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:چکیده
هـاي  ي بین اسـتفاده از رسـانه      رابطههدف اصلی این مقاله، سنجش      

روش تحقیـق در    .  باشدمی پذیري جوانان شهر کرمانشاه   جمعی و مسئولیت  
.   باشـد این پژوهش پیمایش و ابـزار گـردآوري اطالعـات، پرسـشنامه مـی             

که تعداد آنهـا    باشند  می ي آماري مورد مطالعه؛ جوانان شهر کرمانشاه      جامعه
ي تصادفی ساده براي مطالعه نفر به شیوه400تعداد   . نفر است  360450برابر

تجزیه SPSSافزار هاي گردآوري شده با استفاده از نرمداده.  انتخاب شدند
ها و آلفاي کرونباخ بـراي      از روایی صوري براي ارزیابی گویه     .  و تحلیل شدند  

بین میزان اسـتفاده    دهد که   نتایج همبستگی نشان می   .  پایایی استفاده شد  
ارتباط معناداري   پذیري جوانان و مسئولیت ) چاپی و الکترونیکی  (ها  از رسانه 

هـاي  دهد که رسـانه   نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می      .  وجود دارد 
تـري  ي قوي کنندهبینیتواند پیش هاي چاپی می  الکترونیکی نسبت به رسانه   

ها در آگاهی ساختن جوانان به      رسانه.  مسئولیت اجتماعی جوانان باشد   براي  
وظایف و تعهداتشان نقش اساسی به عهده دارند تا جایی که باعث تغییر در              

هاي جوانان نسبت به تعهدات و وظایف شان شـده اسـت؛ همچنـین              نگرش
ي ارتباط معنادار بـین دو سـازه اسـتفاده از          دهندهنتایج این پژوهش نشان   

.پذیري جوانان استها و مسئولیترسانه

هاي الکترونیکیهاي چاپی، رسانهمسئولیت اجتماعی، جوانان، رسانه:مفاهیم کلیدي

)ي مسئولنویسنده(آباد غرب می واحد اسالمشناسی دانشگاه آزاد اسالاستادیار گروه جامعه1
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مسألهیانبمقدمه و 
وي با .انسان موجودي اجتماعی است و براي رفع نیازهاي خویش به دیگران نیاز دارد      

هر چه بهتر زندگی کند بـه همـین دلیـل هـر     کند تا بتواند همنوعان خود ارتباط برقرار می  
هـایی را  اي اسـت و بـه خـاطر ایـن عـضویت هنجارهـا و ارزش               فردي عضو گـروه و جامعـه      

هـایی بـراي افـراد وجـود دارد کـه      در هر جامعه نقش   . کندپذیرد و اصولی را رعایت می     می
پایبندي افراد نـسبت  میزان رعایت و. هاي جامعه آن را تعریف کرده است    هنجارها و ارزش  

پـذیري  مـسئولیت بـه عبـارت دیگـر    .نامیـد 1توان مسئولیت اجتماعیها را می به این نقش  
اجتماعی، شکلی از ارتباط با جامعه است که تا حدي بـه نحـوه و چگـونگی آگـاهی فـرد از                

شـود؟ بـدون شـک    امـا ایـن آگـاهی چگونـه حاصـل مـی      ؛شوددنیاي پیرامونش مرتبط می 
آن از دنیـاي  تـرین منـابعی هـستند کـه افـراد از طریـق          معی یکـی از مهـم     هاي ج ¬رسانه

اند کـه   شناسان به این نتیجه رسیده    در حال حاضر بیشتر جامعه    . شوندپیرامونشان آگاه می  
و ) رسـانی و اجرایـی    هـاي اطـالع   سیـستم (هـا   ، سیستم )ايالگوهاي رابطه (بهبود ساختارها   

فزایش منظور ا درون یک اجتماع به     ) ارتباطی سازيهاي ترغیب مهارت(هاي مناسب   مهارت
.پذیري، اهمیت حیاتی داردکارایی افراد و حس مسئولیت

عناصر اجتماعی و چگونگی ارتباط آنهـا بـا یکـدیگر            اگر افراد تصویر درستی از جامعه،     
ثر خواهــد بــودمــؤتــا حـد زیــادي در نحــوه و چگـونگی ارتبــاط آنهــا نیـز    داشـته باشــند، 

بنابراین مسئولیت اجتماعی بطـور طبیعـی وجـود نـدارد، بلکـه              ؛)27: 1379نژاد،  بحانیس(
هـاي هوشـیارانه،    هـا و اختیـاراتی اسـت کـه بایـد از طریـق تـالش               شامل عقاید، حساسیت  

مـسئولیت اجتمـاعی     يتوسـعه  .هاي جمعی توسعه پیدا کنـد     هاي اجتماعی و رسانه   برنامه
هاي اجتماعی، نگرانی بـراي سرنوشـت دیگـران و آمـادگی            اهیآگ ياساساً مرتبط با توسعه   

فرد مسئول کسی است که عواقب رفتار  ). 699-700: 2005،  2ترنر(است  براي انجام کنش    
، 3گاف(گیرد، قابل اتکا و قابل اعتماد است و احساس تعهد به گروه دارد       خود را به عهده می    

1952 :74.(
. جوانان، نقش بسیار مهمی دارند    پذیري  و مسئولیت ایجاد آگاهی   در  ي جمعی   هارسانه

را بـه   ) پیـام (اي است که فرستنده به کمک آن معنا و مفهوم مورد نظر خود            رسانه وسیله «
حامل پیام از فرستنده بـه گیرنـده         يبه عبارت دیگر، رسانه، وسیله    . کندگیرنده منتقل می  

آن دسته وسایل ارتباطی اسـت کـه         به طور کلی منظور    ).10:1377امیر تیموري،   (»است
اند و ویژگی اصلی آنها قدرت و توانایی زیاد         هاي جدید بوجود آمده و مورد استفاده      در تمدن 

توان رادیو، تلویزیون، سینما، کاسـت، اینترنـت و تلفـن را در             می. و شعاع عمل وسیع است    
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هاي چاپی قـرار دارد سانههاي الکترونیک و روزنامه، مجله و کتاب را در ردیف ر   ردیف رسانه 
). 4:1367کازنو، (

ثیرپـذیري مخاطبـان از     أت يسنتی و زیست در فضاي مـدرن، زمینـه         يگذر از مرحله  
ها از جملـه نیروهـاي محـرك در    امروزه رسانه . ثیرگذار را تقویت نموده است    أهاي ت محرك

د جامعـه و  هـاي فکـري ـ فرهنگـی آحـا     توانند زیر سـاخت درون یک جامعه هستند که می
ار گروهـی،   پـذیري، ایجـاد کـ     هاي مناسب از قبیـل مـسئولیت      بخصوص جوانان را در زمینه    

نگري، فرهنگ نظـم و حـسابگري و غیـره را تحـت             آفرینی، آینده فرهنگ تفکر، فرهنگ کار   
). 144:1388عطارزاده و دیگران، (ثیر خود قرار دهندأت

نیکی در جهت آگاهی افکار عامـه       هاي جمعی چه چاپی و چه الکترو      مطبوعات و رسانه  
ينمایند، تا جایی که حتی بـه اعتقـاد بعـضی از دانـشمندان قـوه               نقش بس مهم را ایفا می     

همچنین بعضی از اندیشمندان معتقدند که پیـشرفت    ؛  رودچهارم در یک دولت به شمار می      
يوسـیله گردد و مطبوعات و تکامل در یک جامعه از سیر تکامل مطبوعات در آن هویدا می    

کنـد تـا در   وسایل ارتباط جمعی به جامعه و افراد آن کمک می      . ها است گفت و شنود توده   
تر و بـا آگـاهی و اطالعـات بیـشتري حرکـت کنـد، در                مسیر و خط مشی معین خود موفق      
دار و هـا را جهـت  هـا و واکـنش  گـذارد و کـنش  ثیر مـی  أچگونگی تعامل متقابل شهروندان ت    

نهادهاي اجتمـاعی را برجـسته سـاخته و گـسترش            .سازدد جامعه می  متناسب با دیگر ابعا   
به  ).1385اساس،  (سازد  دهد و میان شهروندان احساسات عاطفی و روانی مشترکی می         می

هـا در سـمت     کشورهاي داراي تکنولـوژي ارتباطـات جمعـی، رسـانه          يدر همه  1رانیگفته  
پاي نیـز    . مردم نقش مستقیمی دارند   هاي نیروهاي اصلی و نیز افکار خاص بیشترین         گیري

ت و عامـل    پـذیري اسـ   ترین روش بـراي جامعـه     هاي جمعی مناسب  کند که رسانه  کید می تأ
جامعه و جهانی يبارههر آنچه که ما در     ).122:1378عالم،(رود  قاطع نوسازي به شمار می    

).2: 2000،  2لوهـان (جمعی اسـت    هاي  دانیم از طریق رسانه   ، می کنیمکه در آن زندگی می    
بخشی آگاهی يبه اعتقاد دانشمندان علوم اجتماعی، یکی از ابزارهاي مؤثر و مفید در زمینه            

اي هستند، به گونـه » جمعیهايرسانه«ها و هنجارهاي حاکم بر جامعه،   و شناساندن ارزش  
جمعـی  هـاي  اند و بر این باورند که رسـانه ساز قرار داده که آنها را در ردیف عوامل شخصیت      

.توانند هنجارهاي اجتماعی را تقویت یا تضعیف سازندمی
شناسـی  موضوع مورد مطالعه در قالب سه دیدگاه کالن کارکردگرایی، انتقادي و جامعه    

دیـدگاه کـارکردگرایی یکـی از کارکردهـاي          .باشـد شناخت نیز قابل تبیین و بررسـی مـی        
دیدگاه انتقـادي  .داندجمعی میاس همبستگی و مسئولیت  هاي جمعی را ایجاد احس    رسانه
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ایجـاد احـساس     ينظام حـاکم دانـسته و آن را وسـیله          يههاي جمعی را ابزار سلط    ¬رسانه
ناسـی  شدانـد و جامعـه  همبستگی کاذب در مخاطبان به منظـور حفـظ وضـع موجـود مـی            

گیري آگاهی افراد   عنوان جزئی از بستر اجتماعی که در شکل       هاي جمعی ب  شناخت به رسانه  
.نگردثر است، میمؤ

پـذیري جوانـان از   رسـد کـه بحـث مـسئولیت    اي به نظر مـی با توجه به چنین پیشینه 
پذیري در اجتماع باالتر باشد، آن چه میزان مسئولیتاهمیت واالیی برخوردار باشد، زیرا هر    
تـر  تر و پیشرفت و ترقی در آن به مراتب سریع         تر، فعال جامعه به همان اندازه پویاتر، شاداب     

.تر خواهد بودو عالی
بخشی از اهمیت موضوع مربوط به خصوصیات دوران جـوانی اسـت کـه مـا را بـر آن                     

نسل جوان هـر کـشور موتـور        . پذیري جوانان را مورد بررسی قرار دهیم      داشت تا مسئولیت  
: 1989و همکاران،    1استونز(هاي مختلف است    آن براي دفاع و پیشرفت در زمینه       يمحرکه

گیـري سـاختار افکـار      رات شناختی و شکل   ییجوانی دورانی است که رشد عقلی، تغ      ). 573
هـاي  پدیـده  يسـازد بـا تفکـر دربـاره       گیرد و آنان را قادر مـی      افراد در این دوره صورت می     

هـا  امر، روابـط آن و این؛)1: 1986، 2اوزراك(برسند مختلف به مراحل باالتري از اخالقیات      
ریزي براي آینده و تعیین اهداف زندگی، توجه        ت شخصیتی، برنامه  با دیگران، بروز خصوصیا   

هاي شخصی و حس هویت آنان را به شدت تحت تأثیر          به مسائل اجتماعی و سیاسی، ارزش     
ترین علل براي شناخت    این تأثیرپذیري بیش از حد جوانان، یکی از مهم         .دهدخود قرار می  

جوانـان محـصول   . براي آینده آنان خواهد بـود   ریزيهاي آنان در هر جامعه و برنامه      ویژگی
شرایط خانوادگی، روابط با گروه همساالن، نظـام آمـوزش و پـرورش در کـشور و بـه طـور                     

باشـند، بـه همـین دلیـل مطالعـه و بررسـی             خالصه محصول شـرایط اجتمـاعی خـود مـی         
مطـابق  . هاي این گروه سنی بیانگر چگـونگی شـرایط اجتمـاعی آنـان خواهـد بـود                ویژگی

نفـر در    6300000هاي عمومی کشور، تعداد جوانان از حدود        اطالعات حاصل از سرشماري   
نفـر در سـال      12350000و بـه حـدود       1365نفر در سال     9400000انقالب به    يآستانه
9/1همچنین در حالی که میزان رشـد جمعیـت کـل کـشور بـه              ؛بالغ گردیده است   1375

درصـد بـوده     8/2یزان رشد جمعیت جوان در حـدود        کاهش یافته، م   1375درصد در سال    
و1365، 1375هاي هاي عمومی نفوس و مسکن در سال مرکز آمار ایران، سرشماري   (است  
این کثرت جمعیت جوانان و تأثیرپذیري آنان و اهمیتی که در حال و آینده کشور            ). 1355

.سازدمیضروري ات آنان را در ابعاد مختلفخواهند داشت، مطالعه و بررسی خصوصی
بـین اسـتفاده از      ياي هدف اصلی این مقالـه بررسـی رابطـه         با توجه به چنین پیشینه    
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در ایـن راسـتا     . باشـد پذیري جوانان در شـهر کرمانـشاه مـی        هاي جمعی و مسئولیت   رسانه
:باشندمیاست که در قالب سؤاالت ذیل مطرح تري مدنظر اهداف جزئی

معنادار وجود دارد؟ يپذیري جوانان رابطهئولیتهاي جمعی و مسآیا بین رسانه-1
پـذیري  در مـسئولیت  ) چـاپی و الکترونیکـی    (هاي جمعـی  ¬کدام دسته از رسانه   -2

کنند؟میجوانان نقش مؤثرتري ایفا 
باشد؟پذیري جوانان در ارتباط میچه عواملی با میزان مسئولیت-3

پژوهشپیشینه 
تحقیقات داخلی) الف

تحقیق مطالعاتی انجام گرفته است که مروري کلی بر نتـایج آنهـا             در ارتباط با موضوع     
تـر کـردن محتـواي      ضمن آشنایی با رویکردهاي مختلف به موضوع مورد مطالعه، بـه غنـی            

. نمایدنوشتار حاضر کمک می
ها در تحکیم و یا     هاي جمعی و نقش آن    رسانه"در پژوهشی با عنوان      ،)1384(مریجی  

هـا و بـروز انحرافـات در        د تا عوامل مؤثر بر نادیده گرفتن ارزش       تالش کر "هاتضعیف ارزش 
هاي متعدد، همگـان بـر    علیرغم دیدگاه ی کند، وي به این نتیجه رسید که         جامعه را شناسای  

گیري و یـا  پیشيبهترین و کارآمدترین شیوه .نظر دارند عامل عدم آگاهی و شناخت اتفاق     
. انـد ها و هنجارهاي حاکم بر جامعه دانـسته       ارزشحل آن را نیز آگاهی بخشی و شناساندن         

بــه اعتقــاد دانــشمندان علــوم اجتمــاعی، یکــی از ابزارهــاي مــؤثر و مفیــد در ایــن زمینــه، 
.)19-34: 1384مریجی،(هستند» هاي جمعیرسانه«

هـاي جمعـی در      نقـش رسـانه   "عنـوان  در پژوهـشی بـا     ،)1388(عطارزاده و همکاران    
هـاي چـاپی و     به این نتیجه رسیدند که بین رسانه       "انشجویاندهی فرهنگ سیاسی د   جهت
هاي همچنین در مورد رسانه   داري وجود دارد؛  ارزشیابانه و شناختی ارتباط معنا    گیري  جهت

الزم به ذکر است کـه  . گیري احساسی ارتباط معنادار و قوي وجود دارد       الکترونیک با جهت  
هـاي ارزشـیابانه و شـناختی ارتبـاط     گیـري هـاي الکترونیـک و جهـت   بین استفاده از رسانه 
هـاي سیاسـی    ها در تغییر ایستارها و نگـرش      توان گفت که رسانه   می. معناداري وجود دارد  

هاي شـناختی و  گیريکنند تا جایی که باعث افزایش جهتدانشجویان نقش اساسی ایفا می   
ایـن پـژوهش     همچنـین نتـایج   ویان نسبت به نظام سیاسـی شـده اسـت؛         ارزشیابانه دانشج 

دور شـدن دانـشجویان از فرهنـگ سیاسـی محـدود و تـا حـدودي فرهنـگ              يدهندهنشان
دهـد  سیاسی تابع شده است و گرایش دانشجویان به فرهنگ سیاسی مشارکتی را نشان می             

).1388عطارزاده و دیگران، (
رشد مسئولیت اجتمـاعی در نوجـوان و        "اي تحت عنوان    در مقاله  ،)1373(فتحی آذر 

گیـرد کـه    وي نتیجـه مـی     .به بررسی این موضـوع پرداختـه اسـت         "قش آن در یادگیري   ن
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. گـذارد احساس مسئولیت اجتماعی و تعهد به آن از دو طریق در پیشرفت تحصیلی اثر مـی        
ها و معلم خـود  شود تا بین آنها و همکالسی    اول اینکه رفتار مسئوالنه در فراگیران باعث می       

دوم احـساس  شـود؛ ثر فـراهم مـی  ترتیب امکان یادگیري مؤ   بدین  تعامل مثبت برقرار شود،     
درونی شـده و لـذا باعـث افـزایش جریـان             يتعهد و مسئولیت در فراگیر سبب رشد انگیزه       

). 1373فتحی آذر، (شودیادگیري می

تحقیقات خارجی) ب
میـان دینـداري   يرابطـه "در تحقیقـی بـه بررسـی    ،)1999(و همکاران 1هترینگتون

نتـایج حاصـل از       .انـد پرداختـه  "ین، سبک فرزندپروري و مـسئولیت اجتمـاعی جـوان         والد
مقایـسه بـا سـایر عوامـل جمعیتـی            دهـد دینـداري بخـودي خـود در          رگرسیون نشان مـی   

همچنین دینداري والدین مستقیماً ؛والدین استياي براي روش مقتدرانه  بینی کننده پیش
گذارد و سبک مقتدرانه بطور غیر مستقیم بر مـسئولیت     عی جوان اثر می   بر مسئولیت اجتما  

).199-255: 1999، هترینگتون و همکاران(گذارد اجتماعی جوان اثر می
اثـرات خـدمات یـادگیري بـر        "در تحقیقـی بـا عنـوان         ،)2000(2اسکیلز و همکـاران   

ی به بررسـی تـأثیر آن بـر مـسئولیت اجتمـاعی و موفقیـت علمـ                 "آموزان دبیرستانی دانش
دهد که گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل نگران رفـاه         نتایج تحقیق نشان می    .اندپرداخته

به عالوه گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل با والدینشان در مورد             .عمومی دیگران هستند  
کردنـد، تعهـد بیـشتري نـسبت بـه انجـام تکـالیف مدرسـه داشـتند و            مدرسه صحبت مـی   

همچنین دخترها نسبت به پسرها درك       ؛کردندتري را دنبال می   قطعی هاي مشخص و  هدف
شخصی در مدرسه داشتند و مسئولیت بیـشتري را نـسبت   يهاي توسعه بیشتري از فرصت  

).322-358: 2000، اسکیلز و همکاران(کردند به دیگران احساس می
يآوردن زنجیره مسئولیت اجتماعی و فراهم   "اي به بررسی    و همکاران در مقاله    3کارتر
تقیم و مثبتی بر    دهد که مسئولیت اجتماعی اثر مس     ها نشان می  یافته. پرداختند "ارتباطات

اطمینان و همکـاري از خـود       اي از طریق بهبود     کنندگان دارد و اثر واسطه    اجراي کار فراهم  
ین ها اهمیت ضمنی نه تنها براي مدیران پرنفوذ بلکـه همچنـ           دهد همچنین یافته  نشان می 

خـدمات مـشتریان، توزیـع و بازاریـابی تجـاري دارد            يبراي مدیران لجستیک در محـدوده     
).37-52: 2001، کارتر و همکاران(

1 Hetrington
2 Scales
3 Carter
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به بررسـی زنـان      "مسئولیت اجتماعی / انتخاب فردي "در تحقیقی تحت عنوان      1ویلیز
هـاي  یافتـه  .کننـد پرداختـه اسـت     حفـظ مـی    اي که خود را از سرطان سینه      ساله 49-40

دهــد کــه انتخــاب و مــسئولیت، ابعــاد اجتمــاعی دارد کــه بــراي فهــم تحقیــق نــشان مــی
بـه عـالوه در جوامـع        .گیري براي مشارکت در حفظ از سرطان بسیار مهم هـستند          تصمیم

هاي اجتمـاعی و امکانـات زنـدگی در ایـن منـاطق       هاي بهداشتی با شبکه   روستایی، مراقبت 
).121-130: 2004، ویلیز(رابطه دارد 

مروري بر مباحث نظري
پذیري اجتماعینظریات مربوط به مسئولیت) الف

ي شناختی مـورد    هاي اخالقی را در چهارچوب یک نظریه      ، رشد ارزش  2لورنس کلبرگ 
ي رشـد اخالقـی پیـاژه را گـسترش داده و     در واقع کلبـرگ نظریـه    . بررسی قرار داده است   

د است که مراحل رشد اخالقـی در هـر فـرد، بـر              معتق 3وي مانند پیاژه  . تکمیل کرده است  
شـناختی   يگونه که در نظریه   همان .شودهاي ذهنی و شناختی او تعیین می      اساس توانایی 

اي از رشـد، مراحـل قبلـی را   پیاژه پیشرفت منظمی در مراحل رشد وجود دارد و هر مرحله       
س مفـاهیم اخالقـی مراحـل    کلبرگ نیز رشد اخالقی، بر اسايگیرد، در نظریه نیز در بر می   

. شودپیشین بنیان گذاشته می
:کندکلبرگ براي تفکر اخالقی سه سطح را عنوان می

سطح اخالقی پیش قراردادي؛ -1
سطح اخالق قراردادي؛ -2
.سطح اخالقی فوق قراردادي-3

هر سطح اخالقی، در مجمـوع       يسپس با در نظر گرفتن دو مرحله بعنوان زیرمجموعه        
ي نوجـوانی همزمـان بـا       دوره .گیـرد اي را براي رشد اخالقی در نظـر مـی         گانهشش مراحل
قانون و نظم اسـت و بعـد از آن در سـطح              ياخالق بر پایه   يچهارم، یعنی مرحله   يمرحله

کند که فرد توانایی زمانی در فرد رشد پیدا می   ) مراحل پنجم و ششم   (اخالق فوق قراردادي    
رشـد   يو مجرد را پیدا کرده باشد و به آخـرین مرحلـه از مرحلـه               کافی براي تفکر انتزاعی   

به ایـن سـطح از  تواندکلبرگ فرد پس از بیست سالگی میيبه عقیده.ذهنی رسیده باشد  
).127-1375:134، فیس(اخالقی برسدتفکر

1 Willis
2 Lawrence Kohlberg
3 Piaget
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هویت نوجـوانی تحلیـل کـرده،        ياریکسون را درباره   ي، نظریه )1961(1جمیز مارسیا 
گـشتگی  گـم ) 1: تواند در ایـن نظریـه تـصور شـود         گرفته است که چهار وضعیت می     نتیجه
وي دو عامـل بحـران و تعهـد را          . 5کسب هویت ) 4،  4مهلت روانی ) 3،  3بازداري) 2،  2هویت

منظور از بحران مدت زمانی است که نوجـوان         .ها قرار داده است   بندي وضعیت مالك دسته 
پـذیري  مطلوب، اشتغال دارد و تعهد، میـزان مـسئولیت  هاي در طی آن به انتخاب جایگزین    

نوجوانـانی کـه زیـر عنـوان     . کنـد یـا قـصد آن را دارد   شخصی فرد در کاري است کـه مـی   
اند، کسانی هستند که هیچ بحرانی را تجربـه نکـرده و      بندي شده دسته» گشتگی هویت گم«

. انـد خـود نـشان نـداده     گونـه تعهـدي از      انـد و هـیچ    هاي مطلـوب نبـوده    به دنبال جایگزین  
اند، ولی هنوز بحرانی    کنند تعهدي را انجام داده    را تجربه می  » بازداري هویت «نوجوانانی که   

افتد که والدین به طور مداوم به نوجـوان         این امر غالباً هنگامی اتفاق می     . اندرا تجربه نکرده  
در چنـین شـرایطی     . طلبانـه باشـد   رسانی هم بـه صـورت قـدرت       رسانند، و یاري    یاري می 

هـاي دلخـواه، فرصـت      هاي مختلف، عقایـد و شـغل      نوجوان ممکن است براي آزمودن روش     
» کنـت کنیـستون   «بعضی از متخصـصان در مـسایل نوجوانـان ماننـد             .کافی نداشته باشد  

ي یـک بحـران     معتقدند که براي رشد یک هویت بالغ و یکپارچه از خـود، تجربـه              ،)1971(
هستند در بحـران    »مهلت روانی «جوانانی که در وضعیت     نو: گویدمیمارسیا  . ضروري است 

ایـن نوجوانـان    . اند؛ ولـی داراي تعهـد نیـستند یـا تعهـد در آنهـا ضـعیف اسـت                  قرارگرفته
نوجوانانی که بحـران را از سـر      .هایی هستند که بتواند آنها را به فعالیت وادار کند         جایگزین
به تعبیـر دیگـر بـراي هویـت          .شوندنامیده می » ویت یافته ه«اند  اند و با تعهد بوده    گذرانده

یافتن، ضروري است که ابتدا نوجوان یک مهلـت روانـی را تجربـه کنـد و سـپس در خـود                      
-995: 1375ریا و همکاران،    بی(تعهدي را که بتواند با آن به موفقیت برسد، به وجود آورد             

994.(
یند ایجاد تغییـر در رفتـار آشـکار فـرد           یادگیري اجتماعی، یادگیري به فرا     يدر نظریه 

شود که شامل ادراك امـور، سـازمان دادن اطالعـات، تجزیـه و تحلیـل اطالعـات،                  گفته می 
. کسب دانش، درك معنی و ایجاد انتظارات می شود کـه مـستقیماً قابـل مـشاهده نیـستند       

بیرون از   بندورا هم عوامل محیطی    .است) 1986و   1977(6واضع این نظریه آلبرت بندورا    
از ":گویـد وي مـی . دانـد ثر مـی ؤانسان و هم عوامل شناختی درون او را در کنترل رفتار مـ    

شـوند و نـه   نیروهـاي درونـی رانـده مـی    يدیدگاه یـادگیري اجتمـاعی، مـردم نـه بوسـیله      

1 James Marcia
2 gamesmarcia
3 identitydiffused
4 foreciosure
5 moratorium
6 Albert Bandura
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هاي محیطی آنان را به عمل سـوق مـی دهنـد، بلکـه کارکردهـاي روانـشناختی بـر         محرك
. "شـوند محیطی تبیین مـی    يکنندهانبه بین شخص و عوامل تعیین     حسب یک تعامل دوج   

دارد که شخص، محیط و رفتار شخص بر هم تأثیر و تأثر متقابل دارنـد و هـیچ          وي بیان می  
کننده رفتار انـسان بـه      توان جدا از اجزاي دیگر به عنوان تعیین       کدام از این سه جزء را نمی      

).281-283: 1380سیف، (حساب آورد
اعتقاد بندورا انسان موجودي اجتماعی است و رفتار او باید در پرتو روابط اجتمـاعی     به  

ارتبـاط   يتوانـد دربـاره   هاي شناختی وسیعی است و می     انسان داراي ظرفیت  . بررسی شود 
در دیـدگاه وي    . بینـی و ارزیـابی کنـد      ها را پیش  میان رفتار و پیامدهاي آن بیندیشد و آن       

اي فعال تجارب گذشـته  رویدادهاي محیط نیست، بلکه به گونه  يکنندهانسان صرفاً دریافت  
جـا  از آن . زنـد بینی می کند و بر اساس آن دست به پیش       و زمان حال را تعبیر و تفسیر می       

تواند میان الگوهـاي موجـود، تنهـا بـه          هاي شناختی برخوردار است می    که انسان از توانایی   
احمـدي و  (سان تـا حـدودي داراي حـق انتخـاب اسـت      یعنی انـ ها توجه کند؛ی از آن  بعض

توانـد بـه انتخـابی دسـت بزنـد کـه بـراي او و اطرافیـانش                  و می ) 71-75: 1380جمهري،
. مندي ایجاد کندرضایت

تواند از طریق مشاهده یا سرمشق رخ دهـد و نـه            نظر بندورا این است که یادگیري می      
یت تقویت مستقیم را به عنـوان راهـی بـراي           بندورا اهم  .تقویت مستقیم  يصرفاً به وسیله  

کند، اما با ایـن موضـوع کـه رفتـار تنهـا از طریـق تقویـت          تأثیر گذاشتن بر رفتار انکار نمی     
وي بر پایه پژوهش گـسترده       .مستقیم آموخته شود یا تغییر کند، به چالش برخاسته است         

تقلید کـردن از  يجار بوسیلهمتقاعد شد که تعداد زیادي از رفتار خوب و بد، بهنجار و نابهن           
از کودکی به بعد، در پاسخ به الگویی که جامعـه در اختیـار               .شودرفتار دیگران آموخته می   

مـان بـه عنـوان الگـو شـروع      با والدین.کنیمرفتاري خود را ایجاد می   يگذارد، خزانه ما می 
مان اجتمـاعی  ل فرهنگها و رفتارهاي قابل قبوآموزیم و در راستاي سنتکنیم، زبان می می
شـوند، رفتارشـان را بـه همـان     اشخاصی که از هنجارهاي فرهنگی منحـرف مـی    .شویممی

هـا در ایـن اسـت کـه اشـخاص منحـرف از       تفاوت بین آن.اندافراد دیگر یاد گرفته يشیوه
بانـدورا،  (داننـد   هـا را ناخوشـایند مـی      اند که باقی جامعـه آن     الگوهاي متفاوتی پیروي کرده   

1977 :26.(
داند کـه در طـی آن فـرد هنجارهـا و            پذیري را بسیار پراهمیت می    بندورا نقش جامعه  

کند و به تبع آن شخصی که از ایـن هنجارهـا تخطـی              قواعد جامعه را براي خود درونی می      
فردي که نسبت به سایر افـراد جامعـه از     . پذیري متفاوتی است  کند، نیز محصول جامعه   می

دهـد و سرنوشـت دیگـران بـرایش مهـم اسـت، بـه خویـشتن احتـرام                   می خود تعهد نشان  
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بخـش دارد، از    آمیز و رضـایت   گذارد و در چارچوب هنجارهاي اجتماعی روابطی موفقیت       می
.ها را آموخته استپذیري آنالگوهایی پیروي کرده است که در طی فرایند جامعه

هاي جمعینظریات مربوط به رسانه) ب
. اسـت 1هـاي جمعـی  آید، عمدتاً نـاظر بـه رسـانه       ه سخن رسانه به میان می     هنگامی ک 

تـوان بـا    هـا مـی   هاي جمعی از حیث لغوي به معناي ابزارهایی است که از طریـق آن             رسانه
اي از  هاي خاص و همگون، بلکه با جماعت کثیر یا توده         افرادي نه به طور جداگانه یا با گروه       
هـاي جمعـی    از رسـانه  ). 30:1382دادگـران، (دا کـرد    مردم به طور یکسان دسترسـی پیـ       

ها را بـه تنـد و کنـد تقـسیم     بعنوان نمونه رسانه   .هاي متفاوتی ارائه شده است    بنديتقسیم
ها بـا تـأخیر قابـل تـوجهی بـه مخاطـب       که پیام توسط آن 2هاي کند رسانه. اندبندي کرده 
ه با سرعت قابـل قبـولی پیـام را بـه            ک 3هاي تند شود مثل کتاب یا مجله و رسانه      منتقل می 

.)9: 1377جمعی از نویسندگان،(کنند مثل رادیو و تلویزیون مخاطب منتقل می
.اندها به سرد و گرم تقسیم شدهانداز دیگر رسانهدر یک چشم

در این نگـاه وسـایل ارتبـاط     . کندتقسیم می  6و گرم 5وسایل ارتباط را به سرد     4لوهان
سـازد  ر یا وسایلی است که موجبات مشارکت کثیر انسانی را فـراهم مـی          سرد، شامل آن ابزا   

ي وسایل ارتباطی اما لوهان، رادیو، سینما و کتاب را در زمره        مانند سمینار یا جلسات بحث؛    
: 1383سـاروخانی، (آوردمشارکت کمتري را فراهم می     يآورد که زمینه  گرم به حساب می   

: انـد هاي جمعی سـه دسـته     معتقد است که رسانه    7وینبندي جامع وای  در یک تقسیم  ). 45
هاي جمعی چاپی را شامل کتاب، مجله، روزنامـه        ، و رسانه  10و تصویري  9، الکترونیکی 8چاپی

11هاي الکترونیکی را شامل تلویزیون، رادیو و ضبط صوت صـدا و اخیـراً فـضاي وب      و رسانه 

وایـوین،  (باشـد   مـی 12یلمجمعی تصویري نیز شـامل صـنعت فـ         يهمچنین رسانه  داند؛می
2002 :5.(

1 mass media
2 Slow media
3 fast media
4 Luhan
5 cool
6 hot
7 Vivian
8 print
9 Electronic
10 photographic
11 web
12 movie
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هـاي جمعـی   بنـدي وایـوین رسـانه    نماید، آن است که با توجه به تقسیم       آنچه مهم می  
مخاطبـان را دگرگـون سـازند و    1توانند مبناي خودشناسیهاي الکترونیکی می خاصه رسانه 

هـا بـا    نهبه عبارتی رسا  . گیري داشته باشند  سازي و مدیریت ادراکات تأثیر چشم     در ذهنیت 
تواننـد بـه    ها یا مفاهیمی را مـی     انگاره 3الذهنیو تعامل بین   2گیري از حالت همبستگی   بهره

شـنیداري سـه نـوع    ـ هـاي دیـداري  معتقـد اسـت کـه رسـانه    4کالپر.مخاطب القاء کنند
کننـد کـه عبارتنـد از تغییـر      توانند در ذهنیت مخاطبان ایجـاد مـی       دگرگونی اساسی را می   

پـس   ).63: 1384امینـی، (یک وضـعیت مـشخص و تغییـر وضـع موجـود            عقیده، تقویت 
توانند نـسبت  هاي جمعی از طریق فرآیندهاي مداخله در ساختار آگاهی مخاطبان می   رسانه

اي خـاص مبـادرت ورزنـد و یـا بلعکـس در             ها در راستاي مقوله   به همسویی یا همنوایی آن    
.اقدام نمایندواگرایی و ایجاد ذهنیت دوگانه نسبت به واقعیت 

هاي جمعی از طریـق کمـک بـه         رسانه«: نویسدنیز در کتاب مسایل جهانی می      5کارتز
لی، عـادات فکـري مـردم را تـشکیل        هاي ملی و مح   سازي فرهنگ ها و شالوده  تعیین اولویت 

ها، نقاط زیادي از    رسد که این وسایل به خصوص بخش الکترونیکی آن        زمانی می . دهندمی
سـازي مردمـان و نیـز    هـا و همگـن  هـا در جهـت رفـع تفـاوت        گیرد و آن  می جهان را در بر   

نظر از وضع جغرافیایی و وسعت محلی عمـل خواهـد   سازي وضع فرهنگ آنان، صرف  یکسان
وشـنی  بدرستی آنچه در پی انقالب ارتباطات حاصل آمد، گواه ر          ).15:1385دانش،(»کرد

جمعـی اسـت کـه فـارغ از         وسـائل ارتبـاط   سازي فرهنگی از رهگـذر      بر تشدید روند یکسان   
.دهدمرزهاي جغرافیایی، ژرفاي ذهن جهانیان را تحت تأثیر قرار می

مدل مفهومی تحقیق:1نمودار 

1 self-understanding
2 solidarity
3 intersubjective interaction
4 Clapper
5 Cuartz

پذیري جوانانمسئولیتهاي جمعیهرسان
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مدل تجربی تحقیق:2نمودار 

پژوهشهايهفرضی
پذیري جوانـان ارتبـاط وجـود       هاي چاپی و مسئولیت   رسد که بین رسانه   به نظر می   -1

.دارد
پـذیري جوانـان ارتبـاط      هاي الکترونیکی و مسئولیت   رسد که بین رسانه   به نظر می   -2

.وجود دارد
پذیري جوانـان   هاي فردي پاسخگویان و مسئولیت    رسد که بین خصیصه   به نظر می   -3

.رابطه وجود دارد

پژوهششناسیروش
اسـتفاده   2و در انجـام آن از روش پیمـایش        1کمی رویکرد مورد استفاده در این مقاله،     

آمـاري   يجامعـه . انجام گرفته اسـت    3آوري اطالعات از طریق پرسشنامه    جمع .شده است 
يهاي آمـاري دبیرخانـه    بنديبر اساس تقسیم   .جوانان شهر کرمانشاه است    يمورد مطالعه 

و این تعریف براي کارهـاي       گیرندساله قرار می   24تا   15گروه سنی    ملل متحد، جوانان در   
جـوان در    يبا این حال معناي کلمه     .گیردآماري سازمان ملل متحد مورد استفاده قرار می       

جوامع گوناگون متفاوت است و در بسیاري از جوامع در حال توسعه تـصورات و تعـاریف از                  
و هـر کـشوري تعریـف خـاص خـود را از جوانـان دارد          .رسدسال می  24جوان به بیش از     

برخـی کـشورها ماننـد مالـدیو و         . سنی آنها نیز از تنوع زیادي برخـوردار اسـت          يمحدوده
سـالگی ماننـد مـالزي قـرار     40سـالگی و برخـی تـا       35سنگاپور جوانان را تا گـروه سـنی         

تعاریف ارائه شده از جوان دائماً در حال تغییر         ). 12: 1384سازمان ملی جوانان،  (دهندمی
.فرهنگی استـشرایط متغیر سیاسی، اقتصادي و اجتماعیو متأثر از

جمعیت کـل جوانـان در شـهر کرمانـشاه           1389بر اساس آخرین آمار رسمی در سال        
.باشدنفر می360450برابر 

1 quantitative
2 survey
3 questionnaire

هاي الکترونیکیرسانه

پذیري جوانانمسئولیت

هاي چاپیرسانه
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گیري نـان لـین اسـتفاده شـده اسـت           م نمونه، از جدول نمونه    حجبدست آوردن    براي
درصـد،   5اب نمونه در سطح خطاي کمتر از        و جهت باالرفتن دقت در انتخ      ؛)1974،  1لین(

450به خاطر باال بردن پایایی ابزار تحقیق        . نفر در نظر گرفته شده است      400حجم نمونه   
گیري تصادفی ساده استفاده بـه      جهت انتخاب نمونه بر اساس نمونه     . نفر در نظر گرفته شد    

. عمل آمد
:رت ذیل عمل شدپذیري به صوهاي جمعی و مسئولیتبراي سنجش رسانه

باشـد هاي مردم مـی   انتقال پیام، معلومات و اطالعات به توده       يرسانه عبارت از وسیله   
هـاي  به طور کلی منظور آن دسته وسایل ارتبـاطی اسـت کـه در تمـدن                ).1385اساس،  (

اند و ویژگی اصلی آنها قدرت و توانایی زیاد و شعاع عمـل     جدید بوجود آمده و مورد استفاده     
هـاي  هـاي چـاپی و رسـانه      هاي جمعی به دو نوع رسانه     در این پژوهش، رسانه    .استوسیع  

هاي جمعی از مقیـاس ویمـر و        در این مقاله براي سنجش رسانه     . الکترونیکی تقسیم شدند  
هـاي الکترونیکـی و     رسـانه (هـاي جمعـی در دو بعـد       دومینیک در کتاب تحقیق در رسـانه      

الزم بـه یـادآوري    ). 1386:579ویمر و دومینیک،    (استفاده شده است  ) هاي چاپی ¬رسانه
هـا و میـزان اسـتفاده از آنهـا از     الت مندرج در پرسشنامه براي سنجش رسـانه است که سؤا 

.باشندمطالعات انجام شده در داخل و خارج اخذ شده است و داراي اعتبار و روایی می
ناکامورا و همکارانش    پذیري نیز از مقیاس   جهت سنجش متغیر وابسته یعنی مسئولیت     

بـر   هـایی گویهمقیاس با استفاده از     آنها در این     ).2006و همکاران،    2ناکامورا(استفاده شد   
هایی جهت سنجش مسئولیت اجتماعی لیکرت به طراحی پرسشايطیف پنج درجهاساس

ن مقیـاس   اسـتفاده از ایـ     .باشـد اند که داراي اعتبار و روایی قابل قبولی نیز می         اقدام نموده 
بـه ایـن     .رسیدپس از هنجاریابی آن، در سنجش این سازه در این تحقیق مفید به نظر می              

هـاي مناسـب انتخـاب    معنا که پس از تغییرات و سازگار نمودن آنها با وضعیت ایران، گویـه  
. شدند

هـاي جمعـی    و رسـانه   پذیريمسئولیتدر پژوهش حاضر از روایی صوري براي مفهوم         
استفاده بـه عمـل آمـده    آوردن پایایی آن از آلفاکرونباخ و براي به دست   است  استفاده شده   

جهـت   .باشـد می 71/0گویه برابر    21پذیري با   آلفاي کرونباخ طیف براي مسئولیت     .است
اساس تحقیقات انجام شده بر(هاي مربوطههاي طیفاعتبار صوري نیز پس از طراحی گویه      

اظهـارنظر ایـن    . اساتید و کارشناسان دانشگاه قـرار گرفـت       در اختیار   ) هاي نظري و دیدگاه 
هاي مناسـب بـراي     هاي هر طیف، در نهایت به گزینش گویه       افراد در راستاي سنجش گویه    

. هر طیف منجر شد

1 Lin
2 Nakamura
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پژوهشها و نتایجیافته
جوان در شـهر     400هایی است که توسط     هاي تحقیق حاصل استخراج پرسشنامه    داده

هاي پژوهش حاضر قرار گرفته است      یده و اساس تجزیه و تحلیل یافته      کرمانشاه تکمیل گرد  
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار         1افزار آماري بـراي علـوم اجتمـاعی       که با استفاده از بسته نرم     

هاي آمار توصیفی و استنباطی صورت      شاخص يها به وسیله  تجزیه و تحلیل داده    .اندگرفته
.گرفته است

. درصـد دختـر بودنـد      35درصـد از پاسـخگویان پـسر و          65ي،  آمـار  ياز تعداد نمونه  
بـاال، پـایین و متوسـط        يطبقـه  3شاخص دیگر ماهیت طبقاتی پاسخگویان اسـت کـه در           

میـانی جامعـه     يبـه طبقـه    درصـد  3/78بیشترین تعداد پاسخگویان یعنی    .تفکیک شدند 
رصـد آنهـا در   د% 63دهـد  شاخص توصیفی دیگر محل سکونت است که نـشان مـی     .بودند

.ها در نواحی روستایی بودندآن% 40نواحی شهري و کمتر از 
پاسخگویان بـراي متغیرهـایی چـون        يوضعیت میانگین نمره   يدهندهنشان 1جدول

شـاخص اول    .باشـد مـی  هـاي الکترونیکـی   هـاي چـاپی و رسـانه      پـذیري، رسـانه   مسئولیت
بـراي افـراد مـورد    پـذیري ولیتمـسئ يدهد که میـانگین نمـره  ان میهاي جدول نش  ¬داده

در حـد بـاالیی     ) 55تا   11(نمره ياین نمره در مقایسه با دامنه     . است 48/50مطالعه برابر   
شـاخص بعـدي در ایـن    .اسـت  جوانـان در میـان     پذیري باال مسئولیتاست و بیانگر وجود     

11/21ابـر   آن براي افراد مورد مطالعـه بر       ياست که میانگین نمره    هاي چاپی رسانهجدول  
است و بیـانگر ایـن   پایینیدر حد ) 50تا 10(نمرهياست که این نمره در مقایسه با دامنه    

شـاخص دیگـر    .بـوده اسـت    هـاي چـاپی پـایین     اسـتفاده از رسـانه    مطلب است که میزان     
آن براي افراد مـورد مطالعـه برابـر     يمیانگین نمره  .دهدرا نشان می   هاي الکترونیکی رسانه

.اسـت بـاالیی در حد نسبتاً ) 35تا 7(نمرهياست که این نمره در مقایسه با دامنه        27/20
هـاي الکترونیکـی در میـان       میزان استفاده از رسانه   این شاخص بیانگر این واقعیت است که        

.باشدجوانان باال می

متغیرهاي تحقیقتوزیع نسبی :1جدول 
انحراف معیارمیانگینفراوانیمتغیر

40048/5088/9پذیريولیتمسئ
40011/2186/3هاي چاپیرسانه

40027/4155/4هاي الکترونیکیرسانه

1 statiscal package for social science
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هـا را نـشان   حسب استفاده از انواع رسانهآزمون توزیع فراوانی پاسخگویان بر    2جدول  
پاسخگویان از تلویزیـون بعنـوان       7/73با توجه به آمارهاي موجود در این جدول،         . دهدمی

این در حالی است که کمتـرین میـزان اسـتفاده از             .کنندنبع کسب اطالعات استفاده می    م
. باشددرصد می23/15ها و بروشورها با اعالمیه

هاتوزیع درصد فراوانی استفاده از نوع رسانه:2جدول 
درصد فراوانیفراوانینوع رسانهها¬ابعاد رسانه

1893/45کتاب
25865نامه و مجلهروز هاي چاپیرسانه
6523/15اه و بروشورهاعالمی

2917/71اینترنت
3003/73تلویزیون

1713/43رادیو
683/28ماهواره
2443/63موبایل

هاي الکترونیکیرسانه

541/44گفت و شنود

ا نـشان  ها راستفاده از رسانه يانگیزهنوع   پاسخگویان بر حسب  توزیع فراوانی    3جدول  
17/0ها، موبایـل بـا      در این جدول از میان انواع رسانه       با توجه به آمارهاي موجود    . دهدمی

این در حـالی     .بیشترین میزان استفاده جهت سرگرمی در میان پاسخگویان را داشته است          
. کمترین میزان سرگرمی پاسخگویان را به خود اختصاص داده است          04/0است که رادیو با     

اي امکانات سـرگرمی  باشد و داراي است که به طور تمام وقت در دسترس می      وسیلهموبایل  
بـراي  . زیادي جهت سرگرمی داشـته باشـد    يلذا طبیعی است که استفاده     باشد؛زیادي می 

بیشترین درصد فراوانی را به خـود اختـصاص داده   18/27آگاهی از مسائل روز، تلویزیون با   
درصد را از   55/6براي آگاهی از مسائل روز کمترین استفاده        است، در حالی که پاسخگویان      

شود که تلویزیون به دلیل حجم وسـیع      در تحلیل این نتیجه استنباط می     . اندموبایل داشته 
ها و اخبار، بیشترین استفاده را براي آگـاهی از مـسائل روز بـه خـود            اطالعات و تنوع برنامه   

درصد جهت رفـع خـستگی از کـار بیـشترین            55/19همچنین تلویزیون با     ؛اختصاص دهد 
هـا  درصـد کمتـر از دیگـر رسـانه         51/6قابل ذکر است که کتاب با       .  استفاده را داشته است   

ها بهتـر مـی توانـد نیـاز         تلویزیون به دلیل فراگیري و تنوع برنامه      . مورد استفاده بوده است   
18/30تلویزیـون بـا   همچنـین در مـورد مـسائل ورزشـی،        ؛سالیق مختلف را برآورده سازد    

در حـالی کـه   سخگویان به خود اختصاص داده اسـت؛  درصد بیشترین مخاطب را از میان پا     
رسـد کـه    به نظـر مـی     .درصد کمترین استفاده را در این مورد داشته است         60/2موبایل با   
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يدهـد و امکـان مـشاهده     تلویزیون به دلیل اینکه اکثـر مـسابقات ورزشـی را پوشـش مـی              
باحـث ورزشـی    اي است که در م    ترین رسانه سازد، پرمخاطب ابقات را فراهم می   مستقیم مس 

بیـشترین درصـد     75/20در یادگیري مطالب علمی کتـاب بـا          .گیردمورد استفاده قرار می   
18/5فراوانی را به خود اختصاص داده است، این در حالی اسـت کـه مـاهواره و موبایـل بـا          

.اندرد داشتهاستفاده را در این مودرصد کمترین 

هااستفاده از رسانهيتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع رسانه و انگیزه:3جدول 
استفاده از يانگیزه

گفت و موبایلاینترنتماهوارهتلویزیونرادیوهارسانه
روزنامه وکتابشنود

مجله
جمع 

کل
%04/016/014/014/017/013/007/015/0100گرمیسر

%11/1427/1850/850/1555/659/1556/992/11100اهی از مسائل روزآگ
%57/655/1914/1488/1044/1803/1351/688/10100رفع خستگی از کار

%70/1918/3027/515/1360/288/721/982/11100مباحث ورزشی
%17/945/1618/545/1618/545/1675/2037/10100یادگیري مطالب علمی

جوانـان   يریپذتیمسئولضریب همبستگی پیرسون بین خصوصیات فردي و         4جدول  
دهــد کـه بــین سـن و جنــسیت جوانـان بــا میــزان    نتــایج نـشان مــی . دهـد را نـشان مــی 

اما بین تحصیالت و محـل سـکونت بـا          ؛ها ارتباط معناداري وجود ندارد    آنيریپذتیمسئول
.داردا ارتباط معناداري وجودآنهيریپذتیمسئولمیزان 

ي جوانانریپذتیمسئولضریب همبستگی پیرسون بین خصوصیات فردي و :4جدول 
داريسطح معنیضریب همبستگیانحراف معیارمیانگیننام متغیر

57/2513/7022/085/0سن
21/2323/6028/052/0جنسیت
19/2410/9021/0015/0تحصیالت

12/1916/8020/0012/0محل سکونت

ي ریپـذ تیمـسئول ی و میـزان     چاپ يهارسانهضریب همبستگی پیرسون بین      5جدول  
دهد که بین دو متغیر مـذکور  نتایج حاصل از این جدول نشان می    .  دهدرا نشان می   جوانان
شـود کـه بـا افـزایش میـزان اسـتفاده از             مستقیم و مثبتی وجود دارد استدالل می       يرابطه
با توجه به   .پذیري آنها بیشتر خواهد شد    ی در میان جوانان، میزان مسئولیت     چاپ يهارسانه

درصد معنـادار بـوده و قابـل پـذیرش و            95مذکور در سطح حداقل      ينتایج جدول، فرضیه  
.باشدآماري میيتعمیم به جامعه
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ي جوانانریپذتیو مسئولیچاپيهاضریب همبستگی پیرسون بین رسانه:5جدول 
داريسطح معنیضریب همبستگیانحراف معیارمیانگینام متغیرن

97/2514/543/0009/0هاي چاپیرسانه

ــدول  ــین   6ج ــون ب ــستگی پیرس ــریب همب ــانهض ــارس ــزان      يه ــی و می الکترونیک
دهد که بـین  نتایج حاصل از این جدول نشان می. دهدرا نشان می   ي جوانان ریپذتیمسئول

شود که با افزایش میزان     مستقیم و مثبتی وجود دارد استدالل می       يرابطه دو متغیر مذکور  
پذیري آنها بیشتر خواهد  الکترونیکی در میان جوانان، میزان مسئولیت     يهارسانهاستفاده از   

درصـد معنـادار بـوده و       95مذکور در سطح حداقل      يبا توجه به نتایج جدول، فرضیه     . شد
.باشدآماري میيعهقابل پذیرش و تعمیم به جام

ي جوانانریپذتیو مسئولیکیالکترونيهاضریب همبستگی پیرسون بین رسانه:6جدول 
داريسطح معنیضریب همبستگیانحراف معیارمیانگیننام متغیر

18/2219/327/0026/0هاي الکترونیکیرسانه

تحلیل رگرسیون 
اسـتفاده   1گـام بـه گـام      يمتغیره به شیوه  رگرسیون چند    يحاضر از آماره   يدر مقاله 

یین متغیر وابسته در این روش متغیرهاي مختلف به ترتیب میزان اهمیت در تب  . شده است 
عناصر متغیرهاي مستقل درون معادله براي تبیـین متغیـر           7جدول   .شوندوارد معادله می  

اي و مـستقل   نـه ر اینجـا کـل متغیرهـاي مـستقل زمی         د. دهدنشان می پذیري را   مسئولیت
هاي الکترونیکی با مقدارمتغیر رسانه4گام به گام وارد معادله شدند و        ياي به شیوه  واسطه

)25/0=Beta (  داري  و ضریب معنی)000/0=Sig.T ( هاي چـاپی بـا     اول، رسانه  يدر مرحله
دوم، تحـصیالت بـا      يدر مرحله ) Sig.T=000/0(داريو ضریب معنی  ) Beta=15/0(مقدار

ســوم و محــل يدر مرحلــه) Sig.T=001/0(داري و ضــریب معنــی) Beta=17/0(دارمقــ
چهارم به يدر مرحله) Sig.T=022/0(داري و ضریب معنی) Beta=11/0(سکونت با مقدار  

انـد و  رگرسیونی شده ياند، وارد معادله  ترتیب میزان اهمیتی در تبیین متغیر وابسته داشته       
درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین و توضیح         63/0اند  ستهمتغیر توان  4در مجموع این    

). 2R=63/0(کنند

1 stepwise
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پذیري جوانانبینی مسئولیتعناصرمتغیرهاي مستقل درون معادله براي پیش:7جدول 
R2RمعناداريTمقدار BBetaمتغیرمرحله

57/025/024/4000/039/015/0هاي الکرونیکیرسانه1
40/115/095/4000/045/021/0هاي چاپیرسانه2
69/317/051/3001/049/024/0تحصیالت3
74/311/030/2022/059/031/0محل سکونت4

000/0=sig652/18=F36/13=Constant

گیريبحث و نتیجه
رود کـه   یتکامل و انقالب مـ    تحول،،یرو به دگرگون   ماًدائ،يامانند موجود زنده   جامعه

يحرکت خود را به سمت و سـو        ریاوصاف، مس  نیاز ا  يدانشمندان با برخوردار   يدهیبه عق 
جامعـه اسـت و   ریو تحول از خصائص بارز و انکارناپـذ   یدگرگون.دیمایپیم ییایتکامل و پو  

هـا را  یدگرگـون نیـ اينـه یو زمطیشراوجود دارند که مرتب    یعواملعناصر و    انیم نیدر ا 
عناصـر و    نیدر ا  ییهاتفاوت گرید يجامعه تا جامعه   کیاز   دیشا .سازدیمساعد و فراهم م   

یاجتمـاع  يهایهم رفته، در غالب اوقات عناصر ثابت در دگرگون         ياما رو شود، دهید عوامل
)یجمعـ  يهارسانه(عواملنیاز ا  یکیتالش شده است تا به      این پژوهش   در  .اندثر بوده ؤم

در ریـ گو گـسترش چـشم  تیسر بر آورد و با سرا  نیقرن هفدهم از مغرب زم     یکه در حوال  
يهـا ¬رسـانه  .گرفتـه شـود    یبه بحث و بررس   را فتح کرد،   يادیقلمرو ز نقاط جهان،  ریسا

جـسته اسـت کـه      حال حاضر آن قدر بر     به خصوص در   ،يو نقش آن در جوامع بشر      یجمع
يانقـالب تکنولـوژ  "و "اطالعـات  انفجـار عـصر   "را   کـم یو   ستیـ قـرن ب   ریناگز دانشمندان

و  زانیـ م،جوامـع بـشري   در   یارتبـاط جمعـ    لیوسا يگذارریثأت.انددهینام...و"یاطالعات
يدیو کل  یاساسعمده، اریاز مباحث بس  و اطالعات،  نینو یحدود آن و ارتباط متقابل زندگ     

اطالعات را به يارتباط که مبادله   يبرقراربنابراین   ؛است يامروز یشناختدر مباحث جامعه  
به گر،یخود به همد   يهاضمن انتقال خواسته   توانندیها م آن انسان  يهمراه دارد و در پرتو    

.ستاهابنام رسانهيابزارازمندینابندیدست ياتازهيهاتیواقع
ن از اهمیـت واالیـی   پـذیري جوانـا  هـاي جمعـی در مـسئولیت   از آنجا که نقش رسـانه  

چه زیرا هر  تا این مهم مورد بررسی قرار گیرد؛      باشد، در این نوشتار تالش شد       برخوردار می 
تـر،  پذیري در اجتماع باالتر باشد، آن جامعه به همان اندازه پویاتر، شـاداب            میزان مسئولیت 

. تر خواهد بودتر و عالیتر و پیشرفت و ترقی در آن به مراتب سریعفعال
نتایج این پـژوهش نـشان داد کـه      .در این تحقیق سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت        

.پذیري جوانان ارتباط معناداري وجـود دارد      هاي چاپی و الکترونیکی با مسئولیت     بین رسانه 
يپـذیري جوانـان رابطـه     نین بین میـزان تحـصیالت و محـل سـکونت بـا مـسئولیت              چهم
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يپـذیري آنهـا رابطـه   و جنسیت پاسخگویان با مـسئولیت معناداري وجود دارد اما بین سن  
.معناداري وجود نداشت

ثیر أدهـد کـه متغیـر وابـسته مـستقیماً تحـت تـ             همچنین نتایج رگرسیون نشان مـی     
، تحصیالت  )Beta=15/0(هاي چاپی ، رسانه )Beta=25/0(هاي الکترونیکی   متغیرهاي رسانه 

)17/0=Beta (    و محل سکونت)11/0=Beta( ر گرفته است و در مجموع این متغیرهـا         ، قرا
.از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند) 2R=63/0(اند مقدارتوانسته

بـا توجـه بـه    به عنوان مثـال ؛این نتایج با مباحث نظري نیز تا حدودي همخوانی دارد      
تواننـد مبنـاي خودشناسـی مخاطبـان را     هـاي الکترونیکـی مـی    بندي وایوین رسـانه   تقسیم

بـه  . گیري داشـته باشـند    سازي و مدیریت ادراکات تأثیر چشم     گون سازند و در ذهنیت    دگر
ها یـا مفـاهیمی     الذهنی انگاره و تعامل بین  گیري از حالت همبستگی     ها با بهره  عبارتی رسانه 

ـ هـاي دیـداري  کالپر معتقد است کـه رسـانه  همچنین ؛توانند به مخاطب القاء کنندرا می
کننـد کـه    مـی توانند در ذهنیت مخاطبان ایجـاد     رگونی اساسی را می   شنیداري سه نوع دگ   

: 1384امینـی، (عبارتند از تغییر عقیده، تقویت یک وضعیت مشخص و تغییر وضع موجود           
63.(

یک نگاه گـذرا  درتر از آن است که وسیعجوانان پذیري لیتئواگر چه آثار و تبعات مس   
:توان تبیین نمودترین آنها را بدین شرح میمها پرداخت لیکن برخی از مهبتوان به آن

شود که فرد بتوانـد در     احساس خودبسندگی زمانی تأمین می     :تقویت حس کفایت   -1
گاهانـه  آلیت  ئوعمل لیاقت ذاتی خویش را به ظهور برساند و این امـر از طریـق قبـول مـس                  

.پذیر استامکان
کـه بـراي آن      سـند شناقدر مـی  زندگی را آنان    معموالً :حس قدرشناسی از زندگی    -2

.اندلیت به زندگیشان رشد و بالندگی بخشیدهئوتالش کرده و با زحمت و رنج و قبول مس
اي عـالوه بـر   هلیت و وظیفئوانجام هر مس :هاي بزرگ لیتئوآمادگی براي ایفاي مس    -3

اي قبـول   افزاید و آنها را بر    احساس رضایت درونی ناشی از آن بر اعتماد به نفس جوانان می           
.سازدتر مطمئن میتر و گستردههاي عظیملیتئومس

ل تأمل است   بپذیري جوانان از دو منظور قا     لیتئومس :بهبود روند نوسازي و توسعه     -4
شود و دیگـري از لحـاظ       شخصیت خود آنان می    يیکی از لحاظ فردي و نتایجی که متوجه       

از هـر   دوران سازندگی بیش   درما   يشود جامعه جامعه می  ياجتماعی و نتایجی که متوجه    
هـا و  پذیري نسل جوان بـراي قبـول نقـش   لیتئوشناسی و مس زمان نیازمند احساس وظیفه   

.ی استستأثیرهاي اسا
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و راهکارها شنهادهایپ
هاي مناسب به فرزندان    لیتسئونان در تفویض م   آيآگاه نمودن والدین به وظیفه    -1

.یاز آغاز کودک
مـدارس بـه منظـور تکـوین         يهـاي فـوق برنامـه     ت فعالیت تقویت جایگاه و منزل   -2

.احساس رشد و بالندگی
هـاي درون مدرسـه در    لیتئوشنا نمودن مربیـان و معلمـان بـا نقـشی کـه مـس              آ-3

.سازندگی جامعه دارد
هـا  تفهیم این واقعیت به نسل جوان که لیاقـت آنـان بـیش از کـالم در عمـل آن             -4

.یابدتجلی می
.پذیريلیتئوآثار ارزشمند فردي و اجتماعی مسيهجوان در زمینتوجیه نسل-5
هاي لیتئوارتباط میان ایفاي مس يهاي منطقی و اصولی در زمینه     تحلیل يارائه- 6

.هاي گستردهتلیئومحدود و مس
ارتبــاط میـــان يهــاي منطقــی و روانــشناختی در زمینــه    تحلیــل يارائــه -7

.رشد اعتماد به نفسو پذیريلیتئومس
سـتاي  الیت شخـصی و خـانوادگی در ر  ئوجوانـان بـه منظـور قبـول مـس       ترغیب-8

.هاي اجتماعیلیتئودستیابی به تجربیات قابل قبول براي مس
افزایی عمومی و گسترش اطالعات کلی زندگی بـه         ترغیب جوانان در جهت دانش    -9

.آمیز آنهالیت و ایفاي موفقیتئومسيمنظور پذیرش آگاهانه
اخته و بزرگان اندیـشه و تفکـر بـه منظـور تحـریص              هاي خود س  انتشار شخصیت -10

.جوانان براي کوشش آگاهانه و تفکر خالق
تعالی ها در همه حال در محضر خداي تبارك و        توجه دادن به نسل جوان که آن      -11

رشـد  سـت ایـن امـر بـر     ا هـا لیتی را که بپذیرند پروردگار نـاظر آن       ئوگونه مس هستند و هر  
.افزایدمیشانهایلیتئول و انجام مسوجدان اخالقی جوانان در قبو
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:فهرست منابع
، نوجوانی، جوانی، میانسالی و     2روانشناسی رشد    .)1380(احمدي، حسن و جمهري، فرهاد      

.انتشارات پردیس: پیري، تهران
هاي جمعی درجهت آگاهی افکار عامه، برگرفته از سـایت         نقش رسانه  .)1358(اساس، زاهد   

http://www.azmoone-melli.com/content.php?number=3292.
.انتشارات ساسان: هاي آموزشی، شیرازرسانه. )1377(امیرتیموري، محمدحسن 

يشـماره عملیاتی روانـی،   ي، فصلنامه "ها و عملیات روانی   ¬رسانه".)1384(امینی، آرمین   
6.

اجتماعی  تیسئولو اجتماعی مرتبط با م     يعوامل اقتصاد  یبررس .)1387(ههیوج ان،یجالئ
دانـشکده   ،یشناسـ ارشـد جامعـه    یکارشناسـ  ينامهانیمورد مطالعه شهر مشهد، پا    : جوانان

.رازیدانشگاه ش،علوم اجتماعی
: حـسین حـسینی، تهـران      يتبلیغات و جنگ روانی، ترجمه     .)1377(جمعی از نویسندگان    

).چاپ ابالغ(علوم دفاعیيپژوهشکده
.نشر فیروزه: نی ارتباطات جمعی، تهرانمبا.)1382(دادگران، محمد 
ي، ماهنامـه "هاي جمعـی در تحـوالت اجتمـاعی   ¬نقش رسانه". )1385(دانش، سید ضیا    

.، کابل5و4يامین، شماره
.انتشارات اطالعات: شناسی ارتباطات، تهرانجامعه.)1383(ساروخانی، محمدباقر

: تهـران  ،عیت خـانواده و جوانـان     المللـی وضـ   گـزارش بـین   ). 1384(سازمان ملـی جوانـان      
.ملی مطالعات جوانانيپژوهشکده

ـ ریـزي درسـی کنـونی   پذیري اجتمـاعی در برنامـه  مسئولیت.)1379(نژاد، مهدي سبحانی
دانـشگاه تربیـت    : تهـران  دکتـري،  ينامـه پایـان  ،ابتدایی ایران و طرحی براي آینده      يدوره

. مدرس
: پرورشـی، روانـشناسی یـادگیري و آمـوزش، تهـران           روانـشناسی  ).1380(اکبر  سیف، علی 

.انتشارات آگاه
.آگاهانتشارات:تهران،یپرورشیروانشناس.)1375(ــــــــــــــــ 
.نشر نی: بنیادهاي علم سیاست، تهران).1378(عالم، عبدالرحمن

هاي نهنقش رسا  ).1388(فر  زاده و نجات محمدي   عطارزاده، مجتبی و سید جواد امام جمعه      
علوم انسانی و    يدانشکده يدهی فرهنگ سیاسی دانشجویان، تبریز، نشریه     جمعی در جهت  
.25ياجتماعی، شماره
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پـذیري اجتمـاعی در نوجوانـان و نقـش آن در            رشد مسئولیت  .)1373(فتحی آذر، اسکندر    
وزش وزارت آمـ  : تهران زیوم جایگاه تربیت نوجوان و جوان،     مجموعه مقاالت سمپو   ،یادگیري

.و پرورش، معاونت پرورشی
هـاي جمعـی و نقـش آنهـا در تحکـیم و یـا تـضعیف                 رسـانه ").1384(اهللامریجی، شـمس  

.91يمعرفت، شمارهي، مجله"هاارزش
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