آنچه گفته شد مي

 اجتماعي ترسيم نمود.

 مدل تحليلي تحقيق -1ودار نم
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 رتند از:هاي تحقيق عبابا توجه به آنچه گفته شد فرضيه

ر ن نيز بيشتي اجتماعي جواناپذيرمسئوليت( هر چه اعتماد اجتماعي بيشترباشد، 1

 خواهد بود.

االتر بانان نيز ي اجتماعي جوپذيرمسئوليت( هر چه عام گرايي جوانان باالتر باشد، 2

 خواهد بود.

ي اجتماعي پذيرمسئوليتر باشد، هاي جمعي بيشتهر چه ميزان استفاده از رسانه (3

 جوانان نيز بيشتر خواهد بود.

بيشتر  آنها نيز ي اجتماعيپذيرمسئوليت( هر چه ميزان دينداري جوانان بيشتر باشد، 4

 خواهد بود.

اعي ي اجتمرپذيمسئوليت( هر چه پايگاه اقتصادي و اجتماعي جوانان باالتر باشد، 5

 بيشتر خواهد بود.نيز جوانان 

ي ان تفاوت معناداري اجتماعي جوانپذيرمسئوليتبين قوميت و كه رسد ( به نظر مي6

 وجود دارد.

 

 روش تحقيق

بـه  هاي مـورد اسـتفاده در ايـن مقالـه     داده ،هاي تحقيقبا توجه به اهداف و پرسش

. نـد اجمع آوري شده ؛و پاياييپس از تاييد روايي  و پرسشنامه محقق ساخته وسيله

را  و ابعـاد آن  «ي اجتمـاعي پـذير مسـئوليت »ضرايب پايايي ابزار سنجش   3جدو  

 دهد.نشان مي
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1ي اجتماعيپذيرمسئوليتنتايج آزمون آلفاي كرونباخ براي متغير  -3جدول 


 ضريب پايايي تعداد گويه ابعاد متغيراصلي

ت
ولي
سئ
م

ذير
پ

عي
ما
جت
ي ا

 

 

 94/0 10 اييجامعه

 82/0 10 فرهنگي

 82/0 10 اقتصادي

 72/0 8 سياسي

 72/0 8 زيست محيطي

 89/0 23 نهايي )كل( ----

 

سا   29تا 20كه بين جوانان ساكن شهر همدان بودند تمامپژوهش  جامعه آماري

تعداد جمعيت جوان شهر همدان   1385 داشتند. بر اساس سرشماري سا  سن

، از فرمو  كوكران استفاده حجم نمونهبه منظور محاسبه  .ده استهزار نفر بو  165381

 گيريروش نمونهنفر برآورد گرديد.  384كه در نهايت مقدار حجم نمونه برابر با  شد

اطالعات با  و ايي بوده استچند مرحله 2اييگيري خوشهنمونهروش در اين تحقيق 

 آوري شده است. ص شده، جمعمشخ هايخانه و هامراجعه حضوري به مناطق ، بلوک

 

 هاي تحقيقيافته
بيشترين تعداد  و باشدسا  مي 7/23 ميانگين سني پاسخگويانمشخصا  پاسخگويان: 

نفر  384از تعداد كل پاسخگويان كه  سا  قرار دارند. 23در گروه سني  پاسخگويان

                                                 

 10هاي ناهمسان، از با حذف دو گويه، به عنوان گويهشايان ذكر است كه در بُعد سياسي و زيست محيطي  -1

 گويه باقي ماند. 8گويه طرح شده، نهايتاً 
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نشان  نفر نيز زن هستند. وضعيت تأهل پاسخگويان 169نفر مرد و  215باشند، مي

ند. جدو  توزيع ميزان هستدرصد متأهل 25و  درصد مجرد 75كه  دهدمي

دهد كه بيشترين آنها مربو  به افراد با تحصيالت تحصيالت پاسخگويان نشان مي

ديپلم بوده و كمترين تعداد نيز مربو  به افراد با تحصيالت ابتدايي است. بيشتر 

اند. توزيع فراواني ايين  قرار داشته( در پايگاه اقتصادي و اجتماعي پ%55افراد )

درصد بيشترين  33دهد كه قوم ترک با پاسخگويان بر حسب قوميت  نيز نشان مي

اند. نسبت افراد كرد و فارس نيز به درصد كمترين تعداد را داشته17و قوم لر با 

شود اين شهر بدليل مي ديدهكه  چنان درصد بوده است. 32درصد و 20ترتيب 

  هاي گوناگوني را در خود جاي داده است.قوميت ،اص جغرافياييموقعيت خ

دهد كه ميزان هاي تحقيق نشان ميداده ي اجتماعي:پذيرمسئوليتچگونگي 

 ه ميانگينك به طوري ،ي اجتماعي در ابعاد گوناگون آن متفاوت استپذيرمسئوليت

طي يست محيعد زو بُ 64/20عد سياسي احساس مسئوليت جوانان شهر همدان در بُ

 ن راستا نيزدر مقايسه با ساير ابعاد پايين تر بوده است. در اي 3/23 آن برابر با

عد و بُ 2/31ايي با ميانگين ي مربو  به بعد جامعهپذيرمسئوليتبيشترين درصد 

ظري و ن -همچنين مقايسه وجه احساسي .بوده است 7/31اقتصادي با ميانگين 

از سط   بوده كه بيشتر 1/69ساسي برابر با وجه احكه دهد عملي هم نشان مي

توان اظهار داشت كه هاي حاصله مياست. با توجه به داده 6/66 رفتاري  با مقدار

ايي، فرهنگي و جوانان شهر همدان از نظر احساس مسئوليت در ابعاد جامعه

 اد سياسي واما در ابع ،باشنداقتصادي از وضعيت مطلو  و بااليي برخوردار مي

 ي آنها در حد پاييني قرار دارد. پذيرمسئوليتست محيطي زي
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ادي پايگاه اقتص، اجتماعي اعتماد، ي مستقل: دينداريهاتوصيف اجمالي متغير

  گراييعام اجتماعي و

هاي دينداري و اعتماد اجتماعي توزيع متغيركه دهد، نشان مي 4هاي جدو  داده

 يشتر ازنها بنمره دينداري واعتماد اجتماعي آداراي چولگي منفي هستند. بدين معنا كه 

( از 8/3) نميانگين است. همچنين انحراف معيار متغير عام گرايي به دليل كوچكتر بود

ن متغير هاي مستقل، حكايت از اين دارد كه افراد مورد مطالعه از لحاظ ايساير متغير

زينه تا زيع عام گرايي در گشود، نماي تومي ديدهكه  . چنانندابيشترين تجانس را داشته

بودن شهر همدان  كه با توجه به چند قوميتياي است به اندازهدرصد(  7/42حدي )با 

 رسد. اين درصد از عام گرايي قابل توجه به نظر مي

دهد كه بيشترين نمره اعتماد اجتماعي مربو  به اعتماد بين ها نشان مييافته

ي جتماعكمترين نمره اعتماد ا و انواده استمربو  به اعتماد به خ ويژهشخصي، به 

 پاسخگويان هم مربو  به اعتماد نهادي است.

هاي جمعي در بين دهد كه ميزان استفاده از رسانهنشان مي 4هاي جدو  داده

 بيشتر، كه جوانان در وضعيت متوسط روبه پايين قرار دارد. شايان ذكر است

م را هاي اصالً و كفاده از راديو گزينهپاسخگويان در پاسخ به گويه مربو  به است

 نه موثرتواند در پايين آوردن ميانگين استفاده از رسااين امر مي كه اندهانتخا  كرد

 ن بيشترگوياباشد. بر عكس، ميزان استفاده از تلويزيون، مطبوعات و كتا  در بين پاسخ

 بوده است.

ي توان  مذهبد پاسخگويان را ميدر ارتبا  با ميزان دينداري، علت باال بودن آن نز

هاي هاي ديني در آن دانست. بر اساس يافتهبودن جامعه مورد بررسي و اهميت ارزش

ي در ير مثبتتاث عد اعتقادي بسيار باال بوده وتحقيق، ميزان دينداري افراد پاسخگو در بُ

ينداري دار دعد رفتاري مقباال بردن درصد ميزان دينداري داشته است. در مقابل، در بُ

 افراد پاسخگو در حد پاييني بوده است.
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 توزيع و توصيف آماري متغيرهاي مستقل و وابسته -4جدول 

توصيف 

 آماري
هاي مستقلمتغير ميزان  

انحراف 

 معيار
 جمع ميانگين

خيلي 

 كم
 كم

تا 

 حدي
 زياد

خيلي 

 زياد
_ _________ 

8/3 28/15 100 6/1 2/23 7/42 9/29 6/2  يعام گراي درصد

52/7 8/35 100 8/0 2/29 5/25 2/42 3/2  اعتماد اجتماعي درصد

16/4 36/11 100 5/0 2/30 4/42 3/25 6/1  استفاده از رسانه درصد

25/7 21 100 3/2 7/22 7/29 6/39 7/5  دينداري درصد

 متغير وابسته ميزان توصيف آماري

انحراف 

 معيار
 جمع ميانگين

خيلي 

 كم
 زياد تاحدي كم

خيلي 

 يادز
_ __________ 

7/2 76/26 100 6/1 4/22 2/29 1/39 8/7  اييجامعه درصد

عاد
اب

 

ت
ولي
سئ
م

ذير
پ

ي 
ماع

جت
ا

عي
 

8/6 30 100 6/1 2/30 6/34 5/31 1/2  فرهنگي درصد

3/5 30 100 2/6 3/44 1/34 12 4/3  سياسي درصد

3/6 64/20 100 1 1/20 9/28 3/45 7/4  اقتصادي درصد

60/5 7/31 100 6/2 2/29 4/41 5/25 3/1  درصد
زيست 

 محيطي

1/16 3/23 100 6/1 1/21 6/32 1/42 6/2  احساسي درصد

وح
سط

 

1/14 1/69 100 1/2 5/36 3/47 3/13 8/0  رفتاري درصد

4/29 6/66 100 8/1 4/21 8/51 5/24 5/0  _ نهايي درصد
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 هاي تحقيقآزمون فرضيه
روه گتفاوت كه دهد، نشان مي 5هاي جدو  يافتهماعي: ي اجتپذيرمسئوليتقوميت و 

و به لحاظ  ي اجتماعي بيشترپذيرمسئوليتلر و كرد در ميزان فارس با گروه قوميقومي

مقايسه با  افراد داراي قوميت فارس دركه ت گفتوان مي پسآماري معنادار است. 

 .باشنديشتري برخوردار ميتر و بي اجتماعي باالپذيرمسئوليتهاي لر و كرد از قوميت

ي  پذيرمسئوليتبر اين اساس فرضيه ما و نظريه رس در خصوص تاثير قوميت بر 

هاي كرد و لر در توان در اقليت بودن قوميتگردد. در تحليل اين تفاوت ميتاييد مي

 مقايسه با قوميت فارس را موثر دانست.

 

 ي اجتماعي بر حسب پذيريتمسئولدرباره  ويتني –مان  Uنتايج آزمون  -5جدول 

 نوع قوميت

 كرد /  لر ترک /  لر ترک /  كرد فارس / ترک فارس /  كرد فارس /  لر قوميت

 60 77 60 127 77 127 127 121 77 121 60 121 تعداد

 5/65 6/71 1/82 1/98 6/94 4/106 1/117 2/131 5/84 1/109 1/72 3/100 ميانگين

 368/0 045/0 165/0 117/0 002/0 001/0 معناداري

       

 بين اين دو ،6هاي جدو  : بر اساس يافتهي اجتماعيپذيرمسئوليتعام گرايي و 

دار اه معنرابط 885/0درصد اطمينان به مقدار  99 متغير، با سط  معناداري قابل قبو 

ي پذيرليتمسئونظريه پارسونز مبني بر تأثير مثبت عام گرايي در  پسقوي وجود دارد. 

را شود. ضريب همبستگي بدست آمده رابطه قوي بين دو متغير جتماعي، تاييد ميا

 دهد.نشان مي

ي پذيرمسئوليتبين متغير دينداري با  ي اجتماعي:پذيرمسئوليتدينداري و 

ه شده يدرابطه معنادار وجود دارد. رابطه د 85/0درصد اطمينان به مقدار  99اجتماعي با 
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باشد كه معتقد بود دينداري و اعتقادات مذهبي در باال م ميتاييد كننده نظريه دوركي

  ي اجتماعي تأثير مثبت دارد.پذيرمسئوليتبردن 

 

هاي مستقل و وابسته تحقيق )همگي اتريس ضريب همبستگي بين متغيرم -6جدول 

 اند(درصد اطمينان برآورد شده 99بر اساس سطح 

 هامتغير
عام 

 گرايي
 عتمادا رسانه پايگاه دينداري

ي پذيرمسئوليت

 اجتماعي

قل
ست
م

 

 885/0 822/0 618/0 424/0 799/0 1 عام گرايي

 856/0 801/0 569/0 271/0 1 799/0 دينداري

پايگاه اقتصادي 

 اجتماعي –
424/0 271/0 1 574/0 462/0 464/0 

استفاده از رسانه 

 جمعي
618/0 569/0 574/0 1 726/0 699/0 

 877/0 1 726/0 462/0 801/0 822/0 اعتماد اجتماعي

سته
واب

 
ي پذيرمسئوليت

 اجتماعي
885/0 856/0 464/0 699/0 877/0 1 

 

ه : بين متغير پايگاي اجتماعيپذيرسئوليتماجتماعي و  -پايگاه اقتصادي

 46/0ن و مقدار درصد اطمينا 99ي اجتماعي نيز با پذيرمسئوليتاقتصادي و اجتماعي و 

باشد. به يو مينيز تاييد كننده نظريه بورد بدست آمدهرد. رابطه رابطه معنادار وجود دا

اه متفاوت بر اساس نوع پايگ گوناگونهاي زعم بورديو، عملكرد افراد در موقعيت

 گردد. مي

متغير استفاده از رسانه و بين  ي اجتماعي:پذيرمسئوليتاستفاده از رسانه و 

معنادار  رابطه 699/0نان و مقدار درصد اطمي 99ي اجتماعي با سط  پذيرمسئوليت
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هاي جمعي در جامعه پذيري . بر اين اساس نظريه گربنر مبني بر تأثير رسانهوجود دارد

 گردد.ي اجتماعي تاييد ميپذيرمسئوليتو افزايش 

 پذيريماعي و مسئوليت: اعتماد اجتپذيري اجتماعياعتماد اجتماعي و مسئوليت  

 87/0 داردرصد اطمينان و مق 99د كه با ندهنشان مي اجتماعي رابطه معناداري را

ان نشا رمعنادار گرديده است. ضريب همبستگي بدست آمده، رابطه قوي بين دو متغير 

 شود.اييد ميا بوده و از اين رو نظريه وي تكرابطه مورد توجه زتوماين دهد. مي

رسي تأثير بر : در آخرين مرحله ازي اجتماعيپذيرمسئوليتتحليل رگرسيون 

از تحليل  ،ي اجتماعيپذيرمسئوليتهاي مستقل بر كننده هركدام از متغيرتعيين

رگرسيون چند متغيره استفاده كرديم. به منظور محاسبه و برآورد معادله رگرسيوني 

)شامل  ها به دليل تركيبي بودناستفاده شد كه نسبت به ساير روش 1ازروش گام به گام،

 باشد. س رونده( از مزيت بيشتري برخوردار ميهم پيش رونده و هم پ

هاي مستقل با ، همبستگي كل متغيركه دهدنتايج تحليل رگرسيوني نشان مي   

گزارش  88/0. ضريب تعيين تعديل يافته نيز، برابر با باشدمي 94/0وابسته برابر با متغير 

تغييرات درصد  88 كه توان گفتهاي اين تحقيق ميشده است. براساس يافته

ي اجتماعي بوسيله متغيرهاي: عام گرايي، اعتماد اجتماعي، استفاده از پذيرمسئوليت

باشد. نكته قابل تأمل در اينجا ميزان باالي هاي جمعي و دينداري قابل تبيين ميرسانه

. با توجه به بتاي بدست آمده براي (7نتايج جدو  )باشد ضريب تعيين بدست آمده مي

توان گفت كه به ازاء يک واحد افزايش در عام گرايي اجتماعي، ميي پذيرمسئوليت

ي اجتماعي آنها افزوده پذيرمسئوليتانحراف استاندارد بر  355/0ازه اندهافراد، ب

هاي اعتماد اجتماعي، شود. همچنين به ازاء هر واحد افزايش در هر يک از متغيرمي

، 31/0، 24/0ازه اندهو اجتماعي به ترتيب بپايگاه اقتصادي  و دينداري، استفاده از رسانه

                                                 
1. Stepwise 
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شود. بر ي اجتماعي آنها افزوده ميپذيرمسئوليتانحراف استاندارد بر  06/0و  09/0

 اساس ضرايب به دست آمده، معادله رگرسيوني ذيل را خواهيم داشت:

ie )35/0+ )عام گرايي( 31/0)دينداري( + 09/0+)رسانه جمعي(06/0+ )پايگاه  +

 ي اجتماعيپذيرمسئوليت= 24/0اجتماعي( )اعتماد

 

ي پذيرمسئوليتضرايب و نتايج  آزمون تحليل رگرسيون درباره عوامل موثر بر  -7جدول 

 اجتماعي

Sig T S.E Beta B متغيرهاي مستقل 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

001/0 

003/0 

12/8 

36/10 

26/6 

36/9 

28/3 

00/3 

73/2 

261/0 

151/0 

134/0 

195/0 

104/0 

- 

355/0 

241/0 

310/0 

091/0 

066/0 

19/22 

70/2 

94/0 

25/1 

64/0 

31/0 

 مقدار ثابت

 عام گرايي

 اعتماد اجتماعي

 دينداري

استفاده از رسانه 

  (sesپايگاه )

ANOVA =    11/580  تحليل واريانس           

Sig:   000/0                     معناداري   سط  

R: 941/0       ضريب همبستگي چند گانه  

R2adj =0/883   ضريب تعيين تعديل يافته 

  

ايـي بـراي مطالعـه تـأثير مسـتقيم و غيـر مسـتقيم        تحليل مسير شيوه تحليل مسير:

علّي اسـت. از ايـن رو، تحليـل     وابسته به صورت مكانيسميمتغير متغيرهاي مستقل بر 

باشـد. بـراي   يمـ ق نيز اي براي ارزيابي چارچو  نظري و مد  تحليلي تحقيمسير شيوه

ايـي از  )جهت نمايش الگوي روابط علّـي در ميـان مجموعـه    اين منظور از نمودار مسير

)براي نمايش تأثير مسـتقيم يـک متغيـر بـر ديگـري( اسـتفاده        و ضريب مسير متغيرها(

ست كه ميزان تأثير مستقيم متغير عام گرايي ا هاي آماري بيانگر آننتايج بررسي. شودمي
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است. در ارتبا  با متغيـر اعتمـاد اجتمـاعي،     36/0ي اجتماعي برابر با  پذيروليتمسئبر 

و جمـع تـأثير    15/0، ضريب تأثير غيرمستقيم برابر با 23/0ضريب تأثير مستقيم برابر با 

 باشد.مي 38/0مستقيم و غير مستقيم آن برابر با 

بـا   قيم آن برابـر دينداري  اسـت. ضـريب تـأثير مسـت     ، متغيربعديتاثيرگذار متغير 

ر گـذاري  و در مجمـوع ميـزان تـأثي    14/0ضريب تأثير غير مستقيم آن نيز برابر با  ،31/0

باشد. ضريب تـأثير  مي 45/0ي اجتماعي برابر پذيرمسئوليتمستقيم و غير مستقيم آن بر 

و  09/0هاي جمعـي نيـز بـه ترتيـب برابـر      مستقيم و غير مستقيم متغير استفاده از رسانه

 برآورد شده است. 6/0باشد. همچنين مجموع تأثير گذاري آن برابر مي 51/0

 

 اجتماعي پذيرمسئوليتنمودار ضرايب مسير عوامل موثر بر ميزان  -2نمودار 
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وميت بيشترين تأثير غير مستقيم را دارند اجتماعي و ق -هاي پايگاه اقتصادي متغير

و ضـريب   07/0برابـر بـا   اجتمـاعي   –صـادي  اقتدر اين راستا تأثير مستقيم متغير پايگاه 

وع شـد. ضـريب كلـي يـا بـه عبـارتي مجمـ       بـا مـي  39/0تأثير غير مستقيم آن برابـر بـا   

باشـد. قوميـت ديگـر متغيـر     مـي  46/0تأثيرگذاري مستقيم و غير مستقيم آن نيز برابر با 

باشـد.  مي  02/0برابر با آن و غيرمستقيم  03/0، اثر مستقيم آن برابر با است كه تاثيرگذار

ـ باشدمي  05/0مجموع ضريب اثرگذاري آن نيز برابر با   ،هـاي تحقيـق  ه. با توجه به يافت

هـاي  تغيـر كه روابط بـين م  به طوري ،گرددمد  تحليلي ما در چارچو  نظري تاييد مي

هـا بـه شـكل غيـر     اصلي به صورت دو به دو  تاييد گرديده است. همچنين روابط متغير

 باشد.  بل تاييد ميمستقيم نيز قا

 

 گيريبحث و نتيجه

ي اجتماعي پذيرمسئوليتاين سئو  اساسي بوديم؛ كه ما در اين مقاله به دنبا  پاسخ به

ل توانند در شكچگونه است و چه عوامل اجتماعي و فرهنگي مي جوانان )شهر همدان(

و  يتي اجتماعي جوانان نقش داشته باشند؟ اهمپذيرمسئوليتگيري و افزايش 

گيرد كه كشور ما، از يک سو در شرايط مي سرچشمهضرورت طرح اين سئو  از آنجا 

 از و شهرگرايي قرار دارد و درنيتهمهايي چون جدا  سنت و دوران گذار با ويژگي

ي پذيرمسئوليتاست كه توجه به  گوناگونهاي سوي ديگر، ايران داراي قوميت

ميت اهبراي  جامعه  درون گرايي قومياجتماعي آنها به دور از هر گونه تعصب و 

مار اينده سازان يک كشور به شاساسي دارد. در اين راستا توجه به جمعيت جوان كه

 ار است. آيند، از اهميت بيشتري برخوردمي

ي اجتماعي جوانان همدان در حد پذيرمسئوليت، كه دهدنتايج تحقيق نشان مي

است.  يمتفاوت گوناگوني جوانان در ابعاد ي اجتماعپذيرمسئوليتمتوسطي قرار دارد. 

ي كمتري هستيم. تفاوت در پذيرمسئوليتدر ابعاد سياسي و زيست محيطي شاهد 



  

 

 

 
 239 پذيري اجتماعي جوانان    مسئوليت

ي اجتماعي بين دو وجه احساسي و رفتاري نزد جوانان كامالً پذيرمسئوليتميزان 

ي اجتماعي در سط  عملي يا رفتاري كمتر از پذيرمسئوليتبه نحوي كه  ،مشهود است

 ط  احساسي بوده است.س

يشتري باد اجتماعي اثرگذاري گرايي و اعتمعام هايهاي مستقل، متغيراز بين متغير

 ،گراييماد و عامكه با افزايش اعت ي اجتماعي جوانان دارند؛ به طوريپذيرمسئوليتبر 

گرايي، ي اجتماعي افراد نيز افزايش و با كاهش اعتماد و عامپذيرمسئوليت

ا توجه يابد. در رابطه با اعتماد اجتماعي بنيز كاهش ميافراد ي اجتماعي رپذيمسئوليت

ي، اجتماع وليتبه نتايج اين تحقيق و نظريه زتومگا در با  تاثير اعتماد بر تعهد و مسئ

گيرد. مي  قرار اكيدتي  جوانان مورد پذيرمسئوليتتاثير تعيين كننده  اعتماد اجتماعي در

هايي كه به عنوان دهد كه توجه افراد به مسئوليتشان ميرابطه قوي بدست آمده ن

ست. در عي اشهروند در جامعه دارند، مستلزم وجود اعتماد به ديگران و نهادهاي اجتما

عي ت منافع جمي اجتماعي عملي اختياري و آزاد در جهپذيرمسئوليتواقع از آنجا كه 

باشد. مي د آنر جامعه و بين افرااست، از اين رو، تا حد زيادي نيازمند وجود اعتماد د

نظم »از ، زمينه سگوناگونهاي اعتماد با قابل پيش بيني ساختن اعما  افراد در موقعيت

نه را من در اين موقعيت عمل مسئوال»خواهد بود. به عبارت خالصه تر: « اجتماعي

 «.داديمديگري هم جاي من بود همين كار را انجام اگر دهم چون انجام مي

دهد، يي اجتماعي نشان مپذيرمسئوليتل بعدي كه، همبستگي قوي را با عام

جه با موا گرايي است. اين متغير كه از جمله متغيرهاي الگويي پارسونز درمتغير عام

ي اجتماعي پذيرمسئوليتاي بر تاثير تعيين كننده ،اجتماعي است گوناگونهاي موقعيت

ر چون كشو - گوناگونهاي با فرهنگ چند قوميهاي اين متغير در كشور به دارد. توجه

 باشد. ز اهميتي اساسي برخوردار ميا -ايران و شهر همدان

هاي جمعي و پايگاه اقتصادي و اجتماعي از ديگر دينداري، استفاده از رسانه

ي اجتماعي تاييد شده است. به نظر پذيرمسئوليتهايي هستند كه رابطه شان با متغير

هايي چون نوع دوستي، تعلق هاي مذهبي با توجه به ويژگيو آموزه دينكه رسد مي
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هاي جمعي، عدالت اجتماعي، احترام متقابل، از خودگذشتگي و نظاير آن در كنتر  جنبه

منفي  مدرنيته تجربه شده در كشور ما از قبيل،  فرد گرايي افسارگسيخته در مقابل 

 پسد. نعام گرايي نقش موثري دار توجه به خير جمعي و نيز خاص گرايي در مقابل

توان گفت، با تضعيف دينداري احساس مسئوليت اجتماعي نيز كاهش خواهد مي

 يافت)با ثابت بودن ساير شرايط(.

طبان شه و عملكرد مخااندي هاي جمعي دربر مبناي نظريه گربنر استفاده از رسانه

. ولي به نظر كندميرا تائيد  آن نيز اجماالً اين تحقيقهاي يافته ، كهتأثيرگذار است

 در بررسي تاثير آن بر ،هاي مورد استفاده افراد نيزنوع برنامهكه بايد رسد مي

ليل دي اجتماعي مورد تحقيق قرار گيرد. ما در اين پژوهش به پذيرمسئوليت

تحقيقات بعدي  شود اين موضوع دريمپيشنهاد  ،هاي موجود به آن نپرداختيممحدوديت

 .بررسي شود
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