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در این پژوهش تالش شد تا تجارب زیسته  چکیده:

شگاه مورد انی در دعدانشجویان از مسئولیت پذیری اجتما

بررسی قرار گیرد. پژوهش به روش کیفی و با استفاده از 

حوزه پژوهش سنت پژوهشی پدیدارشناسی انجام شده است. 

 ییبودند که پس از شناسا یمؤسسات آموزش عال انیدانشجو

 انینفر از دانشجو 03تیدر نها یافتیدر یداده ها لیو تحل

تفاده از اسبا  ییودانشج  یعضو در تشکل ها و انجمن ها

 یاشباع نظر اریهدفمند مالک محور و مع یریروش نمونه گ

و مصاحبه  با آن ها صورت گرفت. داده های  انتخاب شدند

بدست آمده با استفاده از روش کدگذاری موضوعی مورد 

تحلیل قرار گرفت و یافته ها در قالب کدهای باز، محوری و 

ارب تجصل از اجایگزینی سازماندهی شد. یافته های ح

زیسته دانشجویان در قالب هفت مقوله اصلی )فضای حاکم 

بر آموزش عالی ،اصول حاکم بر آموزش عالی ،عوامل زمینه 

ساز مسئولیت پذیری ،درک همدالنه،نقش پذیری و مشارکت 

مقوله فرعی  20،ارزش مداری و ساختار اجتماعی دانشگاه (و 

هر  باتناسب مدسته بندی گردید و در نهایت یافته های 

 مقوله اصلی در قالب مدل کلی و نمودار ارائه شده است.

مسئولیت پذیری اجتماعی ،تجارب : کلمات کلیدی

 دانشجویان،دانشگاه

Reza Eghdampour, Dr. Narges 

Keshtiaray, Dr. Reza Esmaili 

Abstract: This study seeks to investigate 

students' experience with social 

responsibility in the university. The 

research was carried out in a qualitative 

framework using a phenomenological 

strategy. The research population included 

students of higher education institutions 

and after identifying and analyzing the 

data, finally 03 students from the student 

associations were selected using an 

"objective oriented criterion" sampling 

method and the "theoretical saturation 

criterion". The sample study was 

interviewed and the obtained data were 

analyzed using coding method and the 

findings were organized in the form of 

open, pivotal, and replacement codes. The 

findings were categorized into 2 main 

categories (the dominant environment of 

higher education, the principles governing 

higher education, underlie factors for 

responsibility, empathic understanding, 

role play and participation, orbital value 

and university's social structure) and 20 sub 

categories and finally, the findings are 

presented in the form of a general model 

and diagram.  

Keywords: social responsibility, students’ 
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experience, university.                                                 

 

 مقدمه
مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از مهم ترین مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی یک جامعه 

هادهای دولتی و غیر دولتی با تأکید بر تبعیت از قوانین مدنی است که در هر جامعه ای افراد و ن
هنجارهای مطابق با فرهنگ همان جامعه را از دوران کودکی  و ارزشی یمدنی جامعه ، آموزه ها

در رو، به صورت  عامل پذیری و کنش های متقابل اجتماعی روبه وسیله ارتباطات اجتماعی ، ت
د.بر همین اساس این فرایند منجر به توسعه پایدار های مستقیم و غیر مستقیم آموزش می دهن

و اولیه هر جامعه ای همچون خانواده ،آموزش، دین ، ی ای اصلهجامعه می گردد. در واقع نهاد
در مطابقت و تربیت الگوهای مسئولیت پذیری افراد  حکومت ،رسانه های همگانی سهم بسزایی 

 (.50:0310می،جامعه به صورت های مختلف دارند)شربتیان و میا
له و ابزار سیواند وتمسئولیت پذیری در ابعاد فردی و اجتماعی، مفهومی است که می      

ی موجود و فهم آن ها باشد.در خوبی برای حفظ انسجام اجتماعی در عین احترام به تفاوت ها
تی است واقع یکی از معانی مسئولیت پذیری هماهنگی با قوانین اجتماعی و برآورده کردن انتظارا

دلیل  بهناگون وکه جامعه از فرد دارد،پس به نوعی احساس التزام به عمل در موقعیت های گ
رفتار مسئوالنه به توسعه (.011:0321تقیّد نسبت به سایرین خواهد بود )سبحانی نژاد و فردانش،

دانش و توانایی های شناختی فرد کمک می نماید.افراد در جریان تعامل با سایرین و درک 
زم التماعی جاجتماعی خود افزوده و از این طریق مهارتهای ا های به آگاهی موضوعات گوناگون ،

 پذیری  - که مسئولیت جه به اینرا جهت اقدام در عرصه اجتماعی به دست می آورند.با تو
اجتماعی،انضباط  و تحصیلی،توجه به مباحث اخالقی ،انگیزهیاجتماع تواناییهای،اجتماعی

تعهد به اجتماع و... را افزایش می  ،وظیفه نسبت به دیگران،احترام به دیگرانشخصی،احساس 
 (.08:0381و جالئیان، له حائز اهمیت است)ایمانسئاین م بهتوجه  دده

مسئولیت پذیری اجتماعی پیش شرط ایجاد و رشد استقالل فردی است و این امکان را 
سی دست یابد. در یک جامعه پیچیده برای شخص فراهم می کند که به ادراک نفس و خود شنا

ال می کنند که از ساختار ذهنی آنان نبی را دف،افرادی که دارای استقالل فردی هستند و اهدا
ستند که به سادگی خود را به دست درباره واقعیت سرچشمه می گیرد،  موفق تر از کسانی ه

دانشگاه و رفتارهای شرایط و رویدادها می سپارند.مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان 
به ویژه در اماکنی ی اجتماع اجتماعی مطلوب با هم همبستگی مثبتی دارند و مسئولیت پذیری

مثبت اجتماعی می که از نظر اجتماعی دارای اهمیت و اعتبار هستند، موجب بروز رفتارهای 
و  (. امروزه رقابت شدید جوامع ، محدودیت منابع، حفظ نظام ارزشی0382شود)بیرهوف، 

ی ی سیاسافرهنگی گذشتگان ،تعامل پویا با سایر ملل و فرهنگ ها ، حضور مؤثر در صحنه ه
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ملی و بین المللی، حفظ و توسعه محیط زیست طبیعی و مجموعه عواملی از این قبیل که بی 
هی به آنان به فروپاشی و اضمحالل نظام های سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی ،فرهنگی و حتی توج

جوامع ملی و بین المللی منتهی خواهد شد ، انسان متمدن را احاطه کرده است  زیست محیطی
حکایت از آن دارد که دنیای متعامل کنونی بیش از هر زمان دیگر نیازمند انسان ه مجموع ن.ای

و مسئولیت شناس است. عالوه بر موارد باال مالحظه مبانی اعتقادی ، اجتماعی و  هایی مسئول
انی نیز نشان دهنده این حقیقت خواهد بود که انسان در نظام اعتقادی اسالم، فرهنگی جامعه ایر

 (.60:0311است )آب نیکی و سبحانی نژاد ،ل ن مسئواانس
در سال های اخیر آموزش عالی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر و نهادهای      

حیاتی در رشد و  آموزشی در جوامع پیشرفته و کشورهای در حال توسعه نقش بسیار مهم و
اً فراهم کنندگان رفه ها صاتوسعه علوم،فناوری اطالعات و ارتباطات ایفا نموده است. دانشگ

ر نسبت به کشور خدمات آموزشی و پژوهشی نیستند بلکه شکل دهنده هویت افراد مسئولیت پذی
نسل آینده دانشگاه ها نقش مهمی را در ایجاد توانایی  .خود و سایر کشورهای جهان نیز هستند

اخت آینده س صادی وتبه منظور دست یابی به موفقیت،رویارویی با پدیده جهانی شدن و رشد اق
اجتماعی  ای پایدار برای مردم در سراسر جهان ایفا می کنند.در این راستا مسئولیت پذیری

 محوری و تأثیرگذار در مراکز آموزش عالی در قرن بیست و یکم تبدیل یدانشجویان به موضوع
  (.0،0100شده است)ستوپامیس و همکاران

یک وظیفه ضروری برای  انانشجویدپرورش حس مسئولیت پذیری اجتماعی       
پرورش حس مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان ، ما نه تنها  تحصیالت دانشگاهی است . با

تشویق می دانشجویان را تشویق می کنیم که خودشان کارشان را انجام دهند بلکه آن ها را 
تکار عمل و ابختی ، اکنیم تا به جامعه نیز خدمت کنند. آن ها می توانند به شایستگی های شن

نظام آموزش خود انضباطی مجهز شوند و در آینده مسئولیت های اجتماعی را به عهده بگیرند. 
لند عالی از بزرگ ترین و گسترده ترین نظام های درون جامعه است که سرنوشت جامعه را در ب

 ن نشانامدت تعیین می کند ، مجموعه پژوهش ها و تجربه های دانشمندان در کشورهای جه
 ی دهد که توسعه ی جوامع رابطه ی بسیار نزدیکی با نظام آموزش عالی آن ها دارد .بنابراینم

نهادهای آموزش عالی نگاه راهبردی را در تصمیم سازی و تصمیم گیری ارزشمند می دانند. در 
موزش عالی به عنوان یک حوزه تخصصی دارای زیر سیستم ها و قلمروهای متعددی از واقع آ

،آموزش،مشاوره، ارزیابی برنامه های درسی پویا و ... می باشد که ارتقاء آن نیازمند هشله پژومج
رشد و ارزشیابی متناسب با تحوالت  هت گیری راهبردی و اتخاذ سیاست هایی مبتنی بریک ج

 (.0،0105بهره گیری از آن می باشد)تیچلرمحیطی موجود و 

                                                 
1 . Seto -Pamies 
8 .Teichler 
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را در آن تجربه می کنند و یاد می ک وکراتیمدانشگاه مکانی است که جوانان مشارکت د
یک جامعه بودن به چه معناست . دانشگاه با مشخصه ی جو آزادی عرصه ایده گیرند که عضو 

آموزش در سطح مدارس و آلی برای یادگیری و تمرین مهارت های مدنی می باشد.در واقع نهاد 
جویان و درگیر ساختن آنان با نشن و داادانشگاه باید با بهره گیری از تفکر و استدالل دانش آموز

اجتماعی در زندگی اجتماعی مسئولیت های اجتماعی راه را برای ترغیب و  پذیرش نقش های 
صیالن دانشگاه فقط که در آینده نزدیک تشکیل خواهند داد، اقناع و تقویت نماید.فارغ التح

ی گسترده در اینقش ه امتخصص در رشته ای خاص نیستند.آن ها در عین حال شهروندانی ب
د. محیط سیستم اجتماعی هستند که ضرورتاً همیشه فعالیت هایی درآمدزا قلمداد نمی شون

صی دانشگاهی باید جوانان را برای این گونه نقش ها آماده سازد و این کار با آموزش های تخص
شهای زسطح باال، جدا شده از زمینه های سیستم اجتماعی سازگار نیست. بنابراین، آمو

شگاهی در عین حال که منفرد است)بعد اختصاصی رشته ها(باید در بطن جامعه ملی و جهانی اند
 (.82: 0310ر گیرد)یمنی دوزی سرخابی،قرا

ضایت و خشنودی از حس مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان به معنی حس ر        
است. برای  ریی و بشعنیازهای درونی شان در مسئولیت پذیر شدن نسبت به توسعه اجتما

تماعی و دانشجویان دانشگاه الزم و ضروری است که مسئولیت هایشان را نسبت به توسعه اج
بقای انسان شناسایی کنند و رشد خود را با پیشرفت بشری مرتبط سازند . مسئولیت پذیری 

ات متماعی دانشجویان شامل مسئولیت آکادمیکی ، مسئولیت حرفه ای و مسئولیت پذیری خداج
است .ما می توانیم حس مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان را به عنوان یک فعالیت  میعمو

اسی تعریف کنیم که در آن دانشجویان درک درستی از مسئولیت پذیری  نسبت به خود روان شن
شند، به گونه ای که آن ها برای پیگیری و کسب مطالباتشان و کمک به توسعه و جامعه داشته با

امعه باید درک، تفسیر و درونی سازی اعمال خود را یاد بگیرند) ژیا اُتنگ لی ج آینده یو ترق
،0106.) 

نظام آموزش عالی نقش اساسی و محوری در فرایند توسعه ملی و ایجاد موازنه بین       
سعه یافتگی کشور دارد، سرمایه گذاری در این بخش نقش مهمی در ایجاد ابعاد مختلف تو

رای نسل های آینده و اقدام صحیح در جهت توسعه علمی کشور ایفا می ب سهیالتتامکانات و 
اجتماعی و مدیران اجرایی امروزه بر لزوم آگاهی اجتماعی و تعهد افراد کند. اندیشمندان علوم 

ا به منظور سرعت بخشیدن به کارها و کاستن از هزینه ها تأکید می جامعه و عمل به مسئولیت ه
پذیری تنها در گستره اجتماعی آن خالصه نمی شود بلکه بسیاری از ت مسئولی ورزند . اهمیت

فرد الزم می دانند و معتقدند مسئولیت پذیری اجتماعی به زندگی فرد روان شناسان آن را برای 
 (.5:0310)بحری پور و طالبی ،معنا و مفهومی تازه می بخشد 
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ی ایستی به صورت راهبردب الی کهعنظام آموزش  یکی از عناصر یا خرده نظام های اصلی
و اثر بخش به آن نگریسته شود، برنامه های درسی هستند .در دانشگاهها برنامه های درسی نه 

دانش و بینش و تنها در صددند از طریق برنامه های درسی آشکار و تجویز شده و یاد دادن 
سعه فرهنگ تور جهت دتوانش مناسب به تولید دانش ، ترویج دانش و ارائه خدمات فرهنگی 

و نگرش اساتید  جامعه به عنوان رکن توسعه همه جانبه و پایدار عمل کنند ، بلکه عملکرد، رفتار
ویان در کنار ، کارکنان و مدیران به عنوان تنها ابزارهای تأثیر گذار بر فرهنگ و شخصیت دانشج

قمشی  هیفضل ال)اطالعات،در یادگیری دانشجویان به شکل های مختلف تأثیر می گذارد 
،0312).  

به طور کلی، دانشجویان مراحل جامعه پذیری و ورود به جامعه را از طریق تجربیات       
که . هر چند خود در نظام های رسمی و غیر رسمی آموزشی و اجتماعی دانشگاه کسب می کنند

گیری از ه با بهر نهادهای مختلف مانند نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی  و نیز نهاد خانواده
باالیی  تمامی ظرفیت ها و امکانات خود در صدد تحقق تربیت فراگیرانی هستند که دارای سطح

از مسئولیت پذیر اجتماعی هستند، اما متأسفانه در عمل شاهد کارایی نسبی و حتی شکست آن 
خریب تها در این خصوص هستیم .گواه این ادعا نیز می تواند هنجارشکنی و ارزش ستیزی و 

ال عمومی و بی توجهی به حفظ و نگهداری محیط زیست و در یک کلمه مسئولیت گریزی موا
و به خصوص دانشجویان و فارغ التحصیالن نظام آموزش عالی    می باشد. نتایج نسل جوان 

تعددی این وضعیت را تأیید می کنند، برای مثال:یافته های پژوهشی پژوهش های  محققین م
( در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر بی تفاوتی اجتماعی در بین 0312کاران)مظهیری نیا و ه

( در بین دانشجویان کردستان،نادری و 0310اردبیلی،پژوهش مجیدی)دانشجویان دانشگاه محقق 
کارشناسی که همگی در ارتباط با بی تفاوتی و بیگانگی ( در بین دانشجویان 0388همکاران)

ز کاهش سطح مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان و ا د حاکیناجتماعی دانشجویان می باش
 است.افزایش بی تفاوتی و مسئولیت گریزی آنان 

در شرایط کنونی دانشگاه ها دیگر قادر نیستند با تأکید بر مطابق آنچه بیان شد      
 در جوامع را آموزش و پژوهش، نقش و جایگاه تأثیرگذار خودیعنی  ت های سنتی خویشمأموری

ر دانشجویان در جامعه پذیر کردن افراد،آموزش مهارتهای زندگی به مایند و به زعم اکثن را حفظ
مشارکت حداکثری دانشجویان در خدمات اجتماعی نقش  جذبها و فراهم کردن زمینه  آن

چند مهم ترین وظیفه ی آموزش عالی ، آموزش دانش و مهارت در  مایند.هرمفید و مؤثری ایفا ن
 عالوه بر وظیفه ی انتقال دانش و مهارت ، وظایف دیگری  اای است ، ام فهه و حرتسطح پیشرف

دانشگاه ذکر شده است. انتقال و ترویج  کارکردهای که دارای ارزش اجتماعی هستند جزء نیز 
، شکوفا کردن توانایی های فردی و اجتماعی و کمک به رشد  ارزش های اخالقی و فرهنگی

با توجه به  می توان از دیگر وظایف مهم دانشگاه دانست. ار و فکری رفتاری،شخصیتی ،عاطفی
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اینکه مسئولیت پذیری اجتماعی از مهم ترین و هدفمندترین بخش های تربیت آدمی است که 
نسان ها در ابعاد مختلف فکری ،اجتماعی،مذهبی، اثرات آن به گونه ای همه جانبه در زندگی ا

رتقا و آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان ا ابرایننهنری و اخالقی مشاهده می شود، ب
نظر می رسد. چرا که در عصر فراصنعتی حاضر  به خصوص دانشجویان بسیار الزم و ضروری به

ی و صنعتی کاسته شده و به جای آن اهمیت کار یدی ،اشتغال و حتی زندگی به شیوه عصر سنت
رگیری فکر و اندیشه اهمیّت پیدا کرده کاو به  ی، تربیت نیروی انسانی کیفی ، خالقیت و نوآور

ی شود، جوامعی به توسعه دست  می است.در چنین فضایی که تفکر و اندیشه ارزش محسوب م
مهارت و تخصص در حیطه های  یابند که از منبع انسانی دارای فکر، ایده و ارزش آفرین، دارای

ادگیری مستقل و مداوم ،آگاه از ی ادر بهقخاص و سطح باالتر، انعطاف پذیر در مقابل تحوالت ، 
های اخالقی و معنوی ،دارای ویژگی ها و مسائل فرهنگی ،اجتماعی ، زیست محیطی و ارزش 

قادی ،حل مسئله و مهارت روحیه مدنی ، مشارکت جویانه و فعّال و در نهایت ، قادر به تفکر انت
عه محقق در صدد توصیف و الاین مط های ارتباطی حداکثر بهره وری را داشته باشند . لذا در

 گاه است.تبیین تجارب زیسته دانشجویان از مسئولیت پذیری اجتماعی در دانش

 پیشینه پژوهش
بعاد (، مسئولیت پذیری یکی از مهم ترین ا0388از دیدگاه ایزدی و عزیزی شمامی)

م به اشهروندی بوده و شخص مسئولیت پذیر کسی است که بر اساس عزت نفس خود و احتر
ق سایرین ،دیدگاههای خود را ارزیابی کرده و در نهایت، پیامدهای اعمال و تصمیماتش را قوح

 پذیرد. می
ارزیابی میزان مسئولیت پذیری » (در پژوهشی تحت عنوان0310امینی و همکاران )

به  ارزیابی میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان « انشگاهدانشجویان د
بین میزان مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب جنسیت  ،پژوهش نشان دادن ایج ایتپرداختند،ن

، تفاوت معنادار وجود ندارد ، اما این تفاوت بر حسب رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی معنادار 
که دانشجویان تمایل دارند هر کاری را به بهترین نحو انجام این بود ایج بیانگر است و همچنین نت

خود را در حفظ اموال عمومی  و دندعهکنند؛ به قوانین دانشگاه پایبند و مت اموقع تممدهند و به 
  .دانشگاه مسئول می دانند 

بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت »( در پژوهشی تحت عنوان 0310یزدان پناه و حکمت) 
ن شاحقیق نتبه مطالعه  دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان پرداختند . نتایج « ری جوانانپذی

شیوه فرزند پروری منسجم، صمیمی و پاسخگو، مشارکت ،می دهد که احساس عزت نفس
و نهادی ،  اجتماعی رسمی و غیر رسمی، اعتماد اجتماعی بین شخصی ، اعتماد تعمیم یافته

همچنین یافته دی عوامل تأثیر گذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی هستند.جنسیت و پایگاه اقتصا
اجتماعی و مسئولیت پذیری اجتماعی ـ  می دهد بین پایگاه اقتصادین هش نشاوهای این پژ
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رابطه ی معنادار وجود دارد به گونه ای که میزان مسئولیت پذیری اجتماعی در میان پاسخگویان 
 اجتماعی باال و پایین است .،توسط بیشتر از پایگاه اقتصادیبا پایگاه اقتصادی اجتماعی م

ی توسعه و ارزیابی مسئولیت پذیری وهشی به بررسپژ(در 0610) 0سامانتا هالمن 
اجتماعی و مدنی دانشجویان و دالیل اخالقی آن پرداخت، نتایج نشان می دهد که دانشجویان 

ت محیطی  فعالیت هایشان داشته باشند و باید درک درستی از تأثیرات انسانی، اجتماعی و زیس
والنه و پایدار توسعه دهند . توسعه ی درک سئیهای مرابزار استدالل اخالقی را برای تصمیم گی

هم می باشد، بعد دانش ،مهارت ،ارزش و دانشجو از لحاظ این ظرفیت ها شامل چهار بعد م
 عمکرد.

 هدف کلی:
زیسته دانشجویان از مسئولیت پذیری  هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی تجارب

 اجتماعی در دانشگاه می باشد.
 می باشد: سؤال تحقیق به شرح زیر، ن هدف یبا توجه به ا

 دانشجویان چه تجارب زیسته ای از مسئولیت پذیری اجتماعی در  دانشگاه دارند؟ -0

 روش شناسی پژوهش
برد پدیدارشناسی سعی در این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از راه

ط دانشگاه دارد. محیط حیی در معواکاوی تجارب زیسته دانشجویان از مسئولیت پذیری اجتما
صورت حضوری تجربه پژوهش دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی بودند که به 

د سابقه ی تحصیل در یکی از مراکز دانشگاهی داخلی را داشته اند ، ویژگی عمده این افرا
های  کلیی ،تشوعضویت در یکی از تشکل های دانشجویی )انجمن علمی و اسالمی ،بسیج دانشج

 .سیاسی و فرهنگی و...( بوده که با روش نمونه گیری هدفمند مالک محور انتخاب گردیدند

 
 (مشخصات جمعیت شناسی مشارکت کنندگان در مصاحبه1جدول شماره)

 جنسیت مورد
مدرک 

 تحصیلی

سابقه 

 عالیت ف
 رشته تحصیلی

دانشگاه محل 

 تحصیل
مصاحبه شونده شماره 

0 
دانشگاه شهید   هنماییراره واوشم 2 کارشناسی زن

 چمران

مصاحبه شونده 

 0شماره
کارشناسی  مرد

 ارشد

برنامه ریزی  5

 آموزشی

 دانشگاه خرم آباد

مصاحبه شونده 

 3شماره
کارشناسی  زن

 ارشد

برنامه ریزی  6

 درسی

ه دانشگاه عالم

 طباطبایی

ق قاه محگدانشروان شناسی  5کارشناسی  مردمصاحبه شونده 

                                                 
1. Samantha  Hallman 
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 جنسیت مورد
مدرک 

 تحصیلی

سابقه 

 عالیت ف
 رشته تحصیلی

دانشگاه محل 

 تحصیل
 اردبیلی بالینی ارشد 2شماره

مصاحبه شونده 

 5شماره
کارشناسی  مرد

 ارشد

 دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی 6

کارشناسی  زن 6مصاحبه شونده شماره

 ارشد

آموزش پیش  3

 دبستانی

دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

مصاحبه شونده 

 2مارهش
کارشناسی  مرد

 ارشد

 دانشگاه سنندج علوم تربیتی 5

مصاحبه شونده 

 8شماره
سی ناکارش درم

 دارش

 دانشگاه اصفهان مهندسی مکانیک 6

مصاحبه شونده 

 1شماره
دانشگاه  شهید  اقتصاد 3 کارشناسی زن

 چمران

دانشگاه  شهید  علوم سیاسی 2 کارشناسی مرد 01شمارهشوندهمصاحبه

 چمران

دانشگاه فرهنگیان  علوم تربیتی  0 کارشناسی مرد 00شمارهشوندهحبهمصا

 لرستان

زبان  ادبیات  3 دکتری مرد 00شمارهدهونشبهحمصا

 فارسی

دانشگاه شهید 

 چمران

 دانشگاه شیراز ریاضی 3 کارشناسی مرد 03شمارهشوندهمصاحبه

 

اختار یافته بود. ابزار جمع آوری اطالعات در سطح میدانی مصاحبه عمیق نیمه س
دهمین مصاحبه یزد از سعمصاحبه ها به شکل فردی انجام گرفته و کدگذاری می گردید که ب

دین صورت بود که اطالعات به حد اشباع رسید و اطالعات جدید به دست نیامد. نحوه انجام کار ب
زار می پس از انجام هماهنگی مقدماتی با افراد، جلسات در دفاتر تشکل های دانشجویی برگ

یق و حقنجام تاگردید.پیش از شروع جلسه به مدت ده دقیقه توضیحات کاملی درباره هدف از 
ای شیوه نتیجه گیری از آن به مصاحبه شونده ارائه و سپس جلسه شروع       می گردید. بر

دریافت اطالعات کامل، ضمن اجازه از مصاحبه شونده ،تمام جلسات ضبط و بر پایه این مدارک 
و با  هسئوال کلی محقق به موضوع جلسه وارد شد 3الی  0مصاحبه پیاده شد. ابتدا با طرح متن 

تفاده از پاسخ های داده شده توسط مصاحبه شونده سئواالت بعدی پرسیده می شد.در طول اس
تالش بر این بود که بدون ایجاد حساسیت در مصاحبه شونده از انحراف از موضوع جلسه  جلسات

 و صرفاً در چارچوب از پیش تعیین شده موضوع دنبال شود .   جلوگیری شده 

  اده هادروش تجزیه و تحلیل 
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 به طور کلی در تحقیق حاضر، برای تحلیل داده ها ، مراحل زیر به دقت دنبال شده است:
مشخص شدن موضوعی که اهمیت شخصی و اجتماعی دارد که در این تحقیق تجارب -0

 ت پذیری اجتماعی در دانشگاه انتخاب شده است .زیسته دانشجویان از مسئولی
 ام آزمایشی آن .نجبه و احتهیه و تدوین طرح ابتدایی مصا-0
 پیاده کردن متن مصاحبه و کدگذاری و تحلیل آن. -3
 اصالح و ویرایش طرح اولیه مصاحبه.-2
انتخاب شرکت کنندگانی که تجربه حضور فعال در تشکل ها و انجمن های دانشجویی -5

 ا داشته اند.ر
 مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با مورد انتخاب شده .-6
 حلیل داده ها .حبه و کدگذاری و تصاکردن م پیاده-2 
مصاحبه های پیاده شده به دو صورت مفاهیم استخراج شده و مفاهیم جایگزین شده  

وعی استفاده دسته بندی گردیدند.سپس  برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش کدگذاری موض
و کدگذاری  ریری محواشده است.کدگذاری داده ها با استفاده از سه روش کدگذاری باز ،کدگذ

 گزینشی انجام شده است.
الف( کدگذاری باز : کدگذاری باز قصد دارد تا دادها و پدیده ها را در قالب مفاهیم 

عبارت ها بر اساس واحدهای درآورد. به این منظور ابتدا داده ها از هم مجزا)تقطیع( می شوند .
: 0310ضمیمه شوند)فلیک، هابه آن ()کدها« مفاهیم »معنایی دسته بندی شده تا تعلیقات و 

ها در ابتدا پیاده شد و پس (. در این تحقیق واحد تحلیل پاراگراف بوده است. متن مصاحبه 331
گراف دسته بندی از حذف گفته های نامرتبط با موضوع تحقیق اطالعات در قالب دهها پارا

ن کشیده شده و به روها بی هگردید.همچنین در این مرحله مفاهیم دارای ارزش علمی از متن گفت
 عنوان مفاهیم جایگزین شده برای هر کدام، نامی اختصاص داده شده است.

ب(کدگذاری محوری: در این مرحله پاالیش و تفکیک مقوله های به دست آمده از 
یرد، به این صورت که از میان انبوه مقوله های به وجود آمده در کدگذاری باز صورت می گ

یی که به نظر می آید بیش از سایر مقوالت در مراحل بعد به کار می هااز آن بمرحله کدگذاری 
مقوله ی اصلی از مقوله های فرعی  20(. در این پژوهش 0310فلیک ،آیند انتخاب می شوند) 

جویان به دست آمد و سعی شد که آن دسته از مقوالت که با استخراج شده از مصاحبه  با دانش
ارند از میان کدهای به وجود آمده و یادداشت های مربوط به د باط راتپرسش تحقیق بیشترین ار

 کدها انتخاب شوند. 
ج(کدگذاری انتخابی: در کدگذاری انتخابی که فرایندی انسجام بخش است مقوله هسته 

باط آن با سایر مقوله ها و افزایش اعتبار این روابط با جستجوی موارد ای یا محوری انتخاب و ارت
ق انجام شد.پس از تعیین مفهوم اصلی ، مفاهیم فرعی به اصلی تبدیل دیعدم تص تصدیق یا
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مقوله اصلی )فضای حاکم بر آموزش عالی،اصول حاکم بر آموزش  2 شدند.یافته ها در قالب
،نقش پذیری و مشارکت ،ارزش مداری، ساختار اجتماعی عالی،عوامل زمینه ساز،درک همدالنه

یی تحقیق ترسیم و در آن ارتباط مقوله یا مفهوم اصلی با هامدل ن سدانشگاه( قرار گرفتند و  سپ
 است. سایر مفاهیم فرعی نشان داده شده

 یافته ها 
خراج مصاحبه با دانشجویان و پیاده کردن آن ها در قالب مفاهیم است 03پس از  انجام  

لحاظ ز ی که امشده و مفاهیم جایگزین شده،مفاهیم بدست آمده با یکدیگر مقایسه شد و مفاهی
 معنایی با یکدیگر تناسب داشتند و بر موضوع واحدی داللت می کردند به صورت یک مقوله

درآمدند، نامی برای آن ها در نظر گرفته شد و تشکیل مجموعه جدیدی را دادند.در کدگذاری 
مقوله شناسایی شده  20عداد مفاهیم کاهش چشمگیری پیدا کرد و در آخرین مرحلهمحوری ت

مقوله اصلی)فضای حاکم بر آموزش عالی،اصول حاکم بر آموزش عالی،عوامل زمینه ت الب هفقدر 
نه،نقش پذیری و مشارکت ،ارزش مداری، ساختار اجتماعی دانشگاه(دسته بندی ساز،درک همدال

 گردیدند.

 
 

 جویان آموزش عالینشاعی دام( مدل کلی عوامل مؤثر بر مسئولیت پذیری اجت0نمودار شماره )
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 عوامل زمینه ساز:
مقوله اصلی مانند الگو برداری از 02یافته های حاصل از این بخش از پژوهش در قالب

،رضایت تحصیلی، حضور در رفتار همساالن،دینداری، الگو برداری از رفتار مسئوالنه اساتید
در خانواده ،معاشرت با  ندربیت فرزتخدمات اجتماعی، برنامه های درسی مسئولیت محور، نوع 

به بینش عملی اجتماعی، نخبگان علمی،حمایت معنوی از رفتار مسئوالنه اجتماعی، دست یابی 
ورانه ،رسانه تجارب مسئولیت پذیری در گذشته، حضور در میدان مسئولیت پذیری ،موقعیت فک

نه ساز مسئولیت میعوامل ز هها و شبکه های مجازی که بیانگر تجارب زیسته دانشجویان در زمین
نشان داده شده ( 0پذیری اجتماعی دانشجویان بود دسته بندی گردیدند که در نمودار شماره)

 است .

 
 

ئولیت پذیری اجتماعی بر اساس تجارب زیسته ( مقوله عوامل زمینه ساز مس0نمودار شماره)
 دانشجویان آموزش عالی
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 الی:ع بر آموزش ماصول حاک
مقوله اصلی مانند: قانون  02یافته های حاصل از این بخش از پژوهش در قالب 

مداری،کشف توانایی های فردی،خودسنجی و قضاوت نسبت به اعمال فردی،فراگیری مهارت نظم 
مطلوب،خود جهت دهی و وظیفه شناسی،مهارت تفکر و نقادی  پذیری،تربیت شهروند

عه سواد اطالعاتی،پرورش و توسعه منفعت طلبی وسه آینده،تباجتماعی،توسعه امید 
،حقوق مداری و توسعه بهره وری اجتماعی که اجتماعی،اعتماد استاد به دانشجو،عدالت جویی

مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان بیانگر تجارب زیسته دانشجویان در زمینه اصول حاکم بر
 است . دهان داده شش( ن3بود دسته بندی گردیدند که در نمودار)

 
( مقوله اصول حاکم بر مؤسسات آموزش عالی بر اساس تجارب زیسته دانشجویان 3نمودار شماره)

 آموزش عالی
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 فضای حاکم بر آموزش عالی:
مقوله اصلی ،فردگرایی افراطی  00 یافته های حاصل از این بخش از پژوهش در قالب

دموکراتیک و تعاملی، توجه صرف و داری از جر،طراحی فرصت کسب تجربه های اجتماعی، برخو
ل ماندن مهارتهای زندگی در برنامه بر محتوای نظری ،به روز رسانی محتوای برنامه درسی ، مغفو

اف و برنامه ها ،عدم وجود درسی، نداشتن تعلق خاطر نسبت به فضای فیزیکی ،عدم تطابق اهد
گی دانشجویان که بیانگر هن، تنوع فر فضای باز سیاسی ،همگام سازی با فرایند جهانی شدن

بر  نظام آموزش عالی بود تجارب زیسته دانشجویان از مسئولیت پذیری اجتماعی از فضای حاکم 
 ( نشان داده شده است .2دسته بندی شدند که در نمودار)

 
 شجویانانب زیسته در( مقوله فضای حاکم بر آموزش عالی بر اساس تجا2نمودار شماره)

 

 نقش پذیری و مشارکت جویی اجتماعی:
مقوله اصلی مانند: مشارکت دانشجو  1یافته های حاصل از این بخش از پژوهش در قالب 

صه فرهنگی ، کسب نقش در فرایند تدریس،توسعه مشارکت جویی اجتماعی، مشارکت در عر
ی،رهایی از اعمی و اجتموپذیری اجتماعی، مشارکت سیاسی،مشارکت در فعالیت های عم

مشارکت تمایالت فردی و به انضباط اجتماعی رسیدن،توسعه همکاری داوطلبانه و همیاری، 
دانشجو در طراحی برنامه درسی بود که بیانگر تجارب زیسته دانشجویان از مسئولیت پذیری 

 ه است .د( نشان داده ش5تماعی و نقش پذیری و مشارکت جویی اجتماعی بود که در نمودار)اج
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(  مقوله نقش پذیری و مشارکت جویی اجتماعی بر اساس تجارب زیسته 5نمودار شماره)

 دانشجویان

 ارزش مداری:
مقوله  8ی مشترک در قالب یافته های حاصل از این بخش از پژوهش بعد از حذف کدها

تقویت و درونی سازی ارزشهای  ی،لت اجتماعزاصلی مانند: احترام و اعتماد متقابل ،موقعیت و من
فرهنگ و تمدن ایرانی، تعلق  اخالقی، توجه به برنامه های درسی ارزش محور، تعلق نسبت به

هینه از منابع در زیست محیطی،حفظ میراث و دستاوردهای فرهنگی، صرفه جویی و استفاده ب
ذیری و نقش ارزش پ ز مسئولیتاطراحی برنامه درسی بود که بیانگر تجارب زیسته دانشجویان 

ردیدند که در نمودار مداری در نشان دادن رفتار مسئوالنه اجتماعی دانشجویان بود دسته بندی گ
 ( نشان داده شده است .6شماره)
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 (مقوله  ارزش مداری بر اساس تجارب زیسته دانشجویان6)نمودار شماره

 

 درک همدالنه:
مقوله  5بعد از حذف کدهای مشترک در قالب این  بخش از پژوهش ز ا ای حاصلهیافته 

اصلی مانند: برخورداری از حس دگرخواهی اجتماعی نسبت به سایرین، برخورداری از روحیه 
نسبت به سایرین، مسئولیت پذیری نسبت به گذشت و فداکاری ، داشتن حس نوع دوستی 

طراحی برنامه درسی بود که بیانگر تجارب ر نشجویان دابشریت ،کمک و یاری رسانی به سایر د
ک همدالنه در محیط دانشگاه است که در زیسته دانشجویان از مسئولیت پذیری اجتماعی و در

 ( نشان داده شده است .2نمودار)

 
 ( مقوله درک همدالنه بر اساس تجارب زیسته دانشجویان7نمودار شماره )

 

 عی دانشگاه:ماختار اجتاس
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 01یافته های حاصل از این بخش از پژوهش بعد از حذف کدهای مشترک در قالب 
مقوله اصلی مانند: مهیا بودن فضا و امکانات برای رشد مسئولیت پذیری، وجود فضای رقابتی در 

 ه، بستر سازی برای رشد مسئولیت پذیری اجتماعی ، فراهم بودن زمینه شکل گیریدانشگا
خش، تکامل فرایند اجتماعی شدن در دانشگاه، وجود بستر مناسب فرهنگی ، دست ربارتباط اث

چالش های اجتماعی ،سازگاری و انطباق با محیط ، بسط و گسترش دامنه  یابی به مهارت
آگاهی فردی که بیانگر تجارب زیسته دانشجویان از مسئولیت  تعهدپذیری ، توجه به دانش و

 .( نشان داده شده است8دسته بندی شدند که در نمودار شماره) وددانشگاه ب پذیری اجتماعی در

 
 ( مقوله ساختار اجتماعی دانشگاه بر اساس تجارب زیسته دانشجویان8نمودار شماره )

 
 

 جه گیریبحث و نتی
ر امعه را دجنظام آموزش عالی از بزرگ ترین نظام های درون جامعه است که سرنوشت 

 بلند مدت مشخص     می کند.مجموعه پژوهش های محققان نشان می دهد که توسعه جوامع
رابطه بسیار نزدیکی با نظام های آموزش عالی آن دارد.از این رو آموزش عالی به عنوان اصلی 

 سعه دهنده منابع انسانی تخصصی، در مسیر دست یابی به توسعه پایدار مبتنی برترین نهاد تو
نی شدن نقش حساسی را بر عهده دارد .گفته های مصاحبه شوندگان  بیانگر این هامالحظات ج

ز میان نهادهای مختلف آموزشی نقش نهاد آموزش عالی در ارتقاء مسئولیت مطلب است که ا



...یاجتماع یریپذ تیاز مسئول انیدانشجو ستهیتجارب ز  

 053 

به نظر من آموزش » بسیار مؤثر و اساسی است.جمالتی از قبیل،پذیری اجتماعی دانشجویان 
نجام دهد، درست است که دانشگاهها افراد متخصص زیادی تربیت ا رش را خوباعالی نتوانسته ک

مفهوم انسانیت در »، «پذیر کردن افراد خوب عمل نکرده اندکرده اند اما در خصوص جامعه 
در آموزش عالی به یک سری » ،«ه چشم می خوردمحتوای  کتابهای درسی دانشگاهی کمتر ب

شود و به همان اندازه به دروس عمومی  میشتر توجه یسر فصل ها خصوصاً  دروس تخصصی ب
است که بعضاً فارغ التحصیالن دانشگاه توجه نمی شود و یا کمترتوجه می شود.به همین خاطر 

به نظرم این » ،«حساس می کنندها تعهد کمتری نسبت به مفاهیم اجتماعی و انسانی در خود ا
ی نوع دوستانه  در محتوای های و رفتارگضعف در آموزش عالی دیده میشه که مهارتهای زند

در همه مقاطع تحصیلی است  دروس مغفول مانده است نیاز امروز جامعه ما گسترش این مهارتها
نظام آموزش عالی با وجود نقش مؤثر نظرات مصاحبه شوندگان گویای این واقعیت است که  «.

جویان داشته باشد. ماعی دانشتاجتماعی نتوانسته تأثیرمناسبی بر ارتقاء مسئولیت پذیری اج
ن و امینی و همکارا0310نتایج این پژوهش با یافته های پژوهش های فضل الهی قمشی در سال 

 همخوانی دارد. 0310سال  در
وص تجارب زیسته دانشجویان از مسئولیت پذیری در خص 0نتایج نمودار شماره       

اجتماعی در دانشگاه بیانگر این است که عواملی مانند: الگو برداری از رفتار همساالن،دینداری 
اجتماعی، برنامه های لی، حضور در خدمات صی،الگو برداری از رفتار مسئوالنه اساتید،رضایت تح

نواده ،معاشرت با نخبگان علمی،حمایت معنوی از درسی مسئولیت محور، نوع تربیت فرزند در خا
رفتار مسئوالنه اجتماعی، دست یابی به بینش عملی اجتماعی، تجارب مسئولیت پذیری در 
گذشته ،حضور در میدان مسئولیت پذیری ،موقعیت فکورانه ، رسانه ها و شبکه های مجازی می 

سئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه توانند به عنوان تجارب دانشجویان از عوامل زمینه ساز م
 مورد توجه قرار گیرند که در ذیل به نمونه هایی از آن ها اشاره می گردد.

دینداری: تأثیر دین و مذهب در حفظ و بقای نظام اجتماعی و نقش آن در افزایش حس 
مسئولیت پذیری بین اعضای جامعه باعث شده است که دانشجویان یکی از عوامل مؤثر بر 

ولیت پذیری اجتماعی خود را نقش پررنگ دین بدانند.دین تمایالت فردگرایانه را کنترل مسئ
،جامعه را متحد و رفتارهای مسئوالنه را تقویت می کند؛ همچنین به نظم اجتماعی رسمیت و 

 اعتبار می بخشد و در نتیجه مبنایی برای کنترل اجتماعی فراهم می آورد.
عقیده من اینست که اگر دانشجویان از نظر  "ند که:بیان می ک 01شرکت کننده شماره

دینی قوی تر باشند احساس تعهد بیشتری می کنند و اگر ببیند کسی به فضای عمومی و 
فیزیکی دانشگاه آسیب وارد می کند خصوصاً بیت المال قطعاً عکس العمل نشان می دهد، 

 ."توقعات از افراد مذهبی باالتر است 
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دانشجویان در کارهای دینی و سیاسی  "معتقد است که : 3شرکت کننده شماره 
مسئولیت پذیری اجتماعی باالتری دارند مثالً در ایام دهه محرم هر نفر یه مسئولیتی برعهده می 
گیرد و آن کار را به بهترین شکل انجام می دهد یا در انتخابات و مسائل سیاسی خصوصاً 

ند اما همین دانشجو نسبت به فضای سبز دانشگاه راهپیمایی ها دانشجویان نقش فعال تری دار
هیچ تعهدی برای خودش احساس نمی کند و این تک بعدی بودن برای نظام آموزش عالی و 

 ."جامعه خطرناک است
رضایت از تحصیل:رضایت از تحصیل متغیر عاطفی مهمی است که  می تواند نقش      

پرتو رضایت از تحصیل  در دانشجو درک مهمی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایفا کند،در 
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 شود . همچنین یک سری از رفتارهای متعهدانه در محیط 

 دانشگاه در پی رضایت تحصیلی ایجاد می شود.
البته من اعتقاد دارم اگر  دانشجویان از   "اظهار می دارد که : 00ه شرکت کننده شمار

سیستم دانشگاهی رضایت داشته باشند قطعاً میزان تعهد اجتماعی شان باالتر می رود و رفتار 
منطقی و معقوالنه تری خواهند داشت، خودجوش و داوطلبانه کمک خواهند کرد.رضایت 

موزشی یا فضای فیزیکی یا ارتباطات استاد و دانشجو تحصیلی می تواند  ناشی از ساختار آ
،  0فورتن و همکاران0311.نتایج این پژوهش با پژوهش های نعیمی حسینی  و همکاران ،"باشد

 همخوانی دارد.0111
در خصوص تجارب زیسته دانشجویان از مسئولیت پذیری  3نتایج نمودار شماره        

مانند: قانون مداری،کشف تواناییهای فردی،خود سنجی و  اجتماعی بیانگر این است که مقوالتی
قضاوت نسبت به اعمال فردی،فراگیری مهارت نظم پذیری،تربیت شهروند مطلوب،خودجهت 
دهی و وظیفه شناسی،مهارت تفکر و نقادی اجتماعی،توسعه امید به آینده،توسعه سواد 

به دانشجو،عدالت جویی،حقوق  اطالعاتی،پرورش و توسعه منفعت طلبی اجتماعی،اعتماد استاد
مداری و توسعه بهره وری اجتماعی به عنوان اصول حاکم بر آموزش عالی مورد توجه دانشجویان 

 بوده است. 
در سال های اخیر آموزش عالی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر و نهادهای آموزشی در 

تی در رشد و توسعه جوامع پیشرفته و کشورهای در حال توسعه نقش بسیار مهم و حیا
علوم،فناوری اطالعات و ارتباطات ایفا نموده است. دانشگاه ها صرفاً فراهم کنندگان خدمات 
آموزشی نیستند بلکه شکل دهنده هویت افراد مسئولیت پذیر نسبت به کشور خود و سایر 

 (.0،0113کشورهای جهان نیز هستند)سولیوان

                                                 
1 . Fortune 
8 . Sullivan 
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از مصاحبه ها در این تم اصلی نشان می دهد عدالت جویی: مفاهیم استخراج شده        
که دانشجویان تمایل زیادی به برقراری عدالت اجتماعی دارند.عدالت همیشه از مهم ترین دغدغه 
ها و از واالترین آرمان های انسان بوده به گونه ای که خوب بودن عدالت را همه می پذیرند و 

ار کند.نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش کسی را نمی توان یافت که مطلوب بودن آن را انک
 همخوانی دارد.0388لشکری،

در تشکل ها و انجمن های علمی دانشجویی اکثر  "بیان می کند : 5شرکت کننده شماره
دانشجویان به بحث های عدالت اجتماعی ، صنفی و رفاهی خیلی عالقه نشان می دهند و سعی 

د و مسئولیت هایی در این زمینه قبول می کنند . می کنند در این گونه مسائل ورود پیدا کنن
محیط اجتماعی دانشگاه این قابلیت را دارد که تصمیم گیری فردی و مشارکت اجتماعی و با هم 

 ."زیستن را در دانشجویان تقویت نماید
یک دانشجوی متعهد می تواندفردی مطالبه گر  "معتقد است که: 8شرکت کننده شماره

واهد عدالت آموزشی و اجتماعی را برقرار کند. خب در بعضی از رشته ها باشد از مسئولین بخ
 ."امکانات و فضای فیزیکی متناسب با رشته تحصیلی طراحی نشده است

توسعه امید به آینده:توسعه امید به آینده یکی از مقوله های اصلی استخرج شده از      
ینده یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر مصاحبه با دانشجویان آموزش عالی بوده است.امید به آ

کیفیت زندگی و شادابی افراد جامعه به ویژه نسل جوان است.امید منشأ هر پویایی و پیشرفتی در 
زندگی انسان است ،زیرا،اگر کسی امید به چیزی داشت،به آن دست می یابد و زمینه های دست 

در رسیدن به اهداف خود یاری می  یابی آن هدف را برای خود مهیا می کند. امید،انسان ها را
کند. برگزیدن هدف های مناسب و تالش برای رسیدن به آنها ،همان چیزی است که می توان 
آن را  تفکر هدف مدار یا امید می گویند نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های نصیری و 

 همخوانی دارد. 00112و اسنایدر و همکارانش0382جوکار 
من معتقدم که جامعه ی دانشگاهی ما نیاز به  "بیان می کند: 00ه شرکت کننده شمار

تزریق روح امید دارد.یأس و ناامیدی و عدم امید به آینده خصوصاً نگرانی از آینده شغلی بر سطح 
 ."مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان تأثیر شگرفی دارد

نشجویان از مسئولیت بیانگر این است که تجارب زیسته دا 2نتایج نمودار شماره       
پذیری اجتماعی در فضای حاکم بر آموزش عالی می تواند با توجه به مقوالت کاهش رفتارهای 
فردگرایانه افراطی ،طراحی فرصت کسب تجربه های اجتماعی، برخورداری از جو دموکراتیک و 

ندن تعاملی، توجه صرف بر محتوای نظری،به روز رسانی محتوای برنامه درسی ، مغفول ما
مهارتهای زندگی در برنامه درسی، نداشتن تعلق خاطر نسبت به فضای فیزیکی، عدم تطابق 

                                                 
1 . Snyder 
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اهداف و برنامه ها ،عدم وجود فضای باز سیاسی ،همگام سازی با فرایند جهانی شدن ، تنوع 
 فرهنگی دانشجویان  اثرگذار باشد.

وان فرایند پیچیده ای همگام سازی با فرایند جهانی شدن:جهانی شدن عموماً به عن      
فرض می شود که در برگیرنده جریانات جهانی در ارتباط با افراد،کاالها،ایده ها و ایدئولوژی ها 
،برداشت و تصورات ،پیام ها،سرمایه و فناوری است. جهانی شدن به عنوان افزایش و تشدید روابط 

ر وضعیتی قرار می گیرند اجتماعی جهانی تعریف می گردد که در آن جوامع محلی دورافتاده د
که آنچه در این مناطق اتفاق می افتد تحت تأثیر حوادثی است که فرسنگ ها دورتر اتفاق می 

(.این مسئله تشدید فرایندهای مربوط به روابط اجتماعی 00: 0،0322افتد و برعکس )گیدنز
مام جهان گستر و جریان های پیچیده ی جهانی ،محیطی را برای آموزش و پرورش از ت

سطوح،ابتدایی تا آموزش عالی به وجود آورده است که باعث تغییر شرایط عمل آن ها شده است 
. 

من ضعف مسئولیت پذیری اجتماعی  "اظهار می دارد که : 2شرکت کننده شماره 
دانشجو را در آموزش عالی می بینم و فکر می کنم که فرایند جهانی شدن روی آموزش های ما 

وده در فرایند جهانی شدن فرد بمباران اطالعاتی می شود، دیگر دانشجو را خیلی تأثیر گذار ب
نمی توان  با اطالعات قدیمی آموزش داد. مشاهده و الگو برداری از کشورهای موفق در زمینه 

 ."جامعه پذیری باید از اولویت های نظام آموزش عالی ما باشد
توجه به تغییرات و تحوالت جهانی به نظرم با  "بیان می کند که : 2شرکت کننده شماره

که ما با آن روبرو هستیم نظام آموزشی ما هم باید با تغییرات پیش برود دیگر نمی توانیم با 
آموزش های قدیمی تأثیر زیادی روی نسل جوان ایجاد کنیم .مثال یکی از مهارتهای شهروندی 

. در قلمرو آموزش "نی استبرقراری ارتباط و مشارکت درست با انواع اجتماعات محلی و جها
عالی اگرچه دانشگاه ها از اوان شکل گیری جنبه هایی از جهانی شدن را با خود داشته اند،اما این 
مفهوم در عصر حاضر ابعاد گسترده تر و ژرف تری یافته است. نتایج این پژوهش با پژوهش های 

 همخوانی دارد.  0388جاودانی،
یت نهادهای سنتی و ظهور فردگرایی ، نقش جامعه را فردگرایی افراطی: کاهش اهم     

تغییر داده است و در تمام جنبه های آن نفوذ کرده است . این مسئله ، هویت شهروندان و 
همچنین تعامل بین افراد و گروههای شهروندی را خدشه دار کرده است . توسعه ی خود، دیگر 

معین است در نظر گرفته نمی شود ، بلکه  به عنوان یک امر ثابت و نقشی که از لحاظ اجتماعی
پروژه ای است که انسان ها دائماً روی آن کار می کنند. ساخت خود ، به فرایندی بازتابی تبدیل 
شده است که در آن افراد به صورتی مداوم مجبورند انتخاب هایی داشته باشند ، این مسئله در 
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رایی خطر یکپارچه نبودن اجتماعی را به همراه ارتباط با دیگران نیز صدق می کند . افزایش فردگ
 دارد . 

دوره ای که من خودم دانش آموز بودم موفقیت "معتقد است که: 00شرکت کننده شماره
سیستم آموزشی در در اجتماعی کردن افراد باالتر بود.کار گروهی و تیمی و دسته جمعی در 

شد این باعث می شد فرد اجتماعی تر بار نظام آموزشی ما قوی تر بود ، با هم خواندن توصیه می 
بیاید االن متأسفانه کار گروهی در مدارس و حتی دانشگاه ها دیده نمی شود یا کمتر دیده می 
شود ،کارگروهی باعث تقویت رفتار اجتماعی می شود و نقش مهمی در اجتماعی کردن افراد 

 ."دارد و باعث خارج شدن فرد از خودمحوری می شود
نشان می دهد که بر اساس تجارب زیسته دانشجویان  مقوالتی  5دار شمارهنتایج نمو

مانند: مشارکت دانشجو در فرایند تدریس،توسعه مشارکت جویی اجتماعی ،مشارکت در عرصه 
فرهنگی ، کسب نقش پذیری اجتماعی، مشارکت سیاسی،مشارکت در فعالیت های عمومی و 

باط اجتماعی رسیدن،توسعه همکاری داوطلبانه و اجتماعی،رهایی از تمایالت فردی و به انض
همیاری،مشارکت دانشجو در طراحی برنامه درسی به عنوان عوامل نقش پذیری و مشارکت 
جویی اجتماعی بیان شده اند که مؤثر بر سطح مسئولیت پذیری  اجتماعی دانشجویان می باشند 

 که در ذیل به نمونه هایی از آن اشاره می گردد.
ت سیاسی: مهم ترین حوزه فعالیت تشکل های دانشجویی به حوزه سیاست مشارک    

مربوط می شود.یکی از وجوه حاکم بر تشکل ها و انجمن های علمی ،فرهنگی و ... دانشجویی، 
سیاسی بودن آن ها است . دانشجویان در کشورهای جهان سوم مستقیماً در فعالیت های سیاسی 

پیشرفته این کار به احزاب سیاسی واگذار شده است .مشارکت دخالت می کنند ،اما در کشورهای 
سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق یا            ناموفق،سازمان یافته یا بدون سازمان است که 
معموال در زمان انتخاب رهبران و رؤسای جمهور و نمایندگان مجلس در کشور ما رنگ و بوی 

اسی دانشگاه نقش مهمی در توسعه و پرورش بیشتری دارد. تشکل سیاسی و فضای باز سی
 مسئولیت پذیری سیاسی دانشجویان دارد. 

دانشجویان در کارهای دینی و سیاسی "معتقد است که : 0شرکت کننده شماره 
مسئولیت پذیری اجتماعی باالتری دارند مثالً در ایام دهه محرم هر نفر یه مسئولیتی برعهده می 

شکل انجام می دهد یا در انتخابات و مسائل سیاسی خصوصاً  گیرد و آن کار را به بهترین
راهپیمایی ها دانشجویان نقش فعال تری دارند اما همین دانشجو نسبت به فضای سبز دانشگاه 
هیچ تعهدی برا خودش احساس نمی کنه و این تک بعدی بودن برای آموزش عالی و جامعه 

 ."خطرناک است
می و اجتماعی: دانشجویان نخستین قشری هستند که مشارکت در فعالیت های عمو      

به علت ارتباط با دنیای خارج بیشترین آشنایی را با انواع ایدئولوژی ها و جهان بینی ها و هویت 
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ها دارا می باشند و آشناترین فرد نیز نسبت به مسائل و مشکالت جامعه خود می باشند . 
ت اجتماعی خود و سایرین دارند و یکی از دانشجویان علم و آگاهی بیشتری نسبت به مشکال

دغدغه های خود را رفع مشکالت اجتماعی دیگران     می دانند. تجربه فعالیت در انجمن های 
عمومی و خیریه ای کمک زیادی به رشد آگاهی و تقویت حس مشارکت جویی اجتماعی 

می آید و عرصه های  دانشجویان می نماید.این نوع مشارکت به دلیل آن که از متن جامعه بر
 مختلف حیات اجتماعی را در بر می گیرد جایگاه ویژه ای دارد.

نمی شود در همه جا فقط منتظر مسئولین  "معتقد است که: 00شرکت کننده شماره 
بمانید و خودتان هیچ کاری انجام ندهید .اگر قرار است به عنوان  یک نیروی متخصص و آگاه به 

ح مشارکت خود را در دوران دانشجویی باالتر ببرید و تجربه کسب جامعه وارد شوید باید سط
 ."کنید 

بیانگر این است که بر اساس تجارب زیسته دانشجویان آموزش  6نتایج نمودار شماره     
عالی از مسئولیت پذیری اجتماعی، مقوالتی مانند: احترام و اعتماد متقابل ،موقعیت و منزلت 

زی ارزشهای اخالقی، توجه به برنامه های درسی ارزش محور، تعلق اجتماعی، تقویت و درونی سا
نسبت به فرهنگ و تمدن ایرانی، تعلق زیست محیطی،حفظ میراث و دستاوردهای فرهنگی، 
صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع در طراحی برنامه درسی بر ارزش مداری رفتارهای 

 مسئوالنه اجتماعی دانشجویان مؤثر است. 
محیط زیست موهبتی خدایی است که در اختیار انسان قرار  تعلق زیست محیطی:     

گرفته تا از آن استفاده کند. وظیفه انسانی و اجتماعی هر انسانی است تا در حفاظت از آن بکوشد 
لذا امروزه حفاظت از محیط زیست ،به یکی از مهم ترین مباحث  و سالمتی آن را تأمین کند،

است ؛به گونه ای که درست نگهداری نکردن،یا رعایت نکردن استانداردهای جهانی تبدیل شده 
آن می تواند سالمت کل جهان را مورد تهدید قرار دهد.نتایج این پژوهش با پژوهش  حفاظت از

 همخوانی دارد. 0311وحمیدیان، 0101،میردامادی و همکاران 0101های رهنی،
معتقدم که  یکی از مهم ترین تشکل  من"بیان می کند که :  03شرکت کننده شماره 

هایی که جایش واقعاً در سیستم آموزشی ما خالی است و یا اگر هست کم رنگ تر دیده می شود 
تشکل یا انجمن دانشجویان حامی محیط زیست است . دانشجویان هم به سواد زیست محیطی و 

 . "هم به تجربه عملی در این خصوص نیاز دارند
یکی از مسئولیت پذیری ها مسئولیت "اظهار می دارد که :  2شرکت کننده شماره 

پذیری نسبت به محیط زیست است اما متأسفانه خیلی مورد بی مهری انسان ها قرار گرفته است 
و همه انگار وظیفه دیگری می دانند که باید از آن فضا مراقبت کنند.حساس بودن نسبت به 

عنوان جلوه های آفرینش و تمایل به  مشارکت و  حفاظت و نگهداری از گیاهان و جانواران به
 ."همکاری در مراقبت از تنوع زیستی و زیبایی های کشور باید در هر جایی در اولویت باشد
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توجه به برنامه درسی ارزش محور: برنامه درسی ارزش محور منتقل کننده مفاهیم      
راهم کننده زمینه نیل به سطوح ارزشی از طریق محتوا و برنامه های آموزشی مناسب است و ف

باالتر آگاهی و معنادار کردن زندگی بوده و عالوه بر منطقی بارآوردن فراگیران، دست یافتن آنان 
به احساس عمیق تر و پر بارتر را فراهم می کند.برنامه درسی ارزش مدار تنها وسیله ای برای 

شیوه های تحلیلی و اندیشه ورزی درک محتوای ارزشی نیست بلکه حرکتی فراتر از استدالل و 
 (.0312است که معموالً در خالل آموزش صورت می گیرد)یزدانی و همکاران،

اگر قصد ما این باشد که ارزشها درونی شود  "معتقد است که : 0شرکت کننده شماره 
 باید حتما ارزشهای اخالقی و اجتماعی پررنگ تر دیده شوند مثالً در محتوای کتاب های درسی ،

زمینه تجربه کار عملی و فعالیت های اجتماعی برای فراگیران در هر سطحی فراهم شود و 
محتوای دروس با دنیای واقعی  ارتباط داشته باشد و خیلی غیر کاربردی و انعطاف ناپذیر 

 ."نباشد
تجارب دانشجویان از مسئولیت پذیری اجتماعی در  6بر اساس نمودار شماره       

ن می دهد که مقوالتی مانند برخورداری از حس دگرخواهی اجتماعی نسبت به آموزش عالی نشا
سایرین، برخورداری از روحیه گذشت و فداکاری ، داشتن حس نوع دوستی نسبت به سایرین، 
مسئولیت پذیری نسبت به بشریت ،کمک و یاری رسانی به سایر دانشجویان از عوامل مؤثر بر 

 ماعی است. درک همدالنه مسئولیت پذیری اجت
برخورداری از روحیه گذشت و فداکاری: ایثار و داشتن روحیه گذشت و فداکاری از      

برجسته ترین ارزش های بشری به شمار می آید.کنش ایثارگرانه و فداکاری نسبت به سایرین 
نماد دیگرخواهی انسان است و روحیه هم نوع دوستی را به نمایش می گذارد و گاهاً تا جایی 

می رود که انسان جان خود را برای سایرین از دست می دهند تا روحیه گذشت و فداکاری  پیش
خود را در عمل نشان دهند.گذشت و فداکاری گاهی در قالب هزینه کردن مادی،هزینه کردن 

 منزلت اجتماعی و گاه با  فدا کردن جان معنا می یابد. 
قات جالب دوران  دانشجویی من یکی از اتفا"معتقد است که : 00شرکت کننده شماره 

نجات دادن  جان  یکی از دانشجویانی بود که با هم به اردو رفته بودیم و من وی را که در حال 
غرق شدن در رودخانه بود نجات دادم،در آن لحظه نمی توانستم بی تفاوت  از کنار موضوع رد 

کنم چون جان یک انسان در بشوم ،وجدان درونی و اخالقیات اجازه نمی داد که آن جا کمک  ن
 ."میان بود و نمی توانستم به سادگی بگذرم

داشتن حس نوع دوستی نسبت به سایرین: بشر در تمامی جوامع و در طول تاریخ       
احتیاج مبرمی به مسائل نوع دوستانه داشته است ،این روحیه بشر دوستانه یکی از عملکردهای 

به طور غریزی ابتدا نسبت به نزدیکان و اقوام خود رفتار  طبیعت اجتماعی انسان است. انسان ها
نوع دوستانه دارند و سپس آن را نسبت به سایرین گسترش می دهند.در هر جامعه ای که 
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رفتارهای جمع گرایه نسبت به فردگرایانه بیشتر دیده       می شود افراد رفتار نوع دوستانه تری 
 از خود نشان می دهند.

در محیط دانشگاه و خصوصاً در تشکل ها و "بیان می کند که : 5ره شرکت کننده شما
انجمن ها به دانشجویان آموزش می دهند که اوالً دامنه ی تعهد  به وظایف و مسئولیت پذیری 
اجتماعی شان را باال ببرند و با فراهم نمودن زمینه های حضور در خدمات اجتماعی به رشد رفتار 

اجتماعی دانشجویان کمک نمایند و این که یاد بگیرند اگر مشکلی  نوع دوستانه و مشارکت های
 ."پیش آمد پاسخگو باشند و گردن سایرین نیندازند

حاکی از این است که بر اساس تجارب زیسته دانشجویان مقوالتی  8نتایج نمودار شماره
ر دانشگاه، مانند: مهیا بودن فضا و امکانات برای رشد مسئولیت پذیری، وجود فضای رقابتی د

بستر سازی برای رشد مسئولیت پذیری اجتماعی ، فراهم بودن زمینه شکل گیری ارتباط 
اثربخش، تکامل فرایند اجتماعی شدن در دانشگاه، وجود بستر مناسب فرهنگی،دست یابی به 
مهارت چالش های اجتماعی ،سازگاری و انطباق با محیط،بسط و گسترش دامنه 

و آگاهی فردی  بر سطح مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان مؤثر  تعهدپذیری،توجه به دانش
 است.

تکامل فرایند اجتماعی شدن در دانشگاه: محیط دانشگاه ،محیط بالیدن شخصیت ها      
و جوشیدن استعدادها و بروز و ظهور نقاط درخشان پنهان در شخصیت انسان ها است و واقعیت 

ی و دانشگاهی که یکی از زمینه های آن گسترش هم این است که بهسازی فضای دانشجوی
فعالیت های دانشجویی است باعث بهبود اوضاع سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی و پژوهشی جامعه ای  
می شود که در آن زندگی می کنیم. پررنگ بودن فضای آکادمیک و امکان تبادل ایده ها و نظرها 

تاً هم باعث هماهنگ شدن و متعادل عالوه بر خودسازی فردی باعث خودسازی گروهی و نهای
شدن هنجارها و ارزش های فردی و اجتماعی می شود و توانایی افراد را در مطابقت کردن با 
جمع را افزایش می دهد که این حرکت های دانشجویی دانشگاه را به آرمان گرایی رهنمون 

 (.81: 0310،ساخته و باعث حل چالش ها و مسائل موجود در مسیر می شود.)حسین زاده
دوران دانشجویی جزء اوقات مهیج و محرک  "معتقد است که: 0شرکت کننده شماره 
در این دوران، تغییرات تازه ای در انسان رخ می دهد و با چالش  . زندگی دانشجویان  می باشد

های متنوعی روبرو می شود. بینش و آگاهی و توانایی برخورد صحیح با مسائل و مشکالت یکی از 
ول مقدماتی قرار گرفتن در فضای اجتماعی دانشگاه است. من همیشه سعی کردم نسبت به اص

امور اطرافم بی تفاوت نباشم و به سادگی از کنار مسائل نگذرم. وظیفه ی من دانشجو این است 
که با حقوق و مسئولیت های شهروندی مورد نظر جامعه و خصوصاً دانشگاه آشنایی کامل پیدا 

ی کنم که این محیط و شرایطی که در دوران دانشجویی ایجاد شده متعلق به من کنم. احساس م
 ."است و باید مسئوالنه رفتار کنم
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بهسازی اهداف و برنامه تربیت اجتماعی: در این زمینه به فرد در بستر و شرایط      
تر و خاص اجتماعی نگریسته می شود و تالش بر این است تا برنامه هایی متناسب با این بس

شرایط تدوین شود.در چهارچوب این دیدگاه رویکردها و دیدگاه های فرعی مختلفی وجود دارد 
 که نقش های گوناگونی برای مدارس و مراکز آموزشی قائل است .

در همه ی مقاطع برای آموزش مهارتهای "معتقد است که : 1شرکت کننده شماره
دانشجو در شرایط حاضر خیلی راحت  اجتماعی برنامه ای در نظر گرفته نشده است مثالً

مسئولیت نمی پذیرد چرا که واقعاً نمی تواند موقعیت سنجی کند که آیا در این موقعیت باید 
واکنشی نشان دهد یا خیر بارها من با این موقعیت مواجه شدم و نمی توانستم موضع مشخصی 

 ."بگیرم و اقدامی انجام دهم
های جدی در فرایند جامعه پذیری و درونی سازی  شواهد موجود حاکی از وجود کاستی 

ارزش های دانشگاهی و شکل دهی به هویت علمی در نظام دانشگاهی کشور است .ناکارایی 
فضای دانشگاهی ایران در ایجاد و پرورش هنجارها و تبلور آن در رفتارها و گفتارهای 

کره و ضعف در همکاری های دانشگاهیان، ناسازگاری و بی ثباتی در فرایند گفت و گو و مذا
گروهی، نبود انگیزه کافی برای سخت کوشی و تحمل مرارتهای علم،ناکارآمد بودن برنامه های 
درسی و آموزشی ، نقص در اهداف و برنامه ها ،ضعف روحیه پژوهش و پژوهشگری، ضعف تعامل 

نیز به  0118،فاضلی0112استاد و دانشجو از جمله مواردی است که در پژوهش های قانعی راد
 چشم می خورد که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.

  پیشنهادات:
بررسی ظرفیت های شناخته نشده در آموزش عالی برای جذب حداکثری مشارکت  -

پذیری دانشجویان در ابعاد سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و... باال بردن تعهدپذیری و مسئولیت 
 پذیری اجتماعی دانشجویان.

و ارائه راهکارهایی برای افزایش ارتباط بین خانواده و دانشگاه و دانشگاه و بررسی  -
 جامعه برای تربیت شهروندان مسئولیت پذیر اجتماعی.

به مؤلفه سرمایه اجتماعی توجه شود چرا که در بردارنده مفاهیمی مانند مشارکت  -
ی مطلوب اجتماعی و جامعه ،اعتماد ،امنیت و تعامل اجتماعی است که همه به نحوی با رفتار ها

 پذیری و علی الخصوص مسئولیت پذیری اجتماعی در ارتباط هستند.
فراهم نمودن زمینه ی حضور دانشجویان در خدمات اجتماعی قبل از فارغ التحصیلی و  -

 ورود به جامعه. 
طراحی فرصت هایی برای تمرین مسئولیت پذیری اجتماعی در دانشگاه قبل از ورود به -

 های اجتماعی بزرگتر مانند جامعهمحیط 
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 فهرست منابع
 (.ارزیابی میزان 0310امینی،محمد، رحیمی، حمید،صالحی،معصومه و موسوی ،سمیه.)

 .016-020:2مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان.فرهنگ در دانشگاه اسالمی،ش
 (.ضرورت برخورداری دانشجویان ا0388ایزدی، صمد و عزیزی شمامی ،مصطفی.) ز دانش

شهروندی و مسئولیت پذیری   اجتماعی در فرایند جهانی شدن، فصلنامه مطالعات برنامه 
 61-80: 05درسی ،ش 

 (.بررسی و تبیین رابطه ی بین مسئولیت 0381ایمان محمدتقی ، جالئیان بخشنده،وجیهه .)
 00اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز ،جامعه شناسی کاربردی،سال

 .20-01شماره اول 32شماره پیاپی
 (.بررسی میزان توجه به مؤلفه های مسئولیت 0310آب نیکی ،زهرا،سبحانی نژاد،مهدی.)

-0311پذیری اجتماعی در محتوای برنامه درسی دوره متوسطه نظری ایران در سال 
 شماره یک. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی 8.اندیشه های نوین تربیتی دوره 0381

 .51-016دانشگاه الزهرا تابستان ،صص
 (.سوگیری در مسئولیت پذیری اجتماعی 0310بحری پور ،امیرحسین،طالبی، ابوتراب.)

شهروندان و عوامل مؤثر بر آن. مطالعه موردی شهروندان شهر کاشان.فصلنامه علوم اجتماعی 
 .32-20. صص0313پاییز 66شماره

 (.رفتارهای اجت0382بیرهوف،هانس ورنر ، ) :ماعی مطلوب،ترجمه: رضوان صدقی نژاد،تهران
 نشر گل آذین،چاپ دوم.

 (.جهانی شدن و آموزش عالی ،راهبردهای نوین برای توسعه آموزش 0388جاودانی،حمید .)
 .012-030(:53عالی ایران.فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،)

 (.فعالیت گروهی در دانشگاه و 0310حسین زاده ،مریم. ) اهمیت مشارکت در آن.موج،سال
 )دانشجو و دانشگاه(.5چهارم ،پاییز و زمستان ،شماره

 (.(. لزوم توجه به فرهنگ زیست محیطی دانشجویان)مطالعه موردی: 0311حمیدیان، علی
 . 0311دانشگاه تهران.مقاالت کامل  نخستین همایش باغ گیاه شناسی ملی ایران .آبان ماه 

 (.تحلیل روبط ساده و چندگانه بین هوش اخالقی و 0312)رحیمی،حمید،محمدیان،آسیه
سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه.فصلنامه مطالعات توسعه 

 .61-15،تابستان.صفحات0فرهنگی.دوره چهارم،شماره -اجتماعی
 (. مسئولیت پذیری اجتماعی در برنامه درسی 0321سبحانی نژاد مهدی،فردانش هاشم.) کنونی

 .15-002.ص0دوره ابتدایی ایران ،مجله دانشگاه تربیت مدرس .شماره 
 (.تأملی0310شربتیان،محمد حسن و میامی ،حسن .) مسئولیت پذیری جامعه فرایند بر 

 .23-22جوانان. مجله مهندسی فرهنگی ، سال هفتم شماره  اجتماعی
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 عوامل مرثر بر بی تفاوتی  ظهیری نیا ،مصطفی،گالبی،فاطمه،هدایت ایوریق، رحیم.شناسایی
 دوازدهم، سال ایران، اجتماعی علوم اجتماعی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی. مطالعات

 .0312 تابستان وپنجم، چهل شماره
 (.مسئولیت پذیری دانشجویان ؛عوامل تأثیر گذار و اولویت 0312فضل الهی قمشی، سیف اله.)

 م ،شماره سوم ./سال پنج06ها .فرهنگ در دانشگاه اسالمی 
 (.درآمدی بر  تحقیق کیفی .ترجمه هادی جلیلی.چاپ ششم، تهران :نشر 0310فلیک ،اووه .)

 صفحه. 210نی ،
 (.نقش تعامالت اجتماعی دانشجویان و اساتید در تکوین 0385قانعی راد ، محمد امین .)

 .3-01،صص2،0سرمایه اجتماعی دانشگاهی،مجله جامعه شناسی ایران،
 ،ناصر ترجمۀ جدید، عصر در شخصی هویت و جامعه تشخص؛ و (.تجدد 0322 ) نی.آنتو گیدنز 

 .نی  :تهران موفقیان،
 (.حق ، عدالت و جامعه.دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی جستارهای 0388لشکری، علیرضا.)

 .30-52صفحات 0388،پاییز و زمستان 00،شماره 6اقتصادی.س

 (.بررسی عوامل اجتماعی و0310مجیدی، امیر .)  فرهنگی مرتبط با بی تفاوتی اجتماعی در بین
،دانشگاه 11دانشجویان دانشگاه کردستان و دانشگاه  و دانشگاه پیام نور مرکز سنندج در سال 

 پیام نور استان تهران،دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی.

 (.الگوسازی ساختاری 0388نادری، حمداهلل، بنی فاطمه ،حسین، حریری اکبری،محمد . ) رابطه
بین  بیگانگی و بی تفاوتی اجتماعی،مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 .01-51دانشگاه فردوسی مشهد،

 (.معناداری زندگی،رضایت از زندگی وسالمت روان در 0382نصیری،حبیب اله و جوکار،بهرام.)
زنان)گروهی از زنان شاغل فرهنگی(،فصلنامه جامعه شناسی 

 .052-026،تابستان،صفحات0،شماره6رهکاربردی.دو
  نعیمی حسینی ، فخرالزمان، زارع ،حسین ،هرمزی ،محمود،  کاوه ، محمد

(.یادگیری تلفیقی و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایت مندی دانشجویان 0310حسین.)
 .03-0،30،شماره 2،نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش.سال هفتم ، جلد

 (. بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی 0310کمت،فاطمه.)یزدان پناه،لیال، ح
جوانان)مطالعه دانشجویان شهید باهنر کرمان(. مجله مطالعات اجتماعی ایران،دوره 

 .002-051.صص13، تابستان 0هشتم،شماره 

  یزدانی ،شهرام، اکبری الکه ،مریم ،احمدی،سلیمان،افشار ،لیال،فروتن ،سید
ی برنامه درسی ارزش مدار از دیدگاه صاحب نظران آموزش اخالق و ارزش (.الگو0312عباس.)

 (.21) 05: 0312ها در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی
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