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چكيده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک زندگی دبیران با میزان مسؤولیتپذیری آنان در شهرستان ملکان میباشد.
سبکهای زندگی عنصری مهم در ترسیم کردن آینده دنیای افراد هستند و الزم است تا به منظور آماده شدن افراد برای
رویارویی با واقعیتها و مسؤولیتها ،روند ایجاد تحول و تأثیر گذاری آنها را بر اساس الگوی زندگی سنتی و مدرن و با
عنایت به وضعیت جامعه در حال توسعه بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد .روش تحقیق پیمایشی است .جامعه آماری
آن دبیران مشغول به تدریس در شهرستان ملکان ،که تعداد آنها بر اساس آخرین آمار آموزش و پرورش کل منطقه برابر
 021نفر است و حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران  211نفر و شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم
نمونه انتخاب گردید .ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است .برای ارائه نتایج از روشها و آمارههای توصیفی و نیز
برای آزمون فرضیهها از آزمون  tمستقل و کی دو استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با نرم افزار اس پی اس اس انجام
گردید .نتایج بیانگر وجود رابطه معنیدار بین سبک زندگی و میزان مسؤولیتپذیری دبیران بود .طبق آزمون  tمیزان
مسؤولیتپذیری و ابعاد آن به غیر از بعد فرهنگی بر اساس سبک زندگی دبیران متفاوت به دست آمد و دبیرانی که سبک
زندگی مدرن داشتند مسؤولیتپذیرتر از سایرین بودند .همچنین میزان مسؤولیتپذیری بر اساس جنسیت دبیران نیز
معنیدار به دست آمد و دبیران مرد متعهدتر و مسؤولیت پذیرتر از زنان بودند .ولی بین جنسیت و سبک زندگی دبیران رابطه
معنیداری به دست نیامد .در مبحث تعهد و مسؤولیت باید تأثیر سایر عوامل فرهنگی از جمله ارزشها و نگرشها را در
میزان مسؤولیتپذیری دبیران مورد مطالعه قرار داد.
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بيان مسأله

آموزش و پرورش در جوامع امروزی مهمترین رکن برای نیل به توسعه و تحول به شممار ممیآیمد .بما آمموزش و
پرورش توسعه یافته میتوان جامعه را در مسیر رشد و توسعه در ابعاد مختلف قرار داد .در این میان بیشترین سمهم
برای تالش به مدارس به عنوان الگوهای عملیاتی نظامهای آموزشی برمیگردد که در خط مقدم طراحی و اجمرای
برنامههای آموزشی و پرورشی برای تحقق اهداف قرار دارند .مدارس از این رو بمیش از پمیش نیازمنمد بمه نیمروی
انسانی پرتالش ،متعهد و مسؤولیتپذیر هستند و تحقق اهداف آموزش و پرورش را بیش از هر چیز دیگر بایمد در
گرو تالش و همت دبیران دانست .عوامل گوناگونی میتواند معلم را آماده تحقق چنین همدفی سمازد .بمه عبمارت
دیگر نیل به یک معلم اثر بخش که بتواند تدریس و در نتیجه آموزش و پرورشی اثربخش را فراهم سازد ،پمیشتمر
خود مستلزم تحقق شرایط و زمینههایی است .از جمله این شرایط و زمینههما ،عاممل مسمؤولیتپمذیری اسمت کمه
حضور آن در معلم موجب میشود وی تمام همت و توان خویش را به میدان عمل مدرسمه و کمالس درس وارد
سازد .در این صورت است که معلم هدفهای تدریس را هدف خود تلقی نموده و آرزو میکند تا با ماندن در این
عرصه بیشترین خدمت را نصیب دانشآموزان خود سازد .بنابراین برای تحقق مدرسه کارآمد باید در مسمیر تحقمق
معلم اثربخش حرکت نمود و برای نیل به معلم اثربخش ،باید با مفهوم مسمؤولیتپمذیری و اهمیمت و نقمش آن در
عرصه کار تدریس آشنا شد و در جهت ارتقای سطح آن در میان دبیران تالش نمود .احساس مسؤولیتپمذیری در
دبیران به عنوان یک عامل ،تأثیر بسزایی در عملکرد آنان دارد و از این رو روند آن ممیتوانمد بسمیاری از مسمائل را
تحت تأثیر خود قرار دهد .اگر فرد ،احساس مسؤولیت و وفاداری نسبت به شغل و سازمانی که در آن کار ممیکنمد
داشته باشد ،به طور قطع میتواند موجب باال رفتن راندمان آموزشی گردد (ذوالقدرنسب .)1 :3131،اما در حمال حاضمر
مشاهده میشود که وضعیت نامطلوب شغل معلمی در بسیاری از کشورها ،موجب پایین آمدن احساس مسمؤولیت،
دو شغله بودن دبیران و حتی ترك شغل دبیران شده و عدم جاذبه شغل معلمی ،مانع جذب فارغالتحصمیالن ممتماز
میشود؛ که به نظر بعضی از دانشمندان عمدتاً به دلیل شرایط کاری ،حقوق و دستمزد نامطلوب ممیباشمد (سروو،،

 .)13 :3133مسؤولیتپذیری فرآیندی اجتماعی است که افراد از طریق آن خود را جزئمی از سمازمان و شمغل خمود
میدانند و گرایش مییابند که همواره این سازمان را موفق ببیننمد .در واقمع مسمؤولیتپمذیری اساسمیتمرین شمیوه
جهتدهی به فعالیت افراد در سازمان است ،چرا که از درون فرد سرچشمه میگیرد و یک تعهد درونی برای انجمام
کارها به نحو مطلوب و با حداکثر توانایی است (ماركمن و تتلرك .)32 :0222،،بر اساس پمژوهشهمای انجمام شمده در
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محافل مختلف تحقیقاتی و آموزشی ،یکی از مهمترین عوامل پیشبینی کنندهی مسؤولیتپذیری ،توجمه بمه سمبک
زندگی دبیران است .دبیران همانند دیگر افراد جامعه دارای تفاوتهای فمردی ،اسمتعدادها ،انگیمزههما ،رغبمتهما و
تمایالت مخصوص به خود هستند .آنها دارای عالیق و تواناییهای مختلف هسمتند و از نگمرش ،دانمش و نظمام
ارزشی متفاوتی برخوردارند .در واقع دبیران ،از نظر تفاوتهای فردی و اجتماعی با یکدیگر متفاوت هستند .بمدیهی
است این گونه ویژگیهای متفاوت ،بر نحوهی عمل ،رفتار و سبک زندگی آنها تأثیر خواهد گذاشت و ایمن سمبک
زندگی متفاوت ،در نهایت در تصمیمات و رفتار سازمانی آنها مؤثر خواهد بود .از نظر آدلر ،فرد سبک زنمدگیاش
را در طول زندگی به صورتی گسترش میدهد که اغلب در حل مسائل مربوط بمه سمه وظیفمه زنمدگی او مفیدنمد
تعامالت اجتماعی با دیگران ،اشتغال و عشق (اسنك؛ ريتو؛ كون .)331 :0220،گیدنز مفهوم سبک زندگی را به مجموعمهای
کم و بیش عملکردها تغییر میکند که فرد آنها را به کار میگیرد ،چون نه فقط نیازهای جاری او را برآورده میکننمد
بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده اسمت؛ در برابمر دیگمران متجسمم ممیسمازد
(گیدنز .)302 :3133 ،اپلتن واستن ویک ،در مطالعمه خمود دریافتمه اسمت دبیرانمی کمه در مقیماس مسمؤولیتپمذیری
پرسشنامهی سبک زندگی نمرهی باالیی بگیرند در مقیاس شیوهی کنترل دانشآموزان نمرات باالتری دارند .آگماهی
از تأثیرات سبک زندگی بر میزان مسؤولیتپمذیری و تعهمد دبیمران بمرای بهتمر کمردن شمیوه تدریسشمان ،کنتمرل
دانشآموزان ،شیوههای کالسداری و نفوذ اجتماعی آنان میتواند کمک کننده باشد (به نقل از كون؛ اسنك؛ ريترو .)0220،بما
توجه به توضیحات فوق ،در این بررسی در نظر است میزان مسؤولیتپذیری دبیران با توجه به نمو سمبک زنمدگی
آنها مورد مطالعه قرار گرفته و تفاوت مسؤولیتپذیری و ابعاد آن بر اساس سبک زنمدگی دبیمران مقطمع راهنممایی
شهرستان ملکان تعیین گردد.
اهميت و ضرورت تحقيق

مدرسه یکی از مهمترین نهادهای سازمانیافته و رسمی اجتماعی است که باید با فراهم نمودن محیطی سالم ،بمه
جسم و روان کودکان جامعه امکان شکوفایی داده و آنان را نسبت به خانواده و اجتما مسؤول سازد (سازمان جهاني

بهداشت .)3131 ،در کشور ما نیز سرمایهگذاری برای تمأمین سمالمتی روحمی و جسممی بمیش از  91میلیمون نفمر
دانشآموز که آیندهسازان جامعه خواهند بود امری کامالً منطقی به نظر میرسد و پیش نیاز اصلی تحقق این هدف
دبیران میباشند .دبیران همواره به عنوان مؤثرترین عامل تعلیم و تربیمت نقمش محموری در برناممهریمزی کمالن
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کشوری دارند و نقش کلیدی آنها به عنوان مجریان آموزش عمومی و الگوهای اولیه دانشآمموزان بسمیار مهمم
جلوه میکند چرا که دبیران جامعه ،انسانسازان نسل بعدیاند ،به ویژه اینکه شهرستان ملکان که یک شهر کوچک
بوده و با کمبود امکانات و تسهیالت شهری برخوردار است ،سبک زندگی و مسؤولیتپمذیری آنمان بمه عنموان
نیروی انسانی تأثیرگذار در توسعه و تکامل جامعه و الگوپذیری دانشآموزان از آنان یک ضرورت اساسی تلقمی
میشود .از سوی دیگر میتوان گفت در ارتباط با سبک زندگی و رابطه آن با مسؤولیتپمذیری دبیمران ،تماکنون
تحقیق علمی انجام نگرفته است و بررسی حاضر میتواند دانش علمی را در این زمینه فمراهم کمرده و گسمترش
دهد .همچنین با مطالعه و شناخت رابطه بین سبک زنمدگی و مسمؤولیتپمذیری دبیمران ممدارس شمهر ملکمان
راهکارهای مناسبی جهت بهبود عملکرد کاری آنان ارائه کرده و در جهت باال بردن توانمندیها و کارایی سازمان
آموزش و پرورش تالش نمود.
اهداف تحقيق

هدف کلی :تعیین نقش سبک زندگی بر میزان مسؤولیتپذیری دبیران دوره راهنمایی شهرستان ملکمان
در سال تحصیلی 9911-19
اهداف اختصاصی
 -9تعیین میزان مسؤولیتپذیری دبیران بر اساس سبک زندگی آنان
 -2تعیین میزان ابعاد مسؤولیتپذیری (فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و مدنی) دبیمران بمر اسماس
سبک زندگی آنان
 -9تعیین رابطه بین سبک زندگی و جنسیت دبیران
 -0تعیین میزان مسؤولیتپذیری دبیران بر اساس جنسیت آنان
مبانی نظري

در این پژوهش دیدگاه های نظری به دو دسته  -9مسؤولیتپذیری و -2سبک زندگی تقسیم شدند.
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دیدگاههای نظری مرتبط با مسؤولیتپذیری
از نظر دورکیم انسان موجودی است دو بعدی که یک بعد آن بدن و میل و اشتهای او و بعد دیگر شخصمیت
اجتماعی وی است از میان دو بعد مذکور ،تنها بعد اجتماعی توسط جامعه جنبه انسانی پیدا میکنمد و انسمان
به معنای کامل آن شکل میگیرد به نظر دورکیم ،حاالت نفسانی و نیازهای انسان به وسمیله اخمالق مشمترك
تحت نظر قرار میگیرد قواعد اخالقی دارای خصوصیات اجباری هستند و اخالق جمعمی همم بمه صمورت
بیرونی و هم از طریق درونی افراد را تحت فشار قرار میدهند .واقعیتهمای اجتمماعی غیرممادی بمه عنموان
عوامل بیرونی ،اندیشه و کنش انسان را شکل میدهند اما عامل درونی که افمراد خمود را از طریمق آن کنتمرل
میکنند اخالق اجتماعی درونی شده آنها اسمت (ريتروز .)13 :3131 ،از نظمر وی قسممت عممده حالمتهمای
وجدانی ،از طبیعت روانشناسی ما نیست ،بلکه بیشتر ناشی از نحوه تعامل و برخورد افرادی اسمت کمه بماهم
در ارتباطند و از هم تأثیر میپذیرند میزان اثرپمذیری افمراد از یکمدیگر بمه تعمداد دوری و نزدیکمی آنهما از
یکدیگر بستگی دارد و چون وجدان جمعی محصول زندگی جمعی و گروهی است فقط میتوان از دیمدگاه
گروه آن را توجیه کرد و حجم و تراکم گروه نیز در چگونگی شکلگیری وجدان جمعی مؤثر است دورکمیم
معتقد است برای شکلگیری امر اجتماعی ،باید وجدانهای فردی به شکل خماص بهمم بییونمدد و در واقمع
زندگی اجتماعی حاصل همین ترکیب است وی در ادامه میگوید گروه بمه نحموی فکمر ،احسماس و عممل
میکنند که هر یک از اعضای تشکیل دهنده آن ،اگر جدا بود چنین نمیکردند (تكسلي.)11 :3132،

از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی (بانردورا )3733 ،بیشتر رفتارهمای انسمان از طریمق مشماهده و یما ممدل سمازی
آموخته میشود فرد با مشاهده رفتار دیگران ،در مورد چگونگی رفتارهای جدیمد ایمدهای کسمب ممیکنمد و در
موقعیت بعدی ،از این اطالعات رمز گذاری شده به عنوان راهنمای عمل استفاده میکند چون افمراد ممیتواننمد،
قبل از رفتار کردن ،تقریب ًا نحوه رفتار و عمل را از طریمق مشماهده الگمو و نمونمه یماد بگیرنمد .ایمن اممر سمبب
پیشگیری از خطاهای غیرضروری میشود .بنابراین نظریه تأثیرات مدل سازی عمدتاً از طریمق کمارکرد و نقمش
اطالعات آن موجب یادگیری میشود .باندورا ،چهار مؤلفهی عمده در یادگیری مشماهدهای را نمام ممیبمرد کمه
عبارت است از  -9فرآیندهای توجیهی  -2فرآیند یادگیری  -9فرآینمدهای بماز تولیمد حرکتمی  -0فرآینمدهای
انگیزش .این نظریه بین فراگیری و عملکرد تفاوت قائل است چون افراد آنچه را که یاد میگیرند عمل نمیکننمد.
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تقویت در یادگیری مشاهدهای نقش دارد ،اما اساساً به عنوان یک پیشایند و نه یک تأثیر پایبندی .تقویت بیشتر به
عنوان امری تسهیل گر در نظر گرفته میشود تا یک شرط الزم ،زیرا عواملی جز پیامدهای پاسخ میتوانند بر آنچه
مورد توجه افراد قرار میگیرند دخیل باشند (باندورا.)13 :3130 ،

دیدگاه کنش متقابل از دیدگاههای جامعهشناسی معاصر است که پدیدههای اجتماعی را از دریچمهی خاصمی
مطالعه میکند .به طور کلی این دیدگاه بر پویایی کنش متقابل اجتماعی بین فرد و اجتما و نتایج این فرآینمد
تأکید میکند .اندیشمندان این دیدگاه بر تعامل افراد و اجتما در شکلگیری شخصمیت فمرد توجمه خاصمی
مبذول کردهاند .آنان معتقدند که افراد با یکدیگر و با محیط خود کنش متقابل دارند و محیط اطمراف خمود را
تحت تأثیر قرار داده و تحت تأثیر محیط و دیگر افراد موجود در آن نیز قرار میگیرند .از ایمن رو ،شخصمیت
انسانی چیزی جز آنچه که در برخورد با محیط و دیگران شکل میگیرد ،نیست .در مباحمث تربیمت شناسمی
نیز توجه خاصی به بحث تعامل در رشد افراد شده است .یکی از اهداف هر نظمام آموزشمی تربیمت معلممان
مسؤولیتپذیر و فرهیخته است که این مهم جز از طریق تعامل با همکاران و ایفای نقشهای مختلفی کمه بمر
عهده آنان گذاشته میشود به دست نخواهد آمد ،یعنی فراگیر تنها با بازی نقشهای مختلف یاد میگیمرد کمه
در زندگی اجتماعی و حرفهای چگونه عمل نماید .انسان از ابتدای خلقت به دنبال شناخت راه کارهای رشمد
خویش و شناخت محیط اطراف خود و برقراری ارتباط بهتر و مؤثرتر با افراد پیراممون خمود بموده اسمت .بما
رشد علم و پیشرفت جوامع مشکالت و چالشهای جدیدی بر سمر راه انسمان قمرار گرفمت .پیچیمده شمدن
جوامع و نقشها ،افراد را مجبور کرده است که با دقت نظر بیشتری در جامعه عمل نمایند .اما افمراد انسمانی
این مهم را از کجا آموختهاند و از کجا میدانند که در چه موقعیتی ،چگونه عمل نمایند؟
یکی از موضوعات اساسی در دیدگاه کنش متقابل نمادی مفهوم نقمش اسمت .ایمن مفهموم بمرای اولمین بمار
توسط کولی و مید عنوان شد و تاکنون به صورت منظم و عملی توسعه پیدا کرده است .امروزه ،مفهوم نقمش
به عنوان ابزاری با ارزش در روانشناسی اجتماعی ،افقهای تمازهای را در برابمر چشمم محققمان ممیگشماید.
اصطالح نقش بیشتر در گفتگوی روزمره برای توصیف سهمهای متفاوتی که افراد در تعامل اجتمماعی بمازی
میکنند به کار میرود .در تالش برای تحلیل نقشهای اجتماعی به شکل نظامند ،جامعهشناسمان دو رویکمرد
ساختار اجتماعی و رویکرد ساختار اجتماعی و رویکرد فرآیندهای تعاملی را اتخماذ ممیکننمد .در حمالی کمه
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ساختگرایی اجتماعی مردم را به صورت قهرمانان داستانی میبیند که نمایشنامههای اجتمماعی خودشمان را
میسازند و اجرا میکنند .این دیدگاه فرآیند نقش سازی را که از طریق آن افراد در جریمان تعاممل اجتمماعی
نقشها را ایجاد کرده و تغییر میدهند ،تعریف کرده و مورد تأکید قرار میدهمد (كويمري .)11-11 :3131،مبنمای
اصلی دیدگاه کنش متقابل تأکید بر تعامل افراد با افراد دیگر و محیط پیرامون خویش است و این نکته مهممی
است که همه نظریهپردازان این دیدگاه در مورد آن توافق دارند .هر چند تالش بمرای جامعمه پمذیر سماختن
معلمان در نظام آموزشی از گذشته دور صورت گرفته است ،اما با توجه به پیچیدگیهای دنیمای اممروز ،ایمن
مهم اهمیت بیشتری یافته است ،لذا تمام تالشها برای پرورش و تربیت افرادی که بتوانند با تغییمرات لحظمه
به لحظهی جوامع امروزی سازگاری یابند نیاز به توجه بیشتر به نحوه تعامالت و تأکید بر کنش متقابل دارد.
ساومس میلر ،در اثر خود (کنش اجتماعی) ضمن اشاره بمه انموا کمنش فمردی و جمعمی ضمرورت و
اهمیت اخالق مسؤولیت و حقوق دیگران را در کنش جمعی مورد توجه قرار داده است .میلر بمه طمور
کلی اظهار میدارد که در امر مسؤولیتپذیری جمعی سمه نمو مسمؤولیتپمذیری را ممیتموان از همم
تشخیص و تفکیک نمود -9 .مسؤولیتپمذیری طبیعمی -2 ،مسمؤولیتپمذیری نسمبت بمه نقمش و -9
مسؤولیتپذیری اخالقی .وی در بحث از مسؤولیتپذیری جمعمی ،اخالقمی بمودن و نظمر بمه حقموق
دیگران را به عنوان عنصر اصلی قلمداد میکند.
میلر بر این باور است که مسؤولیتپذیری از حقوق برمیخیزد و با مطرح کردن انوا حقموق (حقموق
فردی ،جمعی و بینالمللی) بیان میدارد که مسؤولیت پذیری نیز در این سه سطح قابل بررسی خواهمد
بود .وی در ادامه عامل وابستگی افراد در امور مختلف جامعه را مطرح ممیکنمد و ممیگویمد کمه ایمن
وابستگی ،نقش مهمی را در مسؤولیتپذیری جمعی کنش گران ایفا کمرده ،بمه طموری کمه بمدون ایمن
وابستگی پذیرفتن مسؤولیت معنایی نمی داشت .او در این رابطه یک محیط کارگاهی را مثال میزند که
در آن هر کسی به منظور انجام بهتر کار میبایست در قبال نقش خود مسؤولیتپذیر باشد .این اممر نمه
تنها از نظر فردی (مسؤولیتپذیری فردی  -طبیعی) برای او مهمم اسمت ،بلکمه ممیبایسمت بمه لحما
جمعی (مسؤولیتپذیری جمعی) نیز مهم باشد (میلو.)011-011: 0221،
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اندیشه ماکسوبر درباره مسؤولیتپذیری اجتمماعی را ممیتموان در تنماز و تممایز دو مفهموم اخمالق
مسؤولیت و اخالق اعتقادی جست .اخالق مسؤولیت که به زعم آرون یادآور ماکیاول است .در نظریمه
وبر بیشتر مباحث سیاسی و رابطه شهروندی با حکومت را در نظر میگیرد .کنش گران را ملزم میکنمد
تا بر احساسات خویش بدون در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای آن اقدام نمایند .همچنین اراده گرایمی
کنشگر در نزد وی اهمیت حیاتی دارد .او با اذعان به وجود ارزشهایی که همگمی در اجتمما بشمری
شکل گرفتهاند ،اظهار میدارد که مما در یمک اجتمما مجبمور بمه انتخمابهمایی هسمتیم کمه ایمن اممر
فداکاریهایی را با خود به همراه خواهد داشت .در واقع وبر توجه به منافع جمعی را در جامعه ،مالزم
اخالق مسؤولیت میداند .مسؤولیتپذیری اجتماعی را در آرای وبمر ممیتموان در رجمو بمه تممایز و
تفکیکی که بین انوا کنش قائل بود نیز درك کرد .تالش وبر در جامعهشناسی بر این بود تا به شیوهای
ملموس زندگی انسانها را در متن جامعه بفهمد .اینکه انسمانهما چگونمه در اجتمما و جامعمه رفتمار
میکنند ،چگونه به روابط اجتماعی شکل میدهند و چگونه آنها را دستخوش تغییر میکننمد .از ایمن
رو بر مفاهیمی چون کنش جمعی و مسؤولیتپذیر بودن در قبمال کمنش تأکیمد اساسمی داشمت (تونرو؛
روجک.)331-331: 0223،

دیدگاههای نظری مرتبط با سبک زندگی
هر اصطالح از اصطالحات علوم اجتماعی مانند سایر علوم در فضای مفهومی آن قابل درك است« .سبک
زندگی» نیز به عنوان یکی از اصطالحات علوم اجتماعی ،پیوند مستقیم و وثیقی با مجموعهای از مفاهیم دارد؛
مفاهیمی مانند عینیت و ذهنیت ،فرهنﮓ و جامعه ،فرهنﮓ عینی و ذهنی ،صورت (شکل) و محتوا ،رفتار
(نگرش ،ارزش و هنجار) ،اخالق و ایدئولوﮊی ،سنت و نوگرایی ،شخصیت ،زیبایی شناسی سلیقه و بدون
شناخت این روابط ،درك درستی از سبک زندگی و نظریههای مربوط به آن به دست نخواهد آمد .ریشه و
معانی کلمه «سبک» و ترکیب «سبک زندگی» از لغت نامههای معتبر بررسی شده سیس با مراجعه به تعدادی از
آثار جامعهشناسان کالسیک و معاصر تالش شده است تعریف یا توصیفی که ایشان برای «سبک زندگی» ارائه
کرده یا مؤلفههایی که برای آن ذکر کردهاند استخراج شود .کسی که در جوامع مدرن زندگی میکند هویت
خود را در سبک زندگی خود آشکار میکند چون سبک زندگی مالزم مدرنیته است .بنابراین متضمن انتخاب
است؛ مفهومی که در فرهنﮓ سنتی بیمعناست ،چون در زندگی گذشتة انسان عمالً گزینشی در کار نبود.
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سنت یا عادات گذشته برنامه ای از پیش تعیین شده عرضه میکرد که در اجرای آن نوعی جبر پنهان موجود
بود اما در دنیای جدید انتخابهای متنو پیش روی فرد قرار میگیرد (گیدنز )337: 3133 ،و از همین عنصر
انتخاب و آزادی است که فرد در پی ترجیحات و عالیق خویش ،شیوهای را آگاهانه برمیگزیند (باكا:3133،،
.)33

در نظریه بوردیو سبک زندگی شامل اعمال طبقهبندی شده و طبقهبندی کننده فرد در عرصههمایی چمون تقسمیم
ساعات شبانه روز ،نو تفریح و ورزش ،شیوههای معاشرت ،اثاثیه و خانه ،آداب سخن گفتن و راه رفمتن اسمت،
در واقع عینیت یافته و تجسمیافته ترجیحهای افراد است از یک سمو سمبکهمای زنمدگی شمیوههمای مصمرف
عامالن اجتماعی است که دارای رتبهبندی مختلفی از جهت شأن و مشمروعیت اجتمماعیانمد .ایمن شمیوههمای
مصرفی بازتاب نظام اجتماعی سلسله مراتبی اسمت امما چنانچمه بوردیمو در کتماب تممایز بمر حسمب منطمق و
دیالکتیک نشان میدهد .مصرف صرفاً راهی برای نشان دادن تممایزات نیسمت .بلکمه خمود راهمی بمرای ایجماد
تمایزات نیز است (باكا.)71 :3133 ،،

تأکید زیمل بر رابطهی دیالکتیکی همه جایی میان فرد و جامعه ،تمامی اندیشهی جامعمهشمناختی او را تحمت
تأثیر خود دارد .عجین شدن در شبکهی روابط اجتماعی ،سرنوشت گریزناپمذیر زنمدگی بشمر اسمت ،امما در
ضمن از تحقق نفس او نیز ممانعت میکند .جامعه هم پیدایش فردیت و خودمختاری انسمان را روا ممیدارد
و هم از آن جلوگیری میکند (ككزر .)011:3113،نظریه مصرف زیممل بمر حمول مفهموم «شمهر» و پیاممدهای
مترتب بر شهرنشینی سامان یافته است وی در اهمیت دادن به مفهموم شمهر تما بمدان جما پمیش ممیرود کمه
مینویسد «شهر مدرن یک هویت فضایی با نتایج جامعه شناختی نیست ،بلکه همویتی جامعمهشمناختی اسمت
که به نحو فضایی شکل گرفته است» در نظر وی آزاد شدن فرد از تمامی قید و بندهایی کمه جامعمه سمنتی و
در قالب همبستگیهای گروهی بر آزادی فرد مینهاد ،نوید بخش بروز فردیمت اسمت .امما هممین فمرد آزاد،
خود را در حصار جامعهای میبیند که دائماً بمه عرصمه خمود مختماریهمای وی تعمر

ممیکنمد و فشمار

ساختارهای آن محسوس است .این فشار ساختاری در حالی اعمال میشود که شهر ،مبانی تعلقمات گروهمی
را نیز از بین برده است .به اعتقاد زیمل فرد فقط از طریق بسط شدید فردگرایمی کمه همدف آن دنبمال کمردن
نمادهای منزلت و مد است ،میتواند فشارهای زندگی مدرن را تحمل کند .ایمنگونمه مصمرف کمردن راهمی
برای «اثبات خود» و حفظ اقتدار فردی است (فاضرلي .)01:3130،البته در نظر زیمل مد ،عالوه بر آن که منبعمث
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از فشارهای ساختاری کالن شهر است ،نماد تمایز طبقاتی نیز هست .در همین جاست کمه توجمه زیممل بمه
کارکرد دوگانه مد آشکار میشود .مد در یک وجه ،تممایز از دیگمران و هویمت فمردی و خواسمت فردیمت
است؛ اما وجه دیگر ،جنبه طبقاتی دارد ،سبب همبستگی گروهی و تقویمت انسمجام اجتمماعی طبقماتی اسمت.
طبقات باالتر خود را با مد متمایز میسازند و بعد از آن که طبقات پایینتر از مد حاضر تقلید کردنمد ،آنهما ممد
دیگری را در پیش میگیرند .مد به لحا کارکرد تمایز بخش و یکیارچه کننده آن نیازمند توجیه عقالنمی نیسمت
(همان .)01 :3130 ،زیمل در کالن شهر و حیات ذهنی ﮊرفترین معضل زندگی جدید را ناشمی از خواسمت فمرد
برای حفظ استقالل و فردیت وجود خود در مقابل نیروهای درهم کوبندهی اجتماعی ،میمرا تماریخی ،هجموم
فرهنﮓهای بیگانه و فن و شیوهی زیست میداند (به نقل از خادمیان.)3133 ،

فرضيههاي تحقيق

 -9میزان مسؤولیتپذیری دبیران بر اساس سبک زندگی آنان متفاوت است.
 -2میزان مسؤولیتپذیری دبیران در ابعاد مختلف آن بر اساس سبک زندگی آنان متفاوت است.
 -2بین سبک زندگی و جنسیت دبیران رابطه وجود دارد.
 -9میزان مسؤولیتپذیری دبیران بر اساس جنسیت آنها متفاوت است.
روش تحقيق

این تحقیق از نظر هدف ،یک مطالعه کاربردی و از نظر زمان مطالعه مقطعی و از نظر گردآوری دادههما
یک بررسی پیمایشی میباشد.

جامعه آماری ،حجم نمونه و شیوه نمونهگیری
جامعه آماری تحقیق حاضر را دبیران مشغول به تدریس در شهرستان ملکان تشکیل میدهنمد ،کمه تعمداد آنهما
بر اساس آخرین آمار آموزش و پرورش کل منطقه برابر  021نفر است .بمرای بمرآورد حجمم نمونمه از فرممول
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کوکران استفاده شد و حجم نمونه 211نفر به دست آمد .بدین ترتیب  211نفر دبیر با شیوه نمونهگیری تصمادفی
طبقهای متناسب با حجم نمونه انتخاب گردید.
ابزار گردآوری اطالعات
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود که دو مفهوم سبک زندگی و مسؤولیتپذیری را در قالمب
طیف لیکرت اندازهگیری نمود .اعتبار آن با استفاده از اعتبار صوری (استفاده از نظرات متخصصین) و پایایی آن از
طریق تکنیک آلفای کرونباخ اندازهگیری شد.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای مناسب آمار توصیفی مانند میانگین ،انحمراف معیمار و از
روشهای آمار استنباطی استفاده شد .اطالعات با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس تحلیل گردید.
نتايج تحليل توصيفی متغيرها

توزیع فراوانی دبیران مورد مطالعه بر اساس سبک زندگی آنان
نو سبک زندگی با  1شاخص سنجیده ،که هر کدام از این شاخصها نیز دارای معرفهایی بودند که در سطح
مقیاس لیکرت اندازهگیری شد و با استفاده از دستور جمع در اس پی اس اس یک نمره درصدی به دست آمد که
این نمره دو دامنه دارد و سطح پایین آن ،سنتی و سطح باالی آن سبک زندگی مدرن را نشان میدهد از آنجا که دامنه
نظری آن بین صفر تا  911بود و میانگین نظری یا میانگین مورد انتظار  11میباشد ،بنابراین افرادی که نمره زیر 11
کسب میکنند در ردیف سنتی و افرادی که نمره باالتر از  11به دست میآورند نیز در ردیف سبک مدرن طبقهبندی
میشوند ،که بر اساس اطالعات نمودار ( %12/9 )9از دبیران به سبک سنتی و  %21/1به سبک مدرن زندگی میکنند،
که نما در این توزیع مربوط به دبیرانی است که بیشتر به سبک سنتی زندگی میکنند.
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توزیع پراکندگی میزان مسؤولیتپذیری دبیران مورد مطالعه
بر اساس اطالعات نمودار ( )2مالحظه میشود که متوسط میزان مسؤولیتپذیری دبیران برابر ±1/11
 11/11محاسبه گردیده که حداقل میزان  01/11صفر و حداکثر  11/01میباشد و ضریب کجی 1/11
=  skاست که بیانگر منفی بودن توزیع دادههاست .که در مجمو میتوان گفت میزان مسؤولیتپذیری
دبیران در حد باالیی میباشد.
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توزیع پراکندگی ابعاد مسؤولیتپذیری در دبیران مورد مطالعه
جدول - 1ابعاد توزیع پراکندگی میزان مسؤولیتپذیری دبیران
ابعاد مسئولیت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

ضريب كجي

حداقل

حداكثر

فرهنگي
اجتماعي
اقتصادی
مدني
زيستمحیطي

022
022
022
022
022

77/39
33/57
33/75
33/25
52/32

3/93
99/55
99/20
99/05
3/93

-2/359
-2/339
-9/05
-2/390
-9/990

99/9
20/33
22
52
7/92

39/37
922
922
922
32/03

نتايج تحليل استنباطی دو متغيره

مقایسه میزان مسؤولیتپذیری دبیران بر اساس سبک زندگی آنان
برای بررسی میزان مسؤولیتپذیری بر اساس سبک زندگی دبیران از آزمون تفاوت میانگین تی تست استفاده شد.
مقدار tبرابر  9/92با سطح معنیداری  P =1/119میباشد .بنابراین میتوان گفت میزان مسؤولیتپذیری دبیران بر
اساس سبک زندگی آنان معنیدار میباشد و میزان مسؤولیتپذیری در دبیران با سبک مدرن بیشمتر از دبیمران بما
سبک زندگی سنتی بوده است.
جدول  -2نتایج آزمون تفاوت میانگین ها برای مقایسه میزان مسؤولیتپذیری دبیران بر اساس سبک زندگی
سبك سنتي
سبك مدرن

تعداد
922
53

میانگین
73/75
39/90

انحراف استاندارد
3/93
3/03

آزمون تفاوت میانگین ها
sig
df
t
2/229
933
9/90
2/229
929/92
9/99

مقایسه میزان مسؤولیتپذیری دبیران در ابعاد مختلف بر اساس سبک زندگی آنان
برای بررسی میزان ابعاد مسؤولیتپذیری دبیران بر اساس سبک زندگی آنان از آزمون تفاوت میانگین تمی تسمت
استفاده شد ،که همه ابعاد به غیر از بعد فرهنگی معنیدار به دست آمدند .بنابراین میزان مسؤولیتپمذیری دبیمران
بر اساس سبک زندگی آنان معنیدار میباشد.
جدول  -9نتایج آزمون تفاوت میانگین ها برای مقایسه میزان ابعاد مسؤولیتپذیری دبیران بر اساس سبک زندگی
بعد فرهنگي
بعد اجتماعي
بعد اقتصادی
بعد زيستمحیطي
بعد مدني

سبك سنتي
سبك مدرن
سبك سنتي
سبك مدرن
سبك سنتي
سبك مدرن
سبك سنتي
سبك مدرن
سبك سنتي
سبك مدرن

تعداد
922
53
922
53
922
53
922
53
922
53

میانگین
70/29
72/05
35/03
33/35
33/03
39/57
59/50
57/93
32/92
32/53

991

انحراف استاندارد
3/73
92/75
99/73
90/27
99/72
3/33
3/59
7/57
99/03
3/32

آزمون تفاوت میانگین ها
sig
df
t
2/092
933
9/027
2/057
35/229
9/929
2/290
933
0/953
2/203
992/299
0/053
2/229
933
9/223
2/229
902/35
9/073
2/227
933
2/702
2/229
905/90
9/299
2/222
933
9/32
2/222
999/27
9/353
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رابطه بین سبک زندگی و جنسیت دبیران
برای سبک زندگی و جنسیت دبیران از آزمون کی دو استفاده شمد و نتمایج نشمان داد کمه بمین سمبک
زندگی و جنسیت معلمان رابطه وجود ندارد.
جدول  -4رابطه بین سبک زندگی و جنسیت دبیران
مقدار كي دو

درجه آزادی

سطح معنيداری

2/350

9

2/903

مقایسه میزان مسؤولیتپذیری دبیران بر اساس جنسیت آنها
برای بررسی معنی داری تفاوت میانگین مسؤولیتپذیری دبیران بر اسماس جنسمیت آنمان از آزممون تفماوت
میانگین تی تست استفاده شد .مقدار tبرابر  9/90با سطح معنیداری  P =1/112میباشد .بنمابراین ممیتموان
گفت میزان مسؤولیتپذیری دبیران بر اساس جنسیت آنان معنیدار میباشمد و میمزان مسمؤولیتپمذیری در
دبیران مرد بیشتر از دبیران زن بوده است.
جدول  -5مقایسه میزان مسؤولیتپذیری دبیران بر اساس جنسیت آنان
دبیران مرد
دبیران زن

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

521
91

97/22
91/19

8/000
8/795

آزمون تفاوت میانگین ها
sig
df
t
0/002
578
3/528
0/003
522/22
3/017

نتايج تحقيق

میزان مسؤولیتپذیری دبیران بر اساس سبک زندگی آنها طبق آزمون تفاوت میانگین متفاوت بمه دسمت
آمد و میزان مسؤولیتپذیری در دبیران با سبک مدرن بیشتر از سبک سنتی بوده است.
میزان مسؤولیتپذیری دبیران در بعد فرهنگی بر اساس سبک زندگی آنها طبق آزمون تفاوت میمانگین
متفاوت به دست نیامد و میزان مسؤولیت پذیری فرهنگی در دبیران با سبک زندگی ممدرن و سمنتی تما
حدودی یکسان بوده است.
میزان مسؤولیتپذیری دبیران در بعد اجتماعی بر اساس سبک زندگی آنها طبق آزمون تفاوت میانگین
متفاوت به دست آمد و میزان مسؤولیتپذیری اجتماعی در دبیمران بما سمبک زنمدگی ممدرن بیشمتر از
سبک زندگی سنتی بوده است.

991

بررسی نقش سبک زندگی بر میزان مسؤولیتپذیری دبیران شهر ملکان در سال تحصیلی 1931-31

میزان مسؤولیتپذیری دبیران در بعد اقتصادی بر اساس سبک زندگی آنها طبق آزمون تفاوت میانگین
متفاوت به دست آمد و میزان مسؤولیتپذیری اقتصادی در دبیران با سبک زندگی مدرن بیشتر از سبک
زندگی سنتی بوده است.
میزان مسؤولیتپذیری دبیران در بعد زیستمحیطی بر اساس سبک زندگی آنها طبمق آزممون تفماوت
میانگین متفاوت به دست آمد و میزان مسؤولیتپذیری زیستمحیطی در دبیران با سبک زندگی ممدرن
بیشتر از سبک زندگی سنتی بوده است.
میزان مسؤولیتپذیری دبیران در بعد مدنی بر اساس سبک زندگی آنها طبق آزممون تفماوت میمانگین
متفاوت به دست آمد و میزان مسؤولیتپذیری مدنی در دبیران با سبک زندگی ممدرن بیشمتر از سمبک
زندگی سنتی بوده است.
رابطه بین سبک زندگی دبیران نیز بر اساس آزمون کی دو معنی دار به دسمت نیاممد یعنمی بمین سمبک
زندگی دبیران زن و مرد رابطهی معنیدار وجود نداشت.
میزان مسؤولیتپذیری دبیران بر اساس جنسیت آنان نیز طبق آزمون تفاوت میانگین مستقل معنیداری به دسمت
آمد و میزان مسؤولیتپذیری در دبیران مرد بیشتر از دبیران زن بوده است.
مسؤولیت اجتماعی که باید آن را بایدها و نبایدهای ارزشی فلسفی و ممالك و معیمار سمنجش درسمتی و
نادرستی رفتار مشخصی نسبت به خود ،دیگران و جامعه تعریف کرد از مباحثی است که در یکی دو دهمه
اخیر مورد توجه اندیشمندان و علمای جامعهشناسی قرار گرفته است .دبیران از جهات مختلف بما مسمأله
مسؤولیتاجتماعی سروکار دارند .تصمیمات روزمره دبیران در مورد سازماندهی کالس ،تدریس ،اسمتفاده
از فنآوریها در تدریس ،نمره دادن ،قضاوت دربارهی رفتار دانمشآمموزان و تشمویق و تنبیمه بمر افکمار،
شخصیت و رفتار کنونی و آتی دانشآموزان تأثیر مثبت یا منفی میگذارد .اهداف ،سیاستها و برنامههمای
درازمدت سازمان همای آموزشمی از قبیمل فمراهم کمردن بسمترهای مناسمب و مسماوی بمرای اسمتفاده از
فرصتهای آموزشی ،اجتماعی بمار آوردن دانمشآمموزان و ایجماد روح تفکمر و تحقیمق در افمراد رابطمه
تنگاتنگی با بهسازی جامعه دارد.
به همین دلیل عدم تعهد و مسؤولیتپذیری منجر به فاجعههای انسانی در ابعاد فردی و اجتماعی میشود .مسؤولیت
اجتماعی به عنوان پدیدهای جامعهشناختی و روانشناختی نه تنها در بهبود زندگی تکتک افراد نقش دارد بلکه نوعی
زندگی سالم و مثبت را برای سایر افراد جامعه فراهم میآورد .یافتههای تحقیق نشان میدهد کمه مسمؤولیتپمذیری
تحت تأثیر سبک زندگی دبیران بوده است .یکی از عوامل مهم مرتبط با مسؤولیتپذیری ،سبک زندگی است .با گذر
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جوامع از حالت سنتی به صنعتی و فرا صنعتی ،سبک زندگی افراد متحول شده است .در جامعمه مما نیمز بمه عنموان
جامعهای در حال گذار از یک مرحله نیمه صنعتی به یک جامعه صنعتی ،نو سبک زندگی حائز اهمیت شده است.
زندگی در ساختار جدید و متفاوت از گذشته ،مستلزم همکار و عضویت در شبکههای اجتماعی متفاوت ممیباشمد.
نتایج حاکی از این تحقیق نشان میدهد هر اندازه افراد در این ساختار دارای سبک زنمدگی ممدرن و بمه روز باشمند
مسؤولیت اجتماعی آنان بیشتر خواهد بود .البته الزم به ذکر است که معرفهای سبک زندگی مدرن در این تحقیمق،
مربوط به گذران اوقات فراغت ،نو پوشش ،ترجیحات غذایی ،الگوی مسکن ،مکان صرف غذا است که این مسأله
خود مؤید تمایز ریشههای سنتی از مدرن در بین دبیران مورد مطالعه اسمت و الزم اسمت ضممن حفمظ و تقویمت
سبکهای سنتی ملی ،زمینه مناسب برای بروز سبک مدرن نیز فراهم شود .دالیل زیادی میتواند در این زمینه نقش
داشته باشند از قبیل فرهنﮓ متفاوت ،انتظارات و نگرش متفاوت جامعمه و ممدیران از دبیمران زن و ممرد اسمت.
همان طور که در مشخص کردن سطح اخالقی افراد بر حسب معماهای اخالقی کلبمر ،،بمه دالیلمی ممردان در
مراحل باالتری از زنان طبقهبندی میشوند ،بنابراین دبیران مرد با مسؤولیتپذیری بیشتری ارزیمابی شمدهانمد کمه
این یافتمه بما نتمایج تحقیمق کیمت و همکماران ( )3772مطابقمت دارد .کیمت و همکماران معتقمد هسمتند میمزان
مسؤولیتپذیری به جنسیت افمراد بسمتگی دارد .در فرهنمﮓ و آداب و رسموم ملمت ایمران و بمه خصموص در
شهرستانها مردان از آزادی عمل بیشتر و با موقعیتهای مختلف مواجه میشوند که بمه تصممیمگیمری و عممل
نیاز دارند و در مقابل دبیران زن اکثر اوقات را در مدرسه و خانه سیری میکنند و تعاممل چنمدانی در مقایسمه بما
مردان در جامعه ندارند .بنابراین کارایی و افزایش مسؤولیتپذیری در مردان بیشتر بوده است.
پيشنهادهاي تحقيق

با توجه به شرایط حاکم بر جهان و تغییرات سریع که در زندگی فردی ،اجتماعی و فنماوریهما ایجماد شمده
است ،لذا هماهنگی و تطابق دادن سبک زندگی با فنآوریها و تغییرات مثبمت جهمان ممدرن ،دبیمران را بمه
لحا اجتماعی و علمی رشد داده و موجبات موفقیت آنان را در زندگی اجتماعی فراهم مینماید؛ لذا فمراهم
نمودن شرایط زندگی مدرن با حفظ ارزشهای ملی و سنتی برای دبیران آموزش و پرورش باید مورد توجمه
برنامهریزان و دستاندرکاران مسائل فرهنگی قرار گیرد.
همچنممین الزم اسممت مممدیران و مسمؤوالن آموزشممی ،تمدابیر مناسممب را در زمینممه افممزایش میممزان تعهممد و
مسؤولیتپذیری دبیران زن به کار گیرند.
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محدوديتهاي تحقيق

در تحقیمق حاضممر عممدم وجممود منممابع مممرتبط بمما موضممو تحقیممق اعممم از منممابع داخلمی یما خممارجی،
محدودیتهایی در پژوهش ایجاد کرد ،که سعی گردید با مطالعه بیشتر این محدودیت رفع گردد.
از دیگر محدودیتهای تحقیق ابزار گردآوری اطالعات میباشد که بمه صمورت محقمق سماخته طراحمی
گردید و با مطالعه مقدماتی پرسشنامه نواقص آن رفع گردید.
در گردآوری اطالعات مح قق با مشکالتی از جمله عمدم همماهنگی بمین اداره کمل شهرسمتان بما منماطق
آموزش و پمرورش شهرسمتان مواجمه گردیمد کمه در نهایمت تحمت نظمارت شمورای پژوهشمی منطقمه
پرسشنامهها توزیع و بدون ذکر مشخصات افراد جمعآوری گردید.
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