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 چکیده

محور است. گی توسعهپذیری شهروندان در سبک زند موضوع این مطالعه، نقش دانش و مسئولیت

ترین ابزارهای تسلط بر جوامع و مدیریت افکار عمومی تبدیل  امروزه دانش و آگاهی به یکی از مهم

ترین  حال یکی از مهم ها ودرعین شده است. دانش شهروندی در همه جهات، یکی از دانش

هروندان را پذیری ش توان سطح دانش شهروندی و مسئولیت وسیله آن می هایی است که به دانش

ای که سبک زندگی توسعه محور نهادینه وفراگیر شود. هدف پژوهش نیز تعیین  گونه افزایش داد؛ به

پذیری در سبک زندگی توسعه محور و ارائه راهکار تقویت  میزان تأثیر دانش شهروندی و مسئولیت

ی است. آن است. روش تحقیق برحسب هدف کاربردی، ازنظر ماهیت توصیفی و از نوع همبستگ

پذیری و ایجاد سبک  سؤال اصلی تحقیق این است که دانش شهروندان چه تأثیری در مسئولیت

توان آن را شناخت؟ در این زمینه سه سؤال فرعی و سه  زندگی توسعه محور دارد و چگونه می

از های دقیق و راهگشا  فرضیه متناسب آن تبیین گردیده و بدان پاسخ داده است.برای استخراج یافته

وتحلیل کمی و کیفی  ها مورد تجزیه ابزار پرسشنامه در سطح شهروندان تهرانی استفاده شده و داده

پذیری  دهندگان بر تأثیر اساسی دانش و مسئولیتقرار گرفته است.درنتیجه اکثریت قاطع پاسخ

 گیری سبک زندگی توسعه محور تأکید دارند. شهروندان در شکل
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 مقدمه و بیان مسئله. 1

شهرنشینی و شهروندی در یونان باستان و قبل از میالد مسیح )ع( واقعیتی تأثیرگذار در 

گذاری و مدیریت بوده است.  شده و همواره محل بحث قانون تحوالت کشور محسوب می

ت. در اندیشه وی در مورد شهروندی چند نکته اساسی آغازگر طرح مفهوم شهروندی ارسطوس

های حکومتی ازجمله؛ وجود قوانینی برای حمایت از تهدیدات داخلی و خارجی، وجود نظام

ها و هنجارهای رفتاری افراد حائز اهمیت است)شیانی،  برای تضمین این قوانین و ارزش

انجام وظایف مدنی و خودداری از  (. سقراط از اندیشمندان دوران پیشامدرن بود که22: 1331

شدند عنوان شهروند آتن محسوب می نقض مقررات جامعه، دو ویژگی عمده زندگی او به

از فالسفه قرن چهارم میالدی است. او معتقد بود که انسان  1(. آگوستین121: 1331)زارع، 

توجه خاصی شهروند دو شهر است؛ شهر محل تولد و شهر خدا. حاکمان نسبت به شهرنشینان 

 اند. داشته و مقررات گوناگونی برای مدیریت افکار و کنترل رفتار آنان وضع کرده

، درایران باستان ودرزمان کوروش هخامنشی، 2نخستین اعالمیه حقوق بشردرجهان

دار و اسیرآزاری را ممنوع اعالم کرده وبه  صادرشده است. کوروش دراین منشور، برده

 های متبوعشان، دستورداده است. ردگان به سرزمینبازگرداندن همه اسیران وب

شهرت « دادنامه داریوش»درعصر داریوش هخامنشی نیز شاهد یک قانون جامع هستیم که به 

خواهی را مطرح کرد و ازدادرسان ویژه مسائل دشوار حقوقی  یافته است، وی دادگری و عدالت

ی برهمین دادنامه است. اوقانون جست. سلسله مقررات آیین زردشت )وندیداد( مبتن یاری می

های مذهبی، تدوین کرده بود و  اساسی کشور را برمبنای بردباری دینی و رعایت حقوق اقلیت

ها، قوانین ومقررات ملل مغلوب را تاجایی که به کیان  درنگارش این قانون، آداب، رسوم، سنت

ن معنا نیست که تمامی حقوق زد، لحاظ کرده بود. این البته بدی امپراتوری هخامنشی لطمه نمی

 شده بلکه توجه به حقوق و منافع و مسائل شهروندی همواره موردنظر بوده است. بشر تأمین

                                                           
1
.Saint Augustinus 

های  ز پژوهشمرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی )مرک :تهران .(، فرمان کوروش بزرگ1331(ارفعی، عبدالمجید. 2

 ایرانی و اسالمی(.
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پس ازورود اسالم به ایران بیش ازگذشته به حقوق بشرتوجه شد ونظامی مبتنی برتساوی 

ی مالک برتری ریزی شد. دراین نظام هرگونه فاصله طبقاتی نفی شد و تقو ها، پایه حقوق انسان

وسفید،  ها شد؛ بنابراین درحقوق اسالمی، همه افراد، اعم از زن ومرد، پیروجوان، سیاه انسان

انا خلقنا کم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل »دارای حقوق یکسان هستند. آیه شریفه 

افعه مسؤولیت عوامل ر« رفع القلم»درحقوق اسالمی، حدیث «.لتعارفوا ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم

 ( موردتوجه قرارگرفته است.…کیفری)خواب، مستی، صغر، جنون،اجبارو

های نوخواهی و نوگرایی در  در ایران عصر قاجاریه براثر آشنایی با غرب و رشد اندیشه

ی ایران با مفاهیم و  های مختلف )سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ...( جامعه حوزه

که ازجمله مفاهیم جدید حقوقی بود. یکی از مفاهیم حقوقی که مضامین نوینی مواجه شد 

خورد مفاهیم مربوط به حقوق شهروندی  هایی از آن دردوره قاجاریه به چشم می ها و نشانه رگه

دهد، گفتمان روشنفکری  گران و نوخواهان دوره قاجار نشان میاست. بررسی آثار اندیشه

ی برای طرح مفهوم نوپای حقوق شهروندی در آن گرایی بستر مناسب لیبرال و گفتمان ملی

 روزگار بوده است.

واسطه تکیه بر خارج  در دوره پهلوی مشکالت حقوق شهروندی افزایش پیدا کرد. شاه به 

شناختند.  چندان به مردم اعتنا نداشت. اصالً آنان چیزی به نام شهروندی را به رسمیت نمی

شدند. با مظاهر دینی، فرهنگ و آداب سنتی مردم مخالفین و منتقدین با شدت تمام سرکوب 

شدت مبارزه کردند. حقوق  مانند هویت ملی، پوشش زنان و حضور مردم در اماکن مذهبی به

شهروندی در قاموس رژیم هیچ جایگاهی نداشت. کشور از استقالل محروم بود و چند بار 

از سرزمین ایران تجزیه  های مختلفی های خارجی اشغال گردید و درنهایت بخش توسط ارتش

شد. درواقع دولتمردان رژیم پهلوی نه به اسالم، نه به فرهنگ ملی و نه حتی به فرهنگ غربی 

های  گونه امور را نداشتند و تنها تابع سرویس طور کامل عمل نکردند، چون اصالً سواد این به

کشور به دست  جاسوسی خارجی بوده تا نمادهای مذهبی و ملی را از بین ببرند و ثروت

 های غربی بیفتد. دولت
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در جمهوری اسالمی ایران نیز، انقالب اسالمی در گفتمان امام خمینی )ره( بر پایه 

گرفته و بر همین اساس هم به پیروزی رسیده  مشارکت و حمایت مردم، اعم از زن و مرد شکل

این اهتمام تا جایی شود.  است. بیشترین اهتمام به مشارکت مردم در جمهوری اسالمی دیده می

توسعه یافته است که رهبرانقالب، خود را خادم مردم دانسته و بر حقوق، منافع و احترام به 

همه افراد ملت اعم از زن و »گوید:  باره می اند. اصل بیستم قانون اساسی دراین مردم تأکید کرده

اقتصادی، اجتماعی  مرد، یکسان درحمایت قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی، سیاسی،

همه افراد از حقوق اجتماعی بدون «. وفرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند

 هایی نژادی ومذهبی وقومی وجنسی، برخوردار هستند. درنظرگرفتن تفاوت

پذیری آنان در قبال  مسئله اصلی این است که فرهنگ اسالمی شهروندان ایرانی، مسئولیت

آمیز و تعاون و همیاری ایرانیان زبانزد خاص و  ی همزیستی مسالمتدیگران و پیشینه تاریخ

عام بوده است. شهروندان ایرانی در طول تاریخ همواره دارای سبک زندگی بومی و سطح 

وجود اکنون  باالیی از پیشرفت، قانون مداری و زیست اجتماعی مطلوب بوده است، با این

پذیری  ن و کاهش میزان تأثیر دانش و مسئولیتیافتگی سبک زندگی آنا هایی در توسعه چالش

شود؛ یعنی دانش شهروندی چندان تبدیل به یافتگی مشاهده می شهروندان ایرانی در توسعه

سبک زندگی توسعه محور نشده است. این باید بررسی شود که دانش شهروندی و 

پیشرفت  پذیری شهروندان تا چه میزان در ایجاد سبک زندگی توسعه محور و مسئولیت

 جانبه تأثیرگذار بوده است؟ همه

ضرورتی که نویسنده را به نگارش مقاله ترغیب نموده این است که در مقطع کنونی 

ازپیش مطرح گردیده و فرآیند  های حاکمیتی بیش گانه و دستگاه مباحث شهروندی در قوای سه

ی نخبگان جامعه از سازگذاری و اجرا بدان تمرکز یافته است. عالوه بر آن گفتمان قانون

ای  های مختلف سیاسی و اجتماعی و همچنین پرداختن به آن در فضای رسانه ها و جریان طیف

المللی و  باشد. از طرفی فضاسازی برخی مجامع بین بیش از هر زمانی محل بحث و مجادله می

های خارجی برای اعمال فشار بر جمهوری اسالمی به بهانه نقض حقوق بشر و  رسانه
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دودیت شهروندان باعث پرداختن به این موضوع گردیده است. نکته مهم تأکید اسالم و مح

انقالب اسالمی بر خدمت به شهروندان و تالش برای تأمین حقوق و مطالبات آنان انگیزه 

 پرداختن به موضوع است.

 اهداف و پرسش های تحقیق . 2

 . هدف کلی 2-1

پذیری در سبک  دانش شهروندی و مسئولیتهدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان تأثیر 

زندگی توسعه محور و ارائه راهکارهای تقویت آن و ارائه چارچوب و فرایندی مطلوب برای 

پذیری و بهبود  تحقق سبک زندگی توسعه محور از طریق افزایش دانش شهروندی ومسئولیت

 باشد. سبک زندگی توسعه محور شهروندان مورد نظر می

 یاهداف جزئ . 2-2

 در راستای دستیابی به هدف کلی مذکور، اهداف جزئی زیردنبال خواهد شد:

پذیری وسبک زندگی توسعه  های دانش شهروندی، مسئولیت ـ شناسایی ماهیت و مؤلفه

 محور،

 پذیری شهروندان، وتحلیل میزان و نحوه تأثیرگذاری دانش شهروندی بر مسئولیت  ـ تجزیه

ها بر  پذیری آن أثیرگذاری دانش شهروندان و مسئولیتوتحلیل میزان و نحوه ت ـ تجزیه

 سبک زندگی توسعه محور و

 ـ ارائه راهکار مناسب برای تحقق سبک زندگی توسعه محور.

 سؤاالت تحقیق  .2-3

 . سؤال اصلی1.3.2

پذیری و ایجاد سبک زندگی توسعه محور دارد و  دانش شهروندان چه تأثیری در مسئولیت

 ا شناخت؟توان آن ر چگونه می
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 . سؤاالت فرعی2-3-2

پذیری و سبک زندگی توسعه محور چیست و چگونه  منظور از دانش شهروندی و مسئولیت -

 بخشی نمود؟ توان این آگاهی را ارتقاء و عمق می

توان  پذیری شهروندان دارد و چگونه می دانش شهروندان چه تأثیری در مسئولیت -

 پذیری آنان را افزایش داد؟ مسئولیت

توان این  دانش شهروندان چه تأثیری در تحقق سبک زندگی توسعه محور دارد و چگونه می -

 مهم را سرعت بخشید؟

 پیشینه پژوهش. 3

ی سبک زندگی و امید به زندگی با بهزیستی  رابطه»( در پژوهشی تحت عنوان 1311کشاورز )

یافت که بین  ستبه این نتایج د« وپرورش شهرستان داراب شناختی سالمندان آموزش روان

ی معکوس معنادار وجود دارد؛ همچنین  شناختی سالمندان رابطه سبک زندگی با بهزیستی روان

دار وجود دارد. بین متغیرهای  ی مستقیم معنی شناختی رابطه بین امید به زندگی با بهزیستی روان

ابطه خطی شناختی( ر بین سبک زندگی و امید به زندگی و متغیر مالک )بهزیستی روان پیش

طور معناداری  معناداری در سطح یک درصد وجود دارد و سبک زندگی و امید به زندگی به

 باشد. شناختی می پیش بینی بهزیستی روان قادر به

پذیری در  ی مسئولیت تحلیل ابعاد شناسانه»( تحقیقی تحت عنوان 1313سبحانی نژاد )

پذیری در چهار  ی معرفتی مسئولیت ندسهانجام داد نتایج نشان داد که ه« سبک زندگی اسالمی

محیطی قابل تبیین است و عملیاتی ساختن هریک از  بعد اعتقادی، فردی، اجتماعی و زیست

ها، به نحوی در ساختار زندگی به سبک اسالمی مؤثر هستند و حیات طیبه را برای  مسئولیت

 آورند. ی آن پدید می آدمی در مراتب گسترده

پذیری  ی سبک زندگی و مسئولیت رابطه»ر تحقیقی که تحت عنوان ( د1313نوری ) خواجه

انجام داد،  نشان داد که « ی موردی: نوجوانان دبیرستانی شیراز( فردی و اجتماعی )مطالعه

پذیری فردی در میان دختران بیش از پسرها بود،  پذیری در مدرسه و مسئولیت اگرچه مسئولیت
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پذیری اجتماعی  باشد. بعالوه، مسئولیت یش از دختران میپذیری اجتماعی پسرها ب اما مسئولیت

 .داری با ابعاد مختلف سبک زندگی دارد ی معنی پذیری در مدرسه رابطه و فردی و مسئولیت

ی بین سبک زندگی ارتقاء دهنده  بررسی رابطه»( تحقیقی تحت عنوان 1311یار محمدی )

انجام داد. نتایج « پزشکی کرمانشاهسالمت با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم 

حاصل از این پژوهش بیانگر این بود که دانشجویانی که دارای سبک زندگی ارتقادهنده 

 سالمت باالیی هستند از کیفیت زندگی باالیی نیز برخوردار هست.

های سبک زندگی با سالمت  بررسی رابطه مؤلفه»( در پژوهشی به 1311عسکری )

های تحقیق از طریق پرسشنامه همراه با مصاحبه در بین  پرداخت. داده« سالمندان در شهر یزد

نفر بوده و نتایج  313شده است. حجم نمونه  سال به باالی شهر یزد گردآوری 26سالمندان 

های آن همچنین بین شبکه حمایت اجتماعی، پایگاه  دهد بین سبک زندگی و مؤلفه نشان می

سن، جنسیت و وضعیت تأهل با سالمت عمومی رابطه اقتصادی، امنیت غذایی،  -اجتماعی

 وجود دارد.

بررسی میان احساس مسئولیت فردی و اجتماعی، اعتماد اجتماعی و »( در 1316سروش )

کند که بیش از نیمی از نوجوانان شیرازی  بیان می« رفتارهای دگرخواهانه در میان نوجوانان

پذیری فردی و اجتماعی داشته و در  تمورد مطالعه حداقل در سطح متوسط احساس مسئولی

 اند. حد متوسطی نیز واجد اعتماد اجتماعی بوده

 چارچوب مفهومی پژوهش. 4

 . تعریف مفاهیم4-1

 الف( آگاهی

تواند آینده، حال وگذشته را به  آگاهی یا شعور شناخت بشر هست. بشر از راه آگاهی می

دهی، تبیین، تفسیر  ا فرآیند سازماننظران، آگاهی ر یکدیگر مرتبط نماید. برخی از صاحب

شود. به این اعتبار دانش در مفهوم  جمع آوری می اند که توسط حواس ارتباط اطالعاتی دانسته

ای از اطالعات منظم، تفسیر شده و مرتبطی است که هریک از ما آن  آگاهی عبارت از مجموعه



 303 پذیری شهروندان در سبک زندگی توسعه محور...                                    نقش دانش و مسئولیت

 

 زندگی توسعه محور ... پذیری شهروندان در سبک نقش دانش و مسئولیت
 

و قومی تا الگوهای عملی قرار های سنتی  را دارا هستیم که در طیف وسیعی از باورها و روش

جمعی دخالت دارند  دارند و در تکوین آن عواملی مثل خانواده،دوستان و وسایل ارتباط

 (.5:1335)کیانپور،

 ب( شهروندی

منظور کمک به شناخت بهتر جامعه و  های اجتماعی است که به ترین ایده شهروندی از مهم

وجود آمده است. این مفهوم همانند هر مفهوم  ها و رفتارها به روابط درونی آن و هدایت کنش

های مفهومی، محتوا و معنای خود را آشکار  اجتماعی و درون شبکه -دیگر، در بستر تاریخی

گرفته و برمبنای  های شکل کند. این محتوا ثابت نبوده و در طول زمان و با دگرگونی می

های  شهروندی در بین پدیدهگردد. مفهوم شهروند و  های مختلف دستخوش تغییر می نظریه

های فلسفی،  شناسی از این ویژگی ممتاز برخوردار است که در مکاتب و نظریه مختلف جامعه

سیاسی و حقوقی مورد تفسیر قرارگرفته و ماهیتی تجویزی پیداکرده است. شهروندی شرافت 

کند را  آن عمل میحال، بستر اجتماعی را نیز که فرد در  شناسد، اما درعین فرد را به رسمیت می

 (13-11: 1313دهد.) نیازی و رزاقی مله،  مورد تأکید قرار می

 ج( آگاهی شهروندی

است. دانش شهروندی « دانش وآگاهی شهروندی»ترین ابعاد شهروندی داشتن  یکی ازمهم

شودکه افراد باید بدانند و به کارببرند تا شهروندان مؤثرو  ازعقاید واطالعات بنیادی تشکیل می

(. دانش شهروندی عبارت است ازکسب دانش و 1333سئول باشند )ایزدی وعزیزی شمامی، م

های  پذیری وداشتن آگاهی درزمینة موضوع وجوی دانایی، مشارکت فعال، مسئولیت جست

 (.1313المللی )ساعی ارسی، تاریخی، اجتماعی وفرهنگی درسطح محلی، ملی وبین

 پذیری د( مسئولیت

های مناسب  گیری ی در عرف به معنای توانایی پاسخ دادن مؤثر و تصمیمپذیر ی مسئولیت واژه

گیری مناسب آن است که فرد در  باشد. منظور از تصمیم های مختلف می در شرایط و موقعیت
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رود، دست به انتخابی بزند که  چارچوب هنجارهای اجتماعی و انتظاراتی که معمول از او می

فزایش ایمنی، بهبود موقعیت و آسایش خاطر وی و دیگران سبب ایجاد روابط انسانی مثبت، ا

هایی که باعث تقویت  کند تا به هدف شود. پاسخ مؤثر پاسخی است که فرد را قادر می

(. مسئولیت حالتی که طی آن شخص 1: 1331شوند، دست یابد)مشبکی،  نفس وی می عزت

پذیرد. شرایط  ار میونتایج یک اقدام، فعالیت یا رفت نقش و اثر خود را در عوارض

... را  سالی که قادر است مقررات، آداب، رسوم ومعیارهای اخالقی، اجتماعی،شغلی و فردبزرگ

باشد. یکی  رعایت کند ودرصورت عدم رعایت، عوارض ونتایج نامطلوب آن را نیز پذیرا می

وظایف پذیرد و در جهت انجام  های اجتماعی خود را می های فرد این است که نقش ازویژگی

پذیری یعنی الزام و تعهد درونی از سوی فرد  (. مسئولیت1311کند )ساعتچی،  خود تالش می

 شده است. هایی که بر عهده او گذاشته برای انجام مطلوب همه فعالیت

 و( سبک زندگی

اند که  های مختلف، تعابیر و تعاریف متعددی از سبک زندگی ارائه کرده اندیشمندان در حوزه

شود. در شرح اصطالح سبک زندگی که یکی از  ها اشاره می به تعدادی از آندر ادامه 

ترین کتاب را در سال  مفصل 1ترین معانی در علوم انسانی معاصر است، میشل سوبل مطرح

در این خصوص نگاشت و در آن، پس از ذکر تعاریف گوناگون، به این نکته رسید که  1131

حال پژوهشگران علوم  ح حاصل نشده است؛ امّا درعینهنوز توافقی بر سر مفهوم این اصطال

اند. این ترکیب از دو  ی دانش خویش تعریفی برای آن ارائه نموده مختلف، هر یک در حوزه

روشن است؛ اما در « زندگی»ی  شده است. معنای لغوی واژه تشکیل« زندگی»و « سبک»ی  واژه

ها تعاریف  ی ذکرشده است. در فرهنگنامهها معانی گوناگون نامه در لغت« سبک»ی  تعریف واژه

شده است ازجمله: نوع، روش، سبک چیدن اثاثیه،شکل دادن یا  مختلفی برای این واژه بیان

ای  شده، شیوه طراحی چیزی. کیفیت برتر در ظاهر، طراحی یا رفتار، تطابق با معیار شناخته

زیبایی، ظرافت یا »تماعی، شود؛ خصوصاً دررفتار اج است که برازنده و مناسب پنداشته می

                                                           
1
.Sobel 
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ای که برای فرد،  شیوه و روش انجام چیزی خصوصاً شیوه»، همچنین «سهولت، شیوه یا تکنیک

ی فرد یا  ، اجرا یا انجام اموری که تمایزدهنده«ای، نوعی باشد گروهی از مردم، مکان یا دوره

ی این واژه است )امین گروه یا سطح یا... خاصی باشد ومُد، خصوصاً در پوشیدن از دیگر معان

(. سبک زندگی تجلی مکانیسم روحی، عادات فکری و معرفتی فرد است 1332شایان جهرمی،

 شود. که در مدل و الگوی زندگی او نمایان می

 توسعه ی(

است که در فرهنگ لغت (envelope) به معنای خروج لفاف  Development واژه توسعه

نامه دهخدا(. در سه قرن اخیرِ  شده است )لغت مهدهخدا به معنی فراخی و گسترانیدن ترج

کار رفته است.  تاریخ غرب، سه واژه ترقی، تکامل، و توسعه برای توضیح تحول اجتماعی به

)کوون و « رسد که از تعریف گریزان استبنظر می»توسعه مفهوم بسیار پیچیده است و 

هوم جهانی است که در طی (. بعالوه، بر اساس مکتب پسا ـ توسعه یک مف3:1112شنتون، 

نیم قرن اخیر در دستیابی به اهدافش ناکام مانده و بنابراین بایستی آنرا کنار گذاشت )رهنما 

ای است که هم به (. با این حال، توسعه دارای کاربرد رایجی بوده و واژه1111و باوتری، 

نماید یعنی اشاره می آن فرایند نمایند و هم هدف یا نتیجهفرایندی که جوامع آن را طی می

-فرایند توسعه در جامعه ممکن است به وضعیت یا شرایط توسعه منجر گردد. همچنین، واژه

ای است که نه تنها در کشورهای درحال توسعه بلکه برای هر ملّتی در جهان از اهمیت 

باالیی برخوردار هست. اصطالح توسعه به صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح 

نوسازی، لفاف  است. در قالب نظریه« لفاف»توسعه در لغت به معنای خروج از  اژهشد. و

باید از 1های مربوط به آن است که جوامع برای بهبودسنتی و فرهنگ و ارزش همان جامعه

 این مرحله سنتی خارج شوند.

، آن را جریانی در تعریف توسعه باید بدانیم که اوالً، توسعه را مقوله ارزشی تلقی کنیم. ثانیاً

ثالثاً، به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود توجه داشته باشیم  چند بعدی و پیچیده بدانیم، 

                                                           
1
 Improvement 
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معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که 1(. مایکل تودارو21: 1333)ازکیا، 

ملّی و نیز تسریع  مردم و نهادهای طرز تلقی عامه  مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی،

 (.135: 1322 کن کردن فقر مطلق دانست )تودارو ،کاهش نابرابری و ریشه رشد اقتصادی،

2پروکفیلد 
فرایند عامی که در این زمینه وجود دارد این است »گوید: در تعریف توسعه می 

 را بر حسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر تقلیل فقر و کاهش نابرابری« توسعه»که 

داند که تجدید توسعه را جریانی چند بعدی می  ،3( دادلی سیرز16:1111)النگ، « تعریف کنیم.

وی  سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی ـ اجتماعی را به همراه دارد. به عقیده

های نهادی، توسعه عالوه بر بهبود میزان تولید و در آمد، شامل دگرگونی اساسی در ساخت

 (. 133: 1331، اداری و همچنین ایستارها و وجهه نظرهای مردم است. )ازکیا، اجتماعی

 روش پژوهش. 5

منظور بهبود رفتارها،  پژوهش حاضر ازنظر هدف تحقیق؛ کاربردی است. این نوع پژوهش به

-ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورداستفاده جوامع انسانی انجام می روش

گیرد و هدف آن توسعه دانش کاربردی  این پژوهش از نتایج تحقیقات بنیادی کمک میگیرد. 

روش »شناختی تحقیق حاضر بر  بنیاد روش.)کاربرد علمی دانش(در یک زمینه خاص است

گردد تا  بناشده است.در تحقیق حاضر هم تالش می« پرسشنامه -روش میدانی»و « ای کتابخانه

پذیری بر سبک زندگی توسعه محور(  هی شهروندی و مسئولیتیک مسئله پژوهشی )تأثیر آگا

 واقعی که وجود دارد، طی یک فرایند پژوهشی )توصیفی( پاسخ داده شود. 

 های تحقیق یافته .6

های توصیفی و استنباطی تدوین و  های پژوهش و در دو قسمت یافته ها بر اساس فرضیه یافته

 اند. تنظیم شده

                                                           
1
- Micheal Todaro 

2
- Brogfild 

3
 -Dudly sears 
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 های توصیفی . یافته6-1

رسد بین افزایش آگاهی شهروندان و میزان مسئولیت پذیری  ی به نظر میر پاسخ به فرضیهد

داری وجود دارد، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده  فردی و اجتماعی شهروندان رابطه معنی

 شد که نتایج آزمون در جدول زیر ذکرشده است.

 یری: همبستگی دو متغیره آگاهی شهروندی و مسئولیت پذ9جدول 

 رهامتغی مسئولیت پذیری

67511 
همبستگی 

 پیرسون
 آگاهی شهروندی

 سطح معناداری 67666

 تعداد 1611

 

پذیری رابطه  نتایج حاکی از آن است که بین آگاهی شهروندی و مسئولیت

( است. به این معنا که 67511( وجود دارد و این رابطه یک رابطه مثبت )sig=0.000معناداری)

شود و بالعکس  پذیری آنان هم بیشتر می رود، مسئولیت ی شهروندان باالتر میهر چه آگاه

کند.  پذیری آنان نیز کاهش پیدا می هرچه قدر آگاهی شهروندان کم باشد میزان مسئولیت

 باشد.   توان گفت نتیجه بدست آمده قابل تعمیم به جامعه آماری می بنابراین، می

رسد بین افزایش میزان مسئولیت پذیری  ر میدر پاسخ به فرضیه فرعی دوم به نظ 

داری وجود دارد، نتایج آزمون در  شهروندان و انتخاب سبک زندگی توسعه محور رابطه معنی

 جدول ذیل ذکرشده است.

 پذیری و سبک زندگی : همبستگی دو متغییره مسئولیت2جدول 

 متغیرها سبک زندگی

 همبستگی پیرسون 67221

 سطح معناداری 67666 مسئولیت پذیری

 تعداد 1611
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شود که بین مسئولیت پذیری و سبک زندگی رابطه معناداری همانطور که مشاهده می

(sig=0.000( وجود دارد و این رابطه مثبت )است. به این معنا که هر چه قدر 67221 )

ر پیدا پذیری باالیی داشته باشند به همان مقدار سبک زندگی آنان هم تغیی شهروندان مسئولیت

است و  6761یابد. بنابراین، با توجه به سطح معناداری این آزمون کمتر از کرده و افزایش می

باشد و  توان گفت که نتایج بدست آمده قابل تعمیم به جامعه آماری می شدت رابطه مثبت می

گردد، یعنی هر چه قدر شهروندان در ابعاد مختلف فردی  و اجتماعی  فرضیه محقق تأیید می

باشند و  مسئولیت پذیرتر باشند به همان میزان انتخاب سبک زندگی باالیی برخوردار می

پذیری کمتری  بالعکس اگر شهروندان سبک زندگی پایینی داشته باشند از مسئولیت

 برخوردارند.

توان انتخاب سبک زندگی  رسد از طریق آموزش شهروندی می ی به نظر مینتایج فرضیه

شهروندان قابل پذیرش و در جامعه نهادینه سازی کرد در جدول ذیل  توسعه محور را برای

 قابل مشاهده است.

 : همبستگی دو متغییره سبک زندگی و توسعه9جدول 

 متغیرها توسعه

 همبستگی پیرسون 67213

 سطح معناداری 67666 سبک زندگی

 تعداد 113

(وجود sig=0.000عناداری )دهد که بین سبک زندگی توسعه محور رابطه منتایج نشان می

( است. به این معنا که هر چه قدر سبک زندگی در بین 67213دارد و این رابطه مثبت )

شود. بنابراین، با شهروندان نهادینه شود به همان میزان رفتار شهروندان توسعه محورتر می

توان  ( می67213است و شدت رابطه مثبت ) 6761توجه به سطح معناداری این آزمون کمتر از 

گردد،  باشد و فرضیه محقق تأیید می می گفت که نتایج بدست آمده قابل تعمیم به جامعه آماری

یعنی هر چه قدر سبک زندگی در بین شهروندان نهادینه شود، رفتار شهروندان توسعه محورتر 
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شود و بالعکس اگر سبک زندگی در بین شهروندان نهادینه نشود، منجر به تقویت و  می

 گردد.  رش سبک زندگی توسعه محور نمیگست

پذیری و  رسد که بین آگاهی شهروندان و مسئولیت ؛ به نظر می فرضیه اصلی تحقیق _

سبک زندگی توسعه محور رابطه معناداری وجود دارد. جهت بررسی فرضیه اصلی پژوهش از 

 ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول ذیل قابل مشاهده است.

 پذیری و سبک زندگی توسعه محور :  همبستگی بین متغیرهای آگاهی شهروندی، مسئولیت4جدول 

 متغییرها سبک زندگی توسعه محور

 همبستگی پیرسون 14749
پذیری  آگاهی و مسئولیت

 شهروندان
 سطح معناداری 14111

 تعداد 121

 

متغیر مستقل آگاهی  شود که شدت رابطه بین دوهمانطور که در جدول فوق مشاهده می

( است و 67111پذیری و متغییر وابسته سبک زندگی توسعه محور ) شهروندان و مسئولیت

جهت رابطه بین این دومتغییر نیز مثبت است، با توجه به اینکه سطح معناداری این آزمون کمتر 

ل تعمیم به توان گفت که نتیجه به دست آمده قاب (است، بنابراین، میsig=0.000یعنی)) 6761از 

شود، یعنی هرچه آگاهی شهروندان و  باشد و فرضیه محقق تأیید می جامعه آماری می

تر  شود، سبک زندگی توسعه محور در بین شهروندان نهادینه پذیری آنان بیشتر می مسئولیت

تر شود به  شود و بالعکس هر چقدر سبک زندگی توسعه محوری در بین شهروندان نهادینه می

 شود. پذیری آنان بیشتری می آگاهی شهروندان باالتر و مسئولیت همان میزان

 های استنباطی یافته. 6-2

 تحلیل رگرسیونی دانش شهروندی .6-2-1

برای اینکه شمایی کلی از عوامل تعیین کننده و مؤثر بر سبک زندگی توسعه محور در بین 

های مستقل در تبیین و شهروندان داشته باشیم و همچنین مشخص کردن سهم و تأثیر متغییر
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بینی تغییرات متغییر وابسته، از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغییری و به روش همزمان  پیش

استفاد شد. هفت متغیر وضعیت منطقه، جنسیت، سن،تأهل، تعداد فرزندان، تحصیالت و درآمد 

 وارد شد تا تأثیر این متغیرها بر متغیر دانش شهروندی مشخص گردد.

 نیکوئی برازش مدل در دانش شهروندی :5جدول 
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 تعداد

 فرزندان

1 .277 .077 .071 1.906 13.212 *1.493 -.021 -.046 -.035 
*-

.061 
*.221 .068 .045 

Sig      .000 .482 .143 .419 .052 .000 .059 .306 

دهد که میزان همبستگی چندگانه بین متغیرهای  نشان می 5اعداد آورده شده در جدول 

ن این متغیرها خوب باشد و این میزان از شدت همبستگی در بی می 211/6مستقل برابر با 

درصد واریانس متغیر دانش  1/6دهد که  مشخص شده که نشان می11/6است. ضریب تعیین

شود. ضریب تعیین تعدیل شده برابر  شهروندی توسط هفت متغیر وارد شده در مدل تبیین می

دهد  مشخص شده است که نشان می 162/1است. دوربین ـ واتسون برابر با  611/6با 

یعنی اینکه 113/1باشد. مقدار کنستانت برابر با  ستقل دارای استقالل مشاهدات میمتغییرهای م

دانش شهروندی 113/1بدون ورود هیچ کدام از متغیرها شهروندان جامعه آماری دارای 

داری مشخص شد که تحصیالت شهروندان با دانش شهروندی دارای  باشند. با بررسی معنی می

دانش شهروندی تحت تأثیر تحصیالت افراد  221/6دهد  می داری است و نشان اختالف معنی

باشد. بقیه متغیرها با  داری منفی با دانش شهروندی می است و تأهل هم دارای اختالف معنی

 داری نیست. دانش شهروندی دارای اختالف معنی
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 . تحلیل رگرسیونی مسئولیت پذیری6-2-2

ت، سن، تأهل، تعداد فرزندان، ، هفت متغیر وضعیت منطقه، جنسی2در جدول شماره 

 تحصیالت و درآمد وارد شده تا تأثیر این متغیرها بر متغیر مسئولیت پذیری مشخص گردد.

 : نیکوئی برازش مدل در مسئولیت پذیری6جدول 
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1 .222 .049 .043 1.810 8.458 3.544 *.075 .012 -.024 
*-

.064 
*.218 -.056 .020 

Sig      .000 .010 .701 .569 .043 .000 .123 .643 

 

 67222زان همبستگی چندگانه بین متغیرهای مستقل برابر با دهد که می نتایج نشان می

  67611باشد، و این میزان از شدت همبستگی در بین این متغیرها کم است. ضریب تعیین می

درصد واریانس متغیر مسئولیت پذیری توسط هفت متغیر  6761دهد  مشخص شده که نشان می

است. دوربین  67613ل شده برابر با شود. ضریب تعیین تعدی وارد شده در مدل تبیین می

دهد متغییرهای مستقل دارای استقالل  مشخص شده است که نشان می 17316واتسون برابر با 

یعنی اینکه بدون ورود هیچ کدام از متغیرها  37511باشد. مقدار کنستانت برابر با  مشاهدات می

باشند. با بررسی معنی داری  دارای مسئولیت پذیری می  37511شهروندان جامعه آماری دارای 

داری است  مشخص شد که منطقه سکونت شهروندان با مسئولیت پذیری دارای اختالف معنی

مسئولیت پذیری تحت تأثیر منطقه محل سکونت افراد است و وضعیت  6761دهد  و نشان می

ارتباط باشد. تحصیالت دارای  تأهل هم دارای اختالف معنی داری منفی با مسئولیت پذیری می
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رود،  ( با مسئولیت پذیری است هر چقدر تحصیالت افراد باالتر می67213داری ) معنی

لیت پذیری دارای اختالف یابد.بقیه متغیرها با مسئو مسئولیت پذیری افراد هم افزایش می

 داری نیست. معنی

 . تحلیل رگرسیونی دانش شهروندی و  سبک زندگی توسعه محور6-2-3

شده تا تأثیر این متغیر بر متغیر وابسته سبک زندگی توسعه محور  ی وارد متغیر دانش شهروند

 مشخص گردد.

 :  نیکوئی برازش مدل تأثیر دانش شهروندی بر سبک زندگی توسعه محور7جدول 
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1 .626 .392 .392 1.880 611.437 1.262 *.626 

Sig  .000 .000 

 

دهد که میزان همبستگی بین متغیر مستقل دانش  اعداد آورده شده در جدول فوق نشان می

این میزان از شدت همبستگی در  باشد و می 222/6شهروندی با سبک زندگی پایدار برابر با 

 31دهد  مشخص شده که نشان می312/6بین این دو متغیر بسیار مطلوب است. ضریب تعیین 

شود.  درصد متغیر سبک زندگی پایدار توسط متغیر دانش شهروندی در این مدل تبیین می

خص شده مش 336/1است. دوربین ـ واتسون برابر با 312/6ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 

باشد. مقدار کنستانت برابر با  دهد متغییرها دارای استقالل مشاهدات می است که نشان می
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دارای سبک  222/1یعنی اینکه بدون دخالت هیچ متغیری شهروندان جامعه آماری 222/1

 زندگی پایدار هستند. 

ور، پس از نشان مقدار همبستگی بین متغیرهای دانش شهروندی و سبک زندگی توسعه مح

 کنید. مشاهده می 1در نهایت مدلی از ارتباط بین متغیرها ترسیم گردید که در نمودار 

 
 :  ارتباط بین متغیرها9نمودار 

همان طور که از ارتباط ترسیم شده بین متغیرها در نمودار فوق آشکار است. مسئولیت 

ک زندگی توسعه پذیری به طور مستقیم و همین طور از طریق دانش شهروندی بر انتخاب سب

گذارد. الزم به یادآوری است که قضاوت در مورد نتایج به دست  محور شهروندان تأثیر می

آمده در این پژوهش کاری بس دشوار و پیچیده است، زیرا سبک زندگی توسعه محور در هر 

های ایستا نیستند، بلکه در اثر  های زندگی پدیده خرده فرهنگی متفاوت است. بعالوه، سبک

 شوند. های تکنولوژیکی دستخوش تغییر می والت اقتصادی، سیاسی و نوآوریتح

 گیری و پیشنهادات نتیجه. 7

ها با میزان همبستگی متوسط مورد تأیید قرار گرفتند، ولی باید در  باتوجه به اینکه همه فرضیه

جود مورد عوامل مؤثر بر انتخاب سبک زندگی توسعه محور به عوامل ساختاری و امکانات مو



 الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی پژوهشی مطالعات –دو فصلنامه علمی                                        330

 

 9911سال نهم، شماره شانزدهم، پاییز و زمستان 
 

در شهر نیز توجه بیشتری صورت گیرد. نتایج به دست آمده از این تحقیق با مطالعات صورت 

(، صالحی و پازوکی نژاد 1315(، شارع پور و شعبانی)1313نوری ) گرفته توسط خواجه

(، 2612(، جنیکای و همکاران )2661(، جکسون )1311(، خورشیدی زگلوجه )1315)

( همخوانی دارد. در اینجا به مهمترین نتایج این 2626اران )(، الرنت و همک2612)آکنجی، 

 شود:  تحقیق اشاره می

هیچ سبک زندگی توسعه محور عام وجود ندارد. آنچه در یک منطقه توسعه محور است   -

 ممکن است در مکان دیگر توسعه محور نباشد

و توسط  دهد سبک زندگی در قالب هنجارهای اجتماعی و در درون محیط فیزیکی رخ می -

توانند در سطح  رو، تفکیک بین عواملی که می شود. از این آنها امکان پذیر و محدود می

فردی یا خانگی مورد توجه قرار گیرند و عواملی که خارج از کنترل فرد هستند، مهم 

 است. 

کنند. چشم اندازها و  های زندگی ایستا نیستند. آنها با پویایی جامعه تغییر می سبک  -

مردم در زندگی با تکامل اوضاع شخصی آنها، با تکامل جامعه و تغییر دانش،  آرزوهای

 کنند. هنجارها و فناوری تغییر می

تر و یا  ها تحت تأثیر زمان و جامعه است. با تکامل جامعه، یا پیچیده نیازها و خواسته  -

. به عنوان یابد دهد، تکامل می ثروتمندتر شدن، آنچه نیازهای اساسی اجتماعی را تشکیل می

شد، اکنون برای  مثال، یک تلفن همراه دو دهه پیش به عنوان یک کاالی لوکس شناخته می

های  شود، اما در برخی از شهرستان اکثر بزرگساالن در شهر تهران یک نیاز محسوب می

 محروم همچنان یک کاالی لوکس است. 

ف فقر و ثروت در های زندگی توسعه محور باید تالش شود تا شکا برای تأمین سبک -

شود، اختالف بین شرایط  تر می جامعه کاسته شود. مظاهر تنش اجتماعی هر چه گسترده

 شود. اقتصادی بین طبقات اجتماعی قویتر می
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های زندگی عمدی نیست بلکه نتیجه عواملی است که افراد  تأثیرات زیست محیطی سبک -

 چنین در جامعه کار کنند.ها را برآورده کنند و هم آرزو دارند نیازها و خواسته

های سبک زندگی معموالً منجر به اقدامات مدنظر  آگاهی از مصرف توسعه محور و گزینه -

دهد که آگاهی به راحتی  رفتار  را نشان می-عمل یا قصد-شود. این شکاف دانش نمی

 شود. های موجود خنثی می توسط عدم دسترسی یا قفل شدن در گزینه

ن برای تغییر سبک زندگی تنها با مشارکت جامعه مدنی موفقیت آمیز رویکرد از باال به پایی -

 خواهد بود.

توان گفت که دانش و آگاهی شهروند و اظهار مسئولیت در یک جمع بندی نهایی می

پذیری برای انتخاب سبک زندگی توسعه محور امری اساسی است، اما آگاهی و احساس 

های   آن با زندگی واقعی )ساختارها و شبکهپذیری شهروندی بدون ارتباط دادن مسئولیت

ها؛ تالشی ناکافی و بیهوده برای دستیابی به  ها و ارزش اجتماعی(، تجارب شخصی، شایستگی

 باشد. سبک زندگی توسعه محور می
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