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 ایی در توسعه پایدارزمسئولیت پذیري به عنوان یک فرآیند مهم اجتماعی شدن در هر جامعه اي سهم بس

. بود پذیر نخواهد مؤثر بر رفتار مسئوالنه امکانتقویت و رشد آن جز با شناسایی عوامل  و ردداداشته جامعه 

پذیري اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی فرهنگی  موثر  مسئولیتمسوولیتبا هدف بررسی  پژوهش حاضر

پارامترهاي این پژوهش برمبناي نظریات   و مبانی نظري متغیرها. تهران انجام شده است بر آن در شهر

وش ر. پاتنام تدوین شده است، و  ، بوردیو، اینگلهارت  دورکیمو ، گیدنز ، بودریار،، باومن، جیمسون

ي   جامعه. باشد می اعتماد داراي قابلیت اعتبار و پرسشنامه ،ها، پیمایش و ابزار گردآوري داده  تحقیق

آماري با استفاده از روش ي  نمونه. باشند شهر تهران می )ساله29تا ساله29الی 18 (جوانان  تحقیق، آماری

 نفر می 384اي گرد آوري گردیده است و حجم نمونۀ مورد مطالعه مرحله اي چندگیري خوشه نمونه 

 نرم نتایج حاصل از .مدل سازي معادالت ساختاري است تحلیل داده ها رگرسیون و روش اصلی در .باشد

، )490,49/0(مولفه نگرش دینی چهارکه  دهد نشان می Amosو   Spssافزارهاي  

بر مسئولیت پذیري ) 3290,329/0(اعتماد اجتماعی  ،و )2170,217/0(، رسانه)2150,215/0(فرانوگرایی

رگرسیون  ،به این ترتیب. داراي بیشترین میانگین است) 453,45/3(مقدار  بعد دینداري با. تاثیر گذارند

درصد به عوامل دیگر  65 وتبیین می کند  پذیري راواریانس مسئولیت  درصد 35خطی فوق به میزان 
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  مقدمه

وذ رسانههاي ارتباط ـق نفـتر از طریـبیش کهدر دوران فرانوگرایی ـی از عناصـبرخ امروزه،اینکه به توجه با

تر از ـا بیشـاین عناصر و مؤلفهه و استجامعۀ ما قابل لمس  رشده اند، درجمعی و فرایند جهانیشدن وارد 

به  ، خودي به نوبه  هستند واین. وذ رسانههاي ارتباط جمعی و فرایند جهانیشدن وارد میشوندـق نفـطری

عنایت  با . را در پی دارندشود منجر مینسل جوان  از طریقبا نفوذ درجامعه یک ي ارزش هاارزشهاتغییر 

و  کشور  ساز   آینده  ست و جوان،ا به اینکه جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادي مسئول و خودکفا توجه

 و انسانی ضد رفتارهاي  افزایش  واطف،ع شدن  رنگ  کم امروزه ؛  ، است اجتماع  قشر جامعه قشر ترین مهم 

 ي دهنده  نشان انسانی  و  اسالمی  ناب  ي ارزش هاها ارزش و  آداب  از  شدن  دور  ،  ها انسان روابط  در  اجتماعی  

ت نظریابه  نظربا توجه . ماست اسالمی   مسلمان  ي جامعه  در گریزي جوانان  مسئولیت و  مسئولیتی   بی افزایش  

جست . یک فرهنگ پسامدرن خلق میکند ،انعطافپذیر پسامدرنیتۀ ،هاروي چونهایی  پست مدرن آراي

از طریق  دستکاري مداوم سلیقه و عقیدة مردم و تغییر سریع کاالها، وجوي بیپایان براي بازارهاي جدید

وجود ناپایداري و اندیشههاي  ،گـوع فرهنـویژگی این ن .است فرهنگ پسامدرنی شده ایجاد تبلیغات باعث

 کثرت گرایی و هرج و مرج به جاي فراروایت هاي عقل و پیشرفت است، سطحی به جاي معانی عمیق

را  تأثیرپذیري   ي روحیه ترین  بیش  جوان نسل با این مشکل که  ، از آنجا که همچنین )50: 1389،چینی چیان(

 سیبآکاهش مسئولیت پذیري جوانان  به شمار می آید،؛هست نیز جامعه  قشر  پذیرترین  آسیب داراست و  

مار آافزایش  ،افزایش طالق باالرفتن سن ازدواج و .است داشته ماعی فراوانی را با خود به همراههاي اجت

   . ستانهاآ انهانمونه اي از  ...جنایت و افزایش جرم و کودکان بی سرپرست و

    .شود می  دیده ما   ي جامعه  جوانان در  گریزي  مسئولیت از  خطرناکی   ي شیوه اخیر،  هاي  سال در 

بار  زیر   از کردن  خالی  شانه  با  که  گرفته است  شکل   ایرانیجامعه مااذهان جوانان  در ایده  این ،واقع در 

 و قید  اسیر  ،يامروز جوانان  نظر از دیدگاه در  مسئولیت پذیرش  . کرد زندگی  ان تو می تر   راحت مسئولیت،  

  - شوند می آنان   انرژي رفتن هدر  باعث   و  گیرند پا   و دست   ها آن  نظر به  که  بندهایی  و  قید  است؛  شدن  بند 

   . از پسا مدرنیته باشد فرانوگرایی حاصل محصول مدرنیته و دمشکالتی که به نظر می رس

رفتار  احساس تعهد و (( :ست ازکه عبارت ا - مسئولیت پذیريتوجه به تعریف با این اساس  برلذا 

خود در حوزه هاي هاي  نقش ها و افراد به عنوان کنشگران اجتماعی در قالب کنش اي که مسئوالنه



در شهر  پذیري جوانان  فرهنگی موثر بر مسئولیت - عوامل اجتماعی بررسیبه  -  ))دهند گوناگون بروز می

 ابعاد با ((جمعی هاي رسانه ،" ))مناسکی اعتقادي، پیامدي،" (( گرایش مذهبی با ابعادتهران با متغیرهاي 

 زوال عاطفه زاندیشی،با روابط، سیالیت"(( ابعاد با فرهنگی فرانوگرایی ،")) نتلویزیو ،و ماهواره اینترنت،"

زیست  و سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی"اد با ابع(( مسئولیت پذیري بر " ))مصرف محوري ،و

    .شود میپرداخته  " ))محیطی

و بینش تلفیقی و با ایمان به گفتگوي نابرابر عوامل و پیچیدگی و در هم تنیدگی  دپژوهش حاضر با رویکر

ابعاد پدیده هاي اجتماعی به تبیین مسولیت پذیري اجتماعی جوانان  در چارچوب نظري شامل مدل ترکیبی 

. می پردازد )اینگلهارت ،و بوردیو ،گیدنز ،بودریار، باومن، جیمسون(طیف نظریه هاي فرانوگرایی   زا

برمبناي تحقیق  لذا. باشد می ))شناخت موانع مسئولیت پذیري جوانان((شامل  ، پژوهش هدفاهداف 

  :میدانی در اجتماع مورد مطالعه به دنبال پاسخ به این سوال است

   پذیري جوانان در دوران معاصر از چه عواملی تاثیر پذیراست؟مسئولیت  که،  

  پژوهش پیشینه

در  )1390( همکاران خوشبین و .مسئولیت پذیري صورت گرفته است یران مطالعات متعددي در حوزهدر ا

با هدف که  "مسئولیت پذیري اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن"پژوهشی با عنوان 

جامعه  .بررسی مسئولیت پذیري اجتماعی جوانان و عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر آن انجام شده است

مبتنی  آنتحقیق چارچوب نظري  .ه اند و  شهر همدان بود ساله  29 20- 2029 جوانان آناین پژوهشآماري 

یافته ها  .استتدوین شده  بوردیوو  نزوو با استفاده از نظریه هاي وبر، دورکیم، پارس ،بر رویکرد تلفیقی

نتایج  .مسئولیت پذیري اجتماعی جوانان همدان در حد متوسط بوده است بود، دریافتند کهنشان می دهد،

و فرهنگی متفاوت  اجتماعیجامعه اییمیزان مسئولیت پذیري اجتماعی جوانان را در ابعاد اقتصادي، سیاسی، 

بین سطوح احساسی و رفتاري مسئولیت پذیري اجتماعی جوانان نیز تفاوت و  ،همچنین .نشان می دهد

نتایج حاصله از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که متغیر هاي مستقل اصلی در این  .شکاف وجود دارد

نتایج تفسیري و تحلیلی  . پژوهش، عام گرایی، اعتماد اجتماعی، دینداري و قومیت مورد تایید واقع شده اند

در این بین،  .رسیون چند متغیره و تحلیل مسیر نیز بر وجود رابطه معنادار بین این متغیرها داللت داردرگ

                          .متغیر عام گرایی، بیشترین قدرت تبیین و اثرگذاري را بر متغیر وابسته داشته است
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پذیري اجتماعی   گرایی در مسئولیت جمعمیزان "عنوان  در پژوهشی با )1392(همکاران  و ورپ بحري  

مطالعه موردي (پذیري اجتماعی  گرایی در مسئولیت چگونگی جمع  بررسی اهب "شهروندان شهر کاشان

هاي سرمایۀ اقتصادي، سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ فرهنگی و دینداري بر  تأثیر متغیر) شهروندان شهر کاشان

هاي تحقیق  یافته. پرداخته اندسنجیده شده استپذیري اجتماعی شهروندان  گرایی در مسئولیت میزان جمع

موع در مجپذیري اجتماعی   گرایی غالب شهروندان کاشان در مسئولیت جمع ،در مجموعنشان داده است که 

هاي سرمایۀ فرهنگی، سرمایۀ اجتماعی و دینداري با میزان تأیید و  معناداري رابطۀ بین متغیر. باشد ضعیف می

  .پذیري اجتماعی رد شده است گرایی در مسئولیت رابطۀ بین متغیر سرمایۀ اقتصادي با میزان جمع

پروري و مسئولیت پذیري در   فرزند "با عنواندر پژوهشی  )1392(همکاران  و برزونتایج پژوهش 

هاي گري سبکبا هدف بررسی نقش واسطه "هاي پردازش هویت گري سبک نقش واسطه: نوجوانان

نتایج . پذیري در نوجوانان صورت پذیرفتي بین ابعاد فرزندپروري و مسئولیتپردازش هویت در رابطه

پردازش  ج تحلیل مسیر نشان داد که سبکنتای ،چنینهم. ها بودحاکی از روایی و پایایی قابل قبول آزمون

گري کامل ایفا پذیري نقش واسطهمسئولیت  پروري کنترل و  بین بعد فرزند يهویت هنجاري در رابطه

سهمی اي هاي پردازش هویت اطالعاتی، هنجاري و سردرگم اجتنابی نقش واسطهسبک چنینهم. و کندمی

  .در ارتباط داردهمی م

بر میزان ) هاي والدینی سبک(هاي فرزندپروري  تاثیر شیوه"عنوان  در پژوهشی با )1390( هدایتی  

) هاي والدینی سبک(هاي فرزندپروري  پاسخ به این سؤال است که آیا شیوه در صدد "پذیري مسئولیت

دریافته دهد که هاي حاصل از پژوهش نشان می پذیري نوجوانان دارد یا خیر یافته مسئولیتتأثیري بر میزان 

  . پذیري نوجوان مؤثر است  هاي فرزندپروري بر میزان مسئولیت شیوه ست کها

، "راوگویژگی ساختاري جامعۀ فران: ردجامعۀ فرانوگرا و ف"با عنوان  در تحقیق خود) 2012( همکاراندان و

دست یافتهاند که قرار گرفتن در معرض فناوري و عقاید مادي با تکثر و تعدد خود افراد در  هـنتیجن به ای

ود در زندگی دوران مدرن مرتبط روزمرة زندگی در تصور از هویت خ تجارب ،همچنین. ارتباط است

  .  تـاس

 و جمعی ايرسانهه رتأثی ،یی جهانیگسترش مصرف گرا"هاي با عنوان در مطالع )2004( پان و پیک

 وايکه قرار گرفتن در معرض محت ندگرفت دگرفتهان هـنتیج ، "چین در مصرفگرایانه ايشهارز رب تبلیغات

موجب پذیرش ارزش مصرفگرایانه  ، حاوي مطالب مصرفگرایانه رسانههاي همچنین هاي غربی ورسانه

  .منجر میگرددرف  بیشتر تر به تبلیغات می شود و به مص و توسعۀ نگرشهاي مثبت



محصوالت این نوع زمینۀ خرید  در جوان زنان ت کهتحقیق خود به این نتیجه دست یاف در) 2001( اکاس

ان ـظاهر براي بی زنان بیشتر از مردان از لباس و کهنشان میدهد وع ـاینموض .تمایل بیشتري دارندمصرفی 

 ردانـاز م بنابراین میزان مصرف زنان باالتر. استفاده میکنند، یهستند و چه میزان پرستیژ دارنداینکه چه کس

  .تــاس

ت ـاس گرایی توجه کردهعصر جهان در نقشدین و فرانوگرا ارزشهاي و دنجهانیش به )2001( اینگلهارت 

سخت  ت وسف ايـپذیري هنجارهل ـبا تقلیوگرایی ـی فرانـبین اننکته اساسی اشاره دارد که جه نـای هـب و

 کرد او همچنین بیان. ارتباط است در مطلق عقاید زوال به رو نیاز و ولد و زاد ،دینی ناظر بر مسائل جنسی

اما در عالئق معنوي ، صنعتی توسعه یافته کاهش یافته است جوامع از یاريبس در دینی نهادهاي چه اگر که

 معنوي رخ داده اي گرایشهبیشتر در سمت و سوي  بلکه دگرگونی عمده، زوال و کاهشی صورت نگرفته

که استنباط کرد  می توان تحقیقات پیشین هايتهايکه جامعۀ ما نیز تحاز یافته  میتوانکلی  به طور. است

ن  ـدر جریان ای .است تأثیر تحوالت پرشتاب فناوري هاي نوین و جهانیشدن قرار گرفته تحت جامعۀ ما نیز

. ایجاد شده است انـوص جوانـرفتارها و کنشهاي مردم به خص، دگرگونیهایی در ارزشها، تأثیرگذاري

لمس ر دوران  فرانوگرایی در جامعۀ ما قابل ـی از عناصـه برخـد کـیدهـان مـق نشـهمچنین پیشینۀ تحقی

 وارد رسانههاي ارتباط جمعی و فرایند جهانیشدن وذـق نفـتر از طریـا بیشـاین عناصر و مؤلفهه. است

ق ـماهیت نظري دارند و تحقی، صورت گرفته است اب فرانوگراییـدر ب هـعمدة مباحثی ک. میشوند

  .س نیستدر دستر، ی شاخص هاي فرانوگرایی به ویژه در ایران بپردازدـه بررسـه بـی کـتجرب

  پژوهش نظري مبانی

 ،استارك گالك و ،بوردیو، اینگلهارت ،تالکوت پارسونز از نظریات دورکیم، این پژوهش نظريدر مبانی 

 ،فردریک جیمسون( ست مدرن هاپ آراينظریات  و )1999(پاتنام  ،و هانس پیر هورف، وبلن ،مک لوگین

به ه جتوتوحه با . گردید ستفادهنظریات ارتباط جمعی ا و )گیدنز ،و بودریار ،زیگمونت باومن رابرتسون،

عوامل اجتماعی فرهنگی موثر  و بررسی مسئولیت پذیري جوانان هدف تحقیق در راستايعنوان تحقیق و

سطح  در دوفرانوگرایانه جوانان نسبت به عصر سنتی  فرهنگی تغییرات، با توجه به  و در عصر کنونی برآن

 خرد نگرها شکل گیري مسئولیت پذیري اجتماعی رابه عوامل فردي و ؛ ،گردید مطالعهبررسی وکالن  خرد

 ولی کل نگرها مسئولیت پذیري اجتماعی را ناشی ازعملکرد ساختارها می ،دهند نسبت می موقعیت کنشگر

نظریۀ با توجه به نظریات زیر مورد بررسی قرارگرفت هاي جوانان با توجه به  تغییر در کنش. بینند
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بررسی زوال عاطفه  ،و سیالیت روابط ،بازاندیشیگرایی، .مصرف :مؤلفه چهار ،در قالب اندیشمندان فرانوگرا

   .ۀ سنتی و مدرن بیان میشودـوگرا از جامعـفران ۀـبراي تمایز جامع ،و

 دیوید و دنیی را به جهانیشدن مرتبط میدانفرانوگرا هاروي،از نظریه پردازان پست مدرن هاروي دیوید

 ،سیالیت روابط ،گــفرهن ادشدن و قبض فضا در تمامی ابعك کوچاز نظریه پردازان پست مدرن  هاروي

جهانیشدن ، ارويـدة هـبه عقی) 1381:97:ديـگلمحم(یی را مطرح نموده است وگراــفران ،و جهانیشدن

زوال تعهد واخالقیات  ،پست مدرن زوال عاطفه در از نظر او .، براي سرمایه داري پدیدة جدیدي نیست

                                                                                                                              .)4:1389،چینیچیان(  ی شودمحسوب م

جامعه شناس، معتقد است که از اوایل قرن بیستم رشد و گسترش تدریجی رسانه هاي جمعی  یان رابرتسون

بر زندگی بشر سایه افکند که اثرات مثبت و منفی فراوانی بر زندگی بشر گذاشته و وسایل ارتباطی چنان 

به  وتر اینکه در عصر کنونی با ظهور اینترنت و تکنولوژي هاي ارتباطات و اطالعات  از همه مهم. است

  .)46:  1992رابرتسون،  ( تذاري آنها، توسعه زیادي یافته اسویژه اینترنت فضاي ارتباطات و تأثیر گ

روابط بین انسان ها سرد و بر اساس از نظر او در دوران فرانوگرایی  .پرداخته استسیالیت روابط به  باومن

 بین می ی  می شود ازـش درونـث آرامـه باعـو احساس همدردي ک است،باشدسود و منفعتطلبی مادي 

مصرفی اي زندگی هویتها و سبکه .)1384،10:باومن(داند  دوران بازاندیشی می این دوران را. رود

 بوجود مین ناپایداري ـاامنی از ایـاس نـاحسو  دهد میانیـدهاي انسـپیون اي بهادة ـالعارقـخ داريـناپای

د و اصول و قوانین عام ـیدانـباومن نیز در نظریۀ خود اخالق دوران پستمدرن را اخالق نسبی م .آید

باید افزود انسان پست  .) 252- 257:1391،سیدمن(هد ی دـرار مـبخش را مورد تردید ق اخالقی و کلیت

است و منافعش مورد بازبینی قرارداده  مدرن اندیشه هاي گذشته اش را طبق آموزه هاي عصر پست مدرن و

اخالقی  نیز اخالق نسبی و . فرار از تعهد است باز اندیشی منافع واین منافع در بسیاري از مواقع که 

تضییع می  ،اجتماع  را که فرد در قبالش  تعهد دارد محیط زیست و طبیعت و است که حق افراد، اگرسود

  . کند

 ،بازاندیشی او معتقد است که. پردازد آن می ناشی از مدرن هویت و ) بازتابی (هویت بازاندیشانه  به گیدنز 

بلکه بخشی از یک ، نمی شودء یـر شـدن دیگـب، ردـن رویکـا ایـخود وارد مرحلۀ بدن نیز می شود و ب

گیدنز، (  ارت داردـرفرایندهاي جسمی خود نظـب بـور مرتـهطـب، هژوـفاعل و س؛ نظام کنشی است

 :1377، گیدنز( کند مطرح می هاي انتزاعی را تغییر سبک زندگی و اعتماد به افراد یا نظام و  )114:1378



جایگزین  ...هاي جراحی زیبایی و عمل مد، ، توجه جوانان به بدندوران پست مدرن  لذا در) 47-44

   .آنها در مقایسه با دوران سنتی شده استتعهدات اصلی زندگی 

سیبرنتیکی اي کنترل ـتم هـرسانهها و سیس، پردازش اطالعات، شدن رایانهاي با فرانوگرایی راان بودریار ژ 

مصرف رمزگان و سیبرنتیک بازاندیشینسبیگرایی سیالیت روابط زوال عاطفه ، حاکمیت الگوها شبیه سازي،

دعی ـه مـبودریار در نظریۀ خود بیان می کند که برخالف نظر مارکسیستها ک .دهد گرایی توضیح می

 .رف شکل میگیردـل مصـاصۀ ـر پایـجامعه ب، بودند مهم ترین عامل اقتصادي همان فراگرد تولید است

سویی  هزینه اش  را به سمت مصرف گرایی که  سمت و باید افزود انسان پست مدرن وقت انرژي و

  ) 180: 1389،بودریار(متضاد با الزامات وتعهداتش است می برد

ه ـایی کـههـمؤلف از رـیکی دیگ .کند می را مطرحفاجعۀ در کنار پیشرفت و زوال عاطفه فردریک جیمسون

وگرا ـاین است که جامعه و انسان فران ، .کند اشاره می ران پست مدرنـمتفک جیمسون نیز همانند دیگر

اي ـمصرف محوري شدید در آن ترویج میشود و انسان ها بردة کااله هـت کـانی اسـه و انسـجامع

  .)771، 1389:ریتزر ( وکس میشوندـاري و لـتج

سبک  تغییر الگوهاي رفتار جمعی و ها، منش خاص و وبلن به عادت واره -به تغییر سبک زندگی بوردیو  

      تغییر سبک زندگی  اینگلهارت به دگرگونی ارزش هاي بین نسلی و زندگی خود نمایانه و نمایشی و

افراد  ،ابد و از نظر بوردیوی سبک زندگی مسئوالنه سنتی در دوران پست مدرن تغییر می لذا  .؛  می پردازد

که هر یک  ورندآ اورندبه تدریج عادت واره هایی به دست می  پایگاه اقتصادي اجتماعی خود درون طبقه و

 تصمیم گیري و سالیق بر نحوه نگرش، عالیق و ،پوشاك، نوع خوراك سبک زندگی وبر نها آانها از 

طبقات  رسد میزان مسئولیت پذیري اجتماعی در نظر می به. )1986بوردیو، ( تاثیر می گذارد عملکرد آنها

   .طبق سرمایه متفاوت باشد گوناگون و

در افزایش مسئولیت  آن را یکی از عوامل اجتماعی موثر ،عام گرایی پارسونز با تاکید بر جمع گرایی و

هاي  عام گرایی یکی از عناصر ساختاري نظام کنش در فرایند انتخاب .پذیري اجتماعی کنشگران می داند

بر اساس استانداردهاي عام نقش با دیگران بر خورد  یت انجام عمل بایددوتایی است که کنشگران در موقع

ان دامنه  که در فرد گرایی خواهد بود تصمیم گیري نقطه مقابل خاص گرایی و این نوع عمل و. دنکن

به نظر  . )70: 1366روشه  ،157 :1388استونز ،(می باشد شنا آاشنا عمل محدود به کنشگران   قضاوت و

شاهد  ،به کل نظام گسترش دهند قضاوت اجتماعی را دامنه تصمیم گیري و که افراد پارسونز در صورتی



به طور کلی مسئولیت پذیري اجتماعی در جامعه  نوع دوستی و ها و ارزش افزایش توجه به منافع جمعی و

  . داراي اهمیت است بسیار باشند این عامل در جوامعی که داراي تنوع قومی می  -خواهیم بود

شود ها میآورد و موجب پیوند میان آنچه که افراد یک جامعه را گرد هم می آن )1369( دورکیمبه عقیده 

-  یک اخالق مشترك نیرومند و قوي یا همان وجدان جمعی است که شیرازه جوامع ابتدایی تا نوین است

او این . دورکیم بر عوامل ساختاري و لزوم کنترل و الزام هاي درونی نیز تأکید داشت .)57: 1374، ریتزر(

هر چند بر نیروهاي حرفه اي . مهم را از طریق بسط نظام هاي اعتقادي و دینی در جامعه ممکن می دانست

، کاهش در  به زعم دورکیم. و تخصصی براي جذب افراد در خود در دوران مدرن نیز تأکید داشت

  ).66: 1385، توسلی(اعتقادات و دینداري افراد، زمینه بی هنجاري اجتماعی را فراهم می سازد 

بحث ابعاد التزام دینی را در این کشور  .در تالش براي فهم و تبیین دین در امریکا بودندگالك واستارك 

هاي  اصلی آنها، عموماً درك شیوههدف . و به شرح و بسط الگوي جدیدي از دینداري پرداختند زنده کردند

گالك و استارك بر این عقیده بودند . کردند گوناگونی بود که مردم با توسل به آن، خود را مذهبی تلقی می

هاي کلی هستند که  ند، اما داراي حوزها بسیار متفاوتیات ئجزجزییات که به رغم آنکه ادیان جهانی در 

و  مناسکی رفتاري،( با ابعادالگوهاي دینداري  .شود گر می جلوه دیگر ها و یا ابعاد دینداري در آن حوزه

هایی است که بسیاري از الگوهاي دینداري بعدي، ابعاد خود را  که از نخستین الگو را ارائه داده اند )پیامدي

  .)1965گالك واستارك،(گرفته انداز آن وام 

تغییر ارزش ها شده است؛ به طوري که در  اینگلهارت معتقد است که اشاعه رسانه هاي جمعی منجر به

: اینگلهارت( ارزش هاي نسلی تأثیر گذاشته است عصر کنونی، جهانی شدن ارتباطات و رسانه ها بر شکاف

از نمودهاي تأثیر رسانه بر تغییر رفتارها و ... لباس هاي متحدالشکل جوانان، موسیقی پاپ و  .)40، 1373

  .)42: 1383یوسفی، (ارزش هاي نسل کنونی و عدم پاي بندي به سنت هاي فرهنگی خود است 

در هم و بینش دیالکتیکی و با  ایمان به گفتگوي نابرابر عوامل و پیچیدگی و  دپژو هش حاضر با رویکرلذا 

لذا چارچوب نظري . پردازد تنیدگی ابعاد پدیده هاي اجتماعی به تبیین مسولیت پذیري اجتماعی جوانان می

اینگلهارت  و ، ،گیدنز بوردیوبودریار ، باومن ، جیمسون(طیف نظریه هاي فرانوگرایی  ازشامل مدل ترکیبی 

با نظریه  مک کامبز و شاو و،  کاشتبا بیان تئوري  جورج گربنر(نظریه هاي ارتباط جمعی همچنین ) 

دیوید رایزمن  و ،هاي کاپال  نظریه میمی ،وبا نظریه وابستگی مخاطب رسانه  ملوین دیفلورو ، برجسته سازي

 تغییرات ارزشی ناشی از آن در عصر مدرن  می به قدرت رسانه و ه باالتفاقگیهمباشد  که  می) و لرنر

جاي خود را به  ،از سوي رسانه ءالتزام با القا هاي سنتی تعهد و ارزشمی توان گفت بسیاري از  .پردازد



شناخت موانع مسئولیت ((ف پژوهش شامل هد. ف گراي دوران پست مدرن داده استهاي مصر ارزش

  .باشد می )) پذیري جوانان

  پژوهش مدل نظري

  

  

  

   پژوهشفرضیه هاي 

ست ند، به قرار زیر اندرفته امطالعات میدانی شکل گفرضیه هاي تحقیق که از مبانی نظري و تجربی و 

  : می باشد   مطابق ذیل

) شبکه هاي مجازي ،و اینترنت وسایل ارتباط جمعی نوپدید مانند ماهواره،(رسانه  میزان استفاده از -1

 )نظریه هاي ارتباط جمعی طیف ( .موثر استمسئولیت پذیري جوانان  بر 

  ) ............دورکیم و( .موثر استمسئولیت پذیري جوانان  برگرایش مذهبی  میزان -2

 ) نظریه فرانوگراییطیف ( .موثر استمسئولیت پذیري جوانان  بر فرهنگی فرانوگرایی -3

  )کا و پاتناممتوز،  گیدنز( .موثر استمسئولیت پذیري جوانان  براعتماد اجتماعی  میزان -4

   شناسی پژوهشروش  



آوري گردیده  اساس پرسشنامه جمع است و اطالعات آن بر 1پیمایشیشیوه  ، روش تحقیق در این پژوهش 

سپس با . ، پرسشنامه نهایی تدوین شد)pre-test(ابتدا پرسشنامه اولیه تنظیم و پس از آزمون آن . است

هاي مربوطه  بکارگیري پرسشگران مجرب از طریق مراجعه به شهروندان واقع در جمعیت نمونه، پرسشنامه

و  Spssافزارهاي  آمده با استفاده از برنامه نرم به دستو اطالعات شده با تکنیک مصاحبه حضوري، تکمیل 

Amos ت از دو روش روش گردآوري اطالعا دراز طریقلذا . دان هندر قالب جداول توصیفی بررسی شد

در روش اسنادي . ه استشدخواهد سود برده ) پیمایشی و مصاحبه(و روش میدانی )اي کتابخانه(اسنادي 

شناسی و  هاي جامعه پیشینه و مطالعات انجام گرفته قبلی و نظریهاز جهت تدوین چارچوب نظري تحقیق، 

و پس از ارزیابی تحقیقات پیشین و  .خواهد شد استفادهبررسی شناسی جهت تحلیل موضوع  روان

ها و متغیرهاي تحقیق انجام  هاي مرتبط با موضوع و شناخت وضعیت فعلی جامعه، تدوین شاخص نظریه

  .شود با استفاده از گویه سازي پرسشنامه تحقیق ساخته می ،نهایتدر و . پذیرفتگرفتخواهد 

 مفاهیم  اتیتعریف نظري وعملی

  مسئولیت پذیري  

ی که افراد به یبه احساس تعهد و رفتار مسئوالنه ا "مسئولیت پذیري اجتماعی " :تعریف مفهومی) الف

نسبت به جامعه و ارزش هاي ) شهروندان(در قالب نقش هاي خود ) جوانان(عنوان کنشگران اجتماعی 

یا دارند، داللت  ،جمعی آن در ابعاد گوناگون اقتصادي، سیاسی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی داشته

  .)223 :1390، طالبی("..(»..می کند

فرهنگی،  ، سیاسی،اجتماعیجامعه ایی ،متغیر مسئولیت پذیري از پنج بعدبراي سنجش : تعریف عملیاتی) ب

هر مولفه بر سواالت طراحی و  باشد میمحقق ساخته بصورت سواالت که  ، اقتصادي و زیست محیطی

  .شد نمره گذاريطراحی اساس طیف لیکرت 

    )دینداري(گرایش مذهبی

 از اي مجموعه را یند انتو می،  یند ط بهمربو یفرتعا كمشتر عناصر سیربر با :تعریف مفهومی) الف

 .است تعریف نمودمرتبط  )اخد( متعالی حقیقت یک به که جمعی و ديفر لعماا و تحساساا ، داتعتقاا

 کلی رطو به و صخا لعماا منجاا و داتعتقاا ینا شپذیر به که ستا مفهومی نیز ام دینیلتزا یا  اريیندد

      رتصو هنگامی اريیندد لفظ قطالا ،قعوا در .دن اشاره داردبو نهاآ يمجرو یند يهارستود از تبعیت

                                                 



 ینابنابر. باشند پذیرفته را ینید يهارستود و تعالیم از بخشی یا متما اد،فرا از هیوگر یا دممر که دگیر  می

 مجموعه در املتزا ینا. خویش شپذیر ردمو یند به دفر املتزا :از ستا رتعبا اريیندد که گفت انتو می

 ندز می دور او با یمانیا بطهرا و نداوخد لحو که جمعی و ديفر لعماا و تحساساا  از اعتقادات، اي

   .)1386: 136شایسته، (سازمان می پذیرد

سواالت  باکه پیامدي  ،و مناسکی اعتقادي، ،براي سنجش متغیر دینداري از سه بعد: عملیاتیتعریف )ب

 و كگال سمقیا يمبنا بر تحقیق ینا در اريیندد .شد استفادهباشد میمحقق ساخته و استاندارد بصورت 

  .می باشد  بعد سهشامل که ته استگرف ارقر سنجش ردمو ركستاا

   اعتماد اجتماعی

اعتماد اجتماعی داللت بر انتظارات و تعهدهاي اکتسابی و تایید شده به لحاظ : تعریف مفهومی) الف

ها و نهادهاي مربوط به زندگی اجتماعی شان  یکدیگر و نسبت به سازمانکه افراد نسبت به دارد اجتماعی 

عامل احساس امنیت وجودي  اعتماد را ،گیدنز آنتونی  .دارند و قرین با روابط متقابل تعمیم یافته است

خطرهاي  هوایی آکنده از حال و ها و در بحران ها در نقل و انتقال داند که موجود انسانی منفرد را در می

  ).63: 1378گیدنز،(احتمالی قوت قلب می بخشد

اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم یافته یا ( براي سنجش اعتماد اجتماعی از سه مولفه: تعریف عملیاتی) ب

  .استفاده شده است) زمان هاي دولتیاعتماد  به غریبه ها، اعتماد به نهادها یا سا

  رسانه هاي جمعی

 مانند روزنامه ها،،هاي ارتباط  شکل :از عبارت اندهاي جمعی یا گروهی  رسانه: تعریف مفهومی) الف

گیدنز، .  (رادیو یا تلویزیون که به منظور رساندن پیام به پیام گیرندگان انبوه طرح ریزي شده اند مجالت،

سایل غیرشخصی اطالق و اي از به مجموعه 1هاي جمعی یا وسایل ارتباط جمعی  رسانه )805: 1376

شود که انتقال پیام سمعی، بصري و یا هر دو را به سوي مردمی بسیار و در مناطق دور دست موجب  می

هاي همگانی، وسایل و ابزاري هستند  بدین سان رسانه. ارتباط با جمع است ،شاخص این وسایل. شوند می

 ،به نظر بیرو). 428-29، 1370روخانی، سا(کنند  که بین جمع و جمع، یا فرد و جمع ایجاد ارتباط می

هاي ارتباط حسی و  رساند که از توانایی انتقال پیام مجموع فنون، ابزار و وسایلی را می"« هاي جمعی  رسانه

بیرو، (. ". »در فواصل زیاد برخوردار باشد اًخصوصبه م واي در یک زمان به شماري بسیار از افراد  یا اندیشه

1366 :218 .(  
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روزنامه و مجالت  ،سنجش متغیر وسایل ارتباط جمعی در این تحقیق مبنايبراي : تعریف عملیاتی) ب

باشند  ماهواره و اینترنت می ،تلویزیون ایران، رایوهاي خارجی، تلویزیون خارجی ،ایران يرادیو) مطبوعات(

  .بوداي  میزان استفاده از آنها شامل شش متغیر با سطح سنجش رتبهکه 

 فرانوگرایی فرهنگی

فرانوگرایی را می توان با حرکت به سمت مصرف گرایی، دگرگونی سریع و بی : تعریف مفهومی) الف

وقفه، تأکید بر ظواهر و تصاویر، عدم قطعیت، پیش بینی ناپذیري، تردید در واقعیت و حتی پایان امر 

،  اسمارت و 1999؛ 1999؛ الیون ، 1999،  ؛ الش و اوري1998کراك و دیگران، (اجتماعی تعریف کرد 

1993 .(  

فرانوگرایی فرهنگی، از ترکیب پنج بعد مورد تأکید در تعاریف و نظریه براي سنجش : تعریف عملیاتی) ب

سؤاالت در استفاده شد که  )عاطفه زوال ،و سیالیت روابط، بازاندیشی، نسبی گرایی فرهنگی(هاي مختلف 

  .گردیدشدي قالب طیف لیکرت نمره گذار

 بازاندیشی

فرایندي مداوم و فراگیر که طی آن، فرد در فواصل زمانی منظم، برحسب اتفاقی که : تعریف مفهومی) الف

  ).113: 1378گیدنز، (افتاده است به نوعی بازپرسی از خود می پردازد 

براي عملیاتی کردن این متغیر با توجه به نظریات گیدنز و بک، گویه هایی در مورد : تعریف عملیاتی) ب

هایی در مورد  گویهبه دست خود، فرد آزادي افراد در تغییر ظاهر خود، نگرش افراد به تعیین سرنوشت 

در کنش هاي روزمره فرد کم اهمیت دادن به سنت هایی در مورد  گویه همچنین و شخصی ي تجربه

  .شد طراحی

 سیالیت روابط

که فردي است اعمال شهروندان از آن دسته  : ،بر اساس تعریف میلبراث و گوئل" :تعریف مفهومی) الف   

مایکل راش ). 4: 2001وان دث ، ( "سعی دارند سیاست و حکومت را تحت تاثیر یا پشتیبانی قرار دهند

درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیري تا  ،مسئولیت پذیري سیاسی را"

  ).123: 1377راش ،( "تعریف می کندرا گویندداشتن مقام رسمی سیاسی 

اعتقاد به تکراري  هاي زودگذر، براي سنجشی این متغیر گویه هایی در مورد دوستی: تعریف عملیاتی) ب

  .شدنظر گرفته  درروابط سرد  ،و هاي دائم به ازدواج شدن دوستان و آشنایان، اعتقاد نداشتن



 مصرف محوري

مصرف محوري عبارت است از اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه " ":تعریف مفهومی) الف   

  .)همان منبع( اند " گرایانه هاي مادي و مصرف و با خرید دارایی

 .با این مضمون تهیه شدهایی  گویهبراي عملیاتی کردن این متغیر : تعریف عملیاتی) ب

 زوال عاطفه

  ."زوال عاطفه به معناي بی تفاوتی به مشکالت، رنج ها و نیازهاي دیگران است " :تعریف مفهومی) الف   

کامالً مخالف، کامالً (براي عملیاتی کردن این متغیر گویه هایی در قالب طیف لیکرت : تعریف عملیاتی) ب

  .ویه و سطح سنجش آن فاصله اي استگویه هاي این بعد نیز شش گ تعداد. طراحی شد) موافق

  روایی ابزار اندازه گیري اعتبار و

اعتبار  .در این پژوهش به جهت برآورد اعتبار سواالت پرسشنامه از اعتبار محتوایی استفاده شده است

 .محتوایی به معنی شناسایی اعتبار شاخص ها با معرف هاي پژوهش از طریق مراجعه به داوران می باشد

نظر خبرگان این حوزه به  پژوهشگران از طریق بررسی ادبیات موضوع و در پژوهش حاضر ،بدین ترتیب

. مفاهیم مورد مطالعه هستندمعرف حوزه معنایی  ، که شاخص گنجانده شده در سواالت این نتیجه رسیدند

به این  ؛پرسشنامه مورد پیش آزمون قرار گرفت ،براي حصول اطمینان از پایایی ابزار سنجش ،همچنین

پرسشنامه مذکور  ،پس از تکمیل. تکمیل نمودند نفر از پاسخگویان پرسشنامه را 30صورت که تعداد 

 ي کرونباخدار آلفاقم. آلفاي کرونباخ ارزیابی گردیدوسیله ه پایایی آنها ب spss درنرم افزار وکدگذاري 

برخوردار  یمناسب درونی که سواالت پرسشنامه از انسجام ی باشدم یتواقع ینا یايگو وشده  70/0ز باالتر ا

  .هستند

هاي تحقیق ضریب آلفاي کرونباخ مقیاس: 1جدول  

 

  متغیرهاي پنهان
  تعداد

  ضریب آلفاي کرونباخ

  مقیاس  خرده مقیاس  خرده مقیاس  مقیاس

پذیري  مسئولیت

  اجتماعی

  67/0  3  جامعه ایی

76/0  

  73/0  3  سیاسی

  79/0  4  فرهنگی

  69/0  3  اقتصادي

  65/0  3  زیست محیطی

  89/0  84/0  4  اعتماد بین شخصی  عتماداجتماعیا  
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  76/0  7  اعتماد تعمیم یافته

  87/0  10  اعتماد نهادي

  رسانه هاي جمعی
  77/0  4  داخلی

83/0  
  68/0  4  خارجی

  فرانوگراي فرهنگی

  69/0  5  بازاندیشی

78/0  
  71/0  4  عاطفهزوال 

  69/0  4  مصرف محوري

  85/0  5  سیالیت روابط

  دینداري

  89/0  7  اعتقادي

86/0  
  78/0  9  مناسکی

  81/0  3  تجربی

  75/0  5  پیامدي

  

 ونهماستراتژي نمونه گیري وتعیین حجم ن، نمونه آماري ، جامعه 

 زیراز فرمول با استفاده  ،)سال 29 18- 18سنی29سنیگروه (در این پژوهش با توجه به حجم جامعه آماري

 :شد استفاده

� =
�

���

سطح احتمال مورد  ،در نتیجه .شدشده در نظر گرفته  95/0در این پژوهش که در آن حد مطلوب اطمینان 

براي تعیین . است 96/1برابر با )  t( ضریب اطمینانیا  متغیر در توزیع طبیعی ةازو اند 05/0برابر با ) d( نظر

گویی به سواالت  ترین نمونه الزم براي پاسخبزرگ. گردیدکردبرآورد استفاده  پیش      از  توانمیواریانس، 

. باشد 5/0برابر ) p( احتمال دارا بودن صفت یا قرار گرفتن در نمونه آید کهمی به دستیک تحقیق وقتی 

همچنین، بر اساس سرشماري عمومی  .گیردمقدار را به خود میترین در این صورت، اشتباه استاندارد کم

سال ساکن در شهر تهران بزرگ برابر با   29-18افراد ) N(جامعه آماري  1390نفوس و مسکن سال 

نفر خواهد  384برابر با ) n(هاي باال و فرمول کوکران حجم نمونه با توجه به داده نهایتاً،. است 2219653

 ،براي کاهش خطاي ناشی از نمونه گیري و احتمال ناقص بودن برخی از پرسشنامه هارا ر که این مقدا .بود

 .  شده است .شد نفر افزایش داده 400به 

 روش وتجزیه وتحلیل داده ها



و به تناسب  ه،انجام شد 1تجزیه و تحلیل داده ها در چند مرحله و با استفاده از نرم افزار اس پی اس

در بخش آمار توصیفی با توجه به  .تحقیق از روش توصیفی یا تبیینی استفاده گردیدواالت و فرضیات ئس

و براي ایجاد مفاهیم  شدگردید سطوح سنجش متغیرها، از آماره هاي میانگین و انحراف استاندارد استفاده 

د سازي از طریق استاندار -زمانی که سطوح سنجش گویه ها و سئواالت با هم متفاوت بودند - - مورد نظر

در تحلیل دو متغیري نیز بنا به سطح سنجش متغیرها از آزمون هاي  .امکان جمع آوري آنها فراهم آمد

به منظور انجام تحلیل چند متغیري و . و آزمون پیرسون استفاده گردید 3، تحلیل واریانس2مقایسه میانگین ها

مشخص کردن سهم هر یک از متغیرها در تبیین تغییرات متغیر وابسته، تحلیل رگرسیون چند متغیري انجام 

  .شد

  ه هاي توصیفی متغیرهاي پژوهشتیاف

  پذیريمسئولیت بعاد و مولفه هاي آماره هاي پراکندگی مرتبط با ا :2جدول 

 

  متغیرها

  

  میانگین

 

  

  انحراف معیار

 

  

  ماکسیمم

 

 مینیمم

  

  دامنه تغییرات

  

  تعداد

  390  4  1  5  %463  35/3  مسئولیت پذیري جامعه اي

  390  4  1  5  %740  17/3 مسئولیت پذیري فرهنگی

  390  4  1  5  %507  87/2 مسئولیت پذیري سیاسی

  390  4  1  5  %607  24/3  مسئولیت پذیري اقتصادي

مسئولیت پذیري زیست 

  محیطی
45/2  621%  5  1  4  390  

  390  4  1  5  %574  16/3  شاخص  مسئولیت پذیري

  

، ت استمسئولیت پذیري در ابعاد گوناگون آن متفاو حساسداده هاي جدول فوق نشان می دهد که میزان ا

بعد زیست  و 87/2مسئولیت پذیري جوانان شهر تهران در بعد سیاسی  به طوري که میانگین احساس ؛

 بیشترین درصد در این راستا نیز . در مقایسه با سایر ابعاد پایین تر بوده است 45/2بر با امحیطی آن بر

و  24/3بعد اقتصادي با میانگین و ،  35/3با میانگین اجتماعی جامعه ایی مسئولیت پذیري مربوط به بعد 

                                                 
1  spss 
2 T-test  



با توجه به داده هاي حاصله می توان اظهار داشت که جوانان شهر  .بوده است 17/3بعد فرهنگی با میانگین 

، فرهنگی و اقتصادي از وضعیت مطلوب و اجتماعیجامعه اییتهران از نظر احساس مسئولیت در ابعاد 

رار باالیی برخوردار می باشند، اما در بعد سیاسی و زیست محیطی مسئولیت پذیري آنها در حد پایینی ق

بوده که با توجه به اینکه  16/3مسئولیت پذیري در جامعه مورد مطالعه میانگین احساسدر کل و  . ،دارد

می باشد نشان می دهد که میزان احساس  مسئولیت پذیري در بین  5و  1حداقل و حداکثر نمره به ترتیب 

  .می باشد        جوانان تقریبا در حد متوسط 

 

  مسئولیت پذیريبر  توصیفی متغیرهاي موثرآماره هاي : 3جدول

  متغیرها
  میانگین

 

  انحراف معیار

 

  ماکسیمم

 

  مینیمم

 
  عدادت  دامنه تغییرات

  390  4  1  5  %798  3,45  شاخص دینداري

  390  4  1  5  %671  2,93  شاخص فرانوگرایی فرهنگی

  390  4  1  5  0,623  3,21  اعتماد اجتماعی

  390  4  1  5  0,783  2,71  شاخص رسانه هاي داخلی و خارجی در کل

  

شاخص تاثیر  باالترین میانگین و 45/3 با میانگین اريکه شاخص دیند دهد نتایج حاصل از جدول نشان می

ي مستقل داراي تاثیري در حدود  ولی همه متغیرها ،داراست کمترین میانگین را 71/2 رسانه با میانگین

  .باشند وابسته میمتغیر ر ببرمتغیر متوسط 

بدین ترتیب . به منظور بررسی فرضیه هاي پژوهش در ابتدا به بررسی نرمال بودن توزیع نمرات می پردازیم

  .ارائه شده استکه نتایج آن در جدول زیر است شده اسمیرنوف  استفاده –از آزمون کالموگروف 

  

  

  

نمرات عینرمال بودن توز یجهت بررس رنوفاسمی –آزمون کالموگروف  جینتا : 4جدول  

  سطح معنی داري  رنوفیاسم آماره کالموگروف  متغیر هاي پژوهش

  63/0  746/0  شاخص دینداري

  22/0  04/1  شاخص فرانوگرایی فرهنگی

  35/0  931/0  اعتماد اجتماعی

شاخص رسانه هاي داخلی و 

  خارجی در کل

85/0  45/0  
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  63/0  746/0  مسولیت پذیري

 .می باشد 05/0محاسبه شده براي تمامی متغیرها بزرگتر از بر اساس نتایج مندرج، سطح معناداري آماره 

  .بنابر این فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهاي پژوهش پذیرفته می شود

  آزمون رگرسیون چندگانه: آزمون فرضیه چند متغیره

ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون براي عوامل موثر بر مسئولیت پذیري: 5جدول  

  

  عنوان متغیر
  ضرایب استاندارد  استاندارد ضرایب غیر

  سطح معناداري Tمقدار
B  اشتباه استاندارد  Beta 

  Constant(  096/2 355/1  -  548/1  124/0(عدد ثابت 

  000/0  76/3  329/0  138/0  520/0  اعتماد اجتماعی

  012/0  58/2  215/0  130/0  335/0  فرانوگرایی فرهنگی

  000/0  69/5  490/0  109/0  623/0 دینداري

  000/0  42/3  217/0  149/0  457/0  رسانه هاي جمعی

  

به این معنی  2R=  35/0: می شود مقدار ضریب تعیین برابر است با  همانطور که در جدول فوق مشاهده

درصد میزان مسئولیت پذیري جوانان را توضیح دهند  35که متغیرهاي موجود در این تحقیق می توانند تا 

همچنین جدول . درصد نیز به عوامل دیگري وابسته است که در این تحقیق نیامده است 65یا تبیین کنند و 

 بیانگر مقادیر ضریب رگرسیون و باقیمانده است و از آنجایی که مقدار رگرسیون معنادار شده است  فوق

نی به شیوه در معادله رگرسیو. می توان به بررسی تاثیر هر یک از متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته پرداخت

Enter سپس  .، نخست کلیه متغیرهاي مستقل تاثیرگذار بر متغیر وابسته وارد معادله رگرسیونی می شوند

از  ،است 05/0آن دسته از متغیرهایی که با متغیر وابسته رابطه معنادار ندارند و سطح معناداري شان بیش از 

ه متغیرهاي مستقل به معادله رگرسیونی، در این پژوهش نیز پس از ورود کلی. معادله خارج می شوند

داشتند  تاثیر جوانانمسئولیت پذیري  بررسانه  ،و اجتماعی، فرانوگرایی فرهنگی، دینداري اعتمادمتغیرهاي 

   :به این ترتیب معادله رگرسیونی پژوهش عبارت است از  . و سایر متغیرها از معادله خارج شدند

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 

مسئولیت )  = 2,097( مقدار ثابت %+520اعتماد اجتماعی % +335فرانوگرایی فرهنگی+  %623دینداري

  پذیري جوانان

  % +457میزان استفاده از رسانه هاي جمعی  %+029اجتماعی –پایگاه اقتصادي 



) جوانانمسئولیت پذیري  میزان( yدرصد می تواند مقدار  35رگرسیون خطی فوق به میزان  ،به این ترتیب

  را 

  .پیش بینی کند

  )1کاربرد آموس( مدلسازي معادالت ساختاري

مدل هاي معادله ساختاري از  جمله روش هاي آماري محسوب می شوند که براساس آنها می توان به طور 

همزمان مجموعه اي از متغیرهاي آشکار و پنهان، درونی و بیرونی، مستقل و وابسته را در ارتباط یکسویه و 

را آزمود، نقاط ضعف و  دو سویه با یکدیگر مالحظه کرد و مدل هاي تدوین شده بر مبناي چارچوب نظري

قوت آنها را یافت، اصالحشان کرد و با تکرار مطالعات در جهت پایدار کردن مدل هاي نظري و یافته هاي 

همچنین این امکان را به پژوهشگر می دهد که ساخت ذهنی خود را در ارتباط با یک . علمی گام بر داشت

گرفته از نظریه هاي علمی، مطالعات پیشین تجربی و  ساختی که بر ؛، پژوهشی به آزمون گذاردله ئمسمساله 

و در قالب فرضیه یا  دادهگرفته شکل را پژوهشی له ئمسمساله یک  موردرابطه باایده ها و باورهاي خود در 

بنابراین می توان چنین گفت که مدلسازي معادله ساختاري به منزله روشی براي . فرضیه ها بیان شده است

برآورد پارامترهاي تعریف شده در این مدل ها، مسیر را براي آزمون، اصالح و در نهایت باز تدوین آنها 

اندازه گیري و آزمون ي اعتبار سازه اي  وسیله در این قسمت به آزمون . هموارتر از گذشته کرده است

مورد نظر با استفاده از نرم افزار آموس با در اختیار داشتن داده هاي مربوط به  نیکویی برازش ساختار

  ..می پردازیم     ها  متغیرهاي برگرفته شده از فرضیه

یافته ها حاکی از آن است در این شکل . شکل زیر تصویر کلی آزمون مدل نظري تحقیق را نشان می دهد

  که بین ماتریس واریانس نمونه اي و مشاهده شده تفاوتی وجود ندارد و شاخص هاي برازش مدل

 : 58 df=  ،8/185 =chi –   square  ،97/0= NFI،98/0 =CFI ،97/0= TLI ،93/0 =GFI   نشان ، که

 به می باشد که برازش RMSEA =05/0همچنین مقدار . مناسب مدل هستند به نسبتنسبتا دهنده برازش 

شاخص هاي مدل آزمون نیکویی برازش ساختار نظري مطرح شده با داده . خوبی را نشان می دهد انسبت

ي کلیه . اندازه گیري وسیله مورد بحث را نشان می دهدي هاي مشاهده شده و اعتبار سازه اي وسیله 

پذیرش را نشان می دهند که به معناي توان ي ده شاخص هاي تطبیقی مدل، نیز مقادیري نزدیک به محدو

نسبی مدل براي فاصله گرفتن از یک مدل استقالل و نزدیک شدن به یک مدل اشباع شده بر مبناي 
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درصد می . با توجه به درجه آزادي مدل، مدل فرا مشخص می باشد. معیارهاي تعریف شده براي آنها است

  .باشد

 

  تاريخسا برازندگی مدل معادالتهاي  خصشا

  
Chi-square = 68/298 , df = 73, NFI= 91/0 , CFI= 95/0 ,GFI= 92/0  , RMSEA= 038/0  

مدل نهایی برازش شده بر اساس تکنیک تجزیه و تحلیل معادالت ساختاري براي پیش بینی عوامل موثر بر تغییرات 

  خانواده

  

  نتیجه گیريبحث و 

جامعهاي باید گفت در  آن اجتماعی فرهنگی موثر برعوامل  بررسی مسئولیت پذیري جوانان ایرانی و در

جامعۀ فرانوگرا  از خنگفتنـس ،تـاس ردهـه نکـتجرب کامل صورت به ا ر مدرنیته هنوز که ایران همچون

ه برخی از مؤلفههاي فرانوگرایی به ـرد کـار کـوان انکـی تـن نمـبا وجود ای. به نظر می رسد گیج کننده

 نوگرایی و فرانوگرایی را در خود جاي داده ،نتـري از سـا عناصـۀ مـو جامع دهـران وارد شـای جامعۀ

تاثیر  میزان مسئولیت پذیري آنها و میزان اعتماد دینداري،تعهدات جوانان ایرانی  این عوامل در و است

اي جهانیشدن در بخشهایی از جامعه به صورت ـوگرایی از طریق نیروهـر فرانـعناص. گذاشته است

 افکار ر ونوع رفتا ومراکز خرید  در معماري و نوع پوشش و رـن عناصـای. تـو پنهان وارد شده اس آشکار



اجتماعی و فرهنگی به صورت پنهان قابل  روندهاي و اـی رفتارهـصورت آشکار و در برخ به جوانان

 ،در کاهش مسئولیت پذیري جوانان نقش دارد پژوهش حاضر اثبات کرد یکی ازمواردي که. پیگیري است

در بررسی  .در آنهاستنیروهاي جهان گرایی رسوخ  وایران  فرهنگ و جامعه در فرانوگرایی نسیم دنوزی

 که حاصل دهد میانگین مصرف گرایی عدد باالیی رانشان می ،ابعاد فرانوگرایی مسئولیت پذیري ناشی از

باعث نفوذ نوبه خود  هاین ب. استدوران حاضر  فرهنگی جوامع درشدن مرزهاي  دن و کمرنگـجهانی ش

 ،یشدنجهان نیروهاي مهمترین از یکی به عنوان رسانهها شده است وجامعۀ ما  عناصر نظام سرمایهداري به

 ندـش همچنینگسترده .کنندمیمیکند تقویت را آن و میزند دامن اجتماعی نکنشگرا مصرفی نیازهاي هب

 از موجی جادای باعث هـهزین پر و ادـزی اتـتبلیغ اـب ایران، کشور قلمرو به آن نفوذ و جهانی بازارهاي

 ،نقشدارند میان این رد که عواملدیگري.  شودمی مصرف به تشویق جهت در فرهنگی تغییرات

 و همچنین نظر اظهار و فرصت بحث ـا،کههاین شب .هستند اجتماعی شبکههاي و رسانههايارتباطی

صورت مساوي و  به دنمیتوان دنیا جاي هر در افراد و دـمیکنن فراهم را نظرها اظهار این بازخورد دریافت

 پرورش را رجواناند تساهل روحیۀ موضوع این . کنند شرکت  بحثها نـای در رـاببر انـامک از استفاده با

  .دهدمی

 که کنشگران ما زندگیپس میتوان گفت . بیشتر است رانتظا مورد میانگین از بازاندیشی بعد میانگین

 عناصر از یکی .دهندمی رارـق یـبازاندیش وردـم را ودـخ اـموقعیته و شرایط به باتوجه ،خود روزمرة

 و هویت و اجتماعی جایگاه در اندیشی باز ناـهم یـذهن رـعنص .تـسا آن ذهنی عنصر ،جهانیشدن عمدة

 و تـاینترن لـقبی از اییـفناوريه قدندمعت اندیشمندان زا یـبرخ هـک هـگون آن .تـاس رادـاف اهیـآگ

گران ـکنش، اـن فضـای رد و دـل میکننعم یـفرهنگ مارکتی سوپر همچون ازيـمج اعیـاجتم ايـبکههـش

از  فادهاست. رض کاالهاي فرهنگی سایر نقاط جهان قرار میگیرند و در مورد آن تعمق میکنندـدر مع

 و اندیشی کنند باز ویشـت خـتر در هویـان بیشـه جوانـود کـاطالعاتی و ارتباطی باعث میشفناوريهاي 

 این نقش براطالعات به تاکید با ـزدنز نیـگی. دـدي درآورنـکل جدیـشباز اندیشی به اـب را خود هویت

  .دارد ارهـا اشـنتهـس و رفـع در یـبه نقش این پدیده در تجدید نظر اساس، اطالعات پدیده

موثر مسئولیت پذیري اجتماعی جوانان  برنتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که استفاده از رسانه 

و سطح خطاي  درصد 99با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که با اطمینان  .، )P=  000/0(است 

از طرفی ضریب . می باشدموثر اجتماعی جوانان  مسئولیت پذیري براستفاده از رسانه  05/0کوچک تر از 

که نشان دهنده میزان تاثیر گذاري رسانه بر متغیر وابسته می  استمی باشد 217/0تاثیر رگرسیونی معادل 



مبنی بر تاثیر است که   )2004( پان و پیکو تحقیق  تایید نظریه گربنر یا نظریه کاشت فرضاین . باشد

  . رسانه هاي جمعی در جامعه پذیري و افزایش مسئولیت پذیري اجتماعی جوانان می باشد

  موثر مسئولیت پذیري اجتماعی جوانان  برحاکی از آن است که اعتماد اجتماعی چنین نتایج پژوهش  هم

 درصد 99گفت که با اطمینان با توجه به نتایج به دست آمده از جدول، می توان  .، ) P=  000/0(می باشد 

از . موثر استمسئولیت پذیري اجتماعی جوانان  براستفاده از رسانه  05/0و سطح خطاي کوچک تر از 

می باشد که نشان دهنده میزان تاثیر گذاري اعتماد  329/0ضریب تاثیر رگرسیونی معادل  يدیگر، طرف

 همکاران خوشبین وو تایید تحقیق  یه دورکیمر تایید نظرضفرض حا. اجتماعی بر متغیر وابسته می باشد

مبنی بر اینکه پیوند اجتماعی افراد و دارا بودن اعتماد اجتماعی عمیقا در مناسبات اجتماعی  ،است  )1390(

  .مسئولیت پذیري اجتماعی موثر می باشد اخصوصبه 

مسئولیت پذیري اجتماعی  برفرهنگی فرانوگرایی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که 

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول، می توان گفت که با اطمینان  .) ،)P=  001/0(موثر است جوانان 

 موثر مسئولیت پذیري اجتماعی جوانان  برفرانوگرایی فرهنگی  05/0و سطح خطاي کوچک تر از  درصد 99

می باشد که نشان دهنده میزان تاثیر گذاري  215/0از طرفی ضریب تاثیر رگرسیونی معادل  .می باشد

و  طیف  فرانوگرایی ر در جهت تایید نظریات ضفرض حا .فرانوگرایی فرهنگی بر متغیر وابسته می باشد

  . گام برداشته است) 2012( همکاراندان وتحقیق 

جوانان  یاجتماع يریپذ تیمسئول بر ينداریدنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که میزان 

و  درصد 99 نانیتوان گفت که با اطم یبه دست آمده م جیبا توجه به نتا .، )P=  000/0(موثر می باشد 

از . جوانان رابطه وجود دارد یاجتماع يریپذ تیو مسئول يندارید نیب 05/0کوچک تر از  يسطح خطا

می باشد که بیشترین تاثیر را بر مسئولیت پذري  490/0ضریب تاثیر رگرسیونی معادل  يدیگر، طرف

بنابراین این عدد نشان دهنده میزان تاثیر گذاري دینداري بر متغیر  .است هاجتماعی جوانان شهر تهران داشت

باشد  یم )2001( اینگلهارت تحقیق و وگالرك واستارك میدورک هینظر دییتا فرض نیا .می باشد   وابسته

  .مثبت دارد ریتاث یاجتماع يریپذ تیباال بردن مسئول رد یو اعتقادات مذهب يندارید ندکه معتقد بود

  

  

  



  منابع

 نشر مرکز : تهران .مهرداد میردامادي .شناسی متفکران بزرگ جامعه .)1388. (استونز، راب  

 انتشارات : تهران .مریم وتر .تحول فرهنگی در جامعۀ پیشرفتۀ صنعتی .)1373. (اینگلهارت، رونالد

  کویر

 نشرثالث :تهران. ایزدي پیروز. جامعه مصرفی. )1389(. بودریار،ژان  

 نشرققنوس :تهران. عرفان ثابتی ).درباب پیوندهاي انسانی(عشق سیال ).1384(. باومن،زیگمونت  

 پرسشنامه دینداري .)1965(. گالك واستارك.  

 سمت  انتشارات: تهران .شناسی هاي جامعه نظریه .)1385( .توسلی، غالمعباس  

 بررسی مسئولیت پذیري اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی و " .)1390. (خوشبین، یوسف

پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده   ".فرهنگی موثر بر آن

   .علوم اجتماعی و ارتباطات

 ،موسسه مطالعات و : جلددوم، تهران .علوم اجتماعیروش هاي تحقیق در  .)1378( .باقر ساروخانی

   تحقیقات فرهنگی

 ،نشرنی :تهران. هادي جلیلی .در جامعه شناسی کشاکش آرا. )1391( .استیون سیدمن  

 انتشارات نقش جهان :بابل .باقر پرهام .تقسیم کار اجتماعی. )1369. (دورکیم، امیل  

 تاکید بر نظریه هاي کارکرد گرایی، ستیز و کنش با (درآمدي بر جامعه ). 1374(. رابرتسون، یان

 نشر آستان قدس رضوي :چاپ دوم، مشهد .حسین بهروان .)متقابل نمادي

 نشر نی :تهران .منصور وثوقی .تغییرات اجتماعی. )1366(. گی ، روشه  

 فصلنامۀ علوم  ".پذیري اجتماعی جوانان مسئولیت" . )1391. (خوشبین، یوسف و طالبی، ابوتراب

  .59شمارة  .اجتماعی

 ،انتشارات علمی :تهران. محسن ثالثی .مبانی نظریه هاي جامعه شناختی ).1389(. جورج ریتزر  

 نشر علمی. م، ثالثی. شناسی دوران معاصرجامعه نظریه). 1374. (ریتزر، ج  

 انتشارات ارسباران :تهران .روانشناسی اجتماعی). 1385( .کریمی ، یوسف  



 ناصر موفیان .تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخص در عصر جدید .)1378( .گیدنز، آنتونی .

    نی: تهران

 Giddens, Anthony. (1995). Politics, Sociology and Social Theory: 
Encounters with Classical and Contemporary Social Thought. 
Cambridge: Polity   

 Inglehart, Ronald. (1999). "World Values Survey". Institute for Social 
Research. The University of Michigan .   

 Bourdieu, P. (1986). "The forms of capital". In Richardson, ed. Handbook 
of theory and research for the sociology.    

 Dunn, T. & Castro, A. (2012). "Postmodern society and the individual: 
The structural characteristics of postmodern society and How they 
Shape who we Think we Are". Social Science Journal. 5, 298. 

 O’Cass, A. (2001). "Consumer self-monitoring, materialism and 
involvement in fashion clothing". Australasian Marketing Journal. 9 (1), 
46–60. 

  Adams, M. (2006). "Hybridizing habitus and reflexivity: Towards an 
understanding of contemporary identity?". Sociology, 40 (3), 511-528. 
Hebdige, 

 Dick. (1988). Light the in hiding: Things and images.  Routledge. London 

 Robertson, R. (1992). Globalization, social theory and global culture. 
London: sage 

 Lyon, D. (1994). Postmodernism. London: Open University Press.   

 West, D. & Heath, D. (2011). "Theoretical pathways to the future: 
globalization, ICT and social work theory and practice". Journal of 
Social Work. 11 (2), 209- 221. 

 Fitz, P. T. (2001). Welfare theory: An introduction. London: Palgrave.  
Lash, S. & Urry, J. (1994). Economies of sings and space. London: Sage.  

 Smart, B. (1993). Postmodernity. London: Routledge. 

 Kroker, A. & David C. (1998). The Postmodern scene: Excremental 
culture and hyper-aesthetics. London: Macmillan. 

 Beuman, Z. (1992). Legislators and interpreters: On modernity and 
intellectuals. Cambridge: Polity Press 

 Inglehart, R. (2001). "Globalization and Postmodern Values". The 
Washington Quarterly. The Center for Strategic and International Studies 
and the Massachusetts institute of technology. 23(1), 215- 228. 

 Paek, H. & Pan, Z. (2004). "Spreading global consumerism: effects of 
mass media and advertising on consumerist values in China. Mass 



 Ross, K & Nightingale, V. (2008). Media and Audiences. London: 
McGraw Hill. 

 Walsh, F. (2006). Strengthening family resilience. New York: Guilford 
Press 

 Baker, Anna. (2010). Factor which influence pro-social behavior. 
www.myfreearticle.com.  

 Putnam, Robert, D. (1999). "The Prosperous Community: Social Capital 
and Public Life". The American Prospect, Inc. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



A Study on Socio-Cultural Factors Affecting the Youth 
Responsibility in Tehran 

Monir Sadat Mir Mohammadi  

Ph.D. Student in Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran  
Mansour Haghighatian 

Ph.D., Associate Professor of Sociology Department, Dehaghan Branch, Islamic Azad 
University, Isfahan, Iran  
Esmaeil Jahanbakhsh 

Ph.D., Assistant Professor of Sociology Department, Dehaghan Branch, Islamic Azad 
University, Isfahan, Iran  
 

Received:29 Jan. 2017   
Accepted:12  Mar. 2017 

 

Social responsibility as an important process in each community contributes to 
the sustainable development of society and strengthening and growth but will 
not be possible to identify the factors responsible behavior. The present study to 
investigate the causes and socio-cultural social responsibility and its effective 
youth was conducted in Tehran. In order to achieve this goal through a various 
of factors and variables that responsibility affects young people influential 
young religious attitude , higher modernism , media , social trust is used as 
independent variables theoretical foundations of variables and parameters of the 
study opinions on Jameson, Bauman, Giddens, Durkym, Parsons, Bourdieu, 
Inglehart, Ztvmka , has been developed. In this study, significant independent 
variable dependent variable responsibility examined. Research, survey and data 
collection and questionnaire has validity and reliability is .Statistical society is 
about the population of young people (18 to 29) in Tehran. Multi – stage cluster 
sampling method used for statistical residence is Compiled, and a sample size of 
٣٨٤ results and the results of the software SPSS and Amos show that the five 
components of religious attitude and higher modernism  and  trust social and  
media and the socioeconomic status affect the responsibility. (Methods in 
regression analysis and structural equation modeling). Religiosity with the 
highest average value is 3.45. Multiple regression analysis showed that the 
variables of social trust and cultural higher modernism  and religious and  the  
mass media and the  socio-economic status have a significant relationship with 
the youth responsibility. The linear regression responsibility to explain the 
variance in rates of 35% and 65% depend on other factors. 

Keywords:  Responsibility, Community, Higher Modernism, Youth and Post 
Modern 


