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چکیده

تاریخ پذیرش 23 :آذر 1397
هدف اين مقاله ،مطالعه و تحلیل عوامل بهبود مسئولیتپذيری اجتماعی جوانان روستايی
شهرستان اردبیل است .پژوهش پیشِرو با توجه به هدف ،از نوع کاربردی و ازنظر ماهیت و روش،
توصیفی -تحلیلی و پیمايشی است .جامعۀ آماری مورد مطالعه در اين پژوهش ،شامل کل جوانان
روستايی شهرستان اردبیل است ( )N=49297که از اين میان تعداد  382نفر با استفاده
نمونهگیری تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند .در اين
تحقیق ،روش گردآوری دادهها برای پاسخگويی به سؤاالت تحقیق ،به دو صورت اسنادی
(دادههای ثانويه) و پیمايشی (دادههای اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمايشی پرسشنامه
و مصاحبه بودهاست .روايی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تأيید قرار گرفت.
مطالعۀ راهنما در منطقه مشابه جامعۀ آماری با تعداد  30پرسشنامه صورت گرفت و با دادههای
کسب شده و استفاده از فرمول ويژۀ آلفای کرونباخ در نرمافزار  ،SPSSپايايی بخشهای مختلف
پرسشنامه تحقیق  0/ 81الی  0/89بهدست آمد .برای تجزيهوتحلیل دادهها از مدل تحلیل عاملی
استفاده شد .نتايج تکنیک تحلیل عاملی نشان داد ،مهمترين عوامل بهبود مسئولیتپذيری
اجتماعی در منطقۀ مورد مطالعه ،شامل چهار مؤلفۀ «تقويت روحیۀ شهروندی و بهبود کیفیت
زندگی» (« ،)27/18ترويج سبک هويتی هنجاری و توجه به مطالبات جوانان» (« ،)25/64تکامل

کلید واژهها:
مسئئئیت یتپئئئذیرج ااعیئئئا
مسئئیت یتپئئذج فئئردج اتا ئئا
روسئئئعای

تتسئئئتا روسئئئعای

ساختاری رشد شخصیت و توانمندسازی روانشناختی» (« ،)24/27تقويت هنجارهای اخالقی و
اقدام مداخلهای دولت» ( )22/91است که مقدار واريانس و واريانس تجمعی تبیینشده توسط اين
چهار عامل  55/46است .درنهايت با توجه به تحلیل نتايج ،پیشنهادهای کاربردی ارائه شدهاست.

شهرسعا اردبیل.

* نویسنده مسئول :وکیل حیدری ساربان
پست الکترونیکVheidari56@Gmail.com :
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مقدمه
بررسی متون علوم اجتماعی گویای این واقعیت است
که کمال آدمی به کمال مسئولی پذیری اوست هتر
چه کسی در مسئولی پذیری سستی ورزد ،تبتاهی در
کارش بیشتر خواهد بود و هر چته مستئولی پتذیری
بیشتری داشته باشد ،به کمال بیشتری از نظر اختق
فردی و اخق اداری دس متییابتد همستو بتا ایتن،
منزیس ( )2003بر این باور اس که افراد هر چقدر در
جامعه احساس مسئولی کنند ،به مسائل و پیامتدهای
اعمال خود بیش تر توجه کترد و در حتل آن مست له و
رفع آن مشکل ،بیشتر سعی و تقتق از ختود بته ختر
میدهند بهزعم سریعالقلم ( ،)1392سرمایۀ کشورهای
پیش رفته ،انسان های قاعد مند ،مسئولی پذیر ،پرکار و
نوآور اس به باور لیتونز ( ،)2008بستیاری از مستائل
اجتماعی ،ازقبیل بزهکاری ،جرایم و مشتکق رفتتاری
در جامعتته بتتا ستتل نتتازل مستتئولی هتتای فتتردی و
اجتمتتاعی رابلتته دارد تتتاکنون تعتتاری متعتتددی از
مسئولی پذیری اجتماعی بهعمل آمد اس که در یت
تعری  ،مسئولی پذیری اجتماعی نوعی احساس التزام
به عمل یا واکنش فتردی در موقعیت هتای گونتاگون
بهدلیل تقیّد به دیگران اس نتوعی احستاس تعهتد و
پایبنتدی بته دیگتران ،تبعیت از قواعتد و معیارهتای
اجتماعی و درك قواعد گروهی که در ذهن فرد شتکل
گرفتهاس و بر رفتارهای او اثر میگذارد (سبحاننتااد،
 )18 :1379و نیز ،مسئولی پذیری فرایندی اس کته
فرد باید از اولین سالهای کودکی بیاموزد تا با وظای
پرشماری که در زنتدگی بتا آنهتا روبتهرو متیشتود،
مسئوالنه برخورد کند مسئولی حاصتل سته ویاگتی
تشخیص ،تصمیم و خققی است بنتابراین اشتخا
مسئولی پتذیر باوجتدان ،ملمتئن ،جتدی و احتمالًتا
مقرراتی هستند مسئولی پذیری اجتماعی دارای ابعتاد
شناختی ،عاطفی و عملکردی اس که در بُعد شناختی
مسئولی پذیری اجتماعی بتر رشتد آگتاهی و معرفت
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نسب به مسئولی های اجتماعی در راستای آگا کتردن
افراد از ماهی جامعته و ضترور تتقش آنتان بترای
انجامدادن وظای و رسال های اجتماعی خویش ت کید
می شود به این دلیل که بیتوجهی بته رشتد آگتاهی و
عدمخلق معرف الزم نستب بته انتوام مستئولی هتای
اجتماعی ،مترادف با فقدان شکل گیتری اولتین مبنتای
ایفای مسئولی پذیری اجتماعی اس در بُعتد عتاطفی
تتتقش متتیشتتود تتتا فتترد نستتب بتته پتتذیرش انتتوام
مسئولی های اجتماعی و ایفای فعاالنۀ آنها در صحنۀ
جامعتته برانگیختتته شتتود ( Arora and Puranik,
 )2006:95و ستتترانجام اینکتتته ،در بُعتتتد عملکتتتردی
مسئولی پذیری اجتمتاعی کوشتش متی شتود تتا بُعتد
عملکردی یا رفتتاری ،عکتسالعمتلهتا ،واکتنشهتا و
پاسخها به محیط و پدیتد هتای آن متورد توجته قترار
گیرد (.)Chappel and Moon, 2008: 417
واکاوی اسناد و مدارك گویای ایتن واقعیت است کته
«رفتار مسئوالنه» از شاخصهای انستان ستالم در هتر
جامعه ،از جمله جامعۀ ایران با نسب جمعیتی جتوان
تلقی میشود و تقویت و رشتد آن جتز بتا شناستایی
عوامل مؤثر بر رفتار مسئوالنه امکانپذیر نخواهد بتود
افزون بر این ،دوران نوجوانی و جوانی زمان ارزشتمندی
برای یادگیری مسئولی پذیری اجتماعی اس زیترا در
این دور اس که فرد بهدنبال آن است کته استتققل
بیش تری را تجربه کرد و کمتر بته دیگتران وابستتگی
داشتته باشتد و بایتد تصتمیماتی درخصتو برختتی از
ارزش ها و روش های رفتاری خود اتختاذ کنتد یکتی از
عوامل ت ثیرگذار که میتواند به انتخابهای نوجوانتان و
جوانان روستتایی پختگتی بتیشتتری ببخشتد ،میتزان
مسئولی پذیری اجتماعی آن هاس تنها بتا آگتاهی از
دالیل انتخاب شد و اراد برای پذیرش مستئولی ایتن
انتخاب اس که جوانان روستایی متیتواننتد بتهدنبتال
تغییر شرایط ،دیدگا ها و نتایج حاصل از آنها باشند و
گرنتته کوشتتش بتترای تغییتتر بتتیمعنتتا بتتود  ،احستتاس

فصلناهم جغرافیا و آمایش شهری – م طنقهای ،سال نهم ،شماره  ،30بهار 1398
بیقدرتی و انفعال جوانان روستتایی را از انجتام اصتق
زندگی خود بازخواهد داش به این معنی که بتیشتتر
توستتعهیتتافتگی منتتاطق روستتتایی بتته توانتتاییهتتا،
برنامهریزیها ،انسجام ،مسئولی پذیری و عققنی خود
روستاییان مربوط می شود و توستعۀ منتاطق روستتایی
میسر نمی شود مگر اینکه به ذهن علمی ،به شخصتی
کاری و انستان هتای مستئولی پتذیر و قاعتد پتذیر در
مناطق روستایی بهای بیش تری داد شود و تنها پول و
سرمایه ،امکانا و پتانسیلها نیس که توسعۀ منتاطق
روستتتایی را محقتتق متتیستتازد همینتتین ذهتتنهتتای
غیرمتمرکز ،پراکند و قاعد ناپذیر و غیرپاستخگتو ،چته
در سل فردی و چه در سل جمعی در مستاعد بته
توسعه ناکام خواهد ماند با این مقدمه ،مشاهدا اولیۀ
نگارند در مناطق روستایی شهرستان اردبیل ،حاکی از
این واقعی اس که مسئولی پذیری اجتماعی جوانتان
روستایی شهرستان اردبیتل بتا ستل مللتوب فاصتلۀ
زیادی دارد و بهعبارتی ،میزان مسئولی پذیری جوانتان
روستایی در سل پتایینتتری قترار دارد همتین حتد
پایین مسئولی پذیری در جوامع روستایی به مشتکق
متعددی دامن زد اس که ازجملۀ آنها میتتوان بته
کاهش اعتماد اجتماعی ،بیتفاوتی سیاسی ،بتیتفتاوتی
زیس محیلی ،بیتفاوتی اجتماعی ،ستیز و جتدال و
اشار کرد افزونبر این ،در سل خُرد بایتد گفت کته
جوانان روستایی منلقۀ مورد ملالعته نستب بته حفت
محیط زیس اعماز حفاظ آب و خاك ،تنوم زیستتی،
استتتفاد از واریتتتههتتای پربتتازد مبتنتتیبتتر پایتتداری و
مشارک در حف آبخیزها و پروژ های آبخیتزداری و
بی تفاو هستتند در عرصتۀ اجتمتاعی تمایتل انتدکی
دارنتتد تتتا در انتخابتتا ریاست جمهتتوری ،نماینتتدگان
مجلس ،انتخابا دور ای نمایندگان مجلس ،شتوراهای
اسقمی مشارک داشته باشند ،پیونتدهای اجتمتاعی را
پتتاس نمتتیدارنتتد ،بتته ع تتوی در نهادهتتای متتدنی و
تشکل های محلی اعم از تعتاونی هتای تولیتدی و روی

خوش نشان نمتیدهنتد ،بته دانتشانتدوزی و افتزایش
مهار و اهتمام به تغییتر نگترش و دیتدگا خودشتان
نسب به خود ،طبیع  ،هستی ،انسان های دیگر و ختدا
تتتا حتتدودی تمایتتل انتتدکی نشتتان متتیدهنتتد ،میتتزان
رضایتمندی اندکی از کسبوکار خود و در کل زنتدگی
در مناطق روستایی دارند ،کتم تتر بته یکتدیگر احتترام
می گذارند ،وظای و سهم کتاری ختود را بتهستختی و
با اکر انجام می دهند ،بیش تر دنبتال ت تعی یکتدیگر
هستند ،به سهول تغییر روش و مرام میدهند ،کمتتر
نقد را تحمل میکنند ،خودانتقادی برای آنها محلی از
اعتتراب نتتدارد ،وظیفتتۀ محوّلتته را بتتهدرستتتی انجتتام
نمیدهند ،اغلب ترجی میدهند به مهاجر تن داد و
به تحقق رؤیاهای خود در مناطق شتهری جامتۀ عمتل
بپوشتتانند و در کتتل ،کمتتتر مستتئولی پتتذیر هستتتند
بنتتابراین هتتدف مقالتته بررستتی عوامتتل متتؤثر بتتر
مسئولی پذیری اجتماعی جوانان روستتایی شهرستتان
اردبیل اس و سؤالی که در این ارتباط طر متیشتود
این اس که وضعی مسئولی پذیری اجتماعی جوانان
در مناطق روستایی شهرستان اردبیل چگونته است و و
عوامتتل متتؤثر بتتر مستتئولی پتتذیری اجتمتتاعی جوانتتان
روستایی شهرستان اردبیل چه عواملی اس و به همتین
دلیل ،ابتدا مبتانی نظتری مستئولی پتذیری اجتمتاعی
مورد ملالعه و تحلیل قرار گرفتهاس و سپس بتا ارائتۀ
مدل مفهومی ،عوامل مؤثر بر مسئولی پذیری اجتماعی
جوانان روستایی بررستی شتد است و از آنجتا کته در
مناطق روستتایی شهرستتان اردبیتل ،تتاکنون ملالعتۀ
خاصی درخصو عوامتل متؤثر بتر مستئولی پتذیری
اجتماعی جوانان روستایی صور نگرفته اس در مقالۀ
حاضتتر ستتعی بتتر آن استت کتته عوامتتل متتؤثر بتتر
مسئولی پذیری اجتماعی جوانان روستتایی شهرستتان
اردبیل مورد بررسی قرار گیرد
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محدودۀ مورد مطالعه
اردبیل یکی از شهرستانهای استان اردبیتل است کته
مرکز آن شهر اردبیل است ایتن شهرستتان بتهعنتوان
یکی از مناطق سردسیر ایران ،بین  5تا  8متا از ستال
سرد است اردبیتل از شتمال بته شهرستتان نمتین از
جنوب به گیوی از غرب به مشگینشتهر و از شتر بته
استان گیقن محتدود است جمعیت ایتن شهرستتان
براساس سرشماری سال  1390ایران ،برابر با 274205

نفر است کته از ایتن بتین 150941 ،نفتر در منتاطق
شتتهری و  123264نفتتر در نقتتاط روستتتایی ستتاکن
هستند این شهرستان دارای  3شهر بهنام اردبیل ،هیتر
و سرعین اس همینین ،شهرستتان اردبیتل دارای دو
بختتش 11 ،دهستتتان 329 ،آبتتادی ارای ستتکنه اس ت
شکل ( ،)1محدودۀ منلقتۀ متورد ملالعته را در ستل
کشور نشان میدهد

(منبع :یافتههای تحقیق)1396 ،

روش تحقیق
پاوهش پیشِ رو ازلحاظ هدف ،از نوم کاربردی و ازنظتر
ماهی و روش ،توصتیفی-تحلیلتی و پیمایشتی است
جامعۀ آماری مورد ملالعه در این پاوهش ،شتامل کتل
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جوانان روستایی شهرستان اردبیل اس ()N=49297
کتته از ایتتن میتتان ،تعتتداد  382نفتتر بتتا استتتفاد از
نمونهگیری تصادفی ستاد و براستاس فرمتول کتوکران
به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند بته منظتور بترآورد
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میزان نمونه ،ابتدا تعداد روستای نمونۀ تحقیق به تعداد
 22روستا انتختاب شتد کته در ایتن تحقیتق ،انتختاب
روستاهای نمونۀ تحقیق ،با در نظر گترفتن تعتداد کتل
روستاها ،تعتداد جمعیت  ،دوری و نزدیکتی نستب بته
شهر ،شاخص وضتعی ارتفتام (کوهستتانی ،جلگته ای،

جلگهای–کوهستانی) ،و قرارگیری روستا در کنار جتادۀ
اصلی ،یا دور از جادۀ اصتلی ،تعتداد روستتاهای نمونتۀ
تحقیق براساس نمونه گیری تصتادفی طبقته ای تعیتین
شدند (جدول )1

جدول  :1تعداد روستاهای نمونۀ تحقیق براساس نمونهگیری تصادفی طبقهای
بخش

دهستان

روستا

تعداد نمونه

بخش

دهستان

روستا

تعداد نمونه

هیر

فوالدلوی
شمالی

ارالوی بزرگ

29

مرکزی

سردابه

دیجوجین

21

هیر

فوالدلوی
شمالی

ایوریق

24

مرکزی

دهستان
شرقی

رضی آباد

12

هیر

فوالدلوی
جنوبی

اینلو

12

مرکزی

کلخوران

سامیان

17

مرکزی

کلخوران

انزاب علیا

24

هیر

دهستان هیر

کوهسار

10

مرکزی

دهستان
شرقی

آقا باقر

19

هیر

فوالدلوی
شمالی

گورادل

13

مرکزی

دهستان
شرقی

پیراقوم

20

هیر

فوالدلوی
شمالی

نوشهر

23

مرکزی

دهستان
شرقی

تپراقلو

16

مرکزی

کلخوران

گیقند

9

هیر

دهستان هیر

بیله در

14

مرکزی

سردابه

کلخوران

11

هیر

فوالدلوی
جنوبی

جیاوان

11

مرکزی

بالغلو

مقیوس

36

مرکزی

دهستان غربی

جبهدار

17

هیر

دهستان هیر

یاییی

10

مرکزی

سردابه

چناقرود

25

هیر

دهستان هیر

کلخوران

9

(منبع :یافتههای تحقیق)1396 ،

داد های خام بترای انتداز گیتری شتاخصهتا ،از ابتزار
پرسش نامه گردآوری شد روایتی صتوری پرستش نامته
توسط پانل متخصصان مورد ت یید قرار گرفت ملالعتۀ
راهنما در منلقۀ مشتابه جامعتۀ آمتاری بتا تعتداد 30
پرسش نامه صور گرف و بتا داد هتای کستبشتد و
استفاد از فرمتول ویتاۀ آلفتای کرونبتا در نترم افتزار
 ،SPSSپایایی بخشهای مختل پرستشنامتۀ تحقیتق
 0/81الی  0/89بهدس آمد همینین از طریتق ابتزار
پرسش نامه ،عوامل بهبود مسئولی پذیری به کم 52
سؤال مورد سنجش قرار گرف و برای امتیازدهی آن از

طی پتنج قستمتی لیکتر استتفاد شتد در مرحلتۀ
امتیازدهی ،از آنجتا کته دستتهای از ستؤاال درجهت
منفی ملر شد انتد ،بتا استتفاد از نترمافتزار ،SPSS
کدگذاری مجدد برای این دسته از سؤاال انجتام شتد
بنابراین امتیاز پاستخ هتا در ستؤاال بتا جهت م بت
بتهصتور  =5 :کتامقً متوافقم =4 ،متوافقم =3 ،نظتری
نتتدارم =2 ،مختتالفم و  =1کتتامقً مختتالفم و در متتورد
سؤاال منفی ،عکس این حال است تجزیتهوتحلیتل
داد های پاوهش حاضر در دو بختش آمتار توصتیفی و
استنباطی و با استفاد از نرم افزار  SPSSانجام شتد در
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بخش آمتار توصتیفی بتا استتفاد از آمتار هتایی نظیتر
فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و ضتریب تغییترا بته
توصی داد هتای پتاوهش پرداختته شتد و در بختش
استنباطی ،مهم ترین روش آماری به کتار رفتته در ایتن
پاوهش تحلیل عاملی اس
تحلیل عاملی تحلیل آماری از روشهای چنتد متغیّتر
اس کته در آن متغیّرهتای مستتقل و وابستته ملتر
نیس زیرا این روش ،از شیو های هموابسته اس کته
در آن ها همۀ متغیّرها نستب بته هتم وابستته شتمرد
می شود و تقش می شود متغیّرهتای بستیاری در چنتد
عامل خقصه شود به سخن دیگر ،تحلیل عاملی شتمار
فراوانی از متغیّرها را برحسب شتمار کمتی از ابعتاد یتا
ساز ها بیان میکند که این ستاز هتا عامتل یتا فتاکتور
نامید میشود این روش بترای شناستایی ستاز هتا یتا
عناصر سازندۀ ی پدید بهکار میرود بنابتاین ،هتدف
اصتتتلی شتتتیوۀ تحلیتتتل عتتتاملی ،کوتتتتا ستتتازی و
سودمندساختن داد های بتهدست آمتد از متغیّرهتای
فراوان و تبدیل آنها به دستۀ کوچ تتر از ستاز هتای
ترکیبی تاز (عاملها) با کمترین میتزان ازدست رفتتن
داد هاس
پیشینۀ پژوهش
تاکنون ملالعا داخلی و خارجی متعددی درخصتو
عوامتتل متتؤثر بتتر مستتئولی پتتذیری اجتمتتاعی صتتور
گرفتتتهاس ت کتته در ذیتتل بتته پتتار ای از آنهتتا اشتتار
میشود
نتایج ملالعا صلواتی و همکتاران ( ،)1393بتا عنتوان
«بررسی عوامل مؤثر بر مسئولی پتذیری اجتمتاعی در
تعاونی های روستایی شهرستان ستنند و کامیتاران»
نشتتان داد کتته ت ت ثیر مشتتارک در مستتئولی پتتذیری
اجتماعی م ب و مستقیم است همینتین آمتوزش و
م موریت ت ستتتازمان نیتتتز دارای تت ت ثیر مستتتتقیم در
مسئولی پذیری اجتمتاعی هستتند نتتایج یافتته هتای
118

قتتدمی و کتتوثر ( ،)1392در پاوهشتتی بتتاعنوان «تت ثیر
دول الکترونی بر مسئولی پذیری اجتماعی» ،حاکی
از این واقعی اس که دولت الکترونیت در افتزایش
مسئولی اجتماعی در شهرداری تهران ت ثیر معناداری
داشتهاس و همینین با بهداش و ایمنتی کارکنتان،
مس لۀ عدمتبعیض و رعای استانداردهای ساعا کاری
نیز رابلۀ معناداری دارد .نتایج ملالعتا یتزدانپنتا و
حکم ( ،)1393در تحقیقی باعنوان «بررسی عوامتل
مؤثر بر مسئولی پذیری اجتماعی جوانتان» نشتان داد
که احساس عتز نفتس ،شتیوۀ فرزنتدپروری منستجم،
صتمیمی و پاستخگتو ،مشتارک اجتمتاعی رستمی و
غیررستمی ،اعتمتاد اجتمتاعی بتین شخصتی ،اعتمتاد
تعمیمیافتته و نهتادی و جنستی و پایگتا اقتصتادی-
اجتماعی ،از متغیّرهای ت ثیرگذار بر مستئولی پتذیری
اجتمتتاعی هستتتند .نتتتایج تحقیتتق ستتروش (،)1391
بتتاعنوان «احستتاس مستتئولی فتتردی و اجتمتتاعی،
دیگرختتواهی و اعتمتتتاد اجتمتتاعی» نشتتتان داد کتتته
مسئولی پذیری فردی با اعتماد اجتمتاعی ،اعتمتاد بته
گرو ها و دیگرخواهی رابلۀ م ب و معناداری دارد اما
مسئولی پذیری اجتماعی با اعتماد رابلۀ منفی معنادار
داشته اس و بتا دیگرختواهی رابلتۀ معنتاداری نتدارد
متغیّر اعتماد اجتماعی بتا دیگرختواهی رابلتۀ معنتادار
دارد نتایج پاوهش جوکار و همکاران ( ،)1393باعنوان
«پتیشبینتی مستئولی پتذیری اجتمتاعی براستاس
سب های هوی در دانشجویان دانشگا شیراز» نشتان
داد ،ستب هتای مختلت هتویتی بته شتکل معنتادار
مسئولی پذیری اجتماعی را پتیشبینتی متیکننتد و
شکلگیری مناسب هوی  ،باعث میشود افرادی فعتال
در عرصۀ مسئولی پذیری اجتماعی در خدم جامعته
قرار گیرند .نتایج ملالعا زندی و همکتاران (،)1395
با عنوان «رابلتۀ رهبتری اخققتی و مستئولی پتذیری
اجتمتتاعی» نشتتان داد کتته بتتین رهبتتری اخققتتی و
مسئولی پذیری اجتماعی رابلۀ معناداری وجتود دارد
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زیمتترمن و کیتستتانتاس ( ،)2006در ملالعتتا ختتود
دریافتند که هتر انتداز دانتش آمتوزان در قابتل انجتام
تکالی محولۀ خود احساس مسئولی کنند ،به همتان
میزان در انجام تکالی محولۀ موفقی بیشتری نصیب
آنها شد اس و کارآمدی بیش تری را نیز در انجام آن
از خود نشتان متی دهنتد لتی و همکتاران ( )2010در
یافتههای میدانی خود به این نتیجه رسیدند کته انجتام
فعالی های فیزیکی از جمله ورزش ،به بهبود احستاس
مسئولی پذیری اجتماعی منجر می شود به این ستبب
که مسئولی پذیری براستاس فعالیت هتای فیزیکتی و
بدنی احساس خودکارآمدی را افتزایش داد و در مقتام
عمل ،نر فعالی های مسئوالنه را ارتقا متیبخشتد بته
باور کریگر-بودن ( ،)2013بین اعتماد و دیگرختواهی و
بهبود احساس مسئولی پذیری اجتماعی ،رابله وجتود
دارد به این دلیل که اعتماد ،ی دلیل اصتلی انستجام
اجتمتتاعی است اعتمتتاد ،بخشتتی از وجتتدان و عتتدال
اجتماعی اس و کسانی که اعتمتاد بتیش تتری دارنتد،
احستتاس مستتئولی کتترد و کارهتتای خیرخواهانتتۀ
بیشتری انجام میدهند بتا وجتود ستلحی از اعتمتاد
اجتماعی اس که افراد به فکر رفتارهتای دیگرخواهانته
و نومدوستتانه متیافتنتد و شتکوفایی فتردی مت تمن
مسئولی اخققی و اجتماعی خواهد شد و حتی به باور
باسو ( ،)2012در توسعۀ اقتصادی و رفا جتایی وجتود
دارد که احساس درونتی همترا بتا ارزشهتایی ماننتد:
دیگرخواهی ،قابل اعتماد بودن ،وظیفهشناستی و بتازی
عادالنه رشد کرد اس بهزعم میلر و بایز ( ،)2009بین
سرمایۀ اجتماعی و مستئولی پتذیری اجتمتاعی رابلته
وجود دارد و کمت بته روا رفتارهتای دیگرخواهانته
میتواند به افزایش سل سرمایۀ اجتماعی نیتز کمت
کنتد و از ایتن طریتق برکتا م تاعفی بترای جوانتان
روستایی فراهم کند زیرا افراد جامعه و بتهویتا جتوان
روستایی با احساس مسئولی پذیری اجتماعی ،اعتماد

و سرمایۀ اجتماعی خود ،همۀ بار را به دوش مسئوالن
رسمی کشور نخواهند انداخ و با همکاری با یکدیگر
برای حل مشکق خواهند کوشید بهزعم بتر و بتو
( ،)2005تجارب درون روابط و نقش های اجتماعی این
توانایی را دارد که بر تقوی مسئولی پذیری اجتمتاعی
جوانان روستایی ت ثیر بگذارد بهعنوان نمونه ،تحقیقا
نشان می دهد افراد مت هتل روستتایی نستب بته افتراد
مجتترد روستتتایی ،از میتتزان وظیفتتهشناستتی بتتاالتری
برختتوردار هستتتند استتکارتی و همکتتاران ( ،)2013در
ملالعا خود دریافتند که هر انداز جوانتان روستتایی
در قبتال وظتای محولتته بته ختود ،بتتیشتتر احستتاس
مسئولی بکنند ،بته راحتتی از پتس انجتام آن وظتای
برمیآیند
با توجه به ملالعا فو میتوان بتا تقویت مشتارک ،
اعتمادبهنفس ،مهار هتای اجتمتاعی ،احتترام متقابتل،
خوداتکتتایی ،عتتز نفتتس ،نتتومدوستتتی ،ستتوادآموزی،
کارآمدی ،کیفی زندگی ،همدلی ،هنجارهای دینی و
جوانان روستایی به ارتقای مسئولی پتذیری اجتمتاعی
آنتتان مستتاعد کتترد و پرهویداس ت کتته از تعمتتق در
متغیّرهای فو چنین استتنباط متی شتود کته تقویت
مسئولی پذیری اجتماعی جوانان روستایی مستلزم کار
فرهنگی صحی و اصولی اس چون به قتول بع تی از
اندیشمندان ،تا تغییر و تحوال انفسی ،درونی و ذهنی
در افتتراد ر ندهتتد ،انتظتتار تغییتتر و تحتتوال آفتتاقی،
بیرونی و عینی را نباید داش به این دلیل باید توسعۀ
فرهنگی نسب به سایر ابعاد توسعه اولوی داشته باشتد
و نسب به برنامه ریزی صحی سیاست هتای فرهنگتی،
اهتمام بتیشتتری از جانتب متولیتان امتر و مستئوالن
مبتتذول شتتود در خاتمتته ،خقصتتۀ نتتتایج تحقیقتتا
انجام شد در جدول ( )2و نیز مدل مفهومی تحقیق در
شکل ( ،)2به نمایش درآمد اس
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جدول  :2معرفی نتايج تحقیقات انجامشده دربارۀ عوامل مؤثر بر مسئولیتپذيری اجتماعی
رديف

نتیجۀ تحقیق

مآخذ

1
2
3

اثرا مستقیم مشارک  ،آموزش و م موری سازمان در مسئولی پذیری اجتماعی
ت ثیر معنادار دول الکترونی در افزایش مسئولی اجتماعی در شهرداری تهران
متغیّرهای ت ثیرگذار بر مستئولی پتذیری اجتمتاعی عبتار انتد از :احستاس عتز نفتس ،شتیوۀ
فرزندپروری منسجم ،صمیمی و پاسخگو ،مشارک اجتماعی رسمی و غیررسمی و
وجود رابلۀ معنیدار مسئولی پذیری فردی با اعتماد اجتماعی ،اعتماد به گرو ها و دیگرخواهی

صلواتی و همکاران ()1393
قدمی و کوثر ()1392
یزدان پنا و حکم ()1393

5
6
7
8
9
10

پیشبینی مسئولی پذیری اجتماعی بهواسلۀ سب های مختل هویتی
احساس کارآمدی بهواسلۀ انجام تکالی محوله توسط دانشآموزان
بهبود احساس مسئولی پذیری اجتماعی بهدلیل انجام فعالی های فیزیکی ،ازجمله ورزش
وجود رابلۀ بین اعتماد و دیگرخواهی و بهبود احساس مسئولی پذیری اجتماعی
وجود رابلۀ بین سرمایۀ اجتماعی و مسئولی پذیری اجتماعی
ت ثیر تجارب درون روابط و نقش های اجتماعی بر مسئولی پذیری اجتمتاعی جوانتان روستتایی و
وظیفهشناسی باالتر افراد مت هل روستایی نسب به افراد مجرد روستایی
وجود ارتباط بین انجام وظای محوله توسط جوانان روستایی با احساس مسئولی بیشتر
(منبع :یافتههای تحقیق)1396 ،

4

11

شکل  .2مدل مفهومی تحقیق،
(منبع :نگارند )1396 ،
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سروش ()1391
جوکار و همکاران ()1393
زیمرمن و کیتسانتاس ()2006
لی و همکاران ()2010
کریگر-بودن ()2013
میلر و بایز (،)2009
ربر و بو ()2005
اسکارتی و همکاران ()2013
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مبانی نظری
مسئولی یا مسئولی پذیری ،بهتنهایی اشار بته حتس
وظیفتهشناستی ،پاستخگوبتودن و تعهتد دارد ( Allen,
 )2011: 441بتته بتتاور کنتتراد و هایتتدن ( ،)1981در
مسئولی پذیری اجتماعی ،فرد گرایش مسئوالنه دارد
برای فعالی بهصور مستئوالنه احستاس شایستتگی
میکنتد دربتارۀ فعالیت مستئولی پذیرانته ،ختود را
اثرگتذار احستاس متیکنتد و اعمتال مستئوالنه انجتام
متیدهتد بته زعتم هلتی ( ،)2005مستئولی پتذیری
اجتمتاعی آن نتوم شایستتگی را شتامل متیشتود کته
انسانها را وامیدارد تا مراقب کار و کوشش خود باشند
و درجه عقیق دیگران و گترو هتا گتام بردارنتد کته
خار از حیلۀ نیازهای فردی ،اهداف و نگرانیهتای آن
قرار دارند در کل مستئولی پتذیری اجتمتاعی عامتل
اتصال و پیونتد جوامتع و گترو هتای اجتمتاعی است .
مرگلر ( ،)2008مسئولی پذیری را توانایی نظمدادن به
تفکرا  ،احساسا و رفتار همرا با اراد بترای درنظتر
گرفتن خود بهعنوان مسئول انتخابهتایی کته انجتام
میدهند و پیامدهای فردی و اجتمتاعی آنهتا تعریت
کرد اس به عقیتدۀ بوبتو ( ،)1991مستئولی پتذیری
اجتماعی بیانگر احستاس و عملتی است کته افتراد در
چارچوب موقعی و نقشهای ختود بتهطتور آگاهانته و
آزادانتته نستتب بتته امتتور گونتتاگون اجتمتتاعی ،سیاستتی،
اقتصتتادی و از ختتود بتتروز متتیدهتتد بتته نظتتر فتتورد
( ،)1985مسئولی پذیری اجتماعی ،پیروی از قتوانین
اجتماعی و برآوردن انتظاراتی اس که جامعته از فترد
دارد این قوانین از نقشهای اجتماعی استنباط شد و
درواقع بیانکنندۀ هنجارهای فرهنگی و اجتماعی اس
و چگونگی و میزان تعهد و التزام فرد نستب بته افتراد
دیگتر جامعته را نشتان متیدهتد هتدایگر (،)2012
مسئولی پذیری اجتماعی را راهبتردی مقابلتهای بترای
پاسخگویی به نگرانیهای اجتمتاعی ،زیست محیلتی و
توستتعۀ پایتتدار متتیدانتتد آپایتتدین و ارکتتان (،)2012

مسئولی پتذیری اجتمتاعی را ارزشتی گرانبهتا کته بتر
دموکراسی و جامعۀ دموکراتی ت ثیر میگذارد ،معرفی
میکند
تتتاکنون بتتا استتتعان از چنتتد نظریتته بتته تبیتتین
مسئولی پذیری اجتماعی پرداخته شد اس کته از آن
بتتین نظریتتۀ نتتومدوستتتی متقابتتل ،نظریتتۀ یتتادگیری
اجتمتتاعی بانتتدورا و نظریتتۀ نقتتش ،از برجستتتهتتترین
آنهاس دربارۀ نظریۀ نومدوستی متقابتل بایتد گفت
که در برخی تحلیلهای جامعهشناختی ،کم رسانی و
رفتار نومدوستانه ارزشی نمادین تلقی میشود و ازآنجتا
که نومدوستی منبعتی بترای اتکتای متردم در جامعته
بتهشتمار متیرود ،بالنفسته ارزشتی اجتمتاعی است
(یتتزدانپنتتتا و حکمتت  131 :1393 ،قاضتتتیزاد و
کیتتانپتتور ،)52 :1395 ،ایتتن تفستتیرها رفتارهتتای
نی خواهانه را با مفهوم شهروندی و سرمایۀ اجتماعی
مرتبط میکند براساس نظریتۀ شتهروندی ،رفتارهتای
نومدوستانه بیشتر مبتنیبر شناخ اس شتهروندان
نهتنها منافع خود را درنظر میگیرند بلکه از ع توی
در اجتمام وسیعتر آگا اند جامعۀ نوین ،مرکتز تعامتل
روابط ارگانیکی به مفهتوم دورکیمتی است در عتین
حال ،نومدوستی شهروندان را به داشتن روابط با دیگر
اع ا سو میدهد و رفتار دگردوستانه ،شخصی افراد
را از حال بسته خار متیکنتد و آنهتا را بتهمنزلتۀ
اع ای انتزاعی جامعته تغییتر متیدهتد کته فراتتر از
وابستتتگان نزدیتت استت (شتتکوری)364 :1384 ،
همینین ایجاد احترام متقابتل و محبت کتردن ،ایجتاد
عفو گذشت در راستتای چشتمپوشتی از رفتتار طترف
مقابل ،بهدلیل تحکیم و استحکام خانواد  ،پایبنتدی بته
معنوی و رعای احساسا دیگتران ،تقویت احستاس
آشنایی با حقو و وظای خود ،آماد کردن کودکتان و
نوجوانتتتان در کستتتب روزی حتتتقل و اثتتترا آن بتتتر
سالم سازی رو و زندگی در آیند  ،تشتویق کودکتان و
نوجونان به سواد آموزی در تقویت فرهنتخ ختانواد و
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درونی کردن رعای مللوبیت هتای اجتمتاعی جمعتی،
نقش عمد ای در جامعته پتذیری مستئولی اجتمتاعی
جوانان و زندگی آنان داشته و به تحقتق توستعۀ پایتدار
مساعد میکند (جوهری 1391 ،ذکایی)25 :1386 ،
ملابق بتا نظریتۀ یتادگیری اجتمتاعی ذکتر ایتن نکتته
ضروری اس که بهترین شیوۀ آموزش مسئولی پذیری
به افراد آن اس که در حد امکان ،دیگرانِ مهم از زمان
طفولی درکنار کودکان باشتند ،در بیتان و رفتتار بته
آنها نشان دهند که برای دیگران ارزش قائلاند ،یتا از
ناراحتی دیگران رنج میبرند و بر رفتارها و نفس ختود
کنتتترل دارنتتد هرگتتا آنهتتا سرمشتتق ختتوبی از
مسئولی پذیری در نهادهای اجتماعی مانند خانواد یتا
مدرسه ارائه دهند و جوانان را به همکاری و مشتارک
در تصمیمها تشویق کننتد و از انتقتاد و بتیاحترامتی
بپرهیزنتد ،زمینتۀ مناستبی بترای پترورش احستاس
مسئولی فراهم میآید (محمتدی 52 :1387 ،اردالن
و همکتتاران )111 :1394 ،در گتتام بعتتدی ،براستتاس
نظریۀ یادگیری اجتماعی ،رفتار آموختنی اس و نحوۀ
یادگیری رفتار نیز براساس قوانین یادگیری مشاهد ای
استوار اس بر این استاس ،جامعتهپتذیری بتهصتور
ناآگاهانه (غیرمستقیم) ،با سرمشق قراردادن و اقتباس
رفتار ،کردار و گفتار والتدین و دیگتر اع تای ختانواد
(مانند خواهر یا برادر) صور میگیترد و بتدون آنکته
خود والدین متوجته باشتند ،فرزنتدان رفتتار ،گفتتار و
نگرشهای اجتماعی آنها را بهم ابۀ شیو های رفتار و
نگرش مللوب و مناسب یتاد متیگیرنتد و بتهتتدریج
درونتی متیکننتد (شتاکرینیتا 59 :1376 ،جبتارزاد
کنکرلتتویی و همکتتاران )25 :1395 ،افتتزونبتتر ایتتن،
خانواد یکی از ارکان اساسی آموزش زندگی اجتماعی
در هر مقلع ستنی است  ،بتهخصتو در کتودکی و
جوانی نقش عمد ای در ساخ جهان اجتماعی افتراد
دارد خانواد از طریتق القتا و آمتوزش صتحی تفکتر،
نگرشهتا و باورهتای واقعتی ،جتوان را بترای پتذیرش
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مسئولی های اجتماعی کته در آینتدۀ نزدیت قبتول
خواهد کرد ،آماد متیکنتد «در واقتع نهتاد اجتمتاعی
خانواد ی ف ای اجتماعی تعاملبرانگیز متقابل اس
که کردار نی یا بد را در افراد میتوانتد شتکل دهتد
خانواد بهعنتوان نهتاد اجتمتاعی ،ستهم عمتد ای در
تربیت اجتمتاعی افتراد و شتهروندپذیری کودکتان و
جوانتتان خواهتتد داشتت (آزاد ارمکتتی )75 :1386 ،در
نظریۀ نقش ،افراد بته ستاختار اجتمتاعی بتزرگتتری
مرتبط هستند و هر شخص درون تعدادی از نظامهای
پایگاهی ،مواضعی را اشغال متیکنتد نقتش مفهتومی
کلیدی اس که فرد و ساختار اجتماعی را بتا یکتدیگر
مرتبط میکند با گرفتن نقش و ایفتای آن در شتبکۀ
اجتماعی ،هم رضای فرد و هم رضای دیگران حاصل
میشود که این مهم در پرتتو رفتتار مستئوالنه حاصتل
میشود (ایمان و جقلیتان )25 :1389،افتزونبتر ایتن،
عوامل متعددی بر بهبتود مستئولی پتذیری اجتمتاعی
نقش تعیین کننتد ای دارنتد کته از آن بتین ،بته بتاور
کرایب ( ،)1389تعهد و مسئولی پذیری اجتمتاعی از
ویاگیهای شخصیتی افراد اس که تح ت ثیر عوامتل
فرهنگی و اجتماعی قرار دارد پارستونز ،بتا ت کیتد بتر
عامگرایتی آن را بتهعنتوان یکتی از عوامتل اجتمتاعی
متیخوانتد کته منجتر بته افتزایش مستئولی پتذیری
اجتماعی کنشگران میشود عامگرایی یکتی از عناصتر
ساختی نظام کنش در فرایند انتخابهای دوتایی اس
که کنشگتران در موقعیت انجتام عمتل متیبایست
براساس استانداردهای عام نقش ،بتا دیگتران برختورد
کننتتتد (استتتتونز 157 :1388 ،و روشتتته)70 :1376 ،
همیلتون ( )1387به نقل از دورکیم ،بیان متیدارد کته
داشتن التزام بته هنجارهتای دینتی و انجتام مناست
متذهبی در بتاال بتردن مستئولی پتذیری اجتمتاعی
کنشتگران نقتش اساستی دارد همینتین از دیتد وبتر
( ،)1922مسئولی پتذیری اجتمتاعی را متیتتوان بته
کنش عققنی معلوف به ارزش نسب داد کنشی کته

فصلناهم جغرافیا و آمایش شهری – م طنقهای ،سال نهم ،شماره  ،30بهار 1398
براساس آن هنجار ،اخق و نومدوستی بهعنتوان یت
ارزش برجسته میباشند از این روس که ماکس وِبر،
مسئولی اجتمتاعی را متترادف بتا اختق مستئولی
میدانس و مهمترین خصل آن را ارادی و آزاد بودن
فرد عنوان میکرد به اعتقاد کلی و همکتاران (،)2008
بتین رستانههتای جمعتی و بهبتود مستئولی پتذیری
اجتماعی رابله وجود دارد به این دلیل که رسانههای
جمعی ضمن ت ثیر بر اندیشه و عملکردهتای کنشتگران
جمعی قابلی ایجاد ،کنترل یا تغییر نگترش و اعمتال
مخاطبان را در خود دارنتد از منظتر بوردیتو (،)1984
ستتب هتتای فراغتتتی جمتتعمحتتور ،جوانتتان را
مسئولی پذیرتر از سب های فراغتی فردمحتور بتهبتار
متتیآورد .بتته بتتاور بورگتتونی ( ،)2012بتتین مشتتارک
اجتمتتاعی ،میتتزان اعتمتتاد و توزیتتع درآمتتد ،عتتدال
اجتماعی و بهبتود مستئولی پتذیری اجتمتاعی رابلته
وجتتود دارد اینتتو و لتتی ( ،)2014در یافتتتههتتای ختتود
دریافتند که رسانه های جمعی ،نهاد مدرسه ،هنجارهای
دینتتی و مناس ت متتذهبی از متغیّرهتتای ت ثیرگتتذار در
بهبتتود مستتئولی پتتذیری اجتمتتاعی جوانتتان محستتوب
می شود لینتدگرین و همکتاران ( ،)2014در ملالعتا
خود به این نکته پی بردند که هتر چقتدر مهتار هتای
اجتماعی جوانان سیر فرونی به خود گیرد و متعاقب آن
به نیازهای جوانان روستایی و به بهبود اعتمادبهنفتس و
عز نفس آنان توجه بیش تری شود ،بته همتان میتزان
مسئولی پذیری اجتماعی جوانان ارتقا متییابتد نتتایج
ملالعا رامپرساد و ردی ( ،)2015گویای این واقعیت
اس که ارتقتای مستئولی پتذیری اجتمتاعی جوانتان

تتتابعی از تقوی ت احستتاس ارزشتتمندی و معنتتیداری،
رضتتایتمندی ،خوداتکتتایی ،پیتتروی از قواعتتد اخققتتی
مشترك و توانمندسازی اس ملالعتا فینقتر و فتین
( ،)2015نشان می دهد که هر چه ف تای امیتدواری و
نشتتاط در جامعتته گستتترد باشتتد جوانتتان احستتاس
خودتعیینی ،خودکارآمدی ،شایستگی و احساس امنی
کنند و زندگی نسبتاً مرفهی را تجربه کنند محاستبا
صرف مادی در روابط اجتماعی آنان نازل باشد تمایتل
بیش تری به ع وی در نهادهای مدنی داشتته باشتند
درنتیجه به همان میتزان مستئولی پتذیری اجتمتاعی
بیشتری را تجربه خواهند کرد
يافتههای پژوهش
نتايج توصیفی تحقیق (اولويت بندی عوامل بهبود
مسئولیتپذيری اجتماعی)
در این پاوهش مهم ترین عوامل بهبود مسئولی پذیری
اجتماعی جوانان روستایی منلقۀ مورد ملالعه محاسبه
و اولوی ت بنتتدی شتتد بتترای اولوی ت بنتتدی از ضتتریب
تغییرا ( )CVاستتفاد شتد است کته یت شتاخص
نسبی اس و امکان مقایسۀ متغیّرهای مختل را فراهم
میآورد همانطور که در جدول ( )3مشاهد میشتود،
مشتتارک اجتمتتاعی و درگیتتری فعتتال ،ستتوادآموزی و
میتتزان تحصتتیق  ،میتتزان اعتمتتاد اجتمتتاعی جوانتتان
روستایی و بهبود شیوۀ نظام رفتاری والدین در منتاطق
روستایی جزو مهمترین عوامل اولوی بندیشد اس

جدول  .3اولويتبندی عوامل بهبود مسئولیتپذيری اجتماعی از منظر روستايیان شهرستان اردبیل

میانگین

انحراف
معیار

ضریب
تغییرا

گویهها

نمر
1

مشارک اجتماعی و درگیری فعال

5/96

0/54

65/3

2

سوادآموزی و میزان تحصیق

5/90

0/35

45/9

3

میزان اعتماد اجتماعی جوانان روستایی

5/84

0/68

68/4
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4

بهبود شیوۀ نظام رفتاری والدین

5/79

0/98

35/5

5

توزیع درآمد

5/63

0/47

47/5

6

ترویج سب های فراغتی جمعمحور

5/58

1/32

39/4

7

اثرگذاری رسانههای جمعی

5/52

0/36

54

8

اثرگذاری نهاد مدرسه

5/49

0/29

71/9

9

ارتقای مهار های اجتماعی

5/31

0/19

80/4

10

توجه به نیازهای جوانان روستایی

5/18

1/25

64

11

تقوی سلو باالتر مسئولی های فردی جوانان روستایی

4/84

2/37

87/5

4/76

0/45

65/6

0/28

96/3
48/3

مذهبی

12

اثرگذاری هنجارهای دینی و مناس

13

تقوی اعتمادبهنفس جوانان روستایی

4/60

14

پیروی از قواعد اخققی مشترك

4/47

0/78

15

افزایش ارتباطا و تعامق اجتماعی

4/39

1/68

65/5

16

تقوی عز نفس

4/26

0/60

61/4

17

میزان رضایتمندی از زندگی در مناطق روستایی

4/14

1/45

96/4

18

کیفی زندگی و برخورداری از شاخصهای رفا اجتماعی

4/07

0/20

90

19

تقوی احساس ارزشمندی و معنیداری

4

2/17

63/4

20

خودپندارۀ م ب جوانان روستایی

3/98

0/99

35

21

پایگا اجتماعی جوانان روستایی

3/89

0/31

75/4

22

ترویج نومدوستی

3/78

0/65

36

23

تسهیل فرایند ازدوا جوانان روستایی

3/71

0/41

25/7

24

تقوی اعتماد تعمیمیافته و نهادی

3/69

0/07

32/07

25

تقوی خودکارآمدی جوانان روستایی

3/61

0/76

75/1

26

تقوی احساس شایستگی

3/54

2/19

84/8

27

کمشدن محاسبا صرف مادی در روابط اجتماعی

3/32

1/52

38/6

28

ترویج انجام فعالی های فیزیکی جوانان روستایی ازجمله ورزش

3/19

0/37

86

29

تشویق به ع وی در نهادهای محلی

2/84

0/30

89/3

30

کاهش تبعیض

2/68

1/89

78/7

31

سب

زندگی

2/45

0/62

55/2

32

تقوی خوداتکایی

2/13

2/64

77/6

33

تقوی احترام متقابل

2/05

0/53

60

34

تقوی احساس خودتعیینی

1/94

0/98

49/7

35

ایجاد ف ای امیدواری و نشاط برای جوانان روستایی

1/68

1

62/4

(منبع :یافتههای تحقیق)1396 ،

نتايج استنباطی
برای تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر مسئولی پذیری
اجتماعی جوانان روستایی شهرستان اردبیل ،از تکنی
تحلیل عاملی استفاد شد محاسبا انجامشد در
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جدول ( )4نشان میدهد که بهمنظور تعیین انسجام
درونی داد ها برای بهر گیری از تکنی تحلیل عاملی
از آزمون  KMOو بارتل استفاد شد و در این بخش
مقدار  KMOبرابر با  0/588و نیز آمارۀ بارتل برای
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تعیین عوامل مؤثر بر مسئولی پذیری اجتماعی جوانان
روستایی در منلقۀ مورد ملالعه نیز برابر با 1/086
بهدس آمد که در سل ی  0/000معنیدار اس

بنابراین داد های موجود برای تحلیل عاملی مناسب
تشخیص داد شدند

جدول  .4مقدار  KMOو آزمون بارتلت

KMO

تحلیل عاملی
عوامل بهبود مسئولی پذیری اجتماعی

0/588

Bartlet Test

Sig

1/086

0/000

(منبع :یافتههای تحقیق)1396 ،

پس از آن همانطوری که شکل ( )3نشان میدهد،
برای تعیین عوامل از نمودار سنگریز ای مقدار ویا و
درصد واریانس استفاد شد بر این اساس 4 ،عامل

شناسایی شدند که در مجموم ( )54/46درصد از
واریانس کل را تبیین میکند

شکل  .3نمودار سنگريزهای برای تعیین تعداد عاملها
(منبع :یافتههای پاوهش)1396 ،

همان طوری که در جدول ( )5مقحظه میشود ،در این
تحقیق با توجه به مقك کیستر 4 ،عامتل دارای مقتدار
ویا باالتر از ی برای عوامل مؤثر بر مسئولی پتذیری
اجتمتتاعی جوانتتان روستتتایی استتتخرا شتتد پتتس از

چرخش عاملی به روش وریماکس ،متغیّرهتای مربتوط
به عوامل مؤثر بر مستئولی پتذیری اجتمتاعی جوانتان
روستایی در  4عامل طبقهبندی شدند
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جدول  .5عوامل استخراجشده با مقادير ويژه و درصد واريانس قبل از چرخش

مقدار ویا

درصد واریانس

درصد تجمعی

عوامل
عامل اول

9/01

25/74

25/74

عامل دوم

3/99

11/41

37/16

عامل سوم

3/62

10/37

47/53

عامل چهارم

2/77

7/92

55/46

م خذ :یافتههای تحقیق1396 ،

چرخش عامل ها و نام گذاری آن ها (تحلیل عاملی
عوامل بهبود مسئولیتپذيری اجتماعی)
در ایتن پتاوهش بترای تستهیل در تفستیر عامتلهتا و
ساد کتردن ستاختار آنهتا ،از چترخش عتاملی از نتوم
واریمتتاکس استتتفاد شتتد استت جتتدول ( )6عامتتل

استخرا شد همرا با مقادیر ویا و درصد واریتانس را
بعد از چرخش نشان میدهد همانطتور کته مقحظته
میشود ،عامل اول بتیشتترین ستهم ( 23/4درصتد) و
عامل چهارم کمترین سهم ( 9/58درصتد) را در تبیتین
واریانس کل متغیّرها دارد

جدول  .6عوامل استخراجشده با مقادير ويژه و درصد واريانس بعد از چرخش

مقدار ویا

درصد واریانس

درصد تجمعی

عوامل
عامل اول

8/19

23/4

23/4

عامل دوم

4/25

12/15

35/55

عامل سوم

3/61

10/32

45/87

عامل چهارم

3/35

9/58

55/46

(منبع :یافتههای تحقیق)1396 ،

برای تعیین سل معنی داری و بیان نقش هر متغیّر در
عامل مربوط ،در پتاوهش حاضتر متغیّرهتایی کته بتار
عاملی بیش از  0/4داشتند ،مدنظر قرار گرفتنتد نتتایج
حاصل نشان می دهد کته تمتام متغیّرهتای وارد شتد ،
دارای بار عاملی بیشتر از  0/4بود اند درنهای براساس
نتایج جدول ( ،)7متغیّرهایی کته در هتر یت از چهتار
عامل مذکور قرار میگیرند ،عبار اند از:

امیتتدواری و نشتتاط بتترای جوانتتان روستتتایی ،کتتاهش
تبعیض و کیفی زندگی و برخورداری از شتاخصهتای
رفا اجتماعی در این عامل جای میگیرند که با توجته
به ماهی متغیّرهای ت ثیرگذار ،عامل اول باعنوان عامل
«تقوی روحیۀ شتهروندی و بهبتود کیفیت زنتدگی»
نامید میشود که این عامل با مقتدار ویتاۀ ( ،)8/19در
مجموم ( )23/4درصد از واریانس کل را تبیین میکند

اجتماعی و درگیری فعال ،میتزان

عاملل دوم :ستوادآموزی و میتزان تحصتیق  ،بهبتتود

اعتماد اجتماعی جوانان روستایی ،ارتقتای مهتار هتای
اجتماعی ،افزایش ارتباطا و تعامق اجتماعی ،پایگا
اجتماعی جوانان روستایی ،کمشتدن محاستبا صترف
متتادی در روابتتط اجتمتتاعی ،تشتتویق بتته ع تتوی در
نهادهای محلی ،تقوی احتترام متقابتل ،ایجتاد ف تای

شیوۀ نظام رفتاری والدین ،تترویج ستب هتای فراغتتی

عامل اول :مشارک
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جمع محور ،اثرگتذاری رستانه هتای جمعتی ،توجته بته
نیازهای جوانان روستایی ،تترویج نتوم دوستتی ،میتزان
رضتایتمندی از زنتتدگی در منتتاطق روستتتایی ،تستتهیل
فرایند ازدوا جوانان روستایی و سب زنتدگی در ایتن
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عامل جای میگیرند که با توجه به ماهیت متغیّرهتای
ت ثیرگتذار ،عامتل دوم بتاعنوان عامتل «ستب هتتویتی
هنجاری و توجه به ملالبا جوانان» نامیتد متیشتود
که با مقدار ویاۀ ( ،)4/25در مجموم ( )12/15درصد از
واریانس کل را تبیین میکند
عامل سوم :تقوی اعتمادبتهنفتس جوانتان روستتایی،
تقویتت عتتز نفتتس ،تقویتت احستتاس ارزشتتمندی و
معنی داری ،خودپندارۀ م ب جوانان روستایی ،تقویت
خودکارآمتتدی جوانتتان روستتتایی ،تقویتت احستتاس
شایستتتگی ،تقویتت احستتاس ختتودتعیینی و تقویتت
خوداتکایی در این عامل جای می گیرند که با توجه بته
ماهی متغیّرهای ت ثیرگذار ،عامل سوم بتاعنوان عامتل
«تکامتتل ستتاختاری رشتتد شخصتتی و توانمندستتازی
روانشناختی» نامید میشود که با مقدار ویاۀ (،)3/61

در مجموم ( )10/32درصتد از واریتانس کتل را تبیتین
میکند
عامل چهلارم :توزیتع درآمتد ،تقویت ستلو بتاالتر
مسئولی های فردی جوانان روستایی ،پیروی از قواعتد
اخققی مشترك ،اثرگذاری هنجارهای دینی و مناست
مذهبی ،تقوی اعتمتاد تعمتیمیافتته و نهتادی ،تترویج
انجام فعالی های فیزیکتی جوانتان روستتایی از جملته
ورزش و اثرگتذاری نهتاد مدرستته در ایتن عامتل جتتای
میگیرند که با توجه به ماهیت متغیّرهتای ت ثیرگتذار،
عامتتل چهتتارم بتتاعنوان عامتتل «تقويللت هنجارهللای
اخالقی و اقدام مداخلهای دولت» نامیتد متیشتود
که این عامل با مقدار ویاۀ ( ،)3/35در مجمتوم ()9/58
درصد از واریانس کل را تبیین میکند

جدول  .7متغیّرهای مربوط به هر يک از عوامل و بار عاملی بهدستآمده از ماتريس چرخشيافته

نام عامل

تقوی روحیۀ شهروندی و
بهبود کیفی زندگی

ترویج سب هویتی هنجاری
و توجه به ملالبا جوانان

متغیّرها
مشارک اجتماعی و درگیری فعال
میزان اعتماد اجتماعی جوانان روستایی
ارتقای مهار های اجتماعی
افزایش ارتباطا و تعامق اجتماعی
پایگا اجتماعی جوانان روستایی
کمشدن محاسبا صرف مادی در روابط اجتماعی
تشویق به ع وی در نهادهای محلی
تقوی احترام متقابل
ایجاد ف ای امیدواری و نشاط برای جوانان روستایی
کاهش تبعیض
کیفی زندگی و برخورداری از شاخصهای رفا اجتماعی
سوادآموزی و میزان تحصیق
بهبود شیوۀ نظام رفتاری والدین
ترویج سب های فراغتی جمعمحور
اثرگذاری رسانههای جمعی
توجه به نیازهای جوانان روستایی
ترویج نومدوستی
میزان رضایتمندی از زندگی در مناطق روستایی
تسهیل فرایند ازدوا جوانان روستایی
سب زندگی

بار عاملی
0/99
0/93
0/75
0/58
0/43
0/33
0/29
0/24
0/20
0/27
0/49
0/96
0/90
0/82
0/80
0/73
0/40
0/53
0/39
0/25
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تکامل ساختاری رشد
شخصی و توانمندسازی
روانشناختی

تقوی هنجارهای اخققی و
اقدام مداخلهای دول

تقوی اعتمادبهنفس جوانان روستایی
تقوی عز نفس
تقوی احساس ارزشمندی و معنیداری
خودپندارۀ م ب جوانان روستایی
تقوی خودکارآمدی جوانان روستایی
تقوی احساس شایستگی
تقوی احساس خودتعیینی
تقوی خوداتکایی
توزیع درآمد
تقوی سلو باالتر مسئولی های فردی جوانان روستایی
پیروی از قواعد اخققی مشترك
اثرگذاری هنجارهای دینی و مناس مذهبی
تقوی اعتماد تعمیمیافته و نهادی
ترویج انجام فعالی های فیزیکی جوانان روستایی ،ازجمله ورزش
اثرگذاری نهاد مدرسه

0/65
0/54
0/47
0/46
0/36
0/34
0/22
0/24
0/88
0/71
0/61
0/68
0/37
0/32
0/76

(منبع :یافتههای تحقیق)1396 ،

در نهای ت بتتا توجتته بتته نتتتایج فتتو  ،عوامتتل بهبتتود
مسئولی پذیری اجتماعی جوانتان روستتایی در شتکل
( )4نشان داد شد اس که براساس آن تقوی روحیتۀ
شهروندی و بهبود کیفی زندگی ،ترویج سب هتویتی

هنجاری و توجه به ملالبا جوانان ،تکامتل ستاختاری
رشد شخصی و توانمندسازی روانشتناختی و تقویت
هنجارهای اخققی و اقدام مداخلهای دولت در منلقتۀ
مورد ملالعه ارتباط دارد

شکل  .4مدل نهايی پژوهش؛ عوامل مؤثر بر مسئولیتپذيری اجتماعی جوانان روستايی و درصد تبیین هريک از آنها
(منبع :یافتههای تحقیق)1396 ،
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بحث
همانطور که مدل نهایی تحقیق نشان میدهد ،تقویت
روحیۀ شهروندی و بهبود کیفی زندگی از مؤلفتههتای
ت ثیرگذار در بهبود مسئولی پذیری اجتمتاعی جوانتان
روستایی اس و در خصو ارتباط بین ایتن دو مؤلفته
باید گف  ،به عقیدۀ ویلیامز ( ،)1997شهروندی مبنای
عالی برای ادارۀ امور انسان بهشمار میرود به این دلیل
که مستئولی پتذیری اجتمتاعی ،مشتارک سیاستی و
اجتماعی ،وحد و تفاهم ملی ،بردباری ،قتانونگرایتی،
درك فهتتم اجتمتتاعی ،مشتتارک سیاستتی و اجتمتتاعی،
صتتل جتتویی ،وفتتا و همتتدلی ،درك و فهتتم سیاستتی،
مهار زندگی ،برابتری و تنتوم ،بتدون تقویت روحیتۀ
شتتهروندی آب بتته هتتاون کوبیتتدن اس ت یتتا بتتهقتتول
ابنخلدون ،شهروندان هر جامعه عناصر اصلی و بنیادی
آن جامعه را تشکیل میدهند بتدونتردیتد دارابتودن
شهروندانی که نسب بته حقتو و وظتای ختود آگتا
باشند و خود را نستب بته سرنوشت جامعتۀ ختویش
مستئول دانستته و در امتور مختلت مربتوط بته آن
مشارک کنند ،ضامن بقای آن جامعه اس  .یا به بتاور
یونتتخ ،بتتین روحیتتۀ شتتهروندی و مستتئولی پتتذیری
اجتماعی رابله وجود دارد و استدالل یونخ ایتن است
کتته شتتهروندی در حقیقتت مجموعتتهای از ارتباطتتا
عمدی بین مردمی است کته متی خواهنتد از «حالت
طبیعی» یعنی حالتی کته زنتدگی بتهصتور منتزوی
فقیرانه و حیوانی جریان دارد اجتناب ورزنتد ازایتنرو
شهروندی ،نوعی قرارداد اجتماعی اس که هدف اصلی
آن ارتقای رفا و امنی در سل جامعه اس و ضرورتاً
به این امر میپردازد که افراد ی جامعه چگونته بایتد
رفتار کرد و در قبال جامعه احساس مسئولی کنند
ملابق متدل ( ،)2بتین تقویت تترویج ستب زنتدگی
هنجاری و توجه به ملالبا جوانان رابله وجتود دارد
در این خصو باید گف که میزان مسئولی پتذیری
بتهعنتوان احستاس و عملکترد اجتمتاعی ،در طبقتا

مختل براساس سب زندگی آنهتا متفتاو است و
افراد متفاو با توجه به ساختمانهای ذهنی مشابه که
بر مبنای سب زندگی خا ختود کستب کترد انتد،
ارتباط معناداری را با مسئولی پذیری تجربه میکننتد.
افزونبر این ،مستئولی پتذیری از ستوی فترد در یت
میدان اجتماعی ر میدهد فردی که مسئولی پذیری
دارد ،احتمتاالً در نظتر دارد کته چگونته رفتارهتا و
تصمیماتش بر دیگران ت ثیر خواهتد گذاشت چراکته
افراد در جریان تعامتل بتا ستایرین و درك موضتوعا
گوناگون ،به آگتاهی اجتمتاعی ختود افتزود و از ایتن
طریق مهار های اجتمتاعی الزم را درجهت اقتدام در
عملکردهتتای اجتمتتاعی بتتهدس ت متتیآورنتتد در ایتتن
راستاس که سب زندگی بر مستئولی پتذیری تت ثیر
دارد و باید گف  ،عتقو بتر ستایر ستب هتای هتویتی
(اطقعتتاتی و گستتیخته اجتنتتابی) در ستتب هتتویتی
هنجاری ،فرد در برخورد با مسائل به شتیوۀ واکنشتی،
هماهنخ با انتظارا و تجویزهای گرو هتای مرجتع و
دیگرانِ مهم عمل میکند و بهصور خودکار و بتدون
ارزیابی از خویشتن ،به درونیکتردن ارزشهتا و باورهتا
متیپتردازد عتقو بتر ایتن ،افتراد دارای ایتن ستب ،
ویاگیهایی را همیون وظیفهشناسی ،یاریجویی ،نیاز
به ساختمندی وقایع ،خودپندارۀ پایدار دربرمیگیرد
دربارۀ تکامل ساختاری رشد شخصی و توانمندستازی
روانشتتناختی بتتا بهبتتود مستتئولی پتتذیری اجتمتتاعی
جوانان روستایی باید گف  ،مسئولی پذیری اجتمتاعی
بدون افرادی با نوعی شخصی رشتدیافته امکتان پتذیر
نیستت و در همتتان حتتال ،بتتدون توستتعه و تکامتتل
ستتاختاری ،رشتتد شخصتتی بتترای اک ریتت و امکتتان
مشارک خققانه ،آگاهانه و داوطلبانه اک ری غیرقابتل
تصوّر اس به باور مونچ ( ،)1988با تشتکل شخصتی ،
اجتمام دیگر چیز غریبته و جتدا از فترد نیست بلکته
جزئتتی از او و در اوس ت اگرچتته هتتر دو هماننتتد هتتم
نیستند چلبی ( ،)1386چنین استتدالل متیکنتد کته
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مستتئولی شخصتتی یتتا اختتق مستتئولی  ،نمایتتانگتتر
عالی ترین تمایل شخصیتی اس که میتواند در فراگرد
رشد شخصی به دست آیتد و مستئولی شخصتی یتا
اخق مسئولی ی تمایل کامقً پییید اس شامل:
فعال گرایی ،کوشش برای کسب موفقی  ،کنترل محیط
درونی و بیرونی ،ختردورزی ،ختودتنظیمی و وابستتگی
عاطفی تعمیم یافتته وجتود ایتن تمایتل در شخصتی
حاکی از آن اس که رشتد شخصتی نته تنهتا فراینتد
تفکی را از سرگذراند  ،بلکه فراینتد ترکیتب یتا نفتوذ
متقابل را به طور کامل تجربه کرد اس بهعبار دیگر،
بتتا بلتتوم شخصتتی  ،تفکیتت شخصتتیتی و انستتجام
شخصتتیتی در ستتل بتتاالتر و پیشتترفتهتتتری صتتور
میگیرد
دربارۀ تقوی هنجارهتای اخققتی و اقتدام مداخلته ای
دول با بهبود مسئولی پذیری اجتماعی باید گف  ،بته
باور پارسونز بین مستئولی پتذیری اجتمتاعی و انتقتال
ارزش های اساسی به افراد جامعته ارتبتاط وجتود دارد
پارسونز با ت کید بر عتامگرایتی ،ارزشهتا و هنجارهتای
اخققی را یکتی از عوامتل اجتمتاعی متؤثر در افتزایش
مسئولی پذیری اجتماعی کنشگران میداند عامگرایتی
یکتتی از عناصتتر ستتاختی نظتتام کتتنش در فراینتتد
انتخاب های دوتایی اس که کنشگر در موقعی انجتام
عمل باید براساس استانداردهای عام نقش ،بتا دیگتران
برخورد کند این نوم عمل و تصمیمگیری نقلتهمقابتل
خا گرایی خواهد بود که در آن دامنۀ ق او و عمتل
محدود به کنشگران آشناس
نگارنتتد بتتر ایتتن بتتاور استت کتته یگانتتهرا تقویتت
مسئولی پذیری اجتماعی جوانان روستتایی ،آمتوزش و
ارتقای دانش و ظرفی های شناختی آنان است البتته
بایستی آموزش به شیو ای صور گیرد که عققنیت و
اخققیا و معنویا را در وجود جوانان پترورش دهتد
بهعبارتی به آموزش چندبُعدی در زمینههتای اخققتی،
اعتقتادی ،اجتمتتاعی و فرهنگتی و بتترای تجربتۀ یت
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زنتتدگی موفتتق در اجتمتتام اهتمتتام شتتود و فقتتط بتته
حرفه اندوزی و تخصص اندوزی بسند نگردد به عبارتی،
به توانمندسازی جوانان توجه جدی شود واضت است
که افراد توانمند در صور تکفل حرفه و شتغلی ،از آن
به عنوان نردبان صتعود در جهت مقاصتد فتردی ختود
استتتفاد نمتتیکننتتد بلکتته حرفتته و شتتغل مکتستتبه را
فرص مغتنمی می دانند که در جه حل مسائل و رفع
مشکق در عرصههای گونتاگون اقتصتادی ،اجتمتاعی،
محیلی و فرهنگی در قلمترو سترزمینی ختود بته کتار
گیرند و البته ملالعتا بستیاری نشتان متی دهتد کته
بستتیاری از خصتتل هتتای عقتتبمانتتدۀ فرهنگتتی ماننتتد
عتتدمتعلتتق ستترزمینی ،تملتتق و چاپلوستتی ،کتتمکتتاری،
کارشکنی ،توطئهچینی ،اولوی دادن منافع کوتتا متد
بر منافع درازمد  ،اولوی دادن نظریۀ اجتناب بر نظریۀ
مواجهه ،عدمتمایل به ع توی در نهادهتای متدنی و
دامتتتن افتتتراد ایتتتن متتترز و بتتتوم را آلتتتود کتتترد و
مستتئولی پتتذیری اجتمتتاعی آنتتان را در قبتتال ختتود،
انسان های دیگر و محیط با چالش هتای جتدی روبتهرو
ستتتتاختهاستت ت بنتتتتابراین در راستتتتتای تقویتت ت
مسئولی پذیری جوانان روستایی باید غبتار کریتۀ ایتن
خصل های فرهنگتی عقتب مانتد تنهتا از را آمتوزش
زدود شتتود و بتتا تغییتتر و تحتتول جتتدی در فرهنتتخ و
نگرشهای ذهنی جوانان روستایی با اصق آسیبهتای
فرهنگی (پیش داوری ،جزمی و جمود ،خرافه پرستتی،
ارزشدادن بتته داوریهتتای دیگتتران نستتب بتته ختتود،
همرنگی با جماع  ،تلقتین پتذیری ،القاپتذیری ،تعبتد،
شخصی پرستی ،تعصب ،اعتقاد به برگزیتدگی ،تجربته
نیندوختن از گذشته ،جتدی نگترفتن زنتدگی ،دیتدگا
مبذل نسب به کار ،قائل نبودن بته ریاضت  ،از دست
رفتن قوۀ تمییز بین خوشایند و مصلح  ،زیتاد گتویی،
زبان پریشی و ظاهرنگری و غیر ) میتوان شاهد افزایش
سهم آنها در توسعۀ پایدار مناطق روستایی بود
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نتیجهگیری و پیشنهادها
همانطور که پیشتر گفته شد ،این مقاله عوامل بهبتود
مسئولی پذیری اجتماعی جوانان روستتایی شهرستتان
اردبیل را مورد بحث و بررسی قترار داد است و نتتایج
تحقیق نشان داد ،از بین عوامل بهبود مسئولی پتذیری
اجتماعی جوانتان روستتایی در منلقتۀ متورد ملالعته،
مشتتارک اجتمتتاعی و درگیتتری فعتتال ،ستتوادآموزی و
میتتزان تحصتتیق  ،میتتزان اعتمتتاد اجتمتتاعی جوانتتان
روستایی و بهبود شیوۀ نظام رفتاری والتدین بتهترتیتب
در رتبه اول تا چهارم و ایجاد ف ای امیدواری و نشتاط
برای جوانان روستایی در رتبۀ آخر قرار گرف افزونبتر
این ،در این تحقیق بتهمنظتور شتناخ عوامتل بهبتود
مسئولی پذیری اجتماعی جوانان روستتایی در منلقتۀ
مورد ملالعه )35( ،شاخص به کار گرفته شد و داد هتا
با استفاد از مدل تحلیل عاملی متورد تجزیتهو تحلیتل
قرار گرفتند و با توجه به مقك کیستر 4 ،عامتل دارای
مقتتدار ویتتاۀ بتتاالتر از یتت بتترای عوامتتل بهبتتود
مسئولی پذیری اجتماعی جوانتان روستتایی استتخرا
شتتد پتتس از چتترخش عتتاملی بتته روش وریمتتاکس،
متغیّرهای مربوط بته عوامتل بهبتود مستئولی پتذیری
اجتمتتاعی جوانتتان روستتتایی در  4عامتتل طبقتتهبنتتدی
شدند عامل اول با عنوان «تقوی روحیتۀ شتهروندی و
بهبود کیفی زندگی» با مقتدار ویتاۀ ( )8/19بتیش از
( )23/4درصد از کل واریانس را تبیین کرد عامتل دوم
با عنوان «ترویج ستب هتویتی هنجتاری و توجته بته
ملالبا جوانتان» بتا مقتدار ویتاۀ ( )4/24در مجمتوم
( )12/12/15درصد از واریانس کل را تبیین کرد عامل
سوم بتا عنتوان «تکامتل ستاختاری رشتد شخصتی و
توانمندسازی روان شناختی» با مقتدار ویتاۀ ( )3/61در
مجموم ( )10/32درصد از کل واریانس را تبیتین کترد
عامل چهارم با عنتوان «تقویت هنجارهتای اخققتی و
اقتتدام مداخلتتهای دول ت » بتتا مقتتدار ویتتاۀ ( )3/35در
مجموم ( )9/58درصد از کل واریانس را تبیین کرد که

در این میان عامل «تقوی روحیۀ شتهروندی و بهبتود
کیفیتت زنتتدگی» در بتتاالترین رد و عامتتل «تقویتت
هنجارهتتای اخققتتی و اقتتدام مداخلتتهای دولتت » در
پایین ترین رد قرار گرفتند و مقدار واریانس و واریانس
تجمعی تبیین شد توستط ایتن چهتار عامتل ()55/46
برآورد شد در کل این نتیجه حاصل شد که در مناطق
روستایی شهرستان اردبیل ،با تقوی روحیۀ شتهروندی
و بهبود کیفی زندگی ،ترویج سب هویتی هنجاری و
توجه به ملالبا جوانان روستتایی ،تکامتل ستاختاری
رشد شخصی و توانمندسازی روانشتناختی و تقویت
هنجارهای اخققی و اقدام مداخلهای دول میتوان بته
تقوی مستئولی پتذیری اجتمتاعی جوانتان روستتایی
اهتمتتام ورزیتتد و افتتزونبتتر ایتتن ،در راستتتای تقوی ت
مسئولی پذیری اجتماعی جوانان روستتایی شهرستتان
اردبیتتل بایستتتی تتتدابیری اتختتاذ کتترد تتتا شخصتتی و
خُلقیا آن ها مورد تغییتر و تحتول قترار گیترد چتون
شخصی و خُلقیا افراد ،مهم تر از افکار آنتان است و
انسان متحول بتا ملالعته ،مشتور  ،مشتاهد و ت متل
میتوانتد افکتار ختود را در نیتل بته مستئولی پتذیری
اجتماعی تغییر دهد ولی شخصتی جتنس پایتدارتری
دارد و سخ تر متحول میشود و ایتن یافتته بتا نتتایج
حاصتل از پتاوهشهتای صتلواتی و همکتاران (،)1393
حقیقتیان ( ،)1392یزدان پنا و حکم ( ،)1393خواجه
نوری و همکاران ( ،)1395نیکخوا هتدای و جهانشتاهی
فرد ( )1394ولی و همکاران ( ،)2010همخوانی دارد
در نهای با توجه به یافتههای تحقیق ،توصیه متیشتود
که از بین شیو هتای فرزنتدپروری در راستتای تقویت
احساس مسئولی پذیری اجتمتاعی جوانتان روستتایی،
سب رفتتاری منستجم ،صتمیمی و پاستخگتو متدنظر
والدین باشد و سب های رفتاری سهلگیری و بیاعتنا،
سب رفتاری استبدادی و سب رفتاری طردکنند بته
نفع این سب کنار گذاشته شوند به این دلیتل کته در
ستتتب رفتتتتاری منستتتجم ،صتتتمیمی و پاستتتخگتتتو
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اختقف نظری میان والتدین وجتود نتدارد و والتدین در
تربی ت فرزنتتدان بتتا هتتم هماهنتتخ هستتتند و اع تتای
خانواد یار و یاور یکدیگر می باشند فرزندان به هنگتام
مواجه با مشکل ،والدین خود را بهعنوان اولتین مشتاور
تترجی متتیدهنتتد و مشتور میتتان اع تتای ختتانواد ،
ویاگی مهم این سب رفتاری اس والتدین در مقابتل
فرزندان خود احساس مستئولی متیکننتد و محیلتی
گرم و صمیمی برای پیشرف و تکامل روحی و معنتوی
آنها فراهم میآورند ارتباط بین فرزندان و والدین گرم
و صتتمیمی و متقابتتل شتتد فرزنتتدانی کتته در همیتتون
محیلی پترورش و تکامتل متییابنتد ،شتادی و نشتاط
بیشتری را تجربه میکنند و والدین اینگونه خانواد ها
از اُبهتت و منزلتت خاصتتی برختتوردار هستتتند کتته
قابل تحسین اس افزون بر این ،مللوب اس که زمینۀ
مشارک جوانان روستایی را در برنامتههتای توستعهای
منتتاطق روستتتایی اعتتماز برنامتتههتتای عمرانتتی و ستتایر
برنامه های مرتبط بتا توستعۀ منتاطق روستتایی فتراهم
ساخ به این سبب که مشارک باعث میشود جوانان
روستایی مسئولی پذیر به بار آیند و اگر احساس کنند
که به بلن کشید میشوند ،تقش و کوشش خودشتان
را م اع میکنند به باور بق ( ،)2008زمینتۀ تقویت
احساس مسئولی پذیری شهروندان ی جامعته اعتماز
شهروندان روستایی و شهری از حاشیۀ خار ستاختن و
وارد متن کردن اس به این دلیل کته اگتر شتهروندان
ی جامعه در تعیین سرنوش ختود تشتری مستاعی
داشته باشند ،خودشان را در مقابل امور مستئول حتس
میکنند و به عبارتی به خود-درگیری می رستند ،آنگتا
مشارک بستر را فراهم می ستازد تتا فترد -شتهروندی
مسئول شوند ،نه کتارپردازی غیرمستئول بتا سرنوشت
آدموار ای و از آنجتتا کتته آمتتوزش از اساستتیتتترین
مؤلفه های تقوی مستئولی پتذیری اجتمتاعی جوانتان
روستایی اس ازاینرو مللوب اس نهتاد آمتوزش از
طریق سازمان مدارس و دانشگا هتا بتهصتور برنامتۀ
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درسیِ آشکار و پنهان جوانان و نوجوانان جامعه را برای
پتذیرش مستئولی هتای اجتمتاعی از همتان آغتاز
تعلیموتربی رسمی باید متورد توجته قترار دهنتد در
واقع نهاد آموزش در رشد مسئولی پتذیری اجتمتاعی
جوانان روستتایی از طریتق برنامتۀ درستی مستتقیم و
غیرمستتتقیم بایتتد بتته ابعتتاد (شتتناختی ،عتتاطفی و
عملکردی) توجه کنتد درواقتع نهتاد آمتوزش در بُعتد
شناختی باید درجه حف تتداوم جامعته ،جوانتان و
نوجوانان را با نقشهای اصلی و فرعی که در خانواد و
جامعه باید پیدا کننتد ،آشتنا و آگتا ستازند کته ایتن
آگتاهی در واقتع بیتانگر شتناخ مستئولی پتذیری
اجتماعی جوانان و نوجوانان روستایی اس  .باید بترای
تتدریس ابعتاد شتناختی مستئولی پتذیری اجتمتاعی
جوانتان و نوجوانتان روستتایی ،روشهتای تتدریس را
بهگونهای انتخاب کرد کته بتتوان رشتد قتدر تفکتر،
تحلیل و بررسی موقعی های اجتماعی را تقوی کرد
تا از طریق آن توانایی فهم و درك مسئولی پذیریهای
اجتماعی خویش را برای جوانتان روستتایی بتهدست
آورنتتد همینتتین تتتدریس در بُعتتد عتتاطفی
مسئولی پذیری اجتماعی ،باید بهصورتی باشد که بته
رشد تصمیمگیری شخصی و منلقی جوان ،ایمتان بته
تواناییهای شخصی و پذیرش امکانا فردی و تت مین
رغب ها ،تمایق و نیازهای جوانتان و ...توجته کنتد
باید آموزش درجه تعیین تکالی عملی و اجتمتاعی
باشد ،مقدمۀ فعالی ذهنی و عملی یادگیرند را مهیتا
کند و بدین ترتیب ،ضمن رشد مهتار هتای ذهنتی و
اجتماعی به ت مین نیازها ،خواستهها و عقیق یادگیرند
و همینتین کستب احستاس موفقیت و شایستتگی
اجتماعی جوانان روستایی کم کند ،تا بتدینوستیله
دانشجویان و دانشآموزان جتوان روستتایی را در بُعتد
عاطفی نیز رشد دهد .در بُعد عملکردی باید برنامههای
درسی را طوری تنظیم و تدوین کرد که دانشتجویان و
دانشآموزان روستتایی را بتهطتور عملتی بتا عملکترد
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مسئوالنۀ اجتماعی آشنا کترد در واقتع ایتن عملکترد
عملی ،همان آموزش مهار های اجتمتاعی الزم بترای
ح ور مللوب در صحنههای اجتماعی اس که باید در
جوانان و نوجوانتان روستتایی بتهوجتود آورد بتر ایتن
اساس ،مراکز آموزشی و نهاد آمتوزش بایتد بته خلتق
فرصت هتای عملتی بتهمنظتور مواجتهستاختن جتوان
روستایی با موقعی هتای اجتمتاعی و بتهوجتودآوردن
مهار های اجتماعی الزم برای عمل به مسئولی های
اجتماعی ت کید کند .افزونبر ایتن ،در ایتن بُعتد بایتد
تدریس مسئولی پذیری اجتماعی جوانتان بتهگونتهای
باشد که فرص های عملی و اجتماعی مللوب را برای
مواجهۀ جوانتان روستتایی بتا واقعیت هتای اجتمتاعی
بهوجتود آورد البتته در ایتن خصتو دانشتگا هتا و
مدارس نیز با طراحتی و اجترای مجموعتۀ وستیعی از
فعالی های عملی و مشارکتی بته خلتق فرصت هتای
عملی برای رشد مستئولی پتذیری اجتمتاعی جوانتان
کننتتتد .در نهایت ت بتتتا تقویت ت
روستتتتایی کمتت
مسئولی پذیری اجتماعی ،جوانتان روستتایی از منظتر
پاسخگویی در قبال وظای ختود ،افتزایش پویتایی در
میان افراد جامعۀ روستایی ،باالتررفتن اعتمتادبتهنفتس
جوانان روستایی ،افتزایش نظتار اجتمتاعی ،تقویت
سرمایۀ انسانی ،گسترش روحیۀ همکتاری و تعتاون در
جامعه ،افزایش مشتارک اجتمتاعی ،ارتقتای سترمایۀ
اجتماعی ،فتراهمشتدن امنیت روانتی افتراد و جامعتۀ
روستایی ،روابط اجتماعی بهتری بتا دیگتران و بیشتتر
شدن اعتماد اجتماعی ،میتتوان گتامهتایی اساستی در
راستای توسعۀ پایدار مناطق روستایی برداش
در خاتمه باید گف که بترانگیختن مستئولی پتذیری
مدنی ،وظیفۀ جامعهپذیری نهاد اجتماعی حکومت در
جوانان روستایی ،برای آمادگی یتافتن مستئولی هتای
شهروندی و شهروندمدارانه اس همینین مشتارک و
ترغیب جوانان روستایی برای واردشدن به عرصههتای
سیاستی و اجتمتاعی جامعته بایتد از طریتق ارائتۀ

استراتایهای احزاب سیاسی مدنی جامعه کته تحت
حاکمی نظام اس  ،شکل گیرد چنین آموختتههتای
سیاسی و اجتماعی ازطریق مشارک جمعتی در تمتام
عرصهها ،باید از سوی دستگا های دولتی و غیردولتتی
دائماً در اذهان نستل جتوان روستتایی بترای پتذیرش
مسئولی ها در آیند درونی و تقوی شود.
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