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 چکیده
مشکالت عملی زیادي در کاربست عمومی اصطالح مسئوليت اجتماعی وجوود دارد و ایون مسوئله از    

-هاي زیادي است. هدف این مطالعوه واکواوي و مفهووم   تناقضگيرد که دچار سطح مفهومی نشات می

تر است. بدین منظور تحقيقات و مطالعاتی که پذیري اجتماعی به منظور سنجش دقيقپردازي مسئوليت

در ایران در این حيطه انجام شده است با روش تحليل محتواي کيفی مورد بررسی قورار گرفتوه اسوت.    

هوایی دارد.  ا با روش پيمایش صوورت گرفتوه اسوت نشوان از تنواقض     هاي این مطالعات که اساسیافته

پوذیري   هاي مسئوليتتوان براي این مسئله اشاره کرد عدم تطابق نتایج پيمایشاستدالل محکمی که می

هاي فراوانی در این خصوو   پذیري اجتماعی است. مصداقو واقعيتهاي انضمامی در حوزه مسئوليت

القی منفی، عدم کنشگري در مشکالت و مسائل، وضعيت نابسوامان و  وجود دارد رشد خصوصيات اخ

 هایی از این موضوع هستند.  نااميدکننده محيط زیست در ایران و ... نمونه

اي که به شدت در ورطه مصرفگرایی پذیري به جامعه مدرن است. جامعهاخالق، نقطه اتصال مسئوليت

تفواوت، غيرمسوئول و   در طی مسير خود، انسوانهایی بوی  داري فروغلطيده است و این فرآیند و سرمایه

پذیري اجتماعی نقطه کوانونی در  خودمدار تربيت کرده است. اگر مسئله اخالق را در موضوع مسئوليت

نظر بگيریم به زعم لویناس و باومن خواهيم توانست تا محرکهواي جامعوه مودرن را در  و بوراي آن     

هاي اقتصادي، سياسی و نهادهاي اجتماعی و مدنی در جامعوه  مجویی کنيم. اخالق از طریق سيستچاره

گوذارد و از طریوق   کند به طوریکه وضعيت اقتصادي در جامعه در کنش اخالقی افراد تاثير میعمل می
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گيوري  زنند. شکلها به پيرامون خود حساس شده و متعهدانه به پيگيري و حل آن دست میهمين کنش

افراد، از ارتباط چندوجهی بوين الزاموات زنودگی مودرن، بازنموایی مسوائل        هاي آن نزداخالق و مولفه

ها و ... و نيز عملکرد باثبات و صوحيح نهادهواي جامعوه برخووردار     اجتماعی و اخالقی از طریق رسانه

گيوري تفکور دربواره    هاي خوا  خوود، اجوازه شوکل    است. انقطاع تجربه در دنياي جدید با پيچيدگی

دهود. حوال، اگور    کنشگري عليه شرایط تاریخی جاگيرشده در جامعه مدرن را نمیوضعيتهاي ناگوار و 

 بخش فراهم خواهد شد. هاي درماناین فرد داراي این ظرفيت باشد امکان اقدام

 پذیري اجتماعی، اخالق، کنشگري، جامعه مدرن.: مسئوليتواژگان کلیدی

 مقدمه و طرح مسئله
مورد فهم و کاربست قورار گرفتوه اسوت و در بسويار از      مسئوليت اجتماعی از منظرهاي مختلفی

-هاي متفاوتی در پی داشته اسوت. برخوی آن را زمينوه   موارد متفاوت از همدیگر و درنتيجه یافته

پذیري اجتماعی بسته به شرایط و زمان خا ، معنواي  دانند و اعتقاد دارند که مسئوليتمحور می

شرایط ویژه آن زمينه بوه آن پرداخوت بوه عنووان م وال      کند و بایستی در زمينه و خاصی پيدا می

مسئوليت اجتماعی در بين اقشار مختلف و مشاغل مختلوف، معناهواي متفواوت دارد و بنوابراین     

شده در ایران در این حوزه و نتایج کند. مطالعات انجامرفتارها و اعمال خا  خود را ایجاب می

-قعيت این است که این موضوع باعث شده توا مفهووم  هاي آنها، موید این مسئله است. واو یافته

پذیري اجتماعی وجود نداشته باشد. در ادامه بحث توالش  پردازي یکپارچه و دقيقی از مسئوليت

 کنيم تا به این مجادله مفهومی پاسخ دهيم.می

-پذیري انجام شده است مراد از مسوئوليت هایی که در ایران روي مسئوليتدر بيشتر پژوهش

اي. مو ال  تحقيقوات بسوياري،    یا مسئوليت در قبال خود بوده اسوت، یوا مسوئوليت حرفوه     پذیري

آموزان و دانشجویان را در این معنا که ایشان تا چه حد در انجوام وظوایف   پذیري دانشمسئوليت

انود. تحقيقوات زیواد دیگوري نيوز      دهنود سونجيده  آموزشی و شاگردي خود مسئوليت نشوان موی  

اند.  امينی و همکواران  ندان مشاغل مختلف را در حوزۀ کاري خود سنجيدهپذیري کارممسئوليت

پذیري دانشجویان دانشگاه کاشوان، بوا   ( در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی ميزان مسئوليت2962)

هواي  . مؤلفوه انود پوذیري دانشوجویان پرداختوه   پيمایشوی بوه بررسوی مسوئوليت     -روش توصيفی

پوذیري، قانونمنودي، امانتوداري،    نظوم  ودمدیریتی،خ اصلی هپذیري در قالب هفت مؤلفمسئوليت

دهود کوه   می نشانهاي آنها است. یافتهسنجيده شدهگرایی شناسی، سازمانيافتگی و پيشرفتوظيفه
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بواالتر از حود متوسوط اسوت.     در ميان دانشجویان پذیري هاي مسئوليتميانگين هر یک از مؤلفه

انتداري و پایينترین ميانگين مربوط بوه مؤلفوۀ سوازمانيافتگی    باالترین ميانگين، مربوط به مؤلفۀ ام

دهنود و   دانشجویان تمایل دارند هر کاري را به بهترین نحو انجام گيري کلیدر یک نتيجه است.

 به موقع تمام کنند؛ به قوانين دانشگاه پایبند و متعهدند؛ خود را در حفظ اموال عموومی دانشوگاه  

تورین  ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان مهمترین و اساسینشگاهدانند. همچنين دامسئول می

هواي  هوا و قابليوت  گذاري در نيروي انسانی، باید براي آموزش و تقویوت مهوارت  سرمایه اشکال

. رسولی نوژاد و  هاي فردي و اجتماعی تالش کنندپذیري در عرصهمسئوليت اجتماعی و از جمله

تعهود و احسواس مسوئوليت در بوين دانشوجویان مقطوع        ( رابطوۀ معنویوت را بوا   2969دیگران )

اند را در آن دانشگاه مشغول به تحصيل بوده 2962نور دامغان که در سال کارشناسی دانشگاه پيام

پوذیري  اند. نتایج این تحقيق حاکی از این است که بوين معنویوت بوا تعهود و مسوئوليت     سنجيده

ن ترتيوب کوه افورادي کوه داراي معنویوت بواالتري       دانشجویان رابطۀ معناداري وجود دارد، به ای

پوذیري  هستند از ميزان تعهد و احساس مسئوليت بيشتري برخوردارند. در این تحقيق مسوئوليت 

( در 2911به احساس مسئوليت در قبال دیگران تعبيور شوده اسوت. ایوزدي و عزیوزي شومامی )      

پوذیري  دي و همچنين مسئوليتپژوهشی روي دانشجویان دانشگاه مازندران، ميزان دانش شهرون

پذیري اجتماعی را در سه بُعود  اند. محققان مسئوليتاجتماعی دانشجویان این دانشگاه را سنجيده

انود:  پذیري اجتماعی پذیرفتوه اند و این تعریف را از مسئوليتشناختی، عاطفی و عملکردي دیده

هواي گونواگون بوه    در موقعيتپذیري اجتماعی احساس التزام به عمل یا واکنش فردي مسئوليت

دليل تقيد نسبت به سایرین است که نتيجۀ آن نووعی احسواس تعهود و پایبنودي بوه سوایرین و       

-تبعيت از قواع و معيارهاي اجتماعی و در  قواعد گروهی است که در ذهن و رفتار شکل موی 

حود متوسوط و   پوذیري پاسوخگویان، در   آید که ميزان مسئوليتگيرد. از نتایج تحقيق چنين برمی

پوذیري اجتمواعی   باالتر از متوسط بووده اسوت و همچنوين بوين دانوش شوهروندي و مسوئوليت       

هواي هویوت را بوا    اند رابطوۀ سوبک  ( تالش کرده2969همبستگی وجود دارد. جوکار و دیگران )

پوذیري  پذیري اجتماعی در دانشوجویان دانشوگاه شويراز بسونجند. محققوان مسوئوليت      مسئوليت

پذیري اجتماعی فعال، شوکلی از  اند. مسئوليته دو مقولۀ فعال و منفعل تقسيم کردهاجتماعی را ب

داند و مسئول پذیري اجتماعی است که فرد خود را به طور مستقيم با اجتماع درگير میمسئوليت

پذیري اجتماعی است که فورد بوا تفوویض    پذیري منفعل، شکلی از مسئوليتپندارد. مسئوليتمی
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داند. در تحقيقوی  دولت یا نهادهاي عمومی، خود را از پذیرش مسئوليت مبرا می وظایف خود به

انود.   پذیري جوانان شوهر همودان پرداختوه    ( به بررسی  مسئوليت2962بين ) دیگر طالبی و خوش

هاي وبر، دورکيم، پارسوونز و   چارچوب نظري این تحقيق با رویکرد تلفيقی و با استفاده از نظریه

هوا پرسشونامه محقوق     ده است. روش تحقيق، پيموایش و ابوزار گوردآوري داده   بوردیو تدوین ش

پذیري اجتماعی جوانان شهر همودان   دهد که مسئوليت ها تحقيق نشان می ساخته بوده است. یافته

پذیري جوانان در ابعاد اقتصادي، سياسوی، اجتمواعی    باشد. ميزان مسئوليت در مجموع متوسط می

پذیري جوانان در بعد سياسی اسوت. همچنوين ميوان     ترین مسئوليتو فرهنگی متفاوت است. کم

پذیري نيز تفاوت وجوود دارد.  در پژوهشوی تحوت عنووان      سطوح احساسی و رفتاري مسئوليت

پذیري اجتماعی شهروندان بندرعباس و عوامل فرهنگی و اجتماعی مووثر  بررسی ميزان مسئوليت

انجام شده است. چهارچوب نظوري پوژوهش بوا    ( 2969فرد )بر آن توسط نيکخواه و جهانشاهی

هاي دروکيم، پارسونز، بوردیو، پاتنام و زتومکا تودوین شوده اسوت. نيکخوواه و     استفاده از نظریه

ساخته و به روش پيمایش بوه بررسوی شوهروندان    اي محققفرد با استفاده از پرسشنامهجهانشاهی

-دهد که مسئوليتاز این پژوهش نشان می اند. نتایج حاصلسال شهر بندرعباس پرداخته 21باال 

-باشد. ميزان مسئوليتپذیري اجتماعی مردم شهر بندرعباس در مجموع باالتر از حد متوسط می

محيطی متفاوت اسوت.  پذیري شهروندان در ابعاد اقتصادي، سياسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست

عباسی در بعد سياسوی اسوت و   پذیري شهروندان بندرترین سطح مسئوليتدر این پژوهش پایين

گرایی، اعتمواد اجتمواعی، دینوداري بوا     تجریه و تحليل اطالعات وجود رابطه معناداري ميان عام

بوه   ( در پژوهشی2916بخشنده )پذیري اجتماعی را تائيد کرده است. ایمان و جالئيالنمسئوليت

ساله شهر 29-18ين جوانان بررسی و تبيين رابطه بين مسئوليت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در ب

رشد مسئوليت اجتماعی و التزام به آن موضوعی است که کنند که ها بيان میآنپردازد.  شيراز می

است و ضرورت آن حتی در جوامع غربی و  بيشتر از مقوله هاي شناختی مورد توجه قرار گرفته

-ز مسواله اجتمواعی  مسئوليت اجتماعی بخشی ا صنعتی پس از یک دوره رکود آشکار شده است

نهادهواي اجتمواعی    تووان فرهنو ، خوانواده و   شدن است. مهمترین عوامل اجتماعی شدن را می

-شووند کوه موورد ارزش   دانست. مسئوليت اجتماعی مهارتی است که باعث بروز رفتارهایی موی 

آميوزي   توانند در روابط با دیگران نتایج م بت و موفقيوت ها میگيرند. این مهارتقرار می گذاري

احساس رضایت فردي و گروهی شوند و در صورت عودم رعایوت آن    بوجود آورند و منجر به
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رفوتن روحيوه همکواري و تعواون در     باعث از بين رن  نموده وتواند اعتماد بين انسانها را کممی

پرسشنامه سواختار یافتوه    با استفاده از روش پيمایش و از طریق ي پژوهشهابين افراد شود. داده

 نفر که بطور تصادفی انتخاب شدند، گردآوري شده است. 386راي ب

هواي متفواوت از مسوئوليت اجتمواعی و     پوردازي و ادرا  و برداشوت  در جدول زیر مفهووم 

 روشهاي سنجش آن به طور خالصه مورد اشاره قرار گرفته است.  

 روشهای سنجش های متفاوت از مسئولیت اجتماعی و پردازی و ادراك و برداشت : مفهوم1جدول 

 موضوع تحقیق
پردازی از تعریف و مفهوم

 پذیری اجتماعی مسئولیت
 محقق

سال 

 تحقیق

روش 

 بررسی

پذیري  ارزیابی ميزان مسئوليت

 دانشجویان دانشگاه کاشان

پذیري در قالب هفت هاي مسئوليتمؤلفه

پذیري، نظم ودمدیریتی،خ اصلی  همؤلف

شناسی، قانونمندي، امانتداري، وظيفه

سنجيده گرایی ازمانيافتگی و پيشرفتس

 استشده

امينی و 

 همکاران
 پيمایش 2962

رابطۀ معنویت با تعهد و 

احساس مسئوليت در بين 

دانشجویان مقطع کارشناسی 

 نور دامغاندانشگاه پيام

پذیري به احساس در این تحقيق مسئوليت

 مسئوليت در قبال دیگران تعبير شده است

رسولی 

نژاد و 

 همکاران

 پيمایش 2962

ميزان دانش شهروندي و 

پذیري همچنين مسئوليت

اجتماعی دانشجویان دانشگاه 

 مازندران

پذیري اجتماعی را در سه بُعد مسئوليت

اند و شناختی، عاطفی و عملکردي دیده

پذیري اجتماعی این تعریف را از مسئوليت

پذیري اجتماعی اند: مسئوليتپذیرفته

ا واکنش فردي در احساس التزام به عمل ی

هاي گوناگون به دليل تقيد نسبت موقعيت

به سایرین است که نتيجۀ آن نوعی 

احساس تعهد و پایبندي به سایرین و 

تبعيت از قواع و معيارهاي اجتماعی و 

در  قواعد گروهی است که در ذهن و 

 گيردرفتار شکل می

ایزدي و 

عزیزي 

 شمامی

 پيمایش 2911
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 های متفاوت از مسئولیت اجتماعی و روشهای سنجش پردازی و ادراك و برداشت : مفهوم1دول ادامه ج

 موضوع تحقیق
پردازی از تعریف و مفهوم

 پذیری اجتماعی مسئولیت
 محقق

سال 
 تحقیق

روش 
 بررسی

هاي هویت با رابطۀ سبک
پذیري اجتماعی در مسئوليت

 دانشجویان دانشگاه شيراز

ولۀ پذیري اجتماعی را به دو مقمسئوليت
-اند. مسئوليتفعال و منفعل تقسيم کرده

پذیري اجتماعی فعال، شکلی از 
پذیري اجتماعی است که فرد مسئوليت

خود را به طور مستقيم با اجتماع درگير 
-پندارد. مسئوليتداند و مسئول میمی

پذیري پذیري منفعل، شکلی از مسئوليت
اجتماعی است که فرد با تفویض وظایف 

ا نهادهاي عمومی، خود را خود به دولت ی
 دانداز پذیرش مسئوليت مبرا می

جوکار و 
 دیگران

 پيمایش 2969

پذیري  بررسی  مسئوليت
 جوانان شهر همدان

پذیري را داراي چهار بعد اقتصادي، مسئوليت
 دانند.سياسی، اجتماعی و فرهنگی می

طالبی و 
 بين خوش

 پيمایش 2962

پذیري بررسی ميزان مسئوليت
ی شهروندان بندرعباس اجتماع

و عوامل فرهنگی و اجتماعی 
 موثر بر آن

پذیري را داراي پنج بعد مسئوليت
اقتصادي، سياسی، اجتماعی، فرهنگی و 

 اندمحيطی در نظر گرفتهزیست

نيکخواه و 
 جهانشاهی
 فرد

 پيمایش 2969

ررسی و تبيين رابطه بين 
مسئوليت اجتماعی و سرمایه 
-21اجتماعی در بين جوانان 

 شهر شيراز ساله  26

مسئوليت اجتماعی بخشی از مساله 
اجتماعی شدن است. مهمترین عوامل 
اجتماعی شدن را ميتوان فرهن ، خانواده 

نهادهاي اجتماعی دانست. مسئوليت  و
اجتماعی مهارتی است که باعث بروز 
 رفتارهایی ميشوند که مورد ارزش گذاري
در قرار می گيرند. این مهارتها ميتوانند 

روابط با دیگران نتایج م بت و موفقيت 
احساس  آميزي بوجود آورند و منجر به

رضایت فردي و گروهی شوند و در 
صورت عدم رعایت آن می تواند اعتماد 

باعث از  بين انسانها را کم رن  نموده و
بين رفتن روحيه همکاري و تعاون در بين 

 افراد شود.

ایمان و 
  جالئيالن
 بخشنده

 یشپيما 2916



  
 
 
 
 
 

 291  پذيري اجتماعی: از اخالق تا كنشگري در دوران مدرن  پردازي مسئوليت مفهوم
 

 

پذیري در ایران پرداختوه  اشاره  به بررسی و واکاوي زوایاي مختلف مسئوليت مطالعات مورد

-هاي این مطالعات که اساسا با روش پيمایش صورت گرفته اسوت نشوان از تنواقض   است. یافته

تر به این موضوع پرداخته شود. در برخوی مووارد ثابوت شوده     کند دقيقهایی دارد که ایجاب می

پذیري باالیی هستند و نشوان دادنود کوه مسوائل     ها داراي مسئوليتفراد در برخی مولفهاست که ا

پيرامون برایشان از اهميت زیادي برخوردار است ولی در برخی موارد خوالف ایون ثابوت شوده     

-شناسی مسئوليتاست. این مسئله از دو زاویه قابل بررسی است: یکی اینکه بحث بر سر مفهوم

پردازي غيردقيق در این حوزه با توجه به زمينه ت که دچار کمبود و یا مفهومپذیري اجتماعی اس

اي اسوت کوه نتوایج    زندگی و تاریخی است. دوم اینکه روش سنجش )عموما پيمایش( به گونوه 

توان براي دهد. استدالل محکمی که میپذیري ارائه نمیقابل قبولی از فهم ميزان و نوع مسئوليت

پوذیري و واقعيتهواي انضومامی در    هاي مسوئوليت د عدم تطابق نتایج پيمایشاین مسئله اشاره کر

هاي فراوانی در این خصوو  وجوود دارد رشود    پذیري اجتماعی است. مصداقحوزه مسئوليت

خصوصيات اخالقی منفی، عدم کنشگري در مشکالت و مسائل، وضعيت نابسامان و نااميدکننده 

 ی از این موضوع هستند.  هایمحيط زیست در ایران و ... نمونه

پوردازي اجتمواعی، نواهمخوانی آمارهوا و اطالعوات      پوردازي دقيوق از مسوئوليت   نبود مفهوم

پوذیري در بوين افوراد )مخصوصوا     واقعيتهاي جامعه با نتایج پيمایشها مبنی بور وجوود مسوئوليت   

کنود  یجاب موی هاي ادانشجویان( و نيز نبود پرسشنامه استاندارد براي سنجش این مفهوم و مولفه

سوازي در  که روشهاي مکمل براي سنجش آن مورد استفاده قرار گيرد. از روش آزمایش و شوبيه 

نقاط مختلف دنيا براي این منظور استفاده شده است تا رفتوار افوراد را در موقعيتهواي واقعوی بوا      

-بيهرسود روش شو  پذیري تطبيق دهند. به نظر میهاي آنها در خصو  مسئوليتذهنيات و گفته

هواي مطموئن و مکمول بوراي     سازي موقعيتهاي موردنظر براي اقودام مسوئوالنه در آن، از شويوه   

 پذیري اجتماعی است.  سنجش مسئوليت

سازي و طراحی چهارچوب مفهوومی و سنجشوی   در این مقاله سعی خواهيم کرد خال مفهوم

 پذیري اجتماعی را پوشش دهيم.مسئوليت

هوا بوه مسوئوليت    هوا و شورکت  النه عمول کننود، تقيود سوازمان    براي این که جوامع واقعا  مسئو

اجتماعی کافی نيست. باید همۀ ما، فردي و جمعی، در راستاي مسئوليت اجتماعی توالش کنويم و،   

هواي  در یک جمله، شهروندانی مسئول براي اجتماع باشيم. به بيان دیگر، موا بوه عنووان موجودیوت    
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اي خوود  اي مختلف زندگی شخصوی، اجتمواعی و حرفوه   هها و عملکردهایی در حوزهانسانی نقش

لحوا  اجتمواعی   هاي ما است. فردي کوه بوه  دهيم و نهایتا  رفتار ما بسته به باورها و ارزشانجام می

کند و توثثير تصوميمات   اي اخالقی رفتار میپذیر است، در قبال خودش و دیگران به شيوهمسئوليت

گيرد. این محيط شامل خانواده، همسایگان، محل کار، میاش در نظر اش بر روي محيطهايو کنش

هاي فعلی و آینده، منابع طبيعی، و سيارۀ زمين است. بنابراین، مسئوليت اجتماعی فرد، نگرشوی  نسل

فراتر از صرفِ احترام به قوانين و قواعد است. این نگرش، که با احترام، همودلی، صوداقت، عوزت    

دهد و منبعی اسوت بوراي آگواهی    ست نگرشی جامعه را شکل میها درآميخته انفس و دیگر ارزش

 کند.هاي نيک را به اعمال نيک تبدیل میمستمر اجتماعی که نيت

 پذیریادبیات مسئولیت

ها به شکلی جدي آغاز شد. با بحث مسئوليت اجتماعی شرکت 2691مسئوليت اجتماعی از دهۀ 

ی و مفصول در حووزه علووم سياسوی، علووم      منظور از مسئوليت اجتماعی شرکتی که ادبياتی غنو 

هواي توليودي و خودماتی     اجتماعی و مدیریت و اقتصاد دارد، سبکی تازه از مدیریت در شورکت 

نظر گرفتن اخالق به مفاهيمی چون توسوعۀ پایودار اجتمواعی، حفاظوت از منوابع       است که با در

هواي   اجتماعی ناشی از پروژهکوشد تا مسائل  اندیشد و می طبيعی و فرهنگی و احترام به تنوع می

تدریج گسترش یافت و مسئوليت توسعه را کاهش دهد. مباحث مسئوليت اجتماعی در شرکتها به

ها و نهادهوایی چوون دولوت و دانشوگاه را نيوز در بور گرفوت توا بواالخره بوه           اجتماعی سازمان

ه در منوابع مربووط   هاي اجتماعی افراد نيز رسيد. امروز حتی در تعاریفی از مسئوليت کمسئوليت

ها فراتر گذاشته و این تعریف را شود نيز پا را از شرکتها ارایه میبه مسئوليت اجتماعی شرکت

 (.2010وُرث و مور )دانند، از جمله دو شامل اجتماع و افراد نيز می

( پيمایشی دربارۀ فلسفۀ مسئوليت انجام داده و در آن، ارتباط بين مسوئوليت و  2007مارتين )

 شمارد:فنی را سنجيده است. وي تنوعات مفهومی مسئوليت را چنين برمی -هاي اجتماعیظامن

مسووئوليت بووه م ابووه وظيفووه، تعهوود، شووغل و تکليووف )منشووی جلسووه موظووف بووه ثبووت  -2

 صورتجلسات است(.

مسئولِ کسی یا چيزي بودن )پدر و مادر مسئول فرزندشان هستند، یوک کارمنود مسوئول     -2

 اش است(.فادهوسایل مورد است
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اش داري مسئوليت یک اتفواق )وزیور، مسوئول اتفاقوات رخوداده در حووزۀ وزارت      عهده -9

 است(.

گيري دربارۀ تحقيق یا عدم تحقق رفتار رفتار مسئوالنه. در این برداشت، در هنگام تصميم -4

 شوند.مسئوالنه، اهداف حاصلۀ مرتبط با آن مسئوليت در نظر گرفته می

فعاليتهایی تعریوف  مسئوليت پذیري را الزام و تعهدي درونی براي انجام همه ( 2117سرتو )

دهی ترین شيوه جهتپذیري اساسی. در واقع مسئوليتگذاشته شده است فردکند که بر عهده می

گيرد و یک تعهود درونوی بوراي    به فعاليت افراد در سازمان است زیرا از درون فرد سرچشمه می

(. مسوئوليت  2111طلوب و با حداک ر توانوایی اسوت )موارکمن و تتلوو ،     انجام کارها به نحو م

هواي اجتمواعی، زیسوت محيطوی و     اي براي پاسخگویی به نگرانیاجتماعی یک استراتژي مقابله

 (.  2121توسعه پایدار است )هيدگر، 

دادن و در  پاسوخ  معنوی توانوایی   لحا  لغووي بوه   معتقدند مسئوليت به( 2619)کلمز و بينز 

مناسب، آن اسوت کوه    گيريگيري مناسب و مؤثر است. منظور از تصميممعناي تصميم ، بهعرف

رود، دست به انتخواب  او می شخص در چارچوب هنجارهاي اجتماعی و انتظاراتی که معموال  از

موفقيت و آسایش خاطر شوود و پاسوخ    بزند که سبب ایجاد روابط انسانی م بت، افزایش ایمنی،

هایی دست یابند کوه باعوث تقویوت    تا به هدف سازداست که کود  را قادر میمؤثر نيز پاسخی 

 شوند. عزت نفس می

پذیري اجتماعی در جامعه را بایود پاسوخگویی بوه انتظوارات دیگوران      نقش فرآیند مسئوليت

کند و بوا افوراد کسوب    هاي اجتماعی است که جامعه به افراد تجویز میدانست که ناشی از نقش

هاي مدنی است که بوه افوراد   ها و شيوهها، همان آموزهر واقع اجتماعی شدن مسئوليتکنند. دمی

 (. 99: 2962گردد )ميامی، شود و یا کسب میتجویز می

شناسی، پاسخگو بوودن و تعهود   پذیري به تنهایی، اشاره به حس وظيفهمسئوليت یا مسئوليت

-هاي فلسفه، جامعوه مسئوليت در رشته ( واژهAllen, 2010: 441و  919: 2976دارد )آقابخشی، 

شناسی، حقوق و روانشناسی به کار رفته است. در این رابطه جان استوارت ميول، از فيلسووفانی   

شناسوی  زمينه ورود این واژه را بوه جامعوه  « در مورد آزادي»است که  که در مقاله خود با عنوان 

-برداشوتها و تبيوين   ن مختلف نيوز نظران و متخصصاصاحب(. 292: 2917فراهم نمود )بيرهوف، 

 (2114)فوروم   انود. از دیودگاه  پذیري ارائه کورده هاي خاصی را در مورد معنا و مفهوم مسئوليت
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بلکوه   کليفی نيسوت کوه بایود توسوط یوک فورد انجوام بگيورد،        ت پذیري صرفا  وظيفه یامسئوليت

و در  ده و حامول برعکس، بيانگر نوعی احساس و حالت است که توسط خود فرد برانگيخته شو 

 .پاسخ و واکنش فرد نسبت به نيازهاي دیگران به صورت آشکار یا پنهان است هبر دارند

پوذیري از آن رو کوه بور    کنند که مسئوليتنيز تثکيد می( 2119)مورائوکا  -کامورا و واتانابهنا

  محوور و گذارد، داراي ارزش واالیی است و اصوال دموکراتيک تثثير می هدموکراسی و جامعده ای

( 2117)پذیري، نوعدوستی و احترام به دیگوران اسوت. مرگلور وهمکواران    کانون اصلی مسئوليت

رفتار فردي همراه  حساسات وا پذیري در معناي توانایی نظم دادن به تفکر،عتقدند که مسئوليتم

پيامودهاي فوردي و    با اراده و قدرت انتخابگري خوود بوه عنووان مسوئول و پاسوخگوي اصولی      

تعهود درونوی فورد     پذیري به م ابۀ الوزام و مسئوليت( 2616)ماعی آن است. از دیدگاه سرتو اجت

گرفتوه از   تاهایی اسوت کوه بوه عهودۀ او گذاشوته شوده و نشو       براي انجام مطلوب همۀ فعاليت

وظيفوه،   هاي درونی هر فرد است. لذا این مفهوم با پوذیرش و انجوام یوک مسوئوليت یوا     واقعيت

 ها، استعدادها و عالیق فردي همراه است.  اناییمتناسب با سطح تو

شناختی در سه سوطح خورد، ميوانی و کوالن قابول      پذیري اجتماعی از منظر جامعهمسئوليت 

تک افراد در پذیري به عنوان احساس تعهد و کنشی که تکمطالعه است. در سطح خرد مسئوليت

-شود. در سطح ميوانی مسوئوليت  میهاي خود نسبت به یکدیگر دارند، در نظر گرفته قالب نقش

پوذیري  پذیري اجتماعی در ارتباط بوا گوروه، سوازمان و ماننود آن و در سوطح کوالن مسوئوليت       

 .(Skilair & Miller,2010: 475-486)گردد ها در نظام جهانی مطرح میملت-اجتماعی دولت

ماعی در رسيدن پذیري اجتکننده مسئوليتدر کتاب خود ضمن تاکيد بر نقش تعيين« بلکبرن»

هوا و ابعواد اقتصوادي، اجتمواعی و زیسوت      توان آن را در قالوب به توسعه پایدار، معتقد است می

هواي  نيوز بور حسوب موقعيوت    « بودس کاکوا »( از نظر Blackburn, 2007: 5محيطی بررسی کرد )

گوناگون حيات اجتماعی پنج نوع شهروند سياسی، اقتصادي، اجتماعی، جهانی و مجازي وجوود  

 (.Kakabadse, 2009: 5ارند )د

پوذیري اجتمواعی   هاي توليد و توزیع بيشتر در خصو  مسئوليتپذیري در عرصهمسئوليت

ها در توليود  کند که شرکتکند. ميلر بيان میهاي تجاري و مالی نمود پيدا میها و کمپانیشرکت

 Miller, 2010; Skilairد )و توزیع کاال و خدمات باید به کيفيت و استاندارد کاالها توجه نماینو 

& Miller, 2004: 247 رفتار شرکتی، بهبود سازمانی و اقتصادي مناسب و مسئول را تحت تاثير .)
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گوذارد. اخوالق بوه عنووان معيواري بوراي فعاليوت         قرار خواهد داد. و نيز بر کل جامعه تاثير موی 

م ابوه یوک موضووع، بوه      پذیري اجتماعی شرکتی، به سازمانی در نظر گرفته شده است. مسئوليت

 & Crowtherهایی اشاره دارد که متوجه اثرات اجتماعی و محيطی رفتار سازمانی اسوت )  دغدغه

Aras, 2008: 62-67 .) 

پذیري اجتماعی شهروندان در بعد سياسی سطوح گوناگونی دارد. یکی از مهمترین مسئوليت

-ملت موی -ان در ارتباط با دولتباشد که ناظر به عملکرد شهرونداي میسطوح آن سطح جامعه

هایی مانند: مشوارکت سياسوی، آگواهی سياسوی، پيگيوري      توان به شاخصباشد. در این راستا می

اخبار و رویدادهاي سياسی مربوط به کشور و ماننود آن اشواره داشوت. در اهميوت ایون بعود از       

ایون بعود از   شوود کوه تحقوق واقعوی مفهووم شوهروندي، در       پذیري اجتماعی گفته میمسئوليت

 (.McCowan, 2009: 8کند )پذیر اجتماعی نمود پيدا میمسئوليت

پوذیري اجتمواعی بوه پایگواه اجتمواعی فورد و       اجتماع: این بعود از مسوئوليت  -ايبعد جامعه

هاي خوود بوا دیگوري در    اي از روابط و پيوندهاي ميان افراد که روزانه با توجه به نقشمجموعه

پذیري اجتماعی ناظر بر شود. معناي محوري این بعد از مسئوليتمی کنش متقابل هستند، مربوط

اي از قواعد، قوانين و هنجارها، جهت نظم بخشيدن و هاهن  نمودن تعهد کنشگران به مجموعه

توانند هم جنبه رسومی و هوم   باشد. این هنجار و قواعد عمل که هم میروابط ميان کنشگران می

سازند. از پذیري اجتماعی افراد را فراهم میبناي کنش و مسئوليتجنبه غيررسمی داشته باشند، م

رود فرد به عنوان شهروند جامعه در تعوامالت و برخوردهوا، غيور از منوافع     این جهت انتظار می

پذیري اجتمواعی در ایون   فردي به منافع جمعی نيز توجه نماید. به طور خالصه، اساس مسئوليت

ان، نوعدوستی و مشوارکت اجتمواعی اسوت. بوراي م وال یوک       بعد مبتنی بر رعایت حقوق دیگر

اي از افوراد  شهروند باید به این امر واقف باشد که در یک جامعه، تنها نيست و در کنار مجموعه

کند، پس پيگيري منوافع فوردي نبایسوتی بوه قيموت نادیوده       با عنوان شهروندان مدنی زندگی می

شود. این اندیشه که همه ما افراد یک جامعوه و  هاي جمعی حاصل انگاشتن منافع جمع و ارزش

بایست مورد توجه جودي قورار گيورد    پذیر هستيم، مینسبت به اعمال و رفتار یکدیگر مسئوليت

 (.227: 2962بين، )طالبی و خوش

بعد زیست محيطی: طبيعت و محيط زیست، بعد دیگري است کوه مجموعوه افوراد در درون    

فرد خاصی نيست. امروزه با توجه به رشد و گسترش شهرنشوينی،  آن قرار دارند ولی در انحصار 
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هوا بويش از پويش موورد توجوه      جمعيت، تکنولووژي و صونایع، رفتارهواي پرخطور ناشوی از آن     

هاي گياهی و جوانوري، تخریوب   باشد. آلودگی هوا، گرم شدن زمين، نابودي گونهدانشمندان می

باشوند. یکوی از   يامدهاي این رفتارهاي پرخطر میالیه ازن و بسياري موارد دیگر تنها بخشی از پ

داري و بسط آن مبنی بر دسوت یوافتن   عوامل تهدیدکننده در این رابطه تفکرات اقتصادي سرمایه

به بيشترین سود است. در مقابل طرح موضوعاتی چون شهروند محيط زیستی و شهروند جهانی 

اجتمواعی در دوره کنوونی تلقوی شوود     پوذیري  تواند دليلی بر اهميت ایون بعود از مسوئوليت   می

(Pangsapa & Smith, 2008در این رابطه یک شهروند می )   تواند از یک سو با تعودیل و کنتورل

رفتارهاي پرخطر نسبت به محيط زیست و از سوي دیگر بوا توالش بوراي بهبوود شورایط آن در      

 پذیري اجتماعی گام بردارد. راستاي مسئوليت

 پذیری اجتماعیاخالق و مسئله مسئولیت
شناسوی قورن بيسوتم بوه مقولوۀ      ( بر این باور است که دانش جامعهSmart, 2001بري اسمارت )

هاي بنيانگوذاران ایون دانوش اسوت.     اي داشته و این برخالف اندیشهاخالق توجهی صرفا  حاشيه

چوون   شناسوانی کند، جدایی اخالق از علم در نظریۀ جامعهالبته، آن طور که اسمارت تشریح می

محور بودن اخالق عمال  اخوالق را از  شناسانی چون دورکيم بر جامعهوبر، و تثکيد افراطی جامعه

کند. اگرچه دورکيم، بورخالف وبور، مودعی امکوان     شناسی خارج میهاي جامعهفهرست اولویت

يوز  هاي اخالقی از تتبعات علمی است اما در نظریۀ او این که جامعه معيار همه چاستخراج گزاره

شود، توالش در  و از جمله اخالق است، در عمل منجر به پاسداشت جامعه و وجدان جمعی می

 جهت حفظ نظم جامعه به همين صورتی که هست.

شناسی آمریکایی را به چالش کشويد و ابعوادي را   سی رایت ميلز نيز غفلت اخالق در جامعه

بوه مسوئوليت اجتمواعی اسوت.     هوا پورداختن   شناختی برشمرد کوه یکوی از آن  براي بينش جامعه

شناختی و مسئوليت اجتمواعی  ( بر پایۀ پيوند بين بينش جامعه2009هيرونيموس ونت و واالس )

شناسوان بایسوتی مسوئوليت اجتمواعی را     کنند که جامعههاي ميلز، این گونه استنتاج میدر اندیشه

لز. به باور ایشان، یکی از به عنوان ابزاري براي تحقق رؤیاي سی رایت مي -عامدانه تدریس کنند

شناختی، نوعی حس مسئوليت اجتماعی است، و ایون وجوه از طریوق    وجوه کليدي بينش جامعه

 شود. ترکيب تجربه و دانش دانشگاهی است که به بهترین نحو آموخته می
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شناسی، زیگموند  پذیري و اخالق را در جامعهبندي از رابطه ميان مسئوليت بهترین صورت

پذیري را در متن  وام گرفتن دستگاه نظري لویناس ارائه داده است. لویناس مسئوليت باومن با

داند که منجر به  می« وظيفه دائم مراقبت و تالشی»نشاند و آن را  اخالق و حتی سوژگی می

نقادي مداوم از قدرت و دستگاه سياسی خواهد شد. باومن با بهره گرفتن از این ایده راه فراتر 

 داند. پذیري اجتماعی می گير جوامع مدرن شده، مسئوليت تفاوتی اخالقی را که دامن رفتن از بی

ميلی به روبرو شدن با موضوعات  اند که مدرنيته با نوعی بی گيدنز و باومن هر دو بيان کرده

گوید مقاومت در برابر درگير شدن با سواالت  مهم اخالقی و وجودي همراه است. گيدنز می

مدرن یک الزام است. به همين علت تجربه مدرنيته همچون تجربه زندگی در  اخالقی در دوره

یک جهان رهاشده است یا تجربه رویارویی با یک نيروي عظيم مخرب است. دوره زندگی و 

اش در  هاي سنتی کارهاي شخصی براي افراد به یک پروژه شخصی تبدیل شده است که از ریشه

ناسکِ گذار، کنده شده است. باومن هم مدرنيته را به محليت، روابط خانوادگی و جمعی و م

کند. خویشتنِ  شدگی( اشاره می)تجزیه 2تکه شدن فهمد. او به تاثير فراگير تکه همان صورت می

هاي تخصصیِ توليدکننده حقایق )که با  ها، نظام اي از نقش فرد، در این وضعيت با شبکه پيچيده

شود و در این ميان،  د یا به چالش کشيد( یکسان انگاشته میتوان آنها را در  کر فهم روزمره نمی

کند. همچنان که فرایند سکوالر شدن، حقایق معنوي و  فناوري، ابزارها را به هدف تبدیل می

گرایی و اصول بنيانی پيدا  کوشد اطمينان را در عام کند، مدرنيته می دستورات اخالقی را تهی می

کنند و ناگهان به فهم  هاي اصالحی را انتخاب می کنند، کنش دا میکند. علم و خرد، ایرادها را پي

کنند، فهمی که اساسا کاربردي است و بر پایه دانش  و سروري بر جهان طبيعتی دست پيدا می

 (. Smith, 2002 :44بنيانی قرار گرفته است )

شرفت تواند در جهان مدرنی که محصول پي کند که اخالق به سادگی نمی باومن گمان می

عقالنی است جا بگيرد. فهم وي از اخالق، به بيان آن از طریق مسئوليت فردي و غيرمشروط 

نسبت به دیگري مربوط است. به زعم باومن اندیشه و کنش اخالقی به مشارکت مستقيم، همدلی 

بختی دیگري نياز دارد. نگرش اخالقی ضرورتا یک طرفه است،  و تعهد و دغدغه براي نيک

به »به شکل مقابله به م ل و در قالب تبادل قراردادها پایدار بماند. باومن عامل اخالقی را تواند  نمی

                                                           
1
 fragmentation 
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 9و خودبنياد 9، معطوف به دیگران4، خودانگيخته9، احساساتی2، دووجهی«2طور نامالیمی فردگرایانه

به است و بنابراین جامعه مدرن باید آن را « 7غيرقابل مدیریت»داند. مهمتر آنکه اخالق  می

اي از کدهاي اخالقی و شماري از قراردادهاي تبادلی تبدیل کند که اغلب با قانون  مجموعه

 دهد: شوند. باومن بيزاري مدرنيته را به اندیشه اخالقی بدین شکل نشان می بازنمایی می

شناسانه  نه جهانی که به صورت شناختی تقسيم شده و نه جهانی که با معيارهاي زیبایی

هاي اخالقی  هاي اخالقی نيستند. در هر دو انگيزش بندي يچ کدام پذیراي تقسيمتقسيم شده، ه

روند. در فضاي اجتماعی/شناختی به این خاطر  هاي بيگانه و رشدهاي سرطانی به شمار می بدنه

هاي غيرقابل  کنند و خلو  عقل را با لکه تفاوت قواعد را ضعيف می که شخصيت رفيع و بی

هاي  شناسانه به این خاطر که انگيزه برند. در فضاي اجتماعی/زیبایی می شستشوي عاطفه از ميان

دارند  اخالقی گرایش دارند که چيزهایی را که قدرت اغواگرشان را تنها از بودن به حرکت وامی

 (.Smith, 2002 :45اند که زمانی که دستور داده شود محو شوند. ) و آماده

 دهد. انسانیِ نزدیکی با دیگري تشکيل می-انميروابط تمرکز تحليلی کار لویناس را 

، بر اخالق، به معناي "سوبژکتيو"گاه دقيق گره»؛ شود در  می سوبژکتيویته بر حسب اخالق

ساختار »پذیري[ به عنوان  پس مورد اخير ]مسئوليتس«. شود پذیري قرار داده می مسئوليت

در تقابل با جریان (. 69: 2662اس، )لوین شود توصيف می« سوبژکتيویتهن بنيادی، اوليه و ضروري

غرضانه و  تثمل بیبه معناي [ ، شناختدانش ]»اي ميان  بستگی اصلی سنت فلسفی غرب که هم

براي  سازد، یمبرقرار ( 79: 2616)لویناس، « پذیري، وقوع معنا مقر فهم وجود، ]به عنوان[

اي که  به نظر لویناس در لحظه سازد. با این حال ي اولی را می فلسفهاست که  اخالقاین لویناس 

که  پذیري اخالقی یابد، روابط مسئوليت چهره بسط می به به فراتر از تعامل چهره مندي جامعه

شود. به محض این که بيش از دو نفر وجود  مسدود می دهد، وجود انسانی ما را تشکيل می

 جا، در . اینشوند می تبدیلسياسی  به روابط و گردند میدگرگون  داشته باشد، روابط اخالقی

                                                           
1
 ruggedly individualistic 

2
 ambivalent 

3
 emotional 

4
 spontaneous 

5
 other regarding 

6
 autonomous 

7
 ungovernable 
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مجموعه »، آداباست که  «مان بود زندگی انسانیهدهی و ب اجتماعیِ سازمان-آرایش سياسی»

آیند.  به ميدان می (26: 2616)لویناس و کيرنی، « قواعد مرتبط با رفتار اجتماعی و تکاليف مدنی

تبدیل به »جا[  این]در  حساسيت سوژه به فراخوان دیگري ، ]یعنی[قي لویناس، اخال به عقيده

]شخص « طرفِ سوم»شود و به محض این که به درون جهان سياسی غيرشخصیِ  می آداب

اش  شود، پوست...وارد میها و  ها، هيثت ها، مدرسه ها، زندان دولت، نهادها، دادگاهجهان–ثالث[ 

را  پذیري اخالقی لویناس مسئوليتدر واقع . (91: 2616)لویناس و کيرنی،  «شود سخت می

که نيازمند ( 91: 2616)لویناس و کيرنی، « و تالش مراقبتدائم  ۀوظيف»کند:  چنين توصيف می

به معناي دقيق کلمه اخالق  آمادگی دائم براي آن است که جهان سياسی دولت را درنظر بگيرد.

متافيزیکی، چونان آشفتگی عميقی در « چه باید باشد آن»براي لویناس چندان حاکی از یک 

ي  مندي از وجود ما نيست؛ اخالق لویناسی به معناي دقيق کلمه، سازنده ما و در رضایت وجود

 مند از نقادي است. یک قالب بالقوه قدرت

 پذیریکنشگری اجتماعی، جامعه و مسئولیت

دارد که از دو نوع کنش فردي و اجتماعی یاد کرده و اظهار می« کنش اجتماعی»ميلر، در کتاب 

اخالقِ مسئوليت، الزمه کنش جمعی است. وي ضمن اشاره به سه نوع  پذیري ومسئوليت

مسئوليت یعنی مسئوليت طبيعی، مسئوليت مبتنی بر نقش و مسئوليت اخالقی، توجه به حقوق را 

ها داند. به زعم ميلر عامل وابستگی افراد به یکدیگر و درگيري آنها میترین عنصر در آناصلی

 (.Miller, 2004: 234-245باشد )پذیري اجتماعی میامل مسئوليتدر امور گوناگون جامعه، ع

گيرد )آرون، ماکس وبر، فرد و کنش فرد را به عنوان واحد اساسی تحليل خود در نظر می

کند که عبارتند از: کنش سنتی، (. او در این راستا از چهار نوع کنش اجتماعی یاد می961: 2919

ارزش و کنش عقالنی معطوف به هدف. از نگاه وبر  کنش عاطفی، کنش عقالنی معطوف به

توان به کنش عقالنی معطوف به ارزش نسبت داد. کنشی که بر پذیري اجتماعی را میمسئوليت

باشد. از این روست که دوستی به عنوان یک ارزش برجسته میاساس آن هنجار، اخالق و نوع

داند و مهمترین خصلت آن را وليت میپذیري اجتماعی را مترادف با اخالق مسئوبر مسئوليت

(. وبر بر این اعتقاد Turner & Rojek, 2001: 114-115کند )آزادي و آزاد بودن فرد عنوان می
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پذیري ها، روحيه مسئوليتبود که با روند دموکراتيزه شدن فرآیند امور و عقالنی گشتن کنش

به خير جمعی است تضعيف اجتماعی که همان احساس مسئوليت نسبت به دیگران و توجه 

پذیري اجتماعی را ایجاب ئوليتگردد. این امر ضرورت توجه بيشتر به داشتن روحيه مسمی

 (.921: 2919نماید )کوزر،  می

داند هاي شخصيتی افراد میپذیري اجتماعی را از ویژگیتالکوت پارسونز، تعهد و مسئوليت

پذیري افراد و نهادها را به د. وي مسئوليتکه تحت تاثير عوامل فرهنگی و اجتماعی قرار دار

داند. پارسونز در کتاب نظام اجتماعی، نظم منظور انتظام بخشيدن به نظام اجتماعی مهم می

کند. از نظر پارسونز، هریک از این اجزاء در داد و ستد با اجتماعی را به اجزاء خردتر تجریه می

نيازهاي یکدیگر به رفع نيازهاي کل نظام  اجزا دیگر قرار دارند و در این ميان ضمن رفع

دارد که درون هر یک از خرده ( وي اظهار می2692کنند )پارسونز، اجتماعی نيز کمک می

کنند. تعهد یا همان هاي خود، ایفاي نقش میها، کنشگران با توجه به نقشها و موقعيت نظام

-هاي اجتماع جامعهب این موقعيتپذیري اجتماعی در رفتار کنشگران اجتماعی در قالمسئوليت

: 2919هاي اجتماعی است، قابل بررسی است )توسلی، ایی، جایی که عرصه تعامالت و کنش

 (.69-19: 2916؛ چلبی، 94-99: 2916؛ کرایب،  241

هاي درونی نيز تاکيد دارد. او این دورکيم عالوه بر عوامل ساختاري بر لزوم کنترل و الزام

پور و محمدي، دانست )جالئیهاي اعتقادي و دینی جامعه ممکن میط نظاممهم را از طریق بس

ایی و تخصصی براي جذب افراد در خود در دوران مدرن (. هر چند بر نيروهاي حرفه44: 2911

هنجاري اجتماعی را نيز تاکيد داشت. به زعم وي، کاهش در اعتقادات و دینداري افراد زمينه بی

هنجاري در جامعه کاست. به عبارت دیگر، توان از بیها میتوجه به آنسازد، پس با فراهم می

پذیري اجتماعی داشتن التزام به هنجارهاي دینی و انجام مناسک مذهبی در باال بردن مسئوليت

 (.271: 2917کنشگران تاثير اساسی دارد )هميلتون، 
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 پذیری اجتماعیمدرنیته و نیروهای آن علیه مسئولیت
دار به شدت در  سرمایه-گرا پردازد که در جامعه مصرف( به مهمترین نيروهایی می2119ترینر )

سازند. این عوامل  آن را متزلزل می 2گانهکنند و مبناي سه مقابل مسئوليت اجتماعی مقاومت می

 ذیل هشت عنوان قابل طرح است:

، آسانتر پذیري اجتماعی با کوچکی مقياس مسئوليتاندازه و وسعت جوامع مدرن:  -1 

شان داشته باشند. وقتی  هایی را بر امور محلیاي که مردم قادر هستند کنترل افتد به گونه اتفاق می

و « رهبران»کنند و امور را به دست  قدرتی و ناتوانی می جوامع بزگتر شدند افراد احساس بی

توجهی از  زان قابلرسد که داراي مي کنند. جوامعی وجود داشتند به نظر می بوروکراسی واگذار می

پذیري اجتماعی بودند. در یونان باستان، شهروندان اولویت زیادي به بحث درباره امور  مسئوليت

اي هم براي فردي که در این بح ها مشارکت  عمومی و مشارکت در دولت قائل بودند )واژه

که چطور آن  دهد ( توضيح می2697بوکلين )«(. پخمه، ابله»کردند  زیادي نداشتند استفاده می

شهروندان، این کار را نه به عنوان یک وظيفه بلکه به م ابه یک عنصر حياتی در تعليم یک 

(. متفاوت از جامعه ما، افراد مطمئن بودند که 962: 2119دانستند )به نقل از ترینر،  شهروند می

پذیري و اهميت  انجامد و از این رو از مسئوليت کنند که به رفاه جامعه می تصميماتی اتخاذ می

 کمک به حل مسائل به طور موثر و یافتن پاسخ درست آگاه بودند.

بایست قشر ثروتمند دانست زیرا به نفع آنهاست که توده مردم  : مقصر اصلی را میطبقه -2 

ها هستند و افراد اندیشمند را  تسليم وضعيت موجود باشند. افراد بسيار ثروتمند مالک رسانه

د اقتصاددانان، تا در راستاي بازتوليد ایدئولوژي غالب براي حفظ شرایط کنند مانن اجير می

 کنند.  موجود تالش می

 پذیري : عادت به ثروت و رفاه )فراوانی( یکی از مهمترین موانع مسئوليتقدرت رفاه-9

هاي مخالف گيري گروه طلب مانع شکل گرا و رفاهاجتماعی است. سبک زندگی مصرف

                                                           
-ظرفيت فکري یا آمادگی براي دیدن، توجه -2سه مولفه روانشناختی مبناي مسئوليت اجتماعی که عبارتند از:  2

ودي درباره موقعيت، .واکنش عاطفی، احساس ناخشن -2کننده؛ هاي ناراحتکردن، تمرکز کردن به موقعيت

اراده، تمایل  -9توان انجام داد. و کارها را می شوند و در  اینکه برخیهمدردي با کسانی که پيامدها را متحمل می

 بخشهاي عالجبه اقدام
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شدن است. تقریبا تمام مردم دوست دارند که ثروت داشته  هانی و جهانیعدالتی اقتصاد ج بی

باشند، داراي امال  باشند، مسافرت کنند، راحت باشند، داراي منزلت باشند، خانه زیبا داشته 

انداز خوبی داشته باشند. حتی آنهایی که دغدغه محيط  باشند، امنيت مالی داشته باشند و پس

کند که ازبين بردن نظم پایدار جهانی از طریق کاهش  پيشنهاد میزیست دارند، به کسی که 

 دهند.   انگيز سرانه مصرف جهان ثروتمند امکانپذیر است، گوش نمی شگفت

: وضعيت فردگرایانه در فرهن  غربی نقش محوري در موضوع فردگرایی -4

کند.  تضعيف می کند. فردگرایی، آگاهی، پایداري و کنش را پذیري اجتماعی بازي می مسئوليت

کند،  در فرهن  فردگرایانه تفکر درباره اینکه چه چيزي کارکرد ترتيبات اجتماعی را مختل می

 وجود ندارد یا ضعيف است.

پذیري اجتماعی متوجه طيف وسيعی از  : مسئله فقدان مسئوليتروشنفکران )متفکران(-9

متخصصان و بویژه دانشگاهيان.  ها، روشنفکران در جامعه است: معلمان، نویسندگان، ژورناليست

شود که  اند و مفروض گرفته می اند و آموزش دیده اینها افرادي هستند که علم زیادي آموخته

سازد تا به فضا سفر کنيم،  اند. ذکاوت و هوش آنها را قادر می دهنده گرند و تعليم متفکرند، تحليل

حا  تاریخی طبقات روشنفکر در تفکر کامپيوترها بوجود بيایند و اتم شکافته شود اگرچه به ل

اند و به طبقات ممتاز )که آنها را اجير کردند( خدمت  شان شکست خورده انتقادي درباره جامعه

اند.امروزه تنها بخش کوچکی از آنها به مسائل ضروري که با آن مواجه هستيم توجه  کرده

 (. trainer, 2005: 694کنند )به زعم من کمتر از یک درصد آنها در دانشگاه من( ) می

بسياري از دانشگاهيان حتی در علوم انسانی خودشان را وقف مطالعه و تدریس درباره 

 ترین چيزها در شرایط کنونی ما هستند.  پاافتاده کنند که از پيش موضوعاتی می

تواند بوسيله داشتن ترس یا خطر، توجيه شود. مسئله این نيست  انگاري نمی غفلت و نادیده

رغم مخالفت افراد داراي اقتدار یا عقاید عموم مردم  راي مطالعه موضوعات حياتی علیکه ب

تفاوتی کامل، نبود درکی از اهميت یا ضرورت این مسائل و  شجاعت الزم است. مسئله، بی

کنند یک امري اشتباه است اما آنها  مردم فکر می»مشکالت است. ممکن است فردي ادعا کند که 

شود که  به عبارت دیگر، برخی اوقات مطرح می« ند در قبال آن انجام دهند؟توان چه کاري می

« فقدان شدت و اشتياق»تفاوتی. این موضوع با استدالل ساده  مسئله و مشکل، ناتوانی است نه بی
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و نگرانی از چنين عظمتی است   پذیري اجتماعی دربردارنده دغدغه قابل ردکردن است. مسئوليت

پذیري اجتماعی که بوسيله ناتوانی و  کند. مسئوليتدرون آن حرکت میکه عواطف و اراده 

بينی است که نارضایتی شدیدي را از خود بروز دهد. با  قدرتی مسدود شده است، قابل پيش بی

 (. trainer, 2005: 695است ) تفاوتی بیاین وجود آنچه که ما با آن سروکار داریم، 

سنگربندي تمام آن چيزهایی است که : جامعه پست مدرن، پست مدرنیسم -9 

اي که پرداختن به مسائل بی اهميت،  کند. دوره پذیري اجتماعی را انکار و تخریب می مسئوليت

ها، هيجانات، ورزش، تلویزیون و  ها، نمایش پاافتاده، تصاویر و تجربيات زودگذر، سلبریتی پيش

ه از خرید روزانه، محصوالت و طلبی آنی را در مرکز توجه قرار داده است. رضایتی ک لذت

شود. ميزان فزاینده خشونت،  آمد به سرعت به نارضایتی تبدیل می تجربيات دورریختنی می

 کند.  شده را ارضاء می تخریب و ویرانگري و ارعاب، مخاطبان گمراه

تر یا هویت مانند تجربه  دار بسياري از منابع اهداف عميق سرمایه-گرا نيروهاي جامعه مصرف

ها،  ، صنایع دستی، سرگرمی9، مشارکت در خودحاکميتی2، توليد خانگی خودبسنده2عیجم

هاي ساختگی و مصنوعی مانند هاي عمرانه را از بين برده است و به جاي آن جایگزینتجارت

 هاي کامپيوتري را گنجانده است.تلویزیون و بازي

راي فهم و کنترل جهان و ها باور روشنگري به قدرت خرد ب مدرنيست : پستعقالنیت -7 

هاي  گيرند. انها معتقدند خرد منجر به جنگهاي قرن بيستم، کمپ رهایی بشر را به سخره می

 هاي اتمی و قواعد شرکتی شده است. مرگ، سالح

هاي قرن بيستم  ها و تراژدي کنند. پارادوکس ها به طور واضح اشتباه می مدرنيست پست

به دليل عقالنيت ناکافی بوده است و اک ر آنها از بين خواهند  بواسطه عقالنيت نبوده است. بلکه

 رفت اگر عقالنيت در شهروندان مسئول و متعهد، درونی شود.

پذیري اجتماعی بایستی صحبت از  :  در خصو  مسئوليتتحصیالت و تعلیم و تربیت -1 

شگاهها حدود التحصيالن دان شکست سيستم آموزش کرد. کافی است اشاره کنيم که تمام فارغ

سال براي آموختن چيزهایی مانند معادالت مربع، شکسپير و نحوه  29هزار ساعت در طول 

                                                           
1
 experience of community 

2
 self-sufficient household production 

3
  participation in self-government 
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هاي رشد کنند اما آنها حتی یک دقيقه هم براي مطالعه محدودیت ها صرف می ساختن پل

موضوع براي  47پذیري اجتماعی هيج جایی در بين  کنند. مسئوليت معضالت جهانی صرف نمی

هاي دولتی ندارد. تقریبا هيچ یک از دانشجویانی که در دانشگاه من ثبت نام بيرستانآموزش در د

کنند و رفتارهاي  شوند که اساسا در چه جامعه ناپایداري زندگی می کنند با این ایده آشنا نمی می

هاي جهانی است که در  شان، دليل اصلی مصيبت هر روزه آنها و معيارهاي زندگی مورد ستایش

 (.trainer, 2005: 697دادن است ) همه آنها در حال رخاطراف 

دار وجود دارند که عليه مسئوليت سرمایه-نيروهاي بسيار قدرتمندي در جامعه مصرفگرا

اجتماعی هستند. راه حل به لحا  نظري ساده است و سه درونمایه اصلی براي اقدام م بت مورد 

شود، ها و غيره در جوامع مدرن حل نمیخرابیگيرد. دليل اینکه چرا مسائل و مالحظه قرار می

عدم عالقه عموم مردم به این مسائل و حل آن است. اگر اغلب مردم نگران بيکاري یا فقر یا 

گرسنگی باشند اقدام عاجل براي رفع آنها به کار خواهند بست. در جوامع انسانی به طور عام، 

 پذیري اجتماعی در سطح نازلی قرار دارد. مسئوليت

اي در حال رشد است. بخش بسيار اندکی،  در جهان کنونی، مسئله سلطه به طور فزاینده

کنند. در اغلب ثروت جهان را در اختيار دارند و جهان را بر اساس منافع خودشان راهبري می

آمریکا، یک درصد افراد نيمی از سرمایه را در اختيار دارند. اقتصاد کنونی جهانی به نفع کمتر از 

شدن،  ( و نابرابري در حال گسترش است. جهانیFotopoulos, 1997کند ) درصد افراد کار میده 

دهد که اک ر مردم را در  دهد و این حق را به آنها می هاي ثرتمند، آزادي بيشتري میبه شرکت

بدبختی نگهدارند. حتی طبقات متوسط در کشورهاي ثروتمند به سطحی از نعمت و آسودگی 

د. تمام این مسائل به سرعت از بين خواهند رفت اگر ميزان معينی از نگرانی درباره ان عادت کرده

یک فرد »(. به اعتقاد ميل Trainer. 2001: 689مسائل اجتماعی و تبعات آن وجود داشته باشد )

اش و در هر دو عملیممکن است باعث بدبختی دیگران شود نه بواسطه عملش بلکه بواسطه بی

 (. Rothenberg straul, 1976: 156« )هاي آن افراد استها و رنجل آسيبمورد، او مسئو

 پذیریاندازی برای مسئولیتچشم
هاست: افرادي که داراي اخالق وابستگی متقابل، ستون فقرات روابط متقابل و کنش متقابل

-ن را میشاوابستگی متقابل هستند )به معنی دیالکتيک در زبان یونان باستان( نيازهاي متقابل
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کنند، که در این موضوع به آنها کمک گذارند و از همدیگر حمایت میفهمند و به آن احترام می

باشند تا یکسویه. اخالق وابستگی متقابل، بکارگيري دانش و منابع آن،  نگرکند تا بيشتر کلمی

الل باعث که اخالقِ استقکند در حالیآنها را به سمت منافع متقابل و درازمدت هدایت می

شود که بسيار پرهزینه محيطی و غيره میکيفيت کاري پایين، اعتصاب، شورش، فجایه زیست

 Mulej etرسان است )پذیري اجتماعی بشتر منفعتنگري الزامی در مقابل مسئوليتهستند. کل

al., 2013: 471 .)  

ه از اهميت پذیري اجتماعی نادیده گرفته شده ک( اعتقاد دارد مسئوليت2119ترینر )

هاي مختلف و متفاوت این  موضوع را ها و زاویهبسياري برخوردار است و سعی دارد از جنبه

پذیري اجتماعی را توانيم سه رکن روانشناختی مسئوليترسد که ما میتحليل کند. به نظر می

 تشخيص دهيم:

ي هاکردن، تمرکز کردن به موقعيتظرفيت فکري یا آمادگی براي دیدن، توجه -2

 کننده.ناراحت

واکنش عاطفی، احساس ناخشنودي درباره موقعيت، همدردي با کسانی که پيامدها را  -2

 توان انجام داد.کارها را می شوند و در  اینکه برخیمتحمل می

 بخش. هاي عالجاراده، تمایل به اقدام -9

موضوع، اولين عامل دربرگيرنده ظرفيت براي شناخت اهميت نسبی امور است. مقابل این 

مدرن، دارابودن  اهميت است. ویژگی جامعه پست پاافتاده و کم توجه بيش از اندازه به امور پيش

اهميت است. اغلب مردم زمان خود را صرف انجام یا  توجهی از پرداختن به امور کم سطح قابل

ف ما کنند که در دنياي ما از اهميت کمتري برخوردار هستند. در اطرا تفکر درباره اموري می

کنند که بازي بعدي را  افراد ماهر، باهوش و باوجدانی وجود دارند که واقعا به این مسئله فکر می

نامه دیگري بنویسند، آلبوم جدید  برد یا برایشان مهم است که کتاب آشپزي یا لغت چه کسی می

یک مقدار از را بخرند، یک رتبه باالتر بروند، سالها کار کنند تا یک مدال جهانی را ببرند یا 

 (.Trainer, 2005: 682-703موهایشان را اصالح کنند )

 کند:( به سه رکن اساسی براي داشتن جامعه مسئول اشاره می2119ترینر )

 پذیري اجتماعیآموزش براي مسئوليت -2

 بخش خا ، قدرتمندکردن فهم مسائل اجتماعیتوسعه نهادهاي آگاهی -2
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-ملکرد روزمره مستلزم و مقوم مسئوليتتوسعه ترتيباتی که در طی آن کارکرد و ع -9

 پذیري اجتماعی شود.

پيوستند و  هایی که به وقوع نمیپذیري اجتماعی وجود داشت چه تعداد جن  اگر مسئوليت

ميليون کشته و جن   21گرفت. جن  جهانی اول با  هایی که شکل نمی چه تضادهایی و نزاع

ميليون  9اي با  سرد و مسابقه تسليحات هستهميليون کشته و در ادامه، جن   91جهانی دوم با 

ها نفر براي مبارزه در پذیري اجتماعی در سطح عام است. ميليون کشته از تبعات فقدان مسئوليت

جن  جهانی اول ثبت نام کردند بدون آنکه کوچکترین فهمی از مسائل آن داشته باشند؛ آمریکا، 

پراطوري خود و مستعمرات خود چه مصائب و انگلستان، آلمان و یا ژاپن به دنبال گسترش ام

سازد که به لحا  تاریخی،  مشکالتی را بوجود آوردند. این مسئله ما را به این نکته رهنمون می

رهبران جوامع هيچ مسئوليتی را به بشریت در سطح عام و به افراد جوامع در سطح خرد، متوجه 

 .دیدند خود نمی

 و پژوهش گیری و مدلی برای سنجشبحث، نتیجه
پاسوخگو   و داشتن شخصيت، رفتارها، احساسات متعلق بودن انتخابهاپذیري اجتماعی، مسئوليت

پوذیري  . بوه عبوارت دیگور، مسوئوليت    براي خود و عمل مسئوالنه در ارتبواط بوا سوایرین اسوت    
تفاوتی با دارابودن ظرفيوت فکوري   رفت از بیبراي برون« وظيفه دائم مراقبت و تالشی»اجتماعی 

-هواي عوالج  توجه به وضعيتهاي آزاردهنده و واکنش عاطفی در مقابل آنها و اراده براي اقودام  و

رفوت از  بخش است. این تعریف شامل چهار بعد است: وظيفه دائم مراقبت و تالش براي بورون 
تفاوتی؛ دارابودن ظرفيت فکري و توجه به وضعيتهاي آزاردهنده؛ واکنش عاطفی در مقابل آنها بی
 بخش. هاي عالجده براي اقدامو ارا

اي که به شودت در ورطوه   پذیري به جامعه مدرن است. جامعهاخالق، نقطه اتصال مسئوليت
-داري فروغلطيده است و این فرآیند در طوی مسوير خوود، انسوانهایی بوی     مصرفگرایی و سرمایه

در موضووع  تفاوت، غيرمسئول و خودمدار تربيت و توليود کورده اسوت. اگور مسوئله اخوالق را       
پذیري اجتماعی نقطه کانونی در نظر بگيریم به زعم لویناس و باومن خواهيم توانسوت  مسئوليت

 جویی کنيم.تا محرکهاي جامعه مدرن را در  و براي آن چاره
هاي اقتصادي، سياسی و نهادهاي اجتماعی و مدنی در جامعوه عمول   اخالق از طریق سيستم

در جامعوه )ماننود توزیوع متووازن درآمود، ثبوات و امنيوت        کند به طوریکه وضعيت اقتصادي می
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گوذارد و از طریوق هموين    یافتگی( در کنش اخالقی افراد در جامعوه تواثير موی   درآمدي و توسعه
زنند هاست که افراد به پيرامون خود حساس بوده و متعهدانه به پيگيري و حل آن دست میکنش

ي و آموزش در نهادهاي مختلف از جمله دانشوگاه  ها از طریق یادگيرو از طرفی دیگر این کنش
پوذیري تاثيرگذارنود:   یابد. اخالق در سطوح مختلف بر مسوئوليت به افراد )دانشجویان( انتقال می

ها و متغيرهوایی چوون اعتمواد اجتمواعی،     اجتماعی، خانوادگی و فردي. در سطح اجتماعی مولفه
رهن  سوازگاري متظاهرانوه نقوش دارنود؛ در     تفاوتی اجتماعی، فدوگانگی ارزشی در جامعه، بی

سطح خانوادگی تربيت خانوادگی، حمایت از سوي والدین، ميزان احترام به حقووق یکودیگر در   
گيري اخالق موثرند و در سوطح فوردي، در  شخصوی از اخوالق در جامعوه،      خانواده در شکل

 ق موثرند.تجربه زیسته، ميزان تجربه رفتارهاي غيراخالقی و خودمداري در اخال
هاي آن نزد افراد، از ارتباط چندوجهی بين الزامات زندگی مدرن، گيري اخالق و مولفهشکل

ها و ... و نيز عملکرد باثبات و صحيح نهادهوا  بازنمایی مسائل اجتماعی و اخالقی از طریق رسانه
ونودهاي  و سيستمهاي جامعه متاثر است. به هر ميزانی که نهادهواي مهوم جامعوه عملکردهوا و ر    

درست را طی کنند افراد در درجه نخست نظم در زندگی و انجام وظایف به طور صحيح را یواد  
 مند خواهند بود.  خواهند گرفت و نيز در قبال اتفاقات پيرامون خود حساس و دغدغه

 
 

 مندیجامعه

دارابودن 

 ظرفیت فکری

 عقالنی سازی

پذیری مسئولیت

 اجتماعی

توجه به 

وضعیتهای 

 آزاردهنده

 واکنش عاطفی مصادره تجربه

 بخشاقدام عالج

تمایل به 

 آشناسازی
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ودن بوا دیگوري و نيوز    مندي و بو سازي کنشها، جامعهفردگرایی، تمایل به آشناسازي، عقالنی

هاي برگرفته از ادبيات نظري در این پژوهش است کوه موورد سونجش و    مولفه« مصادره تجربه»

پوذیري  پوردازي موا از مسوئوليت   کوه مفهووم  واکاوي قرار خواهد گرفت.و بر همين اسواس آنچوه  

دارابوودن  تفاوتی بوا  رفت از بیدهد، وظيفه دائم مراقبت و تالش براي بروناجتماعی را شکل می

ظرفيت فکري و توجه به وضعيتهاي آزاردهنده و واکنش عواطفی در مقابول آنهوا بوا اراده بوراي      

 بخش است.هاي عالجاقدام

گيوري واکونش   مندي، منجور بوه شوکل   به زعم باومن بودن با دیگري و به تعبير دیگر جامعه

داري با عموما جامعه سرمایهشودو اتفاقاتی که عاطفی در افراد نسبت به اتفاقات پيرامون خود می

اي که در آن، افراد و کنشهاي آن درون آن استحاله یافته خود به جامعه تحميل کرده است. جامعه

تفاوتی و در برخی موارد ناخواسته به روندهاي آزاردهنده دامن زده است. در و منجر به بروز بی

گيرد تا در  جربه خود را به خدمت میآید که فرد مدرن تا چه اندازه تاینجا این مسئله پيش می

-جهان خود بدست آورد و چه نيروهایی در این مسير به ایون در  کموک موی   درستی از زیست

سازي وبر از نقاط تمرکز مهم در فهم کنشهاي فرد مدرن کنند. عقالنیکنند و یا آن را منحرف می

ی منجر نشود و این موضووع  که عقالنی است ممکن است به کنشهاي انسانی و عاطفاست. آنچه

شود و به این صورت است که عقل و تجربه در دارانه تشدید میدائما از طریق روندهاي سرمایه

گيرنود بلکوه حتوی بوه توداوم وضوعيتهاي نواگوار و        کنار هم به منظور ترميم و اصالح قرار نمی

تفکور و اندیشويدن در   پذیري، دارابودن ظرفيوت  کند. راه رسيدن به مسئوليتآزاردهنده کمک می

فرد است اگر فرد این قابليت را رشد و بسط دهد از طریوق کنشوهاي اخالقوی و در موواردي بوا      

رفتارهاي عاطفی خواهد توانست موانعی در روندها و وضعيتهاي آزارادهنده منبعث از روندهاي 

نيست چون شرایط دارانه ایجاد کند این موانع به معناي اضمحالل این روندها و وضعيتها سرمایه

اي مستحکم به آسانی قابول تغييور و فروشکسوت نيسوت. مهوم اسوت کوه چوه         تاریخی و زمينه

هایی به وقوع بپيونودد توا بتوانود یوک وضوعيت را در      هایی و در چه برههکنشهایی با چه کيفيت

نی کوه  مندي از نقاط اتصال این مسئله است. توا زموا  جامعه کنونی تغيير یا محو کند. یقينا جامعه

منودي و بوودن بوا    گيوري جامعوه  فرد درگير در ميل به آشناسازي )به تعبير برگر( امور دارد شکل

 دیگران دچار اشکال خواهد بود.  



  
 
 
 
 
 

 172  پذيري اجتماعی: از اخالق تا كنشگري در دوران مدرن  پردازي مسئوليت مفهوم
 

 

گيوري در  و تفکور   هاي خا  خود، اجازه شکلانقطاع تجربه در دنياي جدید با پيچيدگی

دنز، مصادره شده است، از فرد، این اي که به تعبير گيدهد؛ تجربهدرباره وضعيتهاي ناگوار را نمی

گيرد که نسبت به شرایط تاریخی جاگيرشده در جامعه مدرن اعتراض کند و عليه آن امکان را می

دست به کنش بزند. حال، اگر این فرد داراي این ظرفيت باشد که بتواند به لحا  اخالقوی منوافع   

این ترجيحات به سود فرد خواهد بود اگر جمع را به منافع فرد ترجيح دهد به این دليل که نهایتا 

 دهنده فراهم خواهد شد. بخش و بهبودهاي درمانوضعيتهاي آزاردهنده رهایی یابد، امکان اقدام

 منابع
رشد ،نوجوانی، جوانی، ميانسالی و پيري.  روانشناسی (2911)احمدي، حسن و جمهري، فرهاد  -

 .انتشارات پردیس :تهران

شناسی، ترجمه محمدباقر پرهام، تهران: احل اساسی سير اندیشه در جامعه( مر2919آرون، ریمون ) -

 انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم.

شناسی، ترجمه: مهرداد ميردامادي، تهران: نشر مرکز، ( متفکران بزرگ جامعه2976استونز، راب ) -

 چاپ اول.

پذیري دانشجویان دانشگاه وليت(، ارزیابی ميزان مسئ2962امينی، محمد؛ رحيمی، حميد و همکاران ) -

 .272-269، صص 2962کاشان، نشریه فرهن  در دانشگاه اسالمی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 

ضرورت برخورداري دانشجویان از دانش ( »2911ایزدي، صمد و عزیزي شمامی، مصطفی ) -

، 29درسی، شماره ، مطالعات برنامۀ «پذیري اجتماعی در فرایند جهانی شدنشهروندي و مسئوليت

12-91. 

 تربيتی، ش ، مجله روانشناسی و علوم«امکان و فرایند تربيت مدنی در ایران»؛ (2976) اقري، خسروب -

. 2 :221- 296. 

نژاد، تهران: نشر ( رفتارهاي اجتماعی مطلوب، ترجمه: رضوان صدقی2917بيرهورف، هانس ورنر ) -

 آذین، چاپ دوم.گل

 شناسی، تهران: نشر سمت، چاپ دوازدهم.هاي جامعهریه( نظ2919توسلی، غالمعباس ) -

 شناسی، تهران: نشر نی، چاپ دوم.هاي متاخر جامعه( نظریه2917پور، حميدرضا )جالئی -

هاي هویت در پذیري اجتماعی بر اساس سبکبينی مسئوليتپيش( »2969جوکار، بهرام و دیگران ) -

 .9-22اسالمی، سال چهارم، شماره اول،  ، فرهن  در دانشگاه«دانشجویان دانشگاه شيراز
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2969 ،292-226. 
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 .224 -69: 2، مجله دانشگاه تربيت مدرس، ش«ابتدایی ایران هدور

 مجمع علمی و فرهنگی مجد ]بيجا [؛ آثار تعهدات و قراردادها، (2919)شهيدي، مهدي -

اجتماعی  جو ررسی تثثيرب»؛ (2917)زاده نوبریان، محسن؛ بهرام صالح صادقپور و انسی کرامتیطالب -
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1 :29-49. 
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