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چکیده
زمینه و هدف :حس تعهد و مسئولیت یکی از شروط تزم برای تحقق شهروندی اسیت ،همچنیان
که در برابر حق شهروندی ،تکلیف و وظیفهای بیرای شیهروند وجیود دارد ،متاسیفانه بیا گیذری در
جامعییه و مشییاهده رفتارهییای شییهروندان در انجییام وظییایف شییهروندی بییا مسییئله روبییه رشیید
مسئولیتگریزی مواجه میشویم ،بهطوری که به دور زدن ،زرن بودن و شانه خالی کردن نسبت به
وظایف محوله نیز تعبیر میشود .این موضوع بهویژه در حوادث انسانساز ،مسائ شیهری ،مشیارکت
شهروندان ،توسعه اجتماعی و مدیریت شهری از اهمیت به سزایی برخورداراسیت .مطالعیه حاضیر بیا
هدف بررسی رابطه بین میزان احسیاس نیاامنی اجتمیاعی و مسیئولیتگرییزی شیهروندی در بیین
شهروندان تهرانی در سال  3111انجام گرفته است.
روش تحقیق :پیمیایش و جمی آوری دادههیا بیا تکنیی پرسشینامه سیاخت یافتیه و بیه روش
نمونهگیری خوشهای در بین شهروندان تهرانی باتی  31انجام پذیرفته است .حجم نمونه آماری بیا
استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران  115برآورد گردید ،البته با توجه به شرایط پاندمی وییروس
کرونا در زمان انجام تحقیق و محدودیتهای موجود با  141پرسشنامه دادهها جمی آوری و تحلیی
در نرم افزار  SPSSانجام پذیرفته است.
یافته ها و نتیجه گیری :یافته های توصیفی نشان داد که میزان مسئولیتگریزی شهروندی در بین
پاسخگویان ،از حد متوسط باتتر است .همچنین میزان احساس ناامنی اجتماعی از سیطح متوسیط
باتتر گزارش شد .رابطه بین میزان احساس ناامنی اجتماعی ،آگاهی شهروندی و تحصیالت با میزان
مسئولیتگریزی شهروندی معنادار است .نتایج :مدل مسیر تحقیق نشان میدهد که احساس ناامنی
اجتماعی (با ضریب  ،)%00مییزان آگیاهی شیهروندی(بیا ضیریب  )%- 05و تحصییالت (بیا ضیریب
 )%-0/01از عوام تأثیرگذار بر میزان مسئولیتگریزی شهروندی است.
کلید واژهها :مسئولیتگریزی ،شهروندی ،احساس ناامنی اجتماعی ،ابعاد ناامنی اجتماعی.
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در دهههای اخیر شهروندی از ی مفهوم حقوقی به ی فراینید اجتمیاعی تبیدی شیده اسیت،
فرایندی که در آن شهروندان در قبال حقوقی که برای آنان در نظر گرفته میشود ،دارای وظیایف و
تکالیفی نیز میگردند .و جود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که ممکن اسیت در اثیر مقیررات
قانونی و یا روابط اجتماعی بهوجود آمده را شام میشود ،که این وظایف از فعالیتهیای اجتمیاعی
مجزا نبوده و قاب تفکی نمیباشد .همچنین طبق تعریف مارشال شهروندی ی منزلت اسیت کیه
به آنهایی که عضو کام ی اجتماع هستند اعطا میشود .همه کسانی که دارای این منزلت هستند
در حقوق و وظایف برابرند (مارشال 3به نقی از لیسیتر .)1:3114 0از طرفیی داشییتن هییر حقییی،
مسیتلزم داشیتن حس تعهد و حس مسئولیت بیرای آن حیق هسیت و فییراهم شییدن شییرایط و
زمینیههیای عینی برای تحقق شهروندی تزم و ضروری ولی کافی نیست .زیرا برای تحقیق کامیی
شهروندی ایجاد زمینه هایی برای شرایط ذهنی نییز باییید فییراهم شییود .شییهروندی کییه بییدون
آگاهی ذهنی از برخی حقوق سیاسی ،مدنی و ییا اجتمیاعی برخیوردار شییود ،هییچگییاه در مقابی
آن احساس تعهد و وظیفه نمیکند .چون آگاهی تزم را ندارد که چیرا از این حقوق برخوردار گشته
و چه وظایفی در قبال این حقوق دارد؟ مسئولیت شهروندی را میتیوان بیه خودآگیاهی میردم بییه
حقیوق شیهروندی و احسیاس نیاز همگانی برای اجرای این حقییوق و مشییارکت در آن تعریییف و
تعبییر کیرد (نیوروزی؛ .)34:3114
همانگونه که میدانیم احساس امنیت اجتماعی در هرجامعه ،یکی از بزرگترین نیازهای اساسیی
آن جامعه به شمار میرود ،عوام مختلفی ممکن است در سطوح خرد و کالن ،انسانها را به لحیاظ
اخالقی ،روانی و اجتماعی در معر تهدید قرار دهد به گونیهای کیه آنهیا را از انجیام عملکردهیا و
نقش های بهنجار خود ناتوان ساخته و در برآورده شدن نیازهای ضیروری آنهیا میوانعی ایجیاد کنید
(نویدنیا .)13:3110 ،از این رو این سوال را برای محقق ایجاد میشیود؛ چیه عملگرهیایی در تعامی
میان شهروند و حس امنیت او میتواند وجود داشته باشد تا او را شهروندی مسئول در نظر گرفیت،
و یا با احساس ناامنی در اجتماع پیرامون خود شهروندی منفع و مسئولیتگریز شیود؟ مسیئولیت
شهروندی که امروزه علیرغم آموزشهای شهروندی ،برنامههای کالن مدیریت شهری ،رسانهها و در
دسترستر شدن مناب مطالعاتی ،متاسفانه بهطور مطلوب صورت نمیپذیرد .همچنانکه با گذری در
شییهر و مشییاهده روابییط اجتمییاعی زنییدگی شییهری و حتییی گییاه امییورات اداری میییتییوان شییاهد
مسئولیتگریزیهای متعدد بود .در واق هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بیین احسیاس نیاامنی
اجتماعی و مسئولیت گریزی شهروندی است .بر همین اساس پرسش اصلی تحقیق که این مقاله بیر
اساس آن تدوین یافتیه عبیارت اسیت از :آییا بیین احسیاس نیاامنی اجتمیاعی و مسیئولیتگرییزی
شهروندی رابطه معناداری وجود دارد؟ افزون بر آن مطالعه رابطه میان ابعاد ناامنی اجتماعی (ناامنی
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عمومی،اقتصادی ،قضایی و سیاسی) و مسئولیتگریزی شهروندی بخش دیگیری از اهیداف تحقییق
بوده است.
اهمیت و ضرورت تحقیق

پیشینه تجربی تحقیق
نتایج پژوهش هزار جریبی و صفری شالی( ،)3111با عنوان«بررسی تعامل دو مفهوم شهروندی و

امنیت اجتماعی» ،نشان میدهد که ب رای شک گرفتن امنیت اجتماعی در جامعیه ،تزم اسیت کیه
شهروندی تعریف و رعایت گردد .این تحقیق در بین ساکنین  31تا  14ساله شهر قیزوین بیا تعیداد
 500نفر پاسخگو انجام پذیرفته است .در ارتباط با نقیش مسیئولیت شیهروندی در ایجیاد احسیاس
امنیت ،این تحقیق نشان میدهد که تحقق امنیت اجتماعی (در دو بعد عینیی و ذهنیی) در جامعیه
نیازمند دو عنصر حقوق افراد و تکیالیف آنیان اسیت .شیهروندی شیام مسیئولیتپیذیری شیهری،
قانون مند بودن شهروندان و هنجارپذیری از الگوها میشود .شهروندی ی ضرورت اجتمیاعی اسیت
که به صورت سازه اجتماعی ناشی از بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه همراه با تنوع فرهن هیا،
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امنیت در جامعه یکی از مهمترین شاخصهیای توسیعه انسیانی و اجتمیاعی محسیوب مییشیود.
همچنانکه در گیزارش سیاتنه سیازمان ملی از وضیعیت توسیعه انسیانی ،امنییت انسیانی در کنیار
شاخصهای روندهای جمعیتی ،وضعیت نظام سیالمت و آمیوزش ،درآمید سیرانه ،پاییداری زیسیت
محیطی ،اشتغال و مهاجرت بینالمللی به عنوان یکی از اساسیترین شاخص تشکی دهنده توسیعه
انسانی در ی کشور مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین ،در این گزارش احساس امنییت در کنیار
شاخصهای کیفیت آموزش ،کیفیت سالمت ،اسیتاندارد زنیدگی ،انتخیاب آزاد ،رضیایت از زنیدگی،
شغ ایدهآل ،اعتماد به دولتهای ملی ،فعالیتهای حفظ محیط زیست و اعتماد به نظام قضایی بیه
عنوان یکی از شاخصهای رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است (گزارش توسیعه انسیانی.)0031 ،
پس همچنان که در گزارش توسعه انسانی اشاره شد ،امنیت اجتماعی بر شاخصههای توسعه انسیانی
مهم بوده و توسعه شهری و شهروندی نیز دارای ابعادی مشابه از توسعه انسانی اسیت .بیرای ایجیاد
چنین توسعه ای ،حقوق و انجام وظایف و تکالیف شهروندی ضروری است .ی شهر توسیعه یافتیه و
فعال بدون شهروند مسئول چگونه ممکن است؟ پس آنچه بر اهمیت این تحقیق مییافزایید مییزان
آسوده خاطر بودن و احساس امنیت ی شهروند در جامعه و شهری اسیت کیه زنیدگی مییکنید و
مسبب تعهد به وظایف شهروندیاش میشود .به عبارتی شهروندی که فعیال اسیت ،مشیارکت جیو
است ،تکلیف و وظایف خود را میداند و عم میکنید ،از امنییت اجتمیاعی و حماییت سیازمانهیا،
نهادها و بطور کلی حکومت آسوده خاطر است .در این نوشتار که احساس ناامنی اجتماعی در چهیار
بٌعد ناامنی عمومی ،اقتصادی ،قضایی و سیاسی مورد نظر است و رابطه آن با میزان مسئولیتگریزی
شهروندی سنجش میشود بر اهمیت موضوع میافزاید.
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معانی مختلفی را در جامعه شک میدهد .بر این اساس به طور کلی شهروندی و امنییت اجتمیاعی
ی نوع قرارداد متقاب اجتماعی و ی سلسله حقوق متقاب (دولت بیر میردم و میردم بیر دولیت)
تلقی می شود.
تحقیق ابراهیمیان و لطفی( ،)3111با عنوان مطالعیه «رابطه حقوق شهرندی با امنیت اجتماعی»
به صورت پیمایشی و با حجم نمونه  500نفر در بین شهروندان  14-34سال کالنشهر تهران انجیام
شده است .یافتههای پژوهش نشانگر آن است که بین حقوق شیهروندی و ابعیاد آن (حقیوق میدنی،
حقوق سیاسی ،حقوق اجتماعی) با امنیت اجتماعی رابطه معنادار مستقیمی وجیود دارد .همچنیین
نتایج مدل رگرسیون نیز بیانگر آن است که  04درصید از تغیییرات ییا وارییانس امنییت اجتمیاعی
توسط سه متغیر حقوق مدنی ،حقیوق سیاسیی و حقیوق اجتمیاعی قابی تبییین اسیت .همچنیین
قویترین پیشبینیکننده های متغیر امنیت اجتماعی به ترتیب متغیرهای ،حقوق سیاسیی ،حقیوق
اجتماعی و حقوق مدنی هستند.
جین جکوبز ،)3111 ( 3درکتاب «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی» به مسیئله امنییت و
عوا م بازدارنده فضایی و کالبدی شهرها و محلهها اشاره میکند .وی بیان میکندکه آرامش فضیای
شهری از ابتدا به وسیله پلیس ایجاد نمیشود ولی با حضور پلیس تأمین میشیود .آرامیش فضیای
شهری ابتدا به وسیله شبکه ناخودآگاه و پیچیده اجتماعی و استانداردهای موجود میان مردم حفیظ
میشود  .بنابراین ،به منظور برقراری آرامش و امنیت فضاهای شهری وبرقراری امنیت ابتیدا بایسیتی
به شبکه اجتماعی مناسبات مردمی و سپس به جایگاه پلیس توجه داشت.
پلنت ریموند ،)0001( 0در مقاله «شهروندی و امنیت اجتماعی» بیه دنبیال روشین کیردن اییده
شهروندی است که در پشت اصالحات رفاهی دولت نهفته است .از طرفی هیچ اظهیار نظیر روشینی
هم از طرف دولت در این زمینه صورت نگرفته است .این مقاله تالش کیرده تیا از نظیر تیاریخی بیه
بررسی ایدههای شهروندی در فرضیه توسعه دولت رفاه انگلیس بپردازد .ادعا میشود که دو رویکیرد
کامالً متفاوت در این راستا وجود دارد که باید تشخیص داده شود :یکی شهروندی (تابعیت) را یی
وضعیت اساسی میداند که به نوبیه خیود مبنیای اسیتحقاق اسیت و دییدگاه دیگیر کیه شیهروندی
(تابعیت) آن چیزی است که باید توسعه یابد ،یا به دسیت آیید .در ایین راسیتا بیه طیور معمیول بیا
مشارکت در بازار کار و اجرای تعهدات ،این تمایزات برای ارزیابی برخی از اصالحات رفاهی و نشیان
دادن مناب احتمالی دشواری و تنش در آینده ،به صورت تحلیلی استفاده میشود تا آنجا که دولیت
از این دیدگاه تعهد مدارانه شهروندی استقبال میکند.
1
توماس کوتکاس ( ،)0030در مقاله «حاکمیت بهداشت و امنیت اجتماعی در قرن بیست و یکم:
شهروندی فعال از طریق حق مشارکت» به نقش حقوق فردی در تولید شیهروندی فعیال پرداختیه
شده است .در سالهای اخیر ،مفهوم «شهروندی فعال» به ی موضوع تحقییق در علیوم سیاسیی و
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مبانی نظری
ابعاد و مفهوم شهروندی

با گسترش شهرنشینی و مهاجرت بیه شیهر ،ازدییاد جمعییت شیهری در منیاطق مختلیف ،ورود
تکنولوهی و وض مقررات و قوانین در اجتماع بزرگ انسانی جهیت حفیظ نظیم و برقیراری امنییت،
مفاهیمی چون شهروندی و حقوق شهروندی تولد یافتند و صاحبنظران و اندیشیمندان حیوزههیای
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اجتماعی تبدی شده است .مطالعاتی که از سنت حکومتی فوکو استفاده میکننید ،بیهخصیوص بیه
گفتمانها و شیوههای مختلف جامعه که از طریق آنها شهروندی فعال تولید مییشیود ،عالقیهمنید
بودهاند .با این حال ،در این مطالعات نقش قانون و حقوق نادیده گرفته شده یا حتی رد شیده اسیت.
بنابراین هدف این نوشتار این است که نشان دهد برخی از حقوق رویهای ،بهویژه حق شیرکت ،یی
فنآوری حقوقی مهم در تولید تابعیت فعال را تشکی میدهد .این تحلی بر اساس تحیوتت اخییر
در قانون مراقبتهای اجتماعی و بهداشتی فنالند است .همچنین ادعا میشود که علیرغیم موضیوع
ظاهراً همگرا ،نظریه هنجاری یورگن هابرماس در مورد «الگیوی آییین دادرسیی قیانون» چیارچوبی
معنادار برای پرداختن به رابطه بین شهروندی فعال و حقوق آئین دادرسی ارائه نمیدهد ،زییرا ایین
امر مبتنی بر برداشت ذهنی است.
نوروزی و فوتدی (« ،)3111بررسی احساس امنیت زنان  ۹4-2۱ساله شههر تههران و عوامهل
اجتماعی مؤثر بر آن» ،نیز نشان دادکه ،بین مح سکونت ،پایگاه اقتصیادی -اجتمیاعی و احسیاس
نظم اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد .بنابراین به منظور برقیراری
احساس امنیت زنان بایستی به عوام اجتماعی نیز توجه داشت.
لهساتیزاده( ،)3113در مقاله « نقش محرومیت نسبی در افزایش خشونتهای شههری منهاطق
حاشیه نشین» درارتباط با مسئولیت و وظایف شهروندی،مطرح میکنید ،از جملیه مسیائ اساسیی
جامعۀ کنونی ما ،قانونگریزی در عرصههای مختلف جامعه به خصوص در زندگی شیهری و قیوانین
شهروندی است .این امر موجب شده است که بخش اعظم برنامهریزیهیای شیهری و اجتمیاعی بیه
نتایج مطلوب و مورد انتظار نرسد.
با ارزیابی مطالعات و مقاتت بررسی شده با در نظر داشتن موضیوع مسیئولیتگرییزی شیهروندی
میتوان دریافت تا کنون تحقیقی با موضوع ناامنی اجتمیاعی و مسیئولیت شیهروندی انجیام نشیده
است .ازاینرو مطالعه در خصوص مسئولیتگریزی شهروندی و بررسیی عوامی میؤثر بیر آن از ایین
جهت اهمیت مییابد که چنین تحقیقاتی دارای نتایج کاربردی خواهد بیود و بیه ارائیه راهکارهیایی
جهت انجام وظایف ،تکلیف شیهروندی و توسیعه میدیریت شیهری منجیر مییشیود .در ایین مییان
مشارکت شهروندان ،فعال بودنشان و نیز مسئولیتپذیری شهروندان در کالنشهرها بیرای متولییان
سیاسی ،امور شهری ،امنیتی و اجتماعی جامعه از حائز اهمیت خواهد بود؛ چرا که از دیرباز آگیاهی
نسبت به این واقعیت وجود داشته که نطفه پدیدهها ،رخدادها ،کنشهای جمعی و بحیرانهیا ،غالبیاً
نیاز به تعهدات شهروندان و انجام وظایف و تکالیف شان دارد(مطالعات نگارندگان).
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مختلف علوم به مطالعه و گسترش این مفاهیم شهری پرداختند .به طوریکه مفهوم شهروندی اگیر
چه دارای ی تاریخ طوتنی است ،اما هنوز هم مبهم و مسئلهدار است .یون استدتل میکند کیه
شهروندی در حقیقت مجموعهای از ارتباطات عمومی بین مردمی اسیت کیه مییخواهنید از حالیت
طبیعت یعنی حالتی که زندگی به صورتی منزوی ،فقیرانیه ،بیه دور از پیاکیزگی و حییوانی جرییان
دارد ،اجتناب ورزند .از این رو ،شهروندی نوعی قرارداد اجتماعی است که هدف اصلی آن ارتقای رفاه
و امنیت در سطح جامعه است و ضرورتاً به این امر میپردازد که افراد ی جامعه چگونه باید رفتیار
کنند تا به این هدف برسند (مکاتکین 0001 ،به نق از ابراهیمیان).
همچنین موریس جانوویتز )3141( 3با مرور تاریخی بر مسئله شیهروندی و بررسیی کاربردهیای
مختلف آن توسط رهبران ،روشنفکران و افراد عادی سه گونیه تعرییف را از هیم تفکیی مییکنید:
 -3شهروندی بهصورت ی واهه توصیفی ،تجربی -عینی شام مجموعه تعهدات و حقیوق مشیخص
واگذار شده به افراد شایسته بر ی دولت خاص مث دولت -شهرهای دوران باستان و دولت -ملیت
در دوره معاصر -0 .شهروندی به صورت ی قضاوت اخالقی دربرگیرنده مجموعه اخیالق و خصیای
فردی به عنوان ی شهروند خوب و واقعی -1 .شهروندی به صورت یی واهه تحلیلیی مشیتم بیر
حمایت دولت از اعضای خود ،ایجاد فرصت هیایی از طیرف دولیت بیرای اعضیا در زمینیه مشیارکت
سیاسی .یا از دیدگاه مارشال شهروندی نوعی منزلت اجتماعی است که جامعه آنرا به تمیامی اعضیا
اهدا نموده و به موجب آن تمامی افراد از جایگاه ،وظایف وحقوق برابر کیه توسیط قیانون حماییت و
تثبیت شده برخوردارند ( توسلی و نجاتی.)50 :3110 ،
در بح فرهن شهروندی سه نوع حقوق شهروندی از دید مارشال تعرییف شیده اسیت ،از نظیر
وی ،این سه بعد شهروندی عبارتند از)3 :حقوق مدنی و شهروندی مدنی ،عبارت از حقّی که امکیان
تملّ داراییها ،التزام به قراردادها ،آزادیهای حزبی و آزادی فکر و اندیشیه را فیراهم مییکنید)0 .
حقوق سیاسی و شهروندی سیاسی عبارت است از حقوقی که امکان مشارکت مردم را در تصمیمات
عمومی کشور با تشکی احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات فراهم میی کنید )1 .حقیوق اجتمیاعی و
شهروندی اجتماعی عبارت از حقیوقی اسیت کیه امکانیات رفیاهی حمیایتی از فیرد و خیانوادههیای
آسیب پذیر را به منظور ایجاد تعادل در زندگی رفاهی آنها فراهم می آورد که شام کم های میالی
و رفاهی به افیراد کهنسیال ،معلیول و افیراد و خیانوادههیای بیکیار ،فیراهم آوردن شیرایط مسیاوی
بهره مندی امکانات آموزشی ،مسکن و سالمتی برای همۀ اعضای جامعه است( ،فتحی و ثابتی3113،
 .)341:همچنین یوان هِبرت و آلن سیزر0در تحلی ابعاد شهروندی بیان مییکننید کیه شیهروندی
دارای چهار بُعد است :بعد مدنی ،بعد سیاسی ،بعد اجتماعی -اقتصادی و بعید فرهنگیی ییا گروهیی
شهروندی .بُعد مدنی شهروندی به شیوه زندگی شهروندان که به طیور معمیول در راسیتای اهیداف
آزادمنشانه جامعه است ،اشیاره دارد .بعید سیاسیی شیهروندی بیه طیور عمیده ،شیام حیق رأی و
مشارکت سیاسی شهروندان است .بعد اجتماعی و اقتصادی شهروندی به ارتباط بیین افیراد در یی
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فضای باز سیاسی اشیاره دارد (بیه نقی از فتحیی

بررسی رابطه میان احساس ناامنی اجتماعی و مسئولیتگریزی شهروندی

موقعیت اجتماعی و همچنین به مشارکت در ی
وارجاگاه.)3111:30-33 ،
پس می توان گفت جذابیت شهروندی صرف ًا بیه خیاطر منیافعی نیسیت کیه بیه فیرد مییرسیاند.
شهروندی همواره ی ایده دوجانبه و بنابراین ی ایده اجتماعی است .ایین اییده نمییتوانید صیرفا
مجموعه حقوقی باشد که فرد را از تعهد به دیگران رها کنید .حقیوق همیشیه بیه چیارچوبی بیرای
پذیرششان و مکانیسمهایی برای تحققشان نیاز دارند .چنین چارچوبی ،که شام دادگاهها ،مدارس،
بیمارستانها و پارلمانها میشود ،بدان نیاز دارد که همه شهروندان وظیفه خود را در حفظ آن ایفیا
کنند .این بدان معنی است که شهروندی عالوه بر حقوق بر وظایف و تعهیدات نییز دتلیت دارد .در
واق این قاب تصور است که جامعه بتواند بدون بیان رسمی حقوق بدرستی کار کند ،اما به سیختی
می توان وجود ی جامعه انسانی با ثبات را بدون وجیود حیس تعهید مییان اعضیایش تصیور نمیود.
بنابراین شیهروندی مبنیای عیالی بیرای اداره امیور انسیان بیه شیمار مییرود (فیالکس.)3110:35،
همچنان که برای اداره این امور و ایجاد ی جامعه انسانی با ثبات ،وجود امنییت از سیطوح صیلی و
اولیه میباشد ،و در واق احساس امنیت بستری است که شک گیری جوام انسانی را ایجاد و تداوم
میبخشد و همچنین تزمه تحقق شهروندی و توسعه اجتماعی است.
همانطور که گیدنز مطرح میکند ،امنییت را مییتیوان میوقعیتی خوانید کیه در آن یی رشیته
خطرهای خاص ،به حداق رسیده یا با آنها مقابله میشود .به این ترتیب گیدنز ،مصونیت در برابیر
خطرها را امنیت نامیده است .در نظر او خطیر و امنییت دو روی یی سیکه را تشیکی مییدهنید،
بهگونهای که وقتی امنیت وجود دارد ،خطر رخت بر میبندد و بالعکس ،هنگام دسیت و پنجیه نیرم
کردن با خطر ،امنیت مغشوش و پنهان است .امروزه امنیت پدییدهای چنید بُعیدی در نظیر گرفتیه
میشود که دامنه وسیعی از مفاهیم از جمله امنیت فیزیکی-مالی ،امنیت روحی -روانیی و احسیاس
امنیت نسبت به آینده را در بر میگیرد ،مفاهیمی که به تدریج در زندگی مردم اهمیت قاب توجهی
یافتهاند و در تعام با سایر وجوه توسعه اجتماعی اهمیتی مضاعف به خود گرفتیهاند(شیی هیان:3 ،
.)0004
شعبانی نیز ،امنیت اجتمیاعی را غالبیاً بیه امنییت شیغلی ،اقتصیادی ،سیاسیی و قضیایی تقسییم
میکنند .امنیت شغلی ،یعنی ایجاد آرامش و آسایش بیرای انسیان از طرییق تیأمین شیغ در برابیر
تالش عادتنه او .امنیت اقتصادی ،یعنی ایجاد آن چنان نظمی در اجزا و بخشهای اقتصادی جامعیه
که افراد را از احساس خطر نسبت به کمبود و فقدان لوازم و امکانات اساسی مورد نیاز فیرد مصیون
دارد .امنیت سیاسی ،یعنی امکان اظهار نظر افراد ،پیرامون چگونگی اداره امور جامعیه و شیرکت در
این گونه امور بدون احساس بیم ،هراس ،خطر و تهدید .امنیت قضیایی ،نیوعی «مصیونیت قضیایی»
شهروندان مطرح میشود که آنان را از هرگونه تجاوز و تعرضی نظیر :قتی  ،ضیرب و جیرح ،حیبس،
شکنجههای روحی و جسمی ،و سایر مجازاتهای غیر قانونی و به تعبیر دیگر ،هر عملی کیه منیافی
شئون و حیثیت انسانی او است ،نظیر فحشا ،بهرهکشی و  ...که براساس میوازین ،منطقیی و قیانونی
نباشد ،در امان میدارد .در واق امنیت اجتمیاعی یی موضیوع هیویتی و نیوعی تئیوری مطیرح در
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سیاست داخلی کشورها و حتی روابط بینالمل است .بنابراین امنییت اجتمیاعی بیشیتر بیا مفهیوم
هویت اجتماعی در ارتباط است .هویت اجتماعی به مجموع ویژگیهایی گفته میشود کیه فیرد بیه
واسطۀ آنها خودش را به عنوان عضو ی گروه قلمیداد مییکنید و احسیاس همبسیتگی و اعتمیاد
نسبت به آن دارد .نتیجه اینکه امنیت اجتماعی را میتوان چنین تعریف نمود «عدم ترس ،خطیر و
هراس در حفظ و نگهداری ویژگیهای مشترک و احساس اعتماد به گروه» (هزار جریبیی و صیفری
شالی.)3110 ،
همچنین در صورتبندی تکالیف و مسئولیت شهروندی می توان بیه وظیفیه مشیارکت ،پرداخیت
مالیات ،اطاعت از قانون ،ابراز وفاداری مشروط و حمایت مقیید از نظیام سیاسیی ،مسیئولیتپیذیری
اجتماعی ،فرمان شکنی مدنی (اعترا و انتقاد مسالمت آمیز) و مانند اینها اشاره کرد .کیه از نظیر
جانوسکی 3این وظایف و تکالیف ذی تعهدات شهروندی و از منظیر مارشیال در سیه دسیته میدنی،
سیاسی و اجتماعی قاب تفکی است .همچنین جانوسکی تعهدات شهروندی را بدین شیرح آورده
است:
2
الف) تعهدات حمایتی  :شام پرداختن مالیات ،کم کردن به صندوقهای بیمه و کار مولد.
ب) تعهدات مراقبتی : 1نسبت به دیگران و خود ،نیازهیای شخصیی و احتیرام بیه حقیوق دیگیران،
مراقبت از کودکان ،خانواده توأم با عشق ،احترام به خود از طرییق دنبیال کیردن آمیوزش ،شیغ و
مراقبتهای پزشکی کافی.
ج) تعهدات خدماتی :5شام استفاده از خدمات موثر که در حقیقت خیدمات کمکیی مییباشیند ،و
شام اسمنویسی برای رأی دادن ،مراقبتهای بهداشتی سالمندان ،داوطلب آتش نشانی شدن ،و ییا
خدمت به جوانان میباشد.
د) تعهدات حفااتی :4شام خدمت در نیروهای مسلح ،حفاظت از پلیس ،خیدمت وظیفیه عمیومی
برای حفاظت از کشور یا مراقبت از زخمیهیا ،فعالییتهیای اجتمیاعی و بیه طیور کلیی حماییت از
یکپارچگی نظام دموکراتی از طریق خدمت ،اعترا و یا تظاهرات اجتماعی میباشد(جانوسیکی: ،
.)45:3111
در جم بندی تظریههای ارائه شده ،یون  ،شهروندی را مجموعهای از ارتباطات عمومی بین مردمی
و نوعی قرارداد اجتماعی میداند که هدف اصلی آن ارتقای رفاه و امنیت در سطح جامعه است و در
جهت رسیدن به این هدف به رفتار افراد و شهروندان توجه میکند .همچنیانکیه گییدنز امنییت را
پدیدهای چند بُعدی در زندگی مردم و از وجوه اصلی توسعه اجتماعی تعریف میکند .شیهروندی در
آراء موریس جانوویتز ،مجموعه تعهدات و حقوق مشخص واگذار شیده در سیه بخیش شیام  :الیف)
مجموع تعهدات دولت -ملت در دوره معاصر ،ب) شهروندی به صورت ی قضاوت اخالقی و خصای
1
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فردی بعنوان ی شهروند خوب و واقعی .ج) شهروندی بیه صیورت یی واهه تحلیلیی مشیتم بیر
حمایت دولت و ایجاد فرصتهایی برای مشارکت سیاسی ،میباشد .از دیدگاه مارشال نیز شیهروندی
شام حقوق مدنی ،سیاسی و اجتماعی است ،که آزادی فکر ،مشارکت سیاسی و امکانیات رفیاهی و
حمایتی از فرد و خیانواده را شیام مییشیود .و در صیورتبنیدی تکیالیف و مسیئولیت شیهروندی
جانوسکی تعهدات شهروندی نیز شام تعهدات مراقبتی ،خدماتی ،حفاظتی و حمیایتی آورده شیده
است.
با توجه به مطالعات انجام شده و بهرهگیریی از نظریههای ارائیه شیده در خصیوص اهمییت امنییت
اجتماعی ،ابعاد شهروندی ،مسئولیت و تعهدات شهروندی از نظر جانوسیکی فرضییههیای تحقییق و
مدل عِلی به شرح ذی ارائه میگردد.
فرضیههای اصلی

فرضیه های فرعی ،زمینهای
بییه نظییر میییرسیید بییین متغیرهییای زمینییهای (جنسیییت ،سیین ،تحصیییالت و درآمیید) بییا میییزان
مسئولیتگریزی شهروندی رابطه معناداری وجود دارد.

نمودار  :۹مدل عِلی تحقیق

بررسی رابطه میان احساس ناامنی اجتماعی و مسئولیتگریزی شهروندی

 -3به نظر میرسد بین احسیاس نیاامنی اجتمیاعی و مییزان مسیئولیتگرییزی شیهروندی رابطیه
معناداری وجود دارد.
 -0به نظر میسد بین ابعاد ناامنی اجتماعی(ناامنی عمومی ،اقتصادی ،قضایی و سیاسیی) بیا مییزان
مسئولیتگریزی شهروندی رابطه معناداری وجود دارد.

روش تحقیق
روش مورد نظر در تحقیق پیمایش است .در بخش نظری با توجیه بیه میرور منیاب و تحقیقیات
پیشین از روش اسنادی وکتابخانیهای بهیرهگییری شیده و بیه منظیور جمی آوری دادههیا از ابیزار
پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری شام شهروندان باتی  31سال کالنشهر تهران اسیت.
حجم نمونه آماری براساس جمعیت آماری ،خطیای نمونیهگییری ،وارییانس و فرمیول نمونیهگییری
کوکران  115نفر برآورد شده که با بهرهگیری از روش نمونیه گییری خوشیهای و انتخیاب تصیادفی
افراد ،پیمایش انجام پذیرفت .تزم به ذکر است به دلی شیوع بیماری همه گیر کرونا در زمان انجام
پژوهش که بیه شیدت بیر شیرایط انجیام مصیاحبه و تکمیی پرسشینامه اثرگیذار بیوده بیا رییزش
پرسشنامههای ناقص جمعا  141پرسشنامه تکمی و مورد بررسی قرار گرفته است.
سنجش و تعریف عملیاتی متغیرها
متغیر وابسته :متغیر وابسته در این مقاله مسئولیتگریزی شهروندی است که در واقی تکیالیف و
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وظایفی را شام می شود که ی شهروند به واسطه شهروند بودنش نسبت به اجتماع ،شهر و حتیی
گروهی که در آن زندگی میکند ،بر عهده دارد .از طرفی فرد مسئول کسی است کیه عواقیب رفتیار
خود را به عهده گرفته ،قاب اتکا و قاب اعتماد است و احساس تعهد نسبت به گروه دارد (گیاف 3بیه
نق از ایمان و دیگران.)300 :3111 ،
مسئولیت شهروندی :مسئولیت شهروندی را میتوان به خودآگاهی مردم به حقیوق شیهروندی و
احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن تعریف و تعبیر کرد (نوروزی3114 ،؛
به نق از هزارجریبی و شالی .)3110 ،در این مطالعه منظور از مسئولیت شهروندی ارتباط با مفهوم
شهروندی جم گرایانه است به این معنی که تأکید بر مجموعه قواعید رفتیاری ،تکیالیف و تعهیداتی
مدنظر است کیه هم از سوی دستگاههای رسمی و هم از سوی جامعه ،صورت مییپیذیرد ،در واقی
انتظاراتی که به رعایت و اجرای آنان پرداخته میشود .تعریف مسئولیتگرییزی شیهروندی بیهطیور
مشخص تا کنون ارائه نشده است اما میتیوان بیا بهیرهگییری از مشخصیههیای شیهروند فعیال کیه
مشارکت جو و حامی است و نسبت به خود و دیگری تعهید دارد ایین مفهیوم را تعرییف و هرگونیه
کوتاهی و گریز از حمایتها و تعهدات شهروندی ،را مسئولیتگریزی در نظر گرفت ،تعهداتی کیه بیا
توجه به نوع آنها مراقبتی ،حفاظتی و خدماتی در قالب ی متغیر عملیاتی کرد که در نمیودار زییر
ارائه شده است.

Gough

1

تعریف مفهومی احساس ناامنی اجتماعی
در واق امنیت اجتماعی به فقدان هراس از اینکه ارزشهای انسانی مورد حمله قرارگییرد ییا بیه
مخاطره بیافتد و به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادیهای مشیروع برمییگیردد .احسیاس
امنیت پدیده روانشناختی-اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی مییباشید ،کیه صیرفاً بیر افیراد
تحمی نمی شود بلکه اکثر افراد جامعه بر اساس نیازها ،عالیق ،خواستهها و توانمندیهای خود در
ایجاد و یا از بین بردن آن سهم اساسی دارنید (نوییدنیا .)13 :3115 ،بیهعبیارتی امنییت ،اطمینیان
خاطری است که بر اساس آن افراد در جامعهای که زندگی میکنند نسبت به حفظ جان ،حیثیت و
حقوق خود بیم و هراسی نداشته باشد و ی پدیده ادراکی و احساسی است (بوزان.)0 :3141 ،

بررسی رابطه میان احساس ناامنی اجتماعی و مسئولیتگریزی شهروندی

نمودار  :2تعریف عملیاتی مسئولیتگریزی شهروندی

تعریف عملیاتی احساس ناامنی اجتماعی :احساس ناامنی بر اسیاس فقیدان ییا کمبیود امنییت در
جامعه نمایان میشود و مناب تامین کننده احساس امنیت برای افراد و گروههیای مختلیف جامعیه
نیز متفاوت از یکدیگر است که این مناب در سه سطح کالن ،میانی و خرد اثرگذار میباشند .در این
تحقیق موضوع ناامنی بیشتر از منظر اجتماعی میورد نظیر اسیت و در چهیار بٌعید نیاامنی عمیومی،
اقتصادی ،قضایی و سیاسی ،در سطح سنجش ترتیبیی و در قالیب طییف لیکیرت (خیلییکیم ،کیم،
متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) سنجیده میشود که در ادامه به هر ی از ابعاد پرداخته شده است.
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نمودار  :1تعریف عملیاتی متغیر احساس ناامنی اجتماعی

برای اندازهگیری متغیرهای تحقیق از طیف لیکرت و مقیاس فاصیلهای اسیتفاده شیده اسیت .بیه
منظور بررسی پاییایی 3مقییاسهیای تحقییق از شیاخص همبسیتگی درونیی مقییاس انیدازهگییری
(آلفای-کرونباخ) استفاده شد .به این ترتیب که پرسشنامه طراحی شده در میان  14نفر (حدود 30
درصد) از شهروندان توزی گردید و پس از گردآوری دادهها با اسیتفاده از نیرم افیزار  SPSSمییزان
سازگاری درونی گویهها محاسبه گردید ،گویه هیایی کیه دارای همبسیتگی پیایین بیوده و ییا بیرای
مخاطبین گن و نامفهوم بود حذف شده و در نهاییت گوییههیای بیا ضیریب پاییایی بیات مشیخص
گردیدند که در جدول شماره  3آورده شده است ،همانطور که نتایج نشان میدهد ،بررسی ضیرایب

Reliability

1

آلفا بدست آمده (جدول شماره )3گویای انسجام درونیی بیاتی گوییههیای مربیوط بیه هیر یی
متغیرهای تحقیق است.

از

جدول  :۹ضرایب آلفای متغیرهای تحقیق
متغیر

تعداد گویه

پایایی

مسئولیت گریزی شهروندی

 10گویه

%10

عمومی
احساس امنیت اجتماعی
( شام  5بُعد)

اقتصادی
قضایی

 34گویه

%44

سیاسی

یافتههای تحقیق
نتایج توصیفی
بررسی رابطه میان احساس ناامنی اجتماعی و مسئولیتگریزی شهروندی

توصیف متغیرهای زمینهای :در این تحقیق عالوه بر تالش بیرای تبییین رابطیه احسیاس نیاامنی
اجتماعی و مسئولیتگریزی شهروندی ،سعی شده است ،ارتباط بیا برخیی از متغیرهیای زمینیهای؛
جنسیت ،سن ،تاه و تحصیالت مورد بررسی قرار گیرد .بر این اساس ،وضعیت پاسخگویان تحقییق
از لحاظ جنسیت  43،5درصد مرد و  51،1درصد زن ،از لحاظ سنی بیشترین فراوانیی گیروه سینی
مربوط به گروه سنی  53تا  40ساله است که  14درصد را شام میشود .همچنین کمتیرین گیروه
سنی با فراوانی  431درصد مربوط به افرادی است که  31سال سن داشته اند ،باتترین سن  14سال
به بات و میانگین سنی پاسخگویان  11سال است .ارقام توصیفی مربوط به تأه نیز بیانگر آن اسیت
کییه  54درصیید را متییاهلین 5430 ،درصیید مجییردین و  431درصیید را مجییرد جداشییده از همسییر و
درصد 3،3مجرد همسر فوت شده هستند .در رابطیه بیا وضیعیت تحصییلی نییز بیشیترین فراوانیی
پاسخگویان مربوط به گروهی که دارای مدرک فوق دییپلم ییا لیسیانس بیودهانید (مجموعیا 51305
درصد) 0131،درصد کارشناسی ارشد و کمترین فراوانی با 130درصد زیر دیپلم و  1301درصد دارای
مدرک دکتری و باتتر هستند.
در توصیف آماری متغیرهای مستق و وابسته تحقیق بیا توجیه بیه توزیی فراوانیی و کمتیرین و
بیشترین نمره تعریف شده این متغیر ها ،طبقه بندی انجام پذیرفته است( ،بیرای متغییر مسیئولیت
گریزی شهروندی با محدوده حداق نمره قاب دریافت  10و حداکثر نمیره قابی دریافیت ،)340بیه
پنج سطح طبقه بندی شدهاند که نتایج در جدول (شماره )0نشیان داده شیده اسیت .بیرای متغییر
مستق احساس ناامنی اجتماعی و ابعاد آن ،طبقه بندی در سیه سیطح انجیام شیده اسیت ،کیه در
جدول (شماره )1ارائه میگردد.

جدول  :2توزیع فراونی سطوح متغیر وابسته مسئولیت گریزی شهروندی
مسئولیتگریزی شهروندی

درصد معتبر

درصد تجمعی

خیلیکم

333

%333

کم

%0534

%0431

متوسط

%1434

%1331

زیاد

%135

%300

خیلیزیاد

-

0310

میانگین رتبه ای

جدول  :1میانگین ابعاد و سطح احساس ناامنی اجتماعی
سطح احساس ناامنی اجتماعی و

کم

متوسط

باال

کل

میانگین رتبهای

%031

%4134

%5034

300

0350

ناامنی عمومی

3330

4331

3131

300

0304

ناامنی اقتصادی

333

44

5331

300

035

ناامنی قضایی

335

0134

4331

300

034

ناامنی سیاسی

031

3435

1334

300

031

ابعاد
احساس ناامنی اجتماعی
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ابعاد احساس
ناامنی اجتماعی

نتایج جدول شماره 0 ،نشان میدهد 1434 :در صد از پاسخگویان به طور متوسط مسیئولیتگرییز
هستند 135 ،درصد مسئولیتگریزی باتیی داشته ،و مجموعا 0431درصد در سطح مسئولیتگریزی
پایین قرار میگیرند .بر اساس نتایج جیدول شیماره  :1نمیرات مربیوط بیه متغییر احسیاس نیاامنی
اجتماعی و ابعاد آن ،نشان میدهد031 ،درصد از پاسخگویان احساس نیاامنی اجتمیاعی را در سیطح
پایین 4134 ،درصد در سطح متوسط و  5034درصد میزان احساس ناامنی اجتماعی را در سطح بات
اعالم نمودند ،میانگین رتبهای حاصله این متغیر برابر  0350اسیت کیه مبیین آن اسیت کیه مییزان
احساس ناامنی اجتماعی در بین پاسخگویان در سطح متوسط رو به بات بیه دسیت آمیده اسیت .در
نتایج مربوط به ابعاد احساس ناامنی اجتماعی میانگین رتبیهای هیر بعید نییز نشیان مییدهید کیه
بیشترین میزان احساس ناامنی اجتماعی مربوط به بُعد سیاسی و قضیایی اسیت و مییزان احسیاس
ناامنی عمومی از سطح مطلوبتری نسبت به سایر ابعاد را داراست (نتایج توصیفی ابعیاد بیه تفکیی
میزان در جدول شماره  1آورده شده است) .به طور کلیی مییتیوان گفیت مییزان احسیاس نیاامنی
اجتماعی و ابعاد مربوطه از نظر پاسخگویان در سطح متوسط به بات به دست آمده است.

یافتههای استنباطی
در بخش استنباطی تحقیق با انجام آزمون فرضیهها و بررسی روابط همبسیتگی بیین متغیرهیای
تحقیق و ابعاد آن تبیین و با ارائه مدل رگرسیونی و تحلی مسیر ضریب تاثیر متغیرها تحلی انجام
شده است.
فرضیه اصلی :به نظر می رسد بین میزان احساس ناامنی اجتماعی و مسیئولیت گرییزی شیهروندی
رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :5همبستگی احساس ناامنی اجتماعی و مسئولیتگریزی شهروندی
متغیر
مسئولیتگریزی
شهروندی

احساس ناامنی اجتماعی

همبستگی پیرسون

0310

سطح معناداری

0300

تعداد

141

که نتایج حاصله در جدول شماره  ،4آورده شده است.
جدول  :4همبستگی ابعاد احساس ناامنی اجتماعی و مسئولیتگریزی شهروندی
ابعاد احساس ناامنی اجتماعی

بررسی میزان همبستگی متغیر
وابسته و ابعاد متغیر مستقل
مسئولیتگریزی
شهروندی

ناامنی عمومی

ناامنی اقتصادی

ناامنی قضایی

ناامنی سیاسی

همبستگی پیرسون

0304

0304

0301

0301

سطح معناداری

031

0300

0300

0300

تعداد

141

141

141

141

همان طور که نتایج جدول شماره  4نشان میدهد ،بین بُعد نیاامنی عمیومی و مسیئولیتگرییزی
شهروندی رابطه معنا داری وجود ندارد ،و بین ابعاد ناامنی اقتصادی ،ناامنی قضایی و ناامنی سیاسی
در سطح  %14ارتباط معنادار و هم جهتی وجیود دارد .بیهعبیارتی هرچیه مییزان احسیاس نیاامنی
اقتصادی ،قضایی و سیاسی افزایش یابد مسئولیتگریزی شهروندی افزایش مییابد.
از آنجا که میزان آگاهی شهرون دان از حقیوق شیهروندی بعنیوان یی متغییر واسیط بیر مییزان
مسئولیت گریزی شهروندی موثر است این متغیر با  5گویه و در سطح سنجش لیکیرت را نییز وارد
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خروجی همبستگی بین احساس ناامنی اجتماعی و مسئولیتگریزی شهروندی نشان میدهد کیه
ارتباط معناداری با شدت نسبتا متوسط و هم جهت وجود دارد ،بهعبارتی با افزایش میزان احسیاس
ناامنی اجتماعی ،مسئولیتگریزی شهروندی نیز افزایش مییابد.
فرضیه  :2به نظر میسد بین ابعاد ناامنی اجتماعی(ناامنی عمومی ،اقتصادی ،قضیایی و سیاسیی) بیا
میزان مسئولیت گریزی شهروندی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین به منظور بررسی روابط بین
ابعاد احساس ناامنی اجتماعی و میزان مسئولیتگریزی شهروندی ،همبستگی پیرسون انجام گرفته،

شده است .نتایج همبستگی بین میزان آگاهی از حقوق شهروندی و مسئولیت گریزی شهروندی بیا
ضریب  -0301و  Sig=00و با جهتهای ناهمسو معنا دار است ،بهعبارتی با افزایش مییزان آگیاهی
شهروندان از حقوق شهروندی ،مسئولیتگریزی شهروندی کاهش میییابید .در آمیار توصییفی ایین
متغیر ،سطح آگاهی از حقوق شهروندی پاسخگویان ،با میانگین  331نزدی به متوسط بوده است
 )1فرضیههای مربوط به متغیرهای زمینهای :به نظر میرسد بین متغیرهیای زمینیهای (جنسییت،
سن ،تحصیالت و درآمد) با میزان مسئولیتگریزی شهروندی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :6رابطه بین جنسیت و میزان مسئولیتگریزی شهروندی

مسئولیتگریزی شهروندی

جنسیت

تعداد

میانگین

مرد

311

1435

زن

340

15300

سطح معناداری
0304

جدول  :7رابطه بین متغیرهای زمینهای و میزان مسئولیتگریزی شهروندی
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مسئولیتگریزی
شهروندی

سن

تحصیالت

درآمد

همبستگی پیرسون

-0300

-0300

0330

سطح معناداری

0311

0300

0340

تعداد

144

144

140

در بررسی متغیرهای زمینهای پاسخگویان رابطه معناداری بین سن ،جنسییت و درآمید افیراد بیا
میییزان مسییئولیتگریییزی شییهروندی ،وجییود نییدارد .در حییالی کییه سییطح تحصیییالت بییا میییزان
مسئولیت گریزی شهروندی رابطه معنادار داشته است .بیه عبیارتی هرچیه سیطح تحصییالت افیراد
افزایش یابد ،مسئولیتگریزی شهروندی کاهش مییابد.
بررسی روابط چند متغیره و علی بین متغیرهای تحقیق نیز تا حد زیادی مطابق با نتیایج آزمیون
همبستگی و تحلی های دو متغیره است .جدول (شماره  )1روابط بین متغیرهای مدل مسیر تحقیق

را نشان میدهد.
جدول  :8جدول ضریب تبیین متغیرهای مستقل بر مسئولیتگریزی شهروندی
Adjusted R
Square
19000

Std. Error of the
Estimate
019910

R Square

R

19007

19070

جدول  :۱ضرایب رگرسیون متغیرهای اثرگذار بر مسئولیتگریزی شهروندی
منغیر مستقل

بی

خطای استاندارد

بتا

مقدار تی

معتی داری

احساس ناامنی اجتماعی

0310

0333

0300

0311

03001

آگاهی از حقوق شهروندی

-3333

0313

-0305

-1343

03003

تحصیالت

-0311

03004

-0301

-1304

03003

مسئولیت گریزی شهروندی:متغیر وابسته

نتایج جداول شماره  1و  ،1نشان میدهند که متغیرهیای احسیاس نیاامنی اجتمیاعی ،آگیاهی از
حقوق شهروندی و میزان تحصیالت تأثیر مستقیم و معنادار بر روی بر مسئولیتگرییزی شیهروندی
دارند و در مجموع  11درصد میزان مسئولیتگریزی شهروندی را تبیین مینمایند .نمودار شماره 1

ضرایب تاثیر متغیرهای اثرگذار بر متغیر وابسته (مسئولیتگریزی) به تصویر میکشد.

با مقایسه نتایج آزمون فرضیهها و مدل مسیر تحقیق میتوان اسیتنتاج کردکیه احسیاس نیاامنی
اجتماعی (با ضریب  ،)%00میزان آگیاهی شیهروندی (بیا ضیریب  )%- 05و تحصییالت (بیا ضیریب
 )%-0301از عوام تأثیرگذار بر میزان احساس ناامنیاجتماعی در بین شیهروندان تهرانیی هسیتند.
عالوه بر آن در بررسی روابط اثرگذار ابعاد احساس ناامنی اجتماعی ،میزان احساس ناامنی اقتصادی
(با ضریب  )% 51بیشترین تاثیر را داشته و به ترتییب احسیاس نیاامنی سیاسیی (بیا ضیریب ،)%50
قضایی (با ضریب  )%10و عمومی (با ضریب  )%01دارای تاثیرات کمتری میباشند.
نتیجهگیری
بدون ش مسئولیتپذیر بودن شهروندان ی جامعه در رشد و توسعه شهری و شهروندی تیاثیر
بهسزایی داشته ،و در مقاب مسئولیتگریزی چه به لحاظ ساختاری و در سطح کالن و چه در سطح
خرد و توسط کنشگران ،اشکاتتی را در تحقق سیاستگیذاریهیا و برنامیههیای یکپارچیه میدیریت
شهری ،توسعه اجتماعی -فرهنگی و کیفیت زندگی شهروندان به وجود خواهد آورد .شیواهد حیاکی
از آن است که با رشید شیهرها و گسیترش شهرنشیینی ،تحقیق حقیوق شیهروندی و در مقابی آن
مسئولیت و تکالیف شهروندی و مدنیت با چالشهای جیدی مواجیه شیده و مسیای و آسییبهیای
اجتماعی متعددی را به ویژه در کالنشهرها پدید آورده است .براساس آخرین گزارش توسعه انسانی
سازمان مل در سال 0000 3کشور ایران بر مبنای شاخص توسعه انسانی در رتبه  40در میان 311
کشور قرار دارد ،همچنین به طور مجزا در ارتباط با شاخص امنیت انسانی و شاخص رفاه اجتمیاعی
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
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نمودار  :1ضرایب رگرسیونی متغیرها
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نیز در زمره کشورهای توسعه یافته جای میگیرد .با این وجود نکته قاب تام رابطیه مییان مییزان
احساس نیاامنی اجتمیاعی و مسیئولیتگرییزی شیهروندی اسیت کیه نتیایج آن مییتوانید مبنیای
سیاستگذاریها و برنامهریزیها دربهبیود کیفییت زنیدگی سیاکنان شیهرها شیود .افیزون بیر آن بیا
شناسایی عوام تاثیرگذار بر مسئولیتگریزی میتیوان در ارائیه راهکارهیای مناسیب جهیت ارتقیاء
وضعیت جامعه در راستای مسئولیتپذیری و مشارکت در امور شهری و تحقق شهروندی شهروندان
گامهای موثر برداشت.
با استناد به دیدگاهها و نظریهها و تجارب تحقیقاتی پیشین مدل علی احسیاس نیاامنی اجتمیاعی
در  5بعد به عنوان متغیر مستق اصلی در کنار متغیرهیای زمینیهای( جنسیت،سین ،تحصییالت و
درآمد) و میزان آگاهی شهروندان به عنوان متغییر مییانجی ییا واسیط ،میورد بررسیی قیرار گرفیت.
یافتههای توصیفی نشان میدهد میزان مسئولیتگریزی شهروندی در بین افراد مورد مطالعه از حد
متوسط باتتر بوده و میزان احساس ناامنی اجتماعی نیزهمین وضعیت راداشته اسیت در حیالی کیه
در ارتباط با سایر متغیرها وضعیت مطلوبی گزارش نشیده اسیت .در تبییین روابیط مییان متغیرهیا،
میزان احساس ناامنی اجتماعی ،آگاهی شهروندی و تحصیالت با میزان مسئولیتگریزی شیهروندی
دارای رابطه معنا دار بوده و از آنها تاثیر پذیرفته اما جنسیت ،سین ،و درآمید بیر مسیئولیتگرییزی
شهروندی اثر گذار نبوده است.
طبق نتایج رگرسیون چند متغیره ،ضریب تبیین متغیرهای اثرگذار (احسیاس نیاامنی اجتمیاعی،
میزان آگاهی شهروندی و تحصیالت)  R=0311به دست آمده و ضرایب تاثیر متغیرها نییز اخیتالف
چندانی با یکدیگر نداشته و به ترتیب آگیاهی شیهروندی  ،%05مییزان تحصییالت  %01و احسیاس
ناامنی اجتماعی  %00نقش خود را آشکار کردهاند .بنابراین میتوان اظهار داشت بیا افیزایش سیطح
تحصیالت و ارتقاءآگاهی شهروندی افراد ،مسئولیتگریزی در میان آنان کاهش مییابد و با احساس
ناامنی اجتماعی بیشتر در جامعه ،افراد مسئولیتگریزتر خواهند شد و در نتیجه شرایط نیا مطلیوبی
را بییرای دیگییران بییه وجییود خواهنیید آورد .در زمینییه تییاثیر ابعییاد احسییاس نییاامنی اجتمییاعی بییر
مسئولیتگریزی شهروندی نیز به ترتیب بیشترین اثرگذاری به احسیاس نیاامنی اقتصیادی ،سیپس
احساس ناامنی سیاسی و قضایی و پس از آن به احساس ناامنیعمومی مربوط بوده است .این نتیایج
نشان میدهد عوام کالن و ساختاری نقیش تعییین کننیدهتیری نسیبت بیه متغیرهیای خُیرد بیر
مسئولیتگریزی شهروندان دارند که مستلزم سیاستگذاری و اجرای برنامههیای مناسیب اسیت .بیر
اساس یافتهها میزان درآمد ،سن و جنسیت افراد بر مسئولیتگریزی شهروندی چندان موثر نبیوده،
اما سطح تحصیالت توانسته مسئولیتگریزی شهروندی را متاثر سیازد .نکتیه مهیم در ایین مطالعیه
دستیابی به تعیین نقش عوام کالن و ساختاری در ارتقاء مسئولیتپذیری افیراد اسیت کیه تیامین
کننده احساس امنیت اجتماعی (در بُعد اقتصادی ،سیاسی و قضایی ) است بهطوری که بیا برقیراری
امنیت می توان انتظار پایبندی بیشتر اعضای جامعه را به هنجارهیا و تعهیدات داشیت و در پیی آن
پیشگیری را بر مقابله مقدم دانست تا محور برنامهریزیهای اجتماع محور قرار گیرد و زمینه را برای
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مشارکت شهروندان فراهم آورد بدیهی است آگاهی شهروندی به مثابه عامی واسیط تیاثیر کلییدی
خواهد داشت.
نتایج به دست آمده از پژوهش در انطباق با مطالعه هزارجریبیی و صیفری شیالی ( ،)3111نشیان
می دهد برای شک گرفتن امنیت اجتماعی تعریف و رعایت شهروندی الزامی است و تحقق امنییت
اجتماعی (در دو بعد عینی و ذهنی) نیز نیازمند دو عنصر حقوق افراد و تکالیف آنها است .در ایین
مطالعه یافته ارتباط حقوق شهروندی و ابعاد آن ،با امنیت اجتماعی نیز همانند پژوهش ابراهیمییان
و لطفی( ،)3111اثبات شده است .جین جکوبز ،)3111 ( 3در پرداختن به مسیئله امنییت و عوامی
بازدارنده کالبدی ،بیان میدارد که ،آرامش فضای شهری ابتدا به وسیله شبکه ناخودآگیاه و پیچییده
اجتماعی ایجاد شده و با استانداردهای موجود میان مردم حفظ میشود که در این مطالعیه نییز بیه
آن دست یافتیم .پلنت ریموند ،)0001( 0ایده شهروندی را در اصالحات رفاهی دولت کیار مییدانید
که مانند یافتههای پژوهش بر عوام ساختاری دتلت دارد .در تایید نقش حقیوق فیردی در تولیید
شهروندی فعال به زعم توماس کوتکاس )0030( 1هم نتایج مشیابه در تیاثیر آگیاهی حاصی شیده
است .نتایج به دست آمده در همسویی با لهسیاییزاده ( ،)3113درارتبیاط بیا مسیئولیت و وظیایف
شهروندی که قانونگریزی در عرصههای مختلف جامعه بیه خصیوص در زنیدگی شیهری و قیوانین
شهروندی مطرح کرده به دست آمده است.
به این ترتیب میتوان بیان داشت عوام خُرد و کالن در انجام وظایف و مسئولیتهای شهروندی
سهیم هستند و موجبات قانونگریزی را فراهم میآورند .از جملیه رابطیه مییان نیاامنی اجتمیاعی و
مسئولیتگریزی شهروندی بهویژه بُعد ناامنی اقتصادی بر این مهم تاکید دارد که ضعف اقتصیادی و
فقر در جامعه ،عدم حمایتهای اقتصادی از سرمایه گذاران و کارآفرینیان در کنیار خبرهیای فسیاد
اقتصادی و اختالسها وضعیتی آنومی را در جامعه ایجاد میکند بیا احسیاس ناامییدی و ییأس از
یکسو و عدم تعهد و مسئولیتگریزی از دیگرسو همراه خواهد بود .همچنین احساس ناامنی قضیایی
و عدم برخورد جدی و سری با متخلفان بهویژه مفسدان اقتصادی احساس ناامنی را تشدید خواهید
کرد .در این بستر و شرایط افزایش جرایم ،افزایش روند انجیام کارهیای خیارج از ضیابطه ،تخلفیات
شهروندی و مسئولیتگریزی افزایش یافته و چنانچه تدبیری برای تغییر روند فرایند در حیال رشید
آن اتخاذ نشود مسئولیتگریزیهای بیشتری از سوی شهروندان پدیدار خواهد شد.که در این راستا
راهکارها و پیشنهادهایی مطرح میگردد:
 -3درحوزه توسعه اقتصادی ،و اعتماد اقتصادی -اجتماعی ،برنامههای میان مدت و بلند مدت قابی
اجرا و عملیاتی در سیاستگذاریهای دولت تدوین شود ،به صورتی که هم بستر حمایت اقتصیادی و
شفاف سازی را فراهم سازد و اینکه بیا اعتمیاد و مشیارکت در قالیب بنگیاههیای اقتصیادی انگییزه
کارآفرینی و اشتغال را به وجود آورد به صیورتی کیه ذهنییت را از نوکیسیهگراییی و رشید چنیدین
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درصدی ی باره سرمایههای مادی مانند سودهای بانکی و  ...خارج شده و توسیعه پاییدار اقتصیادی
تحقق پذیرد .بهطور مثال در این زمینه میتوان بسترها و فضاهایی با هزینههای پیایین و بیه نیوعی
اجارهبهای کیم در اختییار کارآفرینیان ،فیارغالتحصییالن و نخبگیان قیرار داده و بیه ازای توسیعه و
خروجیهای کارامد مدت زمان بهره برداری این فضیاها ییا بنگیاههیای تمدیید گیردد .در خصیوص
شرکتها و مراکزی که وامهای کالن حمایتی جهت سرمایهگذاری انجام خدمت و یا طرح عملییاتی
دریافت مینمایند ،به طور منظم پیگییری و رونید انجیام کیار میورد نظیارت قیرار گییرد .همچنیین
پروهههای ناتمام ،کارگاهها یا کارخانجات ورشکسته به حال خود رها نشده و مورد بررسیی و تعییین
تکلیف قرار گیرند .گاهی اوقات در برخی شهرکهای صنعتی این رها شیدگیهیا کارخانجیات را بیه
سولههای ساخته شده تزیینی تبدی نموده است.
 -0با رسیدگی به موق و سری به تخلفات و جرائم افراد به دور از جایگاه ،منزلت و ییا پسیت آنهیا،
همه در برابر قوانین یکسان دانسته شوند ،تا نسبت به اعمالشان مسئول شمرده شوند .همچنیین در
این بخش با توسعه زیرساختهای مجازی و هوشمند و بهرهگیری از فنیاوریهیای نیوین مییتیوان
مدت زمان رسیدگی به تخلفات را کاهش داد که این خود نمودِ عینی از کارامیدی دسیتگاه قضیایی
در سطح جامعه به شمار رفته و با نظارت بر حُسن اجرای قوانین حس امنیت اجتماعی و بیه دنبیال
آن مسئولیتپذیری را پررن خواهد نمود .در این زمینیه مییتیوان بیه تقوییت بسیترهای مجیازی
ارتباطات مردمی اشاره نمود و همچنیین بکیارگیری منشییهیای مسیلط بیه سیامانه مجیازی و ییا
کارشناسان مربوطه در یکپارچهسازی و الکترونیکی نمودن امورات دادرسی از مرحله تشکی پرونده
تا اعالم نتیجه بهره گرفت .همچنین در دسته بندی جرایم ،کالهبرداریهای میوازی ،کیاهش میدت
زمان رسیدگی ،شناسایی مجریم و مطل بودن سایر قضات از پروفای مربوط به ی پرونده در امیور
مربوطه شفاف سازی نمود و پیگیری و رسیدگی را تسری بخشید.
 -1در زمینه آگاهی شهروندی به عنوان متغیر کلیدی با ارائیه آمیوزشهیای شیهروندی منسیجم و
اصولی در مدارس و کسب تجربه مشارکت میزان آشنایی و آگاهی شهروندان را از همان سیالهیای
ابتدایی با مسئولیتها و تعهداتشان در برابر حقوق شهروندی ارتقاء داده تا حس مسئولیت اجتماعی
و شهروندی نهادینه گردد .از جمله ایجاد محییط ییادگیری مناسیب در خصیوص مفیاهیم و اصیول
شهروندی در مدارس بهویژه در ساعات برنامههای مهارتی و پرورشی.
 -5توجه به فرآیندهای شک گییری مسیئولیتگرییزی در کنیار عوامی سیاختاری و ایجیاد فضیای
اظهارنظر برای شهروندان ،امکان دسترسی به آمار و عملکرد نهادها و موسسات(دولتی-خصوص) در
راستای شفاف سازی ،و همچنین مشارکت شهروندان ،نخبگان ،اساتید و متخصصیین در تصیمیمات
مدیریتی بهویژه مدیریت امور شهری ،راه کار دیگری بیرای ارزش مسیئولیت و تعهید در بیین افیراد
جامعه خواهد بود .در خاتمه ،از آنجا که موضوع مسیئولیتگرییزی تیه نشسیتی از عوامی تیاریخی،
اجتماعی-اقتصادی ،روان شناختی و حتی فرهنگی به شمار میرود و موضیوعی چنید علیتیی اسیت
پیشنهاد میگردد؛ این موضوع نیز از منظر سایر متخصصان حوزههای علوم انسانی و اجتماعی مورد
کاوش و پژوهش قرار گیرد.
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