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 مقدمه 

مسئولیت پذیری اجتماعی پیش شرط ایجاد رشد و استقالل فردی است و این امکان را 

برای شخص فراهم می کند که به ادراک نفس و خودشناسی دست یابد. در یک جامعه 

 پیچیده ،افرادی که دارای استقالل فردی هستند و اهدافی را  که از ساختار ذهنی آن ها

درباره واقعیت سرچشمه می گیرد دنبال می کنند موفق تر از کسانی هستند که به سادگی 

خود را به دست شرایط و رویدادها می سپارند. مسئولیت در روابط بین والدین و فرزندان 

،دوستان ،همسایگان و در میان اعضای یک گروه،کامالً مشهود است اما تجلی واقعی آن را 

 (. 112: 5،5334درون گروهی و بین گروهی مشاهده کرد )بیرهوفمی توان در روابط 

انسان برای حفظ حیات خود،زندگی در گروه ها را برگزیده و با این انتخاب، مزیت ها 

و محدودیت های آن را نیز پذیرفته است ؛در عین حال، زندگی گروهی به شکوفایی 

ژگی هایی همچون بعضی از ظرفیت های وجودی نوع بشر نیز کمک کرده است.وی

پذیرش خود و دیگران،روابط میان فردی عمیق،احساس تعهد نسبت به آرمان های خود و 

دیگران، تحمل و پذیرش خود و دیگران و از همه مهم تر عالقه اجتماعی را می توان 

برخی از این اوصاف دانست. عالوه بر این ،یکی از اساسی ترین نیازهای انسان ، نیاز به 

، 11111بطه با دیگران و مسئول بودن در برابر جامعه و مردم است)شولتز و شولتز،برقراری را

آثار سودمندی که به برکت ارتباط با جامعه و اجتماع نصیب . (4: 5313به نقل از جوکار،

انسان می شود ، بی شک سبب ایجاد حس مسئولیت آدمی در برابر آنان خواهد شد و در 

بازداشتن خویش از آزار رساندن به دیگران است که بر این این رهگذر، کمترین وظیفه ما 

اساس ، تنها در سایه احساس مسئولیت در برابر جامعه است که رعایت حقوق دیگران معنا 

پیدا می کند و شومی ظلم و ستم آشکار می شود. باز هم ،تنها به همین سبب است که با 

وح آدمی آزار می بیند و بی تفاوتی دیدن رنج گرسنگی، فقر و اندوه در چهره دیگران ،ر

 برای او واژه نامأنوسی می شود . 
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نوع بشر نیازمند همکاری با یکدیگرند که »عالمه حلّی، در همین زمینه آورده است : 

این همکاری مستلزم قانون و برنامه ای است که به کارگیری آن در ریاضت و تأمل در 

زمینه ساز بر پایی عدالت می باشد ، سودمند و  امور متعالی و یادآوری انذارها ، که خود

  (.113:5412حلّی ،«)مؤثر است . عالوه بر آن اجر و پاداش الهی را نیز به دنبال دارد 

آموزش عالی به عنوان یکی از مهم ترین و سازنده ترین نهادهای اجتماعی که باید به 

یشد ، در دهه های اخیر با اعتالی خالقیّت، توانمندی و توسعه همه جانبه اجتماع بیند

تحوالت بسیاری روبرو بوده است. این نهاد برای حفظ پویایی خود نیازمند برنامه ریزی 

می باشد سیاستی که آثار آن در فرایندها و اتخاذ روش های مناسب راهبردی ،بهبود 

 (.1،1151، ایندرز1112و همکاران ، 5عملکرد نهادهای آموزش عالی مؤثر بوده است )بوی

نهاد آموزش عالی  به عنوان بخشی از نهادهای اجتماعی ، با پرورش نیروی انسانی آگاه 

به مسئولیت های اجتماعی در کنار مسئولیت های حرفه ای تأثیر غیر قابل انکاری در توسعه 

اجتماعی جوامع خواهد داشت ،دست یابی به جامعه مدنی و دموکراسی اجتماعی امکان 

با وجود شهروندانی آگاه به حقوق مدنی، مسئولیت پذیر اجتماعی و پذیر نخواهد بود مگر 

فارغ التحصیالن آموزش عالی نیز فقط  نسجام بین مردم و حکمرانان سیاسیارتباط و ا

متخصص در رشته ای خاص نیستند،آنها در عین حال شهروندانی با نقش هایی گسترده در 

نمی شوند. محیط  های درآمدزا قلمدادهمیشه فعالیت سیستم اجتماعی هستند که ضرورتاً 

دانشگاهی باید جوانان را برای این گونه نقش ها آماده سازد و این کار با آموزش های 

تخصصی سطح باال،جدا شده از سیستم اجتماعی سازگار نیست . بنابراین آموزشهای 

د و در دانشگاهی در عین حال که منفرد است باید در بطن جامعه ملی و جهانی قرار گیر

بطن آنها به صورتی مستمر بازبینی و اصالح شود. زمانی می توان عملکرد دانشگاه را خوب 

ارزیابی کرد که که هدف آن تولید دانش آموختگان مطلع،متفکر و خود هدایت گر باشد. 

به طوری که دانشجویان به صورت مسئوالنه عمل کنند و مهارتهای حل مسئله و تفکر 

ند. در عین حال ،دانشگاه باید بتواند به دانشجو از طریق برنامه های متنوع انتقادی داشته باش

                                                                                                                                        
1 Boyd 

2 Enders 
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و منعطف و راهبردهای مناسب آموزش توجه کند،به نوعی که فرایند یادگیری متمرکز بر 

دانشجو باشد. این رویکرد آموزشی در جوی همکارانه و مسئوالنه در دانشکده ها و با وفاق 

ین کیفیت آموزشی تحقق پذیرد)یمنی دوزی جمعی از آموزش و فرایند تضم

 (.511: 5315سرخابی،

پرورش حس مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان یک وظیفه ضروری برای 

تحصیالت دانشگاهی است. با پرورش حس مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان ،ما نه 

ه آن ها را تشویق تنها دانشجویان را تشویق می کنیم که خودشان کارشان را انجام دهند بلک

می کنیم تا به جامعه نیز خدمت کنند. آن ها می توانند به شایستگی های شناختی ، ابتکار 

عمل و خود انضباطی مجهز شوند و در آینده مسئولیت اجتماعی را به عهده بگیرند. نظام 

آموزش عالی از بزرگ ترین و گسترده ترین نظام های درون جامعه است که سرنوشت 

مندان در کشورهای را در بلند مدت تعیین می کند، مجموعه  ها و تجربه های دانشجامعه 

می دهد که توسعه ی جوامع رابطه بسیار زیادی با نظام آموزش عالی آن ها جهان نشان 

 (.5333دارد )عباسی و دیگران،

نظام آموزش عالی در کنار انتقال دانش و آماده سازی دانشجویان برای حرفه های 

ت باید آموزش و پرورش همه جانبه آن ها را نیز مد نظر قرار دهد و آن ها را به متفاو

صورت شهروندانی مسئول ، متعهد و روشن بین ، با فرهنگ متعالی که قادر به پذیرش 

نقش های مفید خود در زندگی مدنی باشد،تربیت کند.دانشگاه مکانی است که جوانان 

ی کنند و یاد می گیرند که عضو یک جامعه بودن مشارکت دموکراتیک را در آن تجربه م

به چه معناست.دانشگاه با مشخصه ی جو آزادی عرصه ایده آلی برای یادگیری و تمرین 

مهارت های مدنی می باشد . در واقع نهاد آموزش در سطح مدارس و دانشگاه باید با بهره 

ختن آنان با مسئولیت گیری از تفکر و استدالل دانشجویان و دانش آموزان و درگیر سا

راه را برای ترغیب و  پذیرش نقش های اجتماعی در زندگی اجتماعی که  های اجتماعی

در آینده نزدیک تشکیل خواهند داد، اقناع و تقویت نماید .فارغ التحصیالن فقط متخصص 

در رشته ای خاص نیستند . آنها در عین حال شهروندانی با نقش هایی گسترده در سیستم 

اعی هستند که ضرورتاً همیشه فعالیت هایی درآمدزا قلمداد نمی شوند. محیط اجتم
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دانشگاهی باید جوانان برای این گونه نقش ها آماده سازد و این کار با آموزش های 

تخصصی سطح باال ،جدا شده از زمینه های سیستم اجتماعی سازگار، نیست . بنابراین 

فرد است )بعد اختصاصی رشته ها (باید در ،آموزش های دانشگاهی در عین حال که من

 (.  34: 5315بطن جامعه ملی و جهانی قرار گیرد )یمنی دوزی سرخابی ، 

علی رغم تالش های صورت گرفته آموزش عالی در دو دهه گذشته با چالش ها و 

مشکالت متعددی مانند:گسترش کمی دانشگاه ها، کثرت مؤسسات آموزشی 

ویان،بیکاری فارغ التحصیالن و عدم تمایل جوانان به دخالت در متنوع،افزایش تعداد دانشج

امور و مشارکت آنها در مسائل گوناگون اجتماعی،سیاسی ،اقتصادی روبرو بوده که  

تهدیدی بزرگ به نام مسئولیت گریزی اجتماعی را مطرح می کند که به مرور زمان همه 

لش ها لزوم مسئولیت پذیری و ساختارها را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد .این چا

پاسخگویی را در نظام آموزش عالی ایران بیش از پیش آشکار ساخته است و نظام 

دانشگاهی را وادار به بازاندیشی در ساختار، رسالت ، اهداف و محتوای برنامه های درسی 

خود کرده است.با توجه به این که آموزش عالی دارای حوزه اثرگذاری بسیار وسیعی در 

دیگر نهادها و بخش های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی و زیست محیطی جامعه 

است ،نهادی مهم و حائز اهمیت می باشد. به خصوص این که این نظام با تقویت نیروی 

اکتشاف و نوآوری،خالقیت ،ابداع و گسترش روحیه انتقادی در میان تحصیل کردگان ،به 

نارسایی های موجود در آنها کمک می کند،چرا که چالش های مختلف جوامع و اصالح 

یکی از مهم ترین اهداف آن رشد و توسعه دانش ،نگرش و مهارت های دانشجویان و 

 تبدیل آن به فراگیرانی است که دائماً نقاد و متفکر هستند

یکی از عناصری که می تواند این مهم را در نظام آموزش عالی محقق سازد و به جامعه 

پرورش و رشد مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان کمک نماید برنامه های پذیری و 

درسی هستند.مروری بر سیر برنامه ریزی در نظام آموزش عالی کشور در سالهای قبل و 

پس از انقالب اسالمی نشان می دهد که در پی تغییرات اجتماعی ،تغییر در برنامه درسی 

ال ضروری بوده ،لکن بیش از هر چیز و تقریباً در دانشگاه ها پدیده ای مستمر و در عین ح

همه دوران ها موضوع تمرکزگرایی در تدوین عناوین و سرفصل های دروس رشته های 
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دانشگاهی مورد انتقاد کارشناسان و صاحب نظران قرار گرفته است. کم توجهی به رشد 

نامه ریزی درسی و دانش و تحوالت جهانی ،عدم مشارکت فراگیر دانشگاهیان در فرایند بر

عدم ارتباط محتوای رشته ها با نیازهای مخاطبان و جامعه از جمله انتقادهایی بوده که تأکید 

بر برنامه درسی دانشگاه محور را به دنبال داشته است ، چرا که برنامه درسی ،جوهره هر 

 نوع نظام آموزشی است که در ترکیب با روش های مؤثر تدریس ،کارآمدی و اثربخشی

نظام آموزشی را تضمین می کند.از این رو ،تعیین ساختار بهینه نظام برنامه ریزی درسی و 

انتخاب و سازماندهی محتوا،از جمله دل مشغولی های سیاست گذاران نظام های آموزشی 

بوده است .این مهم در آموزش عالی اهمیتی مضاعف می یابد،زیرا برنامه درسی در 

اجتماعی نیرومندی است که ضمن ترسیم چگونگی و حدود آموزش عالی ابزار علمی و 

انتقال دانش و مهارتها ،یک تجربه وسیع علمی برای دانشجویان محسوب می شود)سرمد و 

 (.5326وزیری،

جوناس بر این اعتقاد است که ماهیت کنش های بشر به طور چشمگیری در دوران 

یش از هر زمان دیگری مستعد تغییرات مدرن تغییر پیدا کرده است . بنا براین ، این زمان پ

رادیکال در اصول اخالقی است. او اعتقاد دارد که اصول اخالقی گذشته، همگی انسان 

محورانه)انسان اشرف مخلوقات( می باشد که در آن وجود انسان و شرایطش در هستی به 

در نظر  عنوان یک امر ثابت در نظر گرفته می شود. خود انسان به عنوان محور تغییرات

گرفته نمی شود. بنابر این وسعت مسئولیت پذیری کوتاه و کنترل  شرایط محدود می باشد. 

جوناس متقاعد شده بود که اصول اخالقی گذشته قادر به برخورد با مسائل اخالقی بوجود 

آمده از تکنولوژی مدرن نمی باشد به این دلیل که تمرکز این اصول روی پیامد کوتاه 

انسانی است . بنابراین از نظر وی آنچه که ما شدیداً نیازمند آنیم، اصول مدت کنش های 

اخالقی کامالً جدیدی است که نه تنها گسترش مسئولیت پذیری انسان را در ارتباط با 

توسعه قدرت انسان، در اثر توسعه تکنولوژی در نظر بگیرد بلکه همچنین یک چهارچوب 

 (.5،55:5134راهم می آورد )جوناسمناسب برای مسئولیت پذیری انسانها ف

                                                                                                                                        
1 Jonas 
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(مسئولیت پذیری را توانایی نظم دادن به تفکرات 1112و همکاران ) 5مرگلر  

،احساسات و رفتار همراه با اراده برای در نظر گرفتن خود به عنوان مسئول انتخاب هایی که 

انجام می دهند و پیامدهای فردی و اجتماعی ان ها تعریف کرده اند)مرگلر و 

 (.25: 1112اران،همک

مسئولیت پذیری اجتماعی شامل عقاید ،حساسیت ها و اختیاراتی است که باید از طریق 

تالش های هوشیارانه و برنامه های اجتماعی توسعه پیدا کند.توسعه مسئولیت پذیری 

اجتماعی اساساً مرتبط با توسعه آگاهی های اجتماعی ،نگرانی برای سرنوشت دیگران و 

 (.611-211، 1:1111انجام عمل مسئوالنه است)ترینرآمادگی برای 

( اظهار می دارد که حس مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان 1151) 3چوانشنگ

 ویژگی های شخصیتی خودش را دارد : 

اوالً: حس مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان یادگیری محور است. دانشجویان هنوز  

ی اجتماعی شان یاد بگیرند.از دانشگاه انتظار می رود نیاز دارند درباره حس مسئولیت پذیر

یک تنوع وسیعی از فرصت های یادگیری را برای پرورش حس مسئولیت پذیری اجتماعی 

 دانشجویان ایجاد کند .

دوماً: حس مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان واقعیت محور است .دانشجویان قصد 

برسانند. مسئولیت پذیریشان در سازمان های خاص دارند تالش های آگاهانه ای را به انجام 

 دانشجویی و به اتمام رساندن وظایفشان در دانشگاه را ایجاد کنند .

سوماً: حس مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان آینده محور است و بر این موضوع 

متمرکز شده که چگونه فارغ التحصیالن دانشگاهی در آینده مسئولیت پذیری اجتماعی 

 ن را می پذیرند و به انجام می رسانند .شا

: اینکه حس مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان با تردید و عدم قطعیت مشخص نهایتاً

 شده است  که با ویژگی آینده محور بودن در ارتباط است . 

                                                                                                                                        
1 Mergler 

2 Trainer 

3 Chuansheng 



 9399 زمستان، 9، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  949

( معتقد است که مسئولیت پذیری اجتماعی و فردی  برای دانشجویان سه 1151) 5آُنیل

 ساسی دارد که عبارتند از :پیامد مهم و ا

کوشش برای برتری طلبی: سال های تحصیل در دانشگاه می تواند فرصتی باشد که -5

دانشجویان متعهد شوند در استفاده از استعدادهایشان به برتری برسند .دانشجویان خودشان 

ممکن است احساس کنند دانشکده ها و دانشگاه ها نقش واضحی در کمک رسانی به 

یان جهت باال بردن انگیزه برای دنبال کردن برتری طلبی ندارند و آن ها ممکن دانشجو

است استدالل کنند میل برای کسب درجات عالی که اغلب با برتری طلبی یکسان فرض 

 شده است بیشتر در اوایل زندگی افراد پرورش می یابد .

یک تعهد شرکت در جامعه ی بزرگتر : آموزش عالی آمریکا به لحاظ تاریخی -1

عمیقی را بنا نهاده  برای اینکه دانشجویان را آموزش دهد تا شهروندی مسئول شوند .اما این 

تعهد گاه و بیگاه بویژه در اواسط قرن بیستم کاهش یافته است یعنی زمانی که تغییر جهت 

های فرهنگی به سمت عقالنیت علمی، باعث سست شدن تعهدات اجتماعی شده است و 

ز آموزش اخالقی ومدنی فاصله گرفته است .در نتیجه اصول محور نهادینه آموزش عالی ا

شد و این دانشگاه مدرن به شیوه های زیادی موضوع شهروند را که بعنوان یک موضوع 

غیر علمی و هنجاری در نظر گرفته شده بود پنهان کردند .نانسی انیل معتقد است که  این 

ی و داوطلب شدن برای خدمت رسانی تحقق می پیامد با تمرین یادگیری خدمات اجتماع

 یابد . 

پذیرفتن دیدگاه های دیگران : اگر دانشجویان می خواهند در زندگی موفق باشند -3

نیاز دارند یاد بگیرند چگونه به طور ماهرانه پیچیدگی های  مربوط به شرایط واقعی بشر را 

ه افراد مختلف بیان کردند را درک کنند و دیدگاه های متنوع و برتری ها و ادعاهایی ک

بپذیرند.بنا به عقیده نانسی انیل این پیامد با تمرین آموزشی در گیر شدن در تجارب 

پرورش حس مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجو باید  یادگیری دیگران تحقق می یابد.

                                                                                                                                        
1 O’Neill  
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 مطابق با الگوی رشد دانشجویان و به همان اندازه مطابق با ویژگیهای دانشگاهی شان و

 قانون تحصیالت دانشگاهی باشد .

در واقع نهاد آموزش در سطح مدارس و دانشگاه باید با بهره گیری از تفکر و استدالل 

دانشجویان و دانش آموزان و درگیر ساختن آنان با مسئولیت های اجتماعی زندگی  راه را 

ده برای ترغیب و تشویق پذیرش نقش های اجتماعی در زندگی اجتماعی که در آین

نزدیک تشکیل خواهند داد، اقناع و تقویت نماید و با روش های حمایتی مثبت به گونه ای 

که جوان جامعه احساس کند ، در حال استقالل است ، راه را برای دست یابی به حل مسائل 

 (.34: 5315و پاسخ به آن ها هدایت و راهنمایی کند)یمنی دوزی سرخابی،

سی و غیر درسی در فضای مراکز آموزشی در نهاد آموزش در برنامه های در 

یادگیرندگان جوان که مشتاق تعلیم و تربیت هستند ؛ موضوعاتی را در اذهان جوانان و 

نوجوانان بوجود آورد که بتواند از طریق موضوعات متنوع عواطف مثبت را در بین تعلیم 

ن در دانشجویان جوان ادگیرندگان فعال نگه دارد . این عواطف با ایجاد انگیزش و انگیزه د

عوامل تقویت کننده بر نحوه اجرای زندگی اجتماعی آنان تأثیر خواهد گذاشت ، به عنوان 

، رشد این انگیزش ها در جوانان از طریق توجه به نیازها، خواسته ها، عالیق و رغبت های 

در جوانان و ... شکل می گیرد . همچنین پذیرش و عمل به مسئولیت های اجتماعی را 

جوانان از طریق رشد پاره ای از صفات شخصیتی مطلوب چون تأکید بر روحیه خود 

اتکایی ،خودرهبری ،عزت نفس و خود پنداری مثبت در تمایل جوانان به پذیرش و ایفای 

نقش های مسئوالنه اجتماعی مؤثر خواهند بود.در بعد عملکردی باید برنامه های درسی 

نشجویان را به طور عملی با عملکرد مسئوالنه اجتماعی طوری تنظیم و تدوین کرد که دا

آشنا نمود، در واقع این عملکرد عملی ، همان آموزش مهارتهای اجتماعی الزم برای 

حضور مطلوب در صحنه های اجتماعی است، که باید در جوانان و نوجوانان به وجود 

به خلق فرصت های  آورد . بر این اساس ضروری است که مراکز آموزشی و نهاد آموزش 

عملی به منظور مواجه ساختن جوان با موقعیت های اجتماعی و بوجود آوردن مهارت های 

اجتماعی الزم برای عمل به مسئولیت های اجتماعی تأکید بیشتر کنند .به همین سبب 

پژوهشگر در پی آن است که با شناسایی عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی 
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م آموزش عالی  و ارائه راهکارهایی به توسعه و پیشرفت رفتار مسئوالنه دانشجویان نظا

 اجتماعی دانشجویان کمک نماید. 

 هدف کلی پژوهش:

هدف کلی از انجام این پژوهش شناسایی و تحلیل مضامین مرتبط با عوامل اثرگذار بر 

 مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی می باشد.

 به شرح زیر می باشد: ین هدف سئوال تحقیقبا توجه به ا

مضامین مرتبط با عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان در نظام -5

 آموزش عالی چه مضامینی هستند؟

   روش پژوهش

پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کیفی بوده که با استفاده از روش تحلیل مضمون 

جام شده است. تحلیل مضمون روشی فرایندی است که  و بر مبنای رویکرد استقرایی ان

برای تحلیل داده های متنی به کار می رود و داده های پراکنده و متنوع را به داده های غنی 

و تفصیلی تبدیل می کند.روشی برای شناخت،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده 

آن به کار می رود )براون و  های کیفی است که هم برای بیان واقعیت و هم برای تبیین

در این پژوهش با توجه به اینکه از متد آتراید استرلینگ استفاده شده،   .(5،1116کالرک

پژوهشگر در تحلیل مضامین و دست یابی به مدل نهایی پژوهش از ابزار شبکه مضامین بهره 

جسته است . شبکه مضامین روش مناسبی در تحلیل مضمون است و آنچه که شبکه 

مضامین عرضه می کند نقشه ای شبیه تارنما به مثابه اصل سازمان دهنده و روش نمایش 

است. شبکه مضامین بر اساس روندی مشخص مضامین پایه)کدها و نکات کلیدی 

متن(،مضامین سازمان دهنده)مضامین بدست آمده از ترکیب وتلخیص مضامین پایه( و 

ل حاکم بر متن به مثابه کل(را نظام مند می مضامین فراگیر)مضامین عالی دربرگیرنده اصو

کند . سپس این مضامین به صورت نقشه های شبکه تارنما رسم و مضامین برجسته هر یک 

                                                                                                                                        
1 Bron&Clark 
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، به 51115از این سه سطح همراه با روابط میان آنها نشان داده می شود)آتراید استرلینگ

 (.5311نقل از عابدی جعفری وهمکاران،

 حوزه پژوهش

امین مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی و ترسیم شبکه مضامین از جهت تحلیل مض

کلیه منابع مکتوب و دیجیتال در دسترس مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی استفاده شده 

تخاب متون و صاحب نظران است . بدین صورت که با استفاده از رویکرد هدفمند و ان

با نظر اساتید انتخاب و از طریق تحلیل  مقاله 11استفاده از معیار اشباع نظری کلیدی و 

مضمون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها در قالب مضامین پایه،مضامین سازمان دهنده و 

مضامین فراگیردسته بندی و شبکه مضامین ترسیم شد.با توجه به این که حجم نمونه در این 

ا مسئولیت پذیری سطح از قبل معلوم نیست، بررسی و واکاوی متون و اسناد مرتبط ب

اجتماعی دانشجویان آموزش عالی به صورت تدریجی انجام شد و تا سرحد اشباع ادامه 

یافت. به منظور پی  بردن به معانی و پیام های نهفته در متون و مقاالت مرتبط با مسئولیت 

پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی پس از شناسایی و استخراج متون چاپی و 

ال از پایگاههای اطالعاتی معتبر، محقق از ابزار فیش برداری از متون و مقاالت و دیجیت

 اسناد استفاده نمود.

 روش تجزیه وتحلیل داده ها 

یادداشت برداری و کدگذاری دو فعالیت همزمان برای تحلیل داده های کیفی است 

ت پذیری اجتماعی .در این مرحله پس از شناسایی متون،مقاالت و اسناد مربوط به مسئولی

دانشجویان نظام آموزش عالی ،محقق شروع به واکاوی و گردآوری جمالت مربوط به 

سؤال اصلی پژوهش نمود، جمالت استخراج شده در جدولی که قبالً توسط محقق تهیه 

شده بود قرار گرفتند .برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری موضوعی استفاده شد. 

ذف و سه ستون تحت عناوین مضامین پایه که شامل)کدها و کدهای اضافی و مشترک ح

                                                                                                                                        
1 Attride-Stirling 
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نکات کلیدی متن(،مضامین سازمان دهنده که شامل)مضامین به دست آمده ازترکیب و 

تلخیص مضامین پایه( و مضامین فراگیر)مضامین عالی دربر گیرنده اصول حاکم بر متن به 

ای شبکه تارنما رسم و مثابه کل( دسته بندی شد .سپس این مضامین به صورت نقشه ه

 مضامین برجسته هریک از این سطوح و روابط میان آن ها نشان داده شد.

 اعتبار سنجی کیفی دادها

در تحقیق حاضر ،برای تعیین اعتبار درونی)قابلیت اعتبار(یافته ها عالوه بر اینکه داده ها 

قیق، انتخاب و تأیید با مطالعه مبانی نظری،پیشینه تحقیق و  ارتباط و همسویی با سوال تح

شدند، برای تأیید دقت و صحت داده ها ،در مورد اعتبار مطالعه از شیوه بررسی به وسیله 

)اعتبار(یافته ها « باورپذیری»اعضای پژوهش استفاده گردید.به این ترتیب که برای تعیین 

 پس از تجزیه و تحلیل مبانی نظری به روش کدگذاری و طراحی و تشکیل شبکه مضامین

،نتایج بدست آمده در اختیار افرادی که در حوزه  علوم اجتماعی صاحب نظر بوده اند قرار 

داده شد و پس از اخذ نظرات ایشان اقدامات اصالحی انجام و تجدید نظرهایی به عمل 

آمد.  برای افزایش اطمینان پذیری پژوهشگر تالش نمود یافته های مقاله های مورد استفاده 

را با بیشترین دقت، مطالعه و بررسی نموده و پاراگراف های مهم و یافته  در تحلیل مضمون

های اصلی را استخراج نماید.جهت استخراج یافته ها مقاالت چندین بار بازخوانی شده تا 

با توجه به « اطمینان پذیری»قسمت های مهم انتخاب شود.به عبارت دیگر در این پژوهش ،

رداری از متن و مقاله ها ،استنباط ها و ساختار مقوله ها و رویه انجام کار شامل یادداشت ب

 به روش حسابرسی تأمین شده است و کلیه مراحل پژوهش طی گردیده است.

 یافته ها   

کد مضمون است  551یافته های حاصل از این پژوهش بعد از حذف مضامین مشترک ،

ماعی دانشجویان آموزش که حاکی از  اثرگذاری عوامل اجتماعی،بر مسئولیت پذیری اجت

عالی است. این مضامین تحت سه عنوان کلی،مضامین پایه ،مضامین سازمان دهنده و 

 مضامین فراگیر دسته بندی گردیدند.
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کد مضمون بوده  23مضامین پایه استخراج شده از متون و منابع  الف: مضامین پایه:

اس شایستگی است.برخی از این مضامین شامل: یادگیری خدمات اجتماعی،احس

اجتماعی،اعتماد اجتماعی نهادی و تعمیم یافته ،پای بندی به دوستان و جامعه،رضایت 

فردی و رضایت از زندگی ،رضایت از اوضاع جامعه،ترجیح دادن منافع اجتماعی،افتخار 

به ایجاد منافع برای جامعه،امنیت جانی و مالی ،مشارکت در فعالیت های اجتماعی،حضور 

 سیاسی و مهارت مشارکت در جامعه مدنی می باشند.فعال در صحنه 

ب: مضامین سازمان دهنده: این مضامین یک رده باالتر از مضامین پایه هستند .مضامین 

سازمان دهنده به طور همزمان ایده های اصلی ارائه شده توسط چند مضامین پایه را دسته 

ساً در متون معانی ویزه پیدا بندی می کنند و فرضیات اصلی مضمون گسترده تری را که اسا

می کند تشریح می کنند .مضامین سازمان دهنده شامل موارد زیر می باشند :خدمات 

اجتماعی،رفاه اجتماعی،اعتماد اجتماعی خاص،اعتماد اجتماعی عام،رضایت از 

زندگی،رضایت از جامعه،رضایت تحصیلی،ابعاد تعهد اجتماعی ،تعهد پذیری،گروه های 

نفعت اجتماعی، امنیت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،مشارکت سیاسی و تعهد پذیری، م

 مشارکت مدنی می باشند .

ج: مضامین فراگیر: عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان آموزش  

( 5عالی به عنوان مضامین فراگیر در این پزوهش قلمداد گردیده اند.در جدول شماره )

زمان دهنده و مضامین فراگیر اثرگذار بر مسئولیت پذیری مضامین پایه، مضامین سا

 اجتماعی دانشجویان آموزش عالی آورده شده است.
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( مضامین پایه ،سازمان دهنده و فراگیر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان آموزش 1جدول شماره )

 عالی

 مضامین فراگیر    مضامین سازمان دهنده  مضامین پایه

 خدمات اجتماعی تأثیر مشارکت در

 یادگیری خدمات اجتماعی 

 تأثیر یادگیری خدمات اجتماعی برخود کارآمدی 

 تأثیر درک اهمیت خدمات اجتماعی

 

خدمات 

 اجتماعی

 

 

 

 

توسعه 

 اجتماعی

                                                     

 

 

 

عوامل 

 اثرگذار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئولیت 

پذیری 

 اجتماعی

 

 

 دانشجویان به رفاه اجتماعی توجه 

 میزان احساس شایستگی اجتماعی  

 میزان احساس اثرگذاری اجتماعی 

 تالش برای حل مشکالت اجتماعی

 توسعه اجتماعی 

 شایستگی مقابله  

 

 

رفاه 

 اجتماعی

 اعتماد اجتماعی نهادی

 اعتماد اجتماعی تعمیم یافته

 اعتماد خاص)بین شخصی(

 ته(اعتماد عام )تعمیم یاف

 کم رنگ شدن اعتماد بین انسان ها

 

 

ابعاد 

اعتماد 

 اجتماعی

 

اعتماد 

 اجتماعی

 

 

سرمایه 

 اجتماعی

 

عوامل 

 اثرگذار

 

 

 

 پای بندی به جامعه

 پای بندی به دوستان 

 پای بندی به خانواده
اعتماد 

 خاص

 

اعتماد 

 اجتماعی

 

سرمایه 

 اجتماعی

 

عوامل 

 اثرگذار
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 پای بندی به دانشگاه

 ی و تعهد به قوانین دانشگاه پای بند

 رعایت هنجارها و قوانین 

 

 

 اعتماد عام

 

 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه

 رضایت از وضع مالی خود 

 رضایت فردی 

 رضایت از زندگی خود در کل 

 رضایت از افراد جامعه

 

رضایت از 

 زندگی

 

 

 

 

رضایت 

 اجتماعی

 

 

عوامل 

 اثرگذار

 

 

 

 

ئولیت مس

پذیری 

 اجتماعی
 رضایت از دولت و مسئولین

 رضایت از اوضاع جامعه

رضایت از 

 جامعه

 رضایت از اوضاع دانشگاه 

 رضایت از دانشگاه برای شرکت در رفتارهای فرا نقش 

رضایت 

 تحصیلی

 تعهداجتماعی خودپسندانه یا لذت گرایانه 

 ه دیگرانتعهد اجتماعی خودپسندانه با کمی تعهد نسبت ب 

 میل به تعهد اجتماعی فرا شخصی یا آرزوی عمومی 

 ابراز کامل میل برای تعهد اجتماعی فراشخصی 

ابعاد تعهد 

 اجتماعی

 

 

 

 

تعهد 

 اجتماعی

 

 

عوامل 

 اثرگذار

 

 

مسئولیت 

پذیری 

 اجتماعی

 محتوای تجارب مثبت

 شدت تجارب مثبت  

تجارب 

تعهد 

 پذیری

 بیتجربه کردن اضطراب و بی خوا 

 نارسا کنش وری اجتماعی 

 تجربه  کردن افسردگی 

  سالمت روان پایین تر  

تجربه تعهد 

 اجتماعی 

 خودپسندانه
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 دوراهی نفع جامعه ـ نفع خود

 ترجیح دادن منافع اجتماعی

 گذشتن از نفع فردی 

 

 

 تعهد

 پذیری

 

تعهد 

 اجتماعی

 

عوامل 

 اثرگذار

مسئولیت 

پذیری 

 اجتماعی

 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده پایه مضامین

 عام گرایی )وابستگی عاطفی به جمع(

 فدا نکردن دیگران برای خواسته های شخصی 

 افتخار دانشجو به ایجاد منافع برای جامعه  

 نشان دادن بردباری و احساس مسئولیت برای رفاه عمومی

 خدمت متعهدانه

 عمل به تعهدات فردی در جامعه آکادمیک

 

 

منفعت 

 اجتماعی

 

 

 

تعهد 

 اجتماعی

 

 

 

عوامل 

 اثرگذار

 

 

 

 

 

 

مسئولیت 

پذیری 

 اجتماعی

 

 
 تعهد پذیران اجتماعی 

 تعهد ناپذیران اجتماعی

 تعهدپذیران فردی 

 تعهدناپذیران فردی

 

گروه های 

 تعهدپذیر

 امنیت فکری  

 امنیت مالی  

 امنیت جانی

 

امنیت 

 اجتماعی

 

سرمایه 

 اجتماعی

 

 

عوامل 

 اثرگذار

 

 

مسئولیت 

پذیری 

 مشارکت پاسخگو دراجتماع اجتماعی

 مشارکت دانشجو در توسعه جامعه

 مشارکت دانشجویان در کارهای گروهی

 همکاری و مشارکت اجتماعی با اعضای جامعه

 مشارکت دانشجویان در فعالیت اجتماعی

 

رفتار 

 مشارکتی

 

 

 

 مشارکت 

 اجتماعی
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 از بین رفتن روحیه همکاری و تعاون بین افراد

 کاهش مشارکت در فعالیت های داوطلبانه

توسعه 

رفتار 

 مشارکتی

سرمایه 

 اجتماعی

عوامل 

 اثرگذار

 

مسئولیت 

پذیری 

 اجتماعی

 چگونگی مشارکت در رفتارهای فعال

 مشارکت در فعالیت های فوق برنامه

 

نگرش 

 مشارکتی

 مضامین  فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه

قضاوت معقوالنه دانشجو نسبت به تداوم  

 مشارکت

نگرش 

 مشارکتی

  

 

 

 

 

 

 

سرمایه 

 اجتماعی

 

 

 

 

 

عوامل 

 اثرگذار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئولیت 

پذیری 

 اجتماعی

 آگاهی و مشارکت سیاسی 

 حضور فعال در صحنه سیاسی 

آگاهی 

 سیاسی

 

 

مشارکت 

 سیاسی

 

 

 توجه به آموزش تئوریهای سیاسی

 مشارکت دانشجویان در فعالیت های سیاسی 

 درک  نظامهای سیاسی

 مشارکت فعال فرزندان در فعالیت های سیاسی

 

ادراک 

 سیاسی

 مهارت مشارکت مدنی  

 مشارکت در جامعه مدنی

 عاملی برای مسئولیت مدنی در شرایط ژئوپولوتیک

 راهی برای ترویج گفتمان سازنده میان جامعه

 قدرت تصمیم گیری  پیش شرطی برای 

 پیش شرطی برای قدرت اجرایی  

 پیش شرطی برای حفظ ارزش های دموکراتیک 

 

 

مشارکت 

 مدنی

تحلیل مضامین مرتبط با عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام 

 آموزش عالی بر اساس شبکه مضامین:

(، عوامل اثر گذار بر مسئولیت 5پس از بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج جدول شماره)

 پذیری اجتماعی دانشجویان به شرح زیر است: 
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اجتماعی « مسئولیت»و « تعهد»در ادبیات جامعه شناسی مفهوم  تعهد اجتماعی:-5

مترادف هم به کار رفته اند و در یک فضای مفهومی مشترک تعریف شده اند.غالباً مفهوم 

یا نظریه ای اخالقی است که معتقد است هر سازمان  تعهد یا مسئولیت اجتماعی،ناظر به باور

یا فردی موظف است تا چنان عمل نماید که به جامعه بیشترین نفع را برساند . این مسئولیت 

می تواند فعاالنه از طریق انجام فعالیت هایی باشد که مستقیماً در راستای ارتقای اهداف 

در فعالیت های مضر اجتماعی  باشد.تعهد جامعه اند یا منفعالنه و به صورت شرکت نکردن 

اجتماعی به عنوان یکی از عوامل به وجود آورنده ،اتحاد،نظم و پای بندی به اصول 

شناخته می شود که می تواند مسائلی را به دنبال خود بکشاند که برای هر جامعه ای حیاتی 

و عدم تعهد افراد  و مهم می باشد وجود تعهد در میان دانشجویان ،باعث انسجام اجتماعی

نسبت به نقش ها و مسئولیت هایشان، باعث تزلزل پایه های زندگی در هر نهاد اجتماعی که 

بروز کند می شود . تعهد باعث می شود که دانشجویان نسبت به وظایف و مسئولیت های 

خود بدون وجود عامل کنترل خارجی حساس باشند.وجود تعهد اجتماعی در یک جامعه 

یش مشارکت های داوطلبانه،ایجاد همدلی و برقراری نظم در جامعه و پای بندی باعث افزا

 (.531: 5315به اصول جامعه می گردد)یوسفی و همکاران،

 هاوارد بکر سه عنصر اصلی برای تعهد معرفی می نماید:

: افراد وقتی در یک موقعیت قرار می گیرند رفتاری را از خود بروز می دهند موقعیت

اصل از آن رفتار به نفعشان باشد. در حالی که اعمال  دیگر، آن نتایج را ممکن که نتایج ح

است برایشان در بر نداشته باشد. به عبارت دیگر افراد در موقعیت های مختلف یک 

ارزیابی از موقعیتشان، انتظارات دیگران از آن موقعیت و نتایجی که رعایت یا عدم رعایت 

ایشان در پی داشته باشد خواهند نمود و برای آنکه از منافع انتظارات دیگران می تواند بر

ایفای نقش در آن موقعیت خاص بهره مند شوند به گونه ای رفتار می کنند که مطابق 

 انتظارات دیگران باشد.
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 کنشهای قبلی:

افراد با توجه به اعمال قبلی خودشان در موقعیت های مختلف قرار می گیرند ، منظور  

افراد بنا به دالیلی اعمالی را انجام می دهند ، این اعمالشان باعث می شود که آن است که 

آنها در موقعیت هایی قرار گیرند که باید در این موقعیت ها بر اساس انتظارات دیگران 

 ایفای نقش نمایند تا از نتایج آن بهره مند گردند . 

 شناخت:

رد از شرط وفاداری است، یعنی عنصر سوم تعهد که خیلی آشکار هم نیست، آگاهی ف 

فرد با اعمال قبلی خودش پذیرفته است که در این موقعیت خاص ، برای آنکه برخی چیزها 

را بدست آورد ، هزینه هایی را تحمل کند ، که در اینجا می گوییم یک شرط وفاداری 

فاده از بوجود آمده است . به عبارت دیگر فرد هنگام اقدام برای اعمال قبلی اش جهت است

شرط وفاداری باید بداند که تصمیم او برای این اعمال عواقبی در ابعاد گوناگون برایشان 

در پی خواهد داشت و ان ایفای نقش مطابق با انتظارات دیگران در موقعیت های مختلف 

می باشد. شناخت جزء ضروری تعهد است زیرا اگر فرد منافع و انتظاراتش را نشناسد به 

 (.53:5314گران از موقعیتش عمل نخواهد کرد )کشاورز،انتظارات دی

بالطبع فراهم بودن زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی در فضای حاکم بر دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی می تواند سطح تعهد اجتماعی دانشجویان را که تا حد زیادی 

 .ارتباط نزدیکی با مسئولیت پذیری اجتماعی آنان دارد فراهم نماید

رضایت اجتماعی:رضایت را باید عاملی مؤثر برای افزایش تعهد و مسئولیت پذیری  -1

اجتماعی دانشجویان آموزش عالی دانست. رضایت اجتماعی ، یکی از عناصر کلیدی به 

منظور ایجاد و توسعه تجارب رقابتی محسوب می شود،به نحوی که جلب رضایت 

ک خواهد کرد، بلکه به حفظ و نگهداشت آن ها دانشجویان ، نه تنها به وفاداری آنان کم

به عنوان فردی متعهد و مسئولیت پذیر در طوالنی مدت منجر خواهد شد. هر چه 

دانشجویان از اوضاع دانشگاه ، مسئولین و کارکنان، مواد و محتوای برنامه های درسی، 

شته باشند خدمات اجتماعی و رفاهی ،امکانات فیزیکی و کالس های درس و... رضایت دا
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با عالقه مندی بیشتری در برنامه های دانشگاه مشارکت می کنند و احساس رضایت بیشتری 

از حضور در دانشگاه دارند.رضایت از زندگی نیز یک فرایند داوری است که در آن افراد 

کیفیت زندگی خود را بر اساس مالک های منحصر به فرد خود ارزیابی می کنند . 

ای از اثرات فردی پیامدهای اجتماعی مهمی نیز به همراه دارد، برای رضایت از زندگی جد

نمونه چنین احساسی می تواند سالمت فرد و جامعه را تضمین نماید)فورتن و 

 (.511: 1111همکاران،

به »توسعه اجتماعی: توسعه اجتماعی فرایندی از تغییرات است که منجر به بهبود در -3

شود که منصفانه تر و سازگارتر با اصول حکومت  می« روابط اجتماعی»و « زیستن

دموکراتیک و عادالنه است . توسعه اجتماعی هم شامل دست آوردهای مادی مانند 

سالمت ،آموزش و پرورش مناسب ، دسترسی پایدار به منابع،کاالها و خدمات برای 

زندگی مناسب در یک زندگی قابل پذیرش و هم شامل دست آوردهای غیر مادی با 

ویژگی های اجتماعی و فرهنگی مانند حس کرامت ، امنیت و شمول اجتماعی و دست 

آوردهای سیاسی مربوط به فعالیت ، مشارکت و بازنمایی است.خدمات اجتماعی و رفاه 

اجتماعی دو عامل تأثیر گذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان معرفی شده است. 

ان دادن رابطه ی همدالنه ، تهذیب توانایی های خدمات اجتماعی زمینه ای را برای نش

شناختی و بازتاب موضوعات اجتماعی فراهم می کند . فرایندهایی که اصول اخالقی 

پرباری از مسئولیت پذیری اجتماعی را توسعه می دهند )مؤسسه مطالعات توسعه اجتماعی 

 (.5،1156سازمان ملل

امعه در گروه ها ،سازمان ها و درفرایند توسعه اجتماعی میزان عضویت اعضای ج

انجمن های مختلف افزایش می یابد وآمادگی فرد برای برقراری ارتباط بیشتر می شود و 

بدین ترتیب اعتماد اجتماعی متقابل تعمیم می پذیرد. به همین جهت آیزنشتات به درستی 

سی،اعتماد متذکر می شود که مهم ترین مسئله نظم اجتماعی برای بنیان گذاران جامعه شنا

                                                                                                                                        
1 United Nations Research Ins titute for Social Development (UNRISD) 



 919.. / .شناسایی عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی

و همبستگی اجتماعی است ؛یعنی بدون انسجام و نوعی اعتماد ،پایداری نظم اجتماعی غیر 

 (.51: 5321ممکن است )چلبی،

سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی عاملی است که در همه جا حاضر است ؛چه در  -4

مکاران و آشنایان رفتار با نزدیکان و دوستان در خانه و مدرسه،دانشگاه و چه در رفتار با ه

در محل کار و تحصیل و چه در رفتار مردم با جامعه.سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای 

موجود در سیستم اجتماعی است که موجب ارتقای همکاری اعضای آن  جامعه شده و 

موجب پایین آمدن سطح هزینه ای تبادل و ارتباطات می شود. آنچه که از یافته های این 

آید سرمایه اجتماعی با ابعادی مانند امنیت اجتماعی،مشارکت و اعتماد پژوهش برمی 

اجتماعی می تواند زمینه ساز تعهد، مسئولیت پذیری ،همدلی و رفتارهای دگرخواهانه 

اجتماعی و ملی گردد.وقتی می گوییم سرمایه انسانی زنده و مولد است ،منظور این است 

(.اعتماد اولین 311: 5322ده نمی ماند.)کلمن،که هیچ کس بدو ن ان موفق نیست و حتی زن

جزء سرمایه اجتماعی است که به نوع ارتباط بین افراد مربوط می شود.اعتماد ارتباط 

تنگاتنگی با ارتباط تعمیم یافته دارد و به طور کلی شاخص بسیار مناسبی برای پیوندهای 

است که افراد از روی  مثبت و متقابل است .مشارکت اجتماعی،فرایند سازمان یافته ای

آگاهی و اطالع ،داوطلبانه ،گروهی و با عنایت به عالیق معین و مشخص که منجر به 

خودشکوفایی و نیل به اهداف و سهیم شدن در منابع قدرت می گردد،فعالیت می 

کنند.عرصه چنین مشارکتی ،نهادهای مشارکتی مانندگروه ها ،انجمن ها،سازمان های غیر 

ن های خودیاری و محلی هستند که در سطح جوامع انسانی و حوزه های دولتی و سازما

(.اهمیت این انجمن ها و تشکل های غیر 1: 5331گوناگون نقش ایفا می کنند )قراخانی،

سیاسی در این است که مجرایی برای آموزش مشارکت در تعیین سرنوشت مردم و 

 دشراکت در بحث و تصمیم گیری جمعی به شمار می رو
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 بحث و نتیجه گیری

( نشان می دهد که عوامل اجتماعی زیادی در طول دوران 5یافته های جدول شماره)

دانشجویی می تواند بر سطح رفتار مسئوالنه اجتماعی دانشجویان تأثیرداشته باشد.در این 

یت رضا -1تعهد اجتماعی -5پژوهش چهار مؤلفه ی مهم و تأثیرگذار اجتماعی 

توسعه اجتماعی مورد شناسایی قرار گرفت. بدیهی است  -4سرمایه اجتماعی  -3اجتماعی

که شدت و ضعف هر کدام از عوامل می تواند بر سطح نگرش دانشجویان نسبت به 

 مشارکت و تعهد نسبت به رفتارهای مطلوب و مسئوالنه دانشجویان تأثیرگذار باشد.

بکه مضامین مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی ( و تحلیل ش5یافته های جدول شماره) 

دانشجویان نظام آموزش عالی نشان می دهد که یکی از مضامین فراگیر و اثر گذار بر 

مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان تعهد اجتماعی می باشد.تعهد یک انگیزش درونی 

رفتاری ثابت است  هویت افراد در موقعیت های اجتماعی گوناگون و نشانه وفاداری آنها به

که با انتظارات دیگران از آن موقعیت مطابق است و باعث سازگاری فرد با موقعیتش می 

گردد .این انگیزش از یک سو به اعمال قبلی و از سوی دیگر به ارزیابی آنان از نتایج آن 

پای نوع رفتار مربوط می شود .تعهد به عنوان یکی از عوامل به وجود آورنده اتحاد، نظم و 

بندی به اصول شناخته می شود که می تواند مسائلی را به دنبال خود بکشاند که برای هر 

جامعه مهم و حیاتی می باشد. وجود تعهد در میان افراد جامعه خصوصاً جامعه دانشگاهی 

که ظرفیت عظیمی از جمعیت ما را تشکیل می دهد باعث انسجام اجتماعی و عدم تعهد 

ا و مسئولیت هایشان باعث تزلزل پایه های زندگی در هر نهاد افراد نسبت به نقش ه

.نتایج این پژوهش با پژوهش های یوسفی و اجتماعی که بروز کند می شود 

 همخوانی دارد. 5314،کشاورز5315،صباغ و همکاران5315همکاران

و تحلیل شبکه مضامین مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی  (5بر اساس جدول شماره )

ویان یکی دیگر از مؤلفه هایی که در این پژوهش مورد شناسایی قرار گرفت مؤلفه دانشج

رضایت اجتماعی بود. رضایت تابع عملکرد ذهنی و انتظارات افراد است .به همین دلیل، 

هرگونه احساس خوشایندی که نتیجه مقایسه عملکرد ذهنی افراد با انتظارات آنان 

(.رضایت ، یکی از چهار عنصر کلیدی به 5336نی،باشد،رضایت نامیده می شود)فارسیجا
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منظور ایجاد و توسعه تجارب رقابتی محسوب می شود، به نحوی که جلب رضایت 

دانشجویان ، نه تنها به وفاداری آنان کمک خواهد کرد، بلکه به حفظ و نگهداشت آن ها 

از در طوالنی مدت منجر خواهد شد.رضایت تحصیلی به معنای ادراک دانشجویان 

تجربیات زندگی دانشگاهی است که تعیین کننده نگرش مثبت یا منفی آن ها از دانشگاه 

 است .

رضایت از تحصیل متغیر عاطفی مهمی است که نمی توان آن را جانشین پیشرفت 

تحصیلی کرد،ولی می تواند نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی ایفا کند ،چرا که پیشرفت 

ارزشیابی و تشخیص افراد موفق در یادگیری . در پرتو تحصیلی برنامه ای است با هدف 

رضایت از تحصیل  در دانش آموز درک جدیدی از یادگیری و محیط یادگیری القا می 

شود  که این درک جدید در نهایت منجر به تغییر در عملکرد و پیشرفت تحصیلی او می 

ه رشته تحصیلی ،محیط شود .از جمله عوامل تأثیر گذار بر رضایت تحصیلی را می توان ب

آموزشی ، امکانات آموزشی ،محتوای دروس و برنامه های آموزشی ،ارتباط با گروه 

همگنان ،زندگی خانوادگی، مشکالت مالی، مشکالت جسمانی و عاطفی ، هوش و ... 

همخوانی  5313،ترک زاده و محترم1114اشاره کرد.نتایج این پژوهش با پژوهش های چو

 دارد.

و شبکه مضامین مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی  5یج جدول شماره آنچه از نتا

دانشجویان  بر می آید نشان می دهد که یکی دیگر از مضامین فراگیری که بر سطح 

مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان اثرگذاری داشته سرمایه اجتماعی است .سرمایه 

ها و هنجارهای غیر رسمی تعریف اجتماعی را می توان به عنوان مجموعه معینی از ارزش

کرد که اعضای گروهی که تعاون و همکاری میانشان مجاز است در آن سهیم هستند. 

سرمایه اجتماعی حاصل پدیده هایی مانند مشارکت ) اجتماعی،سیاسی و مدنی(،اعتماد 

مشارکت اجتماعی فرایند سازمان یافته ای است که   اجتماعی و امنیت اجتماعی است .

د از روی آگاهی و اطالع  و به صورت داوطلبانه و با عنایت به عالیق معین و مشخص افرا

که منجر به خودشکوفایی و نیل به اهداف و سهیم شدن در منابع قدرت می گردد ،فعالیت 

مشارکت اجتماعی با مشارکت مردمی ،نزدیکی بسیار دارد زیرا اوالً مشارکتی  می کند.
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آید.ثانیاً عرصه های مختلف حیات اجتماعی را دربرمی گیرد. است که از متن جامعه برمی 

چنین مشارکتی در برنامه های عمران اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد که غفلت از آن و 

فراهم نساختن بسترهای الزم برای بسط و بهره گیری مناسب از آن، برنامه های عمران 

 (.563:5331ند )ازکیا وغفاری،اجتماعی را در سطوح مختلف دچار مشکل نارسایی می ک

حضور دانشجویان در تشکل های اجتماعی و شرکت فعاالنه در برنامه های سیاسی و 

مدنی دانشگاه می تواند زمینه ساز مشارکت سیاسی و اجتماعی دانشجویان را فراهم کند . 

و  در کنار آن حمایت عاطفی و معنوی اساتید و مسئولین دانشگاه و مدیران اجرایی کشور

اعتماد به توانمندی و پتانسیل جوانان نقش مهمی در باال بردن مسئولیت پذیری اجتماعی 

دانشجویان دارد . اعتماد یک سازه چند بعدی است که از نظر ریشه ای به روابط اجتماعی 

مرتبط است . روابطی که به خود فرد با دیگران و دیگرانی که هم صمیمی و هم غریبه 

بطه فرد یا افراد با نهادها و سازمان هایی مانند دولت و ... ارتباط دارد . هستند و نیز به را

جوهره اعتماد از یک طرف مبتنی بر وجود روحیه صمیمیت و صداقت در روابط و از 

طرف دیگر مقدمه ای برای آزادی می باشد بدیهی است همه این عوامل)مشارکت 

اهم می گردد. هرگاه اعتماد اجتماعی اجتماعی،سیاسی،مدنی( در سایه امنیت اجتماعی فر

نسل جوان و تحصیل کرده باالتر رفته مشارکت فعاالنه تری در برنامه های دانشگاهی دارد 

و فعالیت های فرانقش بیشتری می پذیرد.سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی که دست یابی به 

د سرمایه مادی به اهداف و اجرای پروژه های گروهی و اجتماعی را تسهیل می کند،مانن

سادگی آشکار نمی باشد. سرمایه اجتماعی ذاتاً مادی نیست ،در فرد هم وجود ندارد،بلکه 

در بین روابط موجود بین افراد وجود دارد و آنجا ظاهر می گردد.بدین صورت اگر جامعه 

یا نهاد اجتماعی مانند آموزش عالی بتواند مشارکت حداکثری دانشجویان را برای دست 

ی به اهداف خاص یا حل مسئله ای اعم از سیاسی ،اقتصادی، زیست محیطی ،فرهنگی یاب

و... برانگیزد گفته می شود آن جامعه دارای سرمایه اجتماعی است .باید اذعان داشت که 

مشارکت اجتماعی همان ایجاد سرمایه اجتماعی در جامعه می باشد،بدون تحقق سرمایه 

و اعتماد ،پیوند و اعتماد بین فردی،روابط بین گروهی اجتماعی روابط انجمنی،هنجارها 

،روابط با نهادها و احساس برخورد از حمایت اجتماعی  در جامعه شاهد تعامالت اجتماعی 
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، رستمی و  1113بین افراد جامعه نخواهیم بود.نتایج این پژوهش با پژوهش های پاتنام

 همخوانی دارد. 5331و ایمان و جالئیان 5333همکاران

و شبکه مضامین مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان  5نتایج جدول شماره

نظام آموزش عالی حاکی از آن است که یکی دیگر از مضامین فراگیر مرتبط با مسئولیت 

توسعه اجتماعی فرایندی است که  پذیری اجتماعی دانشجویان توسعه اجتماعی بود .

ه شکل نوین تغییر می دهد و نهادهایی ساخته می ساختارهای اجتماعی را از شکل کهن ب

شوند که موجب انسجام  و همبستگی در درون جامعه می شوند. راه هایی که آموزش می 

تواند به توسعه اجتماعی کمک کند ،رشد اجتماعی،سازگاری اجتماعی،مشارکت 

 اجتماعی و ... است .

نخبگان ،برگزیدگان و دانشگاه به عنوان سر سیستم رسمی آموزش ،کانون پرورش 

کارگزاران آینده کشور است. دانش و بینشی که این افراد در دانشگاه پیدا می کنند و به 

صورت قابلیت ها و توانایی های فنی و تخصصی و نگرش ها و گرایش ها در آنان ظاهر 

می شود عامل بسیار مؤثری در شکل گیری خوی و منش اجتماعی و سوگیری سیاسی آن 

 5333و در حقیقت آینده اجتماع را پی ریزی می کنند )شیخعلی زاده؛احمدی،ها است  

(. نهاد آموزش عالی نیز به عنوان بخشی از نهادهای اجتماعی ،با پرورش نیروی انسانی 562:

آگاه به مسئولیت های اجتماعی در کنار مسئولیت های حرفه ای تأثیر غیر قابل انکاری در 

داشت . پیامد توجه به توسعه سرمایه اجتماعی حتی در بعد  توسعه اجتماعی جوامع خواهد

توسعه سیاسی جامعه ،قابل انعکاس است ، چرا که دست یابی به جامعه مدنی و دموکراسی 

اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود مگر با وجود شهروندانی آگاه به حقوق مدنی ،مسئولیت 

مرانان سیاسی. یادگیری یک فرایند پذیری اجتماعی و ارتباط و انسجام بین مردم و حک

تعاملی میان یادگیرنده و محیط است . با غوطه ور شدن در تضادها و مسائل معما گونه 

اجتماعی،یادگیری غنای بیشتری می یابد و در شرایط آرمانی کالس درس و محیط 

دانشگاه نیز باید منعکس کننده کثرت گرایی در مقیاس کوچک باشد و بررسی آزادانه 

سائل و مناظره درباره سیاست های عمومی را مجاز بشمارد.هر چه در  محیط دانشگاه م

زمینه مشارکت اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و... بیشتر فراهم گردد می توان توقع داشت که 
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دانشجویان رفتار مسئوالنه تری در موضوعات اجتماعی،سیاسی ،فرهنگی و .. از خود نشان 

 دهند.

بالیدن شخصیت ها ،جوشیدن استعدادها و بروز و ظهور نقاط  محیط دانشگاه،محیط

درخشان پنهان در شخصیت انسان است و واقعیت هم این است که بهسازی فضای 

دانشجویی و دانشگاهی که یکی از زمینه های آن گسترش فعالیت های دانشجویی است ، 

ت که در آن همان بهبود اوضاع سیاسی ، اجتماعی،فرهنگی و پژوهشی جامعه ای اس

زندگی می کنیم را در پی دارد.پررنگ بودن فضای آکادمیک و امکان تبادل ایده ها و 

نظرها عالوه بر خودسازی فرد ،خودسازی گروه  و نهایتاً هم باعث هماهنگ شدن و متعادل 

شدن ارزش ها و هنجارهای فردی و اجتماعی شده و توانایی افراد را در مطابقت کردن با 

ایش می دهد که این حرکت های دانشجویی دانشگاه  را به آرمان گرایی و جمع را افز

رهنمون ساخته و باعث حل چالش ها و مسائل موجود در مسیر می شود. با توجه به آن چه 

بیان شد دانشگاه می تواند فضای مناسبی جهت آموزش دانشجویان برای فراگیری و 

راهم آوردتا از نظر دیدگاه و افق دید و آگاهی از حقوق و مسئولیت های اجتماعی خود ف

گستره اطالعاتی به شهروندانی مفید،متعهد و مسئولیت پذیر تبدیل شوند و در عین حال به 

 فرهنگ بومی و ملی خود نیز پای بند باشند.

 :پیشنهادات

در پایان پیشنهادات ذیل به منظور تحقق مسئولیت پذیری اجتماعی در میان دانشجویان  

لی که می  تواند مورد توجه برنامه ریزان درسی و دست اندرکاران و مجریان آموزش عا

 تعلیم و تربیت قرار گیرد ارائه می گردد:

طراحی و تدوین اهداف و سیاست هایی که در آن به جوانان و خصوصاً دانشجویان  -5

ه بهینه به عنوان سرمایه های ارزشمندی برای هایت توسعه و پیشرفت نگریسته شود و استفاد

 از پتانسیل جوانی در سازمان ها و تشکل های مردم نهاد.

برنامه های درسی)آشکار و پنهان( باید زمینه کسب مهارتهای اجتماعی مانند رفتار  -1

 مسئوالنه اجتماعی را فراهم کنند. 
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بررسی ظرفیت های شناخته نشده در آموزش عالی برای جذب حداکثری مشارکت -3

رابعاد سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و... باال بردن تعهدپذیری و مسئولیت پذیری دانشجویان د

 پذیری اجتماعی دانشجویان.

بررسی و ارائه راهکارهایی برای افزایش ارتباط بین خانواده و دانشگاه و دانشگاه و -4

 جامعه برای تربیت شهروندان مسئولیت پذیر اجتماعی.
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