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 چكیده

 یاجتم اع  یمثبت و منف   یاز رفتارها یاریدر نوجوانان با بس یاجتماع یرپذیتیمسئول

-مرتبط است. این پژوهش با هدف تدوین و اعتباریابی برنامة آموزشی مبتنی ب ر مس ئولیت  

های مفه و   توجه به مؤلفه پذیری اجتماعی برای نوجوانان دارای گرایش به رفتار پرخطر با

شناسان و  پذیری اجتماعی انجا  شده است. روش پژوهش دلفی و جامعة آن روانمسئولیت

-ها و مسائل اجتم اعی آن فعالی ت م ی   شناسانی بودند که در حوزة نوجوانی، آسیبجامعه

 نفر بودند که به شیوة هدفمن د انتا اش ش دند. ب ا دو پرسة نامة      10کنند. نمونة پژوهش  

 می اان  تعی ین  پذیری اجتماعی بررسی ش د. ب رای  های مفهو  مسئولیتساخته مؤلفه محقق
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ش د.   استفاده هماهنگی کندال ضریب از دلفی روش در کنندهاعضای شرکت میان نظر اتفاق

نس بت روای ی   ه ا از  شده براساس این مؤلفه سپس برای بررسی روایی محتوایی برنامة تهیه

ه ای م دنی،   شد. نتایج دو مرحله پرسةنامه در روش دلفی، مؤلف ه استفاده  محتوایی الوشه

ه ا  محیطی، اقتصادی و سیاسی را مةاص کرد. همچن ین یافت ه  اجتماعی، فرهنگی، زیست

 معن اداری  س ط   است و 22/0برای همة مؤلفه ها  کندال ضریب مقدار که است آن بیانگر

-ش رکت  بین معنادار توافق وجودمعنای  به که است 05/0نیا  هماهنگی کندال ضریب برای

( برای برنامة آموزشی بیةتر CVRاست. شاخص نسبت محتوایی ) کنندگان در روش دلفی

از مق  دار قاب  ل قب  ول براس  اس روش الوش  ه ب  ه دس  ت آم  دة بن  ابراین برنام  ة آموزش  ی  

محیط ی،  های مدنی، اجتماعی، فرهنگی، زیستپذیری اجتماعی دربرگیرندة مؤلفه مسئولیت

پذیری اجتماعی است و از روایی محت وایی قاب ل قب ولی    و اقتصادی برای مسئولیت سیاسی

 برخوردار است.  

 پذیری اجتماعی.نوجوانان، برنامة آموزشی، مسئولیتها: كلیدواژه

 

 مقدمه.1

گیرد که چگونه در جمع زندگی کند و در عین حال بودن یاد می واسطة اجتماعی انسان به»

تأمین کند. در جریان این یادگیری وی به این نکته پی خواهد برد که در نیازهای خود را نیا 

توان د دیگ ران و انتظاراتة ان را نادی ده     جوی نیل به اهداف فردی در اجتماع، نم ی و جست

پذیری اجتماعی بر آن ق رار دارد. مف اهیمی   بگیرد. این موضوع چیای است که پایه مسئولیت

در جامع ه را  « دیگ ری »دوس تی اهمی ت حض ور     ن وع  پذیری، دیگرخواهی وچون مسئولیت

-)طالبی و بح ری « کنندکنند و در راستای تقویت وجدان فردی و جمعی عمل می گوشاد می

هایی اس ت ک ه   پذیری اجتماعی بازتاش نگرانی(ة بر این اساس مسئولیت38، ص. 1393پور، 

لی   و  -، ب ه نق ل از وری  200۶، 1های شاصی است )گاالیفراتر از منافع، نیازها و خواسته

                                                      
1. Gallay 
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پذیری لی  و سیورتسن اساس تعریف خود از مسئولیت-(. وری12، ص. 2011، 1سیورتسن

ه ا   کنند. از دی د آن دیگران و حس اخالقی از مراقبت و عدالت بیان میاجتماعی را روابط با 

-یا جهت گرایانههای اجتماعای از ارزشعنوان مجموعه تواند بهپذیری اجتماعی میمسئولیت

انگی اد و  پس ند و اخالق ی را برم ی   م دنی، جامع ه   گیری ارزشی تعریف شود که رفتاره ای 

لی    و -کن د )وری تعه دا  شاص ی ب ه مة ارکت در جامع  ه و اجتم اع را بازنم ایی م ی       

 (. 130، ص. 201۶، 2لی ، سیورتسن و فالناگان-ة وری11، ص. 2011سیورتسن، 

عنوان ی     تواند بهپذیری اجتماعی می، مسئولیت3های شوارتاسازی ارزشبر طبق مفهو 

 5ه ای خ ودافاایی  گرای ی( در تقاب ل ب ا ارزش    )مانند خیرخواهی یا ع ا   4ارزش خوداعتالیی

گرای ی و  گرایی، موفقیت و قدر ( در نظر گرفته ش ود. براس اس نظ ر وی، ع ا     )مانند لذ 

ک ه   ن د. درح الی  ا ان ه م رتبط  خیرخواهی هر دو با افاایش دیگران و اعتالی عالیق خودخواه

گرایی به خیرخواهی متمرکا بر نگرانی برای رفاه افراد نادی  در تعامال  روزمره است، عا 

شود )ش وارتا،  هدایت می« درک، فهم، تحمل و محافظت از رفاه همة مرد  و طبیعت»سمت 

 (.534، ص. 2012، ۶ة به نقل از اشمید12، ص. 1992

گی رد )فالناگ ان،   ا ش کل م ی  ه   ای است ک ه در آن ارزش رهنوجوانی به لحاظ تحولی دو

گیری هویت وظیفة اساسی رشدی است و آن شامل شناسایی تعهدا  اخالق ی  (. شکل2003

ه ای  ه ا ظرفی ت   ( و ع الوه ب ر ای ن   2009، 8ة ک و  19۶8، 7و ایدئولوژی  است )اریکسون

، 1ة اش تنبر  1952، 9)پیاژهانداز در حال رشد است شناختی برای تفکر انتااعی و اتااذ چةم

                                                      
1. Wray-Lake & Syvertsen 

2. Wray-Lake, Syvertsen, & Flanagan 
3. Schwartz 

4. self-transcendence 

5. self-enhancement 

6. Schmid 

7. Erikson 

8. Cote 

9. Piaget 
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کنند گیری ارزش فراهم میها و عالیق رو به رشد، جایگاهی برای شکل( و این توانایی2008

 تفک ر  هایتوانایی و اطالعا  پردازشقدر   افاایشدرواقع  (.۶4، ص. 2010لی ، -)وری

 را النهمس ئو  اجتم اعی  لح اظ  ب ه  گیریجهت ی  اتااذ برای نوجوانان هایظرفیت ،انتااعی

  (.1۶، ص. 2011 سیورتسن، و لی -وریدهد ) افاایش می

(، چارچوش مفهومی غالب برای مط الع  1904از آغاز مطالعة علمی تحول نوجوانی )هال، 

ه ای نق ص و کمب ود از    در نظر گرفته شده است. این مدل« طوفان و فةار»این دوره زمانی 

شناختی از ژنتی  ی ا جبرگرای ی   انة زیستگرایهای تقلیلهای نوجوانی، براساس مدلویژگی

عن وان   ( و ب ه توی یف نوج وان ب ه    19۶8، 1959رسةی ش کل گرفتن د )مانن د اریکس ون،     

( 200۶، 3بنسون، اسکالا، همیلتون و سس ما پاشیدگی )مانند  یا درمعرض ازهم« 2پاشیده ازهم»

ی ک ه بای د   مة کالت »عن وان   ( ی ا ب ه  19۶9که هم خطرناک است و هم خطرآفرین )آنت ونی،  

، 4ة به نقل از لرن ر 1998گان، موری و فوستر، -شدند )روث و بروکس منتهی« مدیریت شوند

 (.3، ص. 2005

رویکردی دربارة نوجوانان اس ت ک ه برخاس ته از عالق ه       5«جوانی مثبت تحول»رویکرد 

ح ول  های تحولی رفت ار و ت های دینامی  یا سیستممیان دانةمندان تحولی در استفاده از مدل

پ ذیری تح ول انس ان و همچن ین اهمی ت ارتب اا ب ین اف راد و         منظور فهم انعطاف انسان به

عنوان پایة تغییر در مسیر تحول انس ان اس ت    ها در دنیای واقعی به شناختی آنهای بو  محیط

برخالف رویک رد رای ج، دی دگاه تح ول مثب ت ج وانی نوجوان ان را        (. 2، ص. 2005)لرنر، 

بیند که باید رشد کنن د، ن ه مة کالتی ک ه بای د م دیریت ش وند )رو ،        میعنوان منابعی  به

(. در ای ن دی دگاه ب ر    3، ص. 2005ش، ب ه نق ل از لرن ر،     2003ال ف،   2003گان، -بروکس

                                                                                                                                       
1. Steinberg 

2. Broken 

3. Benson, Scales, Hamilton & Sesma 

4. Lerner 

5 . positive youth development 
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-ش ناختی و ب و    مبادال  دوسویة بین فرد در حال تحول و محیط تاریای، بیولوژی ، روان

ه ای  طوح ماتلف و بر همة من ابع و دارای ی  شناختی وی )خانواده، اجتماع و فرهنگ( در س

کن د  ها، تجارش و حمایت را ف راهم م ی  شود که برای نوجوانان فریتتأکید می ی  اجتماع

 رواب ط  متقابل تأثیر انسان پیامد تحول نسبی ( و تغییرپذیری5، ص. 2005و همکاران،  1لرنر)

 فرهن گ،  خانواده، و ی  سو از شناختی روان و زیستی هایویژگی و تحول حال در فرد میان

لرنر و همک اران،  ) شود فرض می دیگر سوی از تاریای دورة و محیطی زیست و فیایکی بو 

-نجف ی و غالمعل ی   ، ب ه نق ل از حج ازی، ی ال     2007ة بنسون و همکاران، 5، ص. 2005

 (.  189، ص. 1394لواسانی، 

ساز تمرک ا  رهای مةکلبراساس تحول مثبت جوانی، بهترین روش برای پیةگیری از رفتا

-ها و ارتقای تغییرا  مثبت وی در طول دهة دو  زن دگی های نوجوان نه نقصبر توانمندی

است که ش امل ی دها    2های جوانیاش است. ازجمله مداخال  مبتنی بر این دیدگاه، برنامه

ان های دخت ر ، کلوشH-4های ملی و بار  مانند توسط سازمان 3شده های ارائهساعت برنامه

ه ای محل ی اس ت )لرن ر،     یا س ازمان  ۶، برادران بار /خواهران بار 5، پیةاهنگی4و پسران

عنوان آموزش داوطلبانة خ ار    های تحول مثبت جوانی به(. در آمریکا برنامه29، ص. 2005

فقط س المت( و تح ول مثب ت     شوند که هدفةان ارتقای تحول کلی )نهاز مدرسه تعریف می

آوری، شایس تگی اخالق ی،   فقط اجتناش خطر( مانند تعلق خاطر، ت اش  نههای تحولی )سرمایه

هایی ب رای مة ارکت    معنویت، خودکارآمدی، هویت روشن و مثبت، اعتقاد به آینده، فریت

ه ای تح ول مثب ت    (. برنام ه 135، ص. 201۶و همک اران،   7گرایانه و ... است )بون ل جامعه

                                                      
1 . Lerner  

2 . Youth Program 

 شوند. ها در کةورهای اروپایی و آمریکای شمالی اجرا میاین برنامه.  3
4 . Boys and Girls Clubs 

5 . Scouting 

6. Big Brothers/Big Sisters 

7. Bonell 
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ف رن ،   -دون و،، اول ری   ی ا هس تند )م     پ ذیری اجتم اعی ن  باش مسئولیتجوانی تسهیل

 (. 430، ص. 2013، 1بوچر، اموروس و ریلی-اندرسون

مد  و بعضی نیا شامل مةارکت سه س اعت ی ا بیة تر در    ها طوالنیبرخی از این برنامه

 دادن ه ای اجتم اعی و انج ا    های مربوا به مدرس ه ی ا س ازمان   ها یا سازمانهفته در کلوش

های اجتم اعی  (. سازمان29، ص. 2005هستند )لرنر،  2دما  اجتماعیکارهای داوطلبانه و خ

ساز و پیوستگی ب ه  آموزان از رفتارهای مةکلها را برای بازداشتن دانشو مدارس این برنامه

تأخیران داختن مص رف م واد در     (، برای کاهش یا به3مدرسه )مانند برنامة معین اولیة نوجوان

(، ب رای پیة گیری از   4نمایی )مانند برنام ه در ط ی س نین   نوجوانان درمعرض خطر دورة راه

( و پیة گیری از مة کال  رفت اری    5ه ای کوانت ومی  رفتارهای پرخطر )مانند برنامة فری ت 

نوجوانان مانند بارداری در دوران نوجوانی، افت تحصیلی و اخرا  از مدرسه )برنامة تم اس  

اجتم اعی چ ون فق ر، خة ونت،      (، برای نوجوانان ش هری در خط ر پیة امدهای   ۶با نوجوان

پذیری شاصی و اجتم اعی  مصرف مواد و مةکال  خانوادگی )مانند مدل آموزش مسئولیت

ة لوسیتو، 429، ص. 1995، 8کنند )سویتار، سیمونا، دو، رگلسکی و وانگ( اجرا می 7هلیسون

، ص. 1997، 10ة آلن، فیلیبر، هرلینگ و کوپرمین 11۶، ص. 199۶، 9راجاال، تاونسند و تایلور

(. 389، ص. 2010، 12ة اسکارتی، گوتیرز، پاسکال و ل وپیس 2010، 11ة تاگار  و التیمور729

                                                      
1. McDonough, llrich-French, Anderson-Butcher,  Amorose & Riley 

2. Community Service 

3. The Early Adolescent Helper Program 

4. Across ages 

5. Quantum Opportunities Program 

6. Teen Outreach Program 

7. Hellison 

8. Switzer, Simmons, Dew, Regalski & Wang 

9. LoSciuto, Rajala &  Townsend 

10.  Allen, Philliber, Herrling & Kuperminc 

11. Taggart & Lattimore 

12. Escartí, Gutiérrez, Pascual & Llopis 
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عنوان ی  جایگ اه   پذیری را بهپذیری شاصی و اجتماعی، مسئولیتبرنامة آموزش مسئولیت

ه ای  کند. از ای ن منظ ر، ارزش  اخالقی یا وظیفه نسبت به احترا  به خود و دیگران تعبیر می

پ ذیری اجتم اعی احت را  ب ه احساس ا  و حق وق دیگ ران، هم دلی و         ه مس ئولیت مرتبط ب

پ ذیری  (ة البت ه مس ئولیت  388، ص. 2010حساسیت اجتماعی است )اسکارتی و همک اران،  

-های ذکرشده در مدل هلیس ون مح دود نم ی   اجتماعی ابعاد گوناگونی دارد و فقط به مؤلفه

 - 1پذیر به لحاظ اجتماعی کسی اس ت ک ه   لیتشود ی  فرد مسئو شودة برای مثال، گفته می

مراقب ت، توج ه و     -2ده د،  مندانه ب رای دیگ ران نة ان م ی    مراقبت، توجه و اعمال دغدغه

در فرایندهای سیاس ی   فعاالنه -3دهد، مان نةان میمندانه برای محیط زیستاقداما  دغدغه

نی که بر جامعه حاکم است، از شکستن قانو -4کند، و دموکراتی  ساختار جامعه شرکت می

ده د  گیری اخالقی و رفتارهای مسئوالنه نةان مییکپارچگی، تصمیم -5کند و جلوگیری می

 (. 5، ص. 2008، 1)به نقل از فولر

پذیری اجتماعی نوجوانان بر رفتارهای پرخط ر را  مطالعا  ماتلف تأثیرگذاری مسئولیت

کنن دة ق وی اعم ال ب ه لح اظ اجتم اعی       ین ی ب پذیری اجتماعی پ یش مسئولیت اند.نةان داده

مسئوالنه در بافت مصرف مواد استة برای مثال، دانةجویان سال اول کالج که اعتق اد دارن د   

گذارد، نوش یدن کمت ری در ه ر هفت ه ب ه ط ور       طور منفی بر دیگران اثر می نوشیدن الکل به

پ ذیری  عالوه مس ئولیت  (. به217، ص. 2007، 2متوسط گاارش کردند )فیةر، فرید و انوشکو

ه ای گمن ا  در    ک ه اعض ای س ازمان الکل ی    اجتماعی با بهبودی اعتیاد نیا مرتبط استة چنان

مقایسه با گروه کنترل که عضو این سازمان نبودند، از این حیث باالتر بودند )ملور، کنروی و 

ة ان  ( نی ا ن 251، ص. 2014(. مارتین، بنوتش، س جکا و ل وکمن )  411، ص. 198۶، 3مستلر

تنها با مصرف مواد، بلکه با رفتارهای پرخطر منج ر ب ه    پذیری اجتماعی نهدادند که مسئولیت

HIV طور منفی مرتبط است. نیا به 
                                                      
1. Fuller 

2. Fisher, Fried & Anushko 

3. Mellor, Conroy & Masteller  
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ترین و هدفمندترین عنوان یکی از مهم پذیری اجتماعی بههای دینی بر مسئولیتدر آموزه

، یدقه، ق رض، خم س و   باش تربیت آدمی تأکید شده است. امر به معروف و نهی از منکر

(. 4، ص. 1390)یعقوبی،  اند پذیری اجتماعیزکا  مالی و وفای به عهد از مصادیق مسئولیت

 شاصیو  دیما دسواز  ترافر ننساا هایفعالیت فهد تا ستا هشد کوشش پیوسته  سالادر 

 کسب ، سالا  نظادر  ننساا ه  ایفعالی  ت یلیا فهددر ای  ن راس  تا باشد.  ریمحودخوی  ا 

 ق،نفاا قالبدر  ان،یگرد نفع به دخو منافعاز  پوشیچةم طریقاز  که ستا رگاوردپر یتضار

و  منابعاز  شتدابر ،تبذیر اف،سرا ،هیاخودهیاو دوری از ز انیگرد یهازنیا فعر ر،یثاا

نی  ا، لطیف  ی و س  روش، )ی  ال  دشومی حایل و ... شاصی رفمصا ایبر عمومی یها توثر

1393.) 

پذیری اجتماعی در بافت فرهنگی و دین ی کة ورمان و   ای غنی مسئولیتهبا وجود آموزه

زیس ت(، ت اکنون برنام ة     ها به زمین و درختان )محیطگستردگی مفهو  دیگری در این آموزه

پذیری اجتماعی برای نوجوانان طراحی نة ده اس تة بن ابراین    ای مبتنی بر مسئولیتآموزشی

 ی رااجتم اع  یرپ ذی تیبر مسئول یمبتن یآموزش ةبرنامپژوهش حاضر در یدد است که ی  

 برای نوجوانان تدوین و اعتباریابی کند. 

 . مبانی نظری تحقیق2

را  یاجتماع یرپذیتیمفهو  مسئول قیطور دق به یشناس و روان شناسیجامعه پردازانهینظر

 یرپ ذی تیعن وان مس ئول  ب ا   ایهی  از نظر قی  ط ور دق  ب ه  توانینم بنابراین اند و کردهمطرح ن

پ ژوهش   نی  ا رو در ازای ن  ة(1390ن،یة خوش ب 3، ص. 2011، 1آرمسترانگنا  برد ) یاجتماع

ش ده   نی ی آن تع یک ه ب را   ییها و همچنان ابعاد و مؤلفه هو مف نیماتلف ا فیبراساس تعار

 ةبرنام   نیبه ت دو  ،آن هایبرنامه های و نمونه یتحول مثبت جوان کردیو با توجه به رو است

 . اقدا  شد یاجتماع یرپذیتیئولمس یآموزش

                                                      
1. Armstrong 
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 . پیشینة تحقیق1. 2

ح س   ای ن م وارد اس ت     شامل که شده یاجتماع یرپذیتیکه از مسئول یماتلف فیتعار

 یک ار ب را   صیآن و تاص ةدیچیپ هایو علت یاجتماع عدالتییاز ب یآگاه ،یتعهد شهروند

(، توج ه ب ه رف اه، س المت،     2012 ،2ماکوی، به نقل از 1995، 1النی و گرانده) یعدل اجتماع

جامع ه   قیو عال ها شیمندبودن و پرداختن به گرا هعالق ایو ن گرانید تیو امن تیو ترب میتعل

 تیو تدارک حما یتعهدا  هنجار ،(232، ص. 1387 ،4، به نقل از بیرهوف2001،  3مونتادا)

 یاجتم اع  ه ای س ازمان  نیچن  خ انواده و هم  یاز اعض ا  یم ال  تیمراقبت و حما ،یاجتماع

 یب ه س و   یةرویروزمره و پ یدر زندگ گرانیاز رفاه د نانی(، اطم187، ص. 2003، 5روسی)

 رهوف،ی)ب گرانیپاگذاشتن انتظارا  برحق دریو ز رفتنگدهیبدون ناد یفرد هایبه هدف لین

ب ه نق ل از    ،200۶ ،ی)گاال یعموم ریو خ گرانیفرد با د  ی سازیتی(، هو225، ص. 1387

 ةاانن د یاز مراقبت و عدالت برانگ یحس اخالق  ی، (444، ص. 2007، ۶فالناگانهمیلتون و 

و   ی  ل-یو تعه د ب ه مة ارکت در اجتم اع )ور     ان ه گرای و اجتماع یاخالق ،یمدن یرفتارها

 د،ی)اش م  ع ت یم رد  و طب  ة(، درک، فهم، تحم ل و محافظ ت از رف اه هم     2011 ورتسن،یس

2012  .) 

 یشاص   یرپذیتیآموزش مسئول»با عنوان  سونیهل ینتحول مثبت جوا آموزشی مدل در

م رتبط   هایرزشهای تحول مثبت جوانی است، اای از برنامهنمونه که (TPSR) «یو اجتماع

و  یهم دل  گ ران، یتوجه و احترا  به احساسا  و حقوق د ی شاملاجتماع یرپذیتیمسئول اب

   (.388، ص. 2010و همکاران،  ی)اسکارت است یاجتماع تیحساس

                                                      
1. Olney & Grande 

2. Macovei 

3. Montada 

4. Bierhoff 

5. Rossi 

6. Hamilton & Flanagan  
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 باخود  دگاهی( در د1991)  1کارول نیا یاجتماع یرپذیتیمسئول هایابعاد و مؤلفه بارةدر

را در چه ار بع د    یاجتماع یرپذیتمسئولی ،«ها شرکت یاجتماع یرپذیتیهر  مسئول»عنوان 

-یبةردوستانه  شرح م   تیو مسئول یاخالق تیمسئول ،یقانون تیمسئول ،یاقتصاد تیمسئول

در نیا  یایاست. به لحاظ تار یرپذیتیابعاد هر  مسئول ةاساس هم یاقتصاد تیمسئول .دهد

ک اال و خ دما    ة ارائ یبرا یاقتصاد هایتیعنوان موجود به یتجار هایسازمان ،میرینظر بگ

 ه ا ک ه س ازمان   دهاست. جامعه انتظار دار آن یةاول ةایانگ یو سودآور شوند می جادیبه مرد  ا

 دبای هاسازمان یعنی ةخود را دنبال کنند تیبلکه براساس قانون فعال ی،سودآورپایة  بر فقط نه

دو  ه ر    ی ة ال یق انون  یرپ ذی تیببرن د. مس ئول   شیکار خود را پ   نیبراساس قواعد و قوان

 ةدرب ار  یاخالق یهنجارها ،یو قانون یاقتصاد یرپذیتیاست. اگرچه مسئول یرپذیتیمسئول

در  یاس ت ک ه حت     یبه ای ول  یبندیپا یاخالق تیمسئول  ،ردگییبرم عدالت و انصاف را در

 یانتظ ارات  ای  قواع د، هنجاره ا    ،یاخالق   هایتیمسئول قی. مصادندنةد یکدگذار نیاقانون 

ی مبن   عاجتم ا  و سهامداران و کارکنان کننده،و مصرف مةتری دغدغة کنندةاست که منعکس

ک ه در   ش ود یم   یشامل اعمال نیا انهبةردوست تیمسئولو هاست.  بر عادالنه رفتارشدن با آن 

کارهاست. و مةارکت فعاالن ه در  و شهروند خوش بودن کسب یپاسخ به انتظارا  جامعه برا

است که رفاه و مصلحت بةر را ارتق ا دهن د. جوام ع انتظ ار دارن د ک ه        ییهااعمال و برنامه

 دوس تانه انسان اهداف و هاخود را در برنامه یمال یةوقت کارکنان، امکانا  و سرما هاشرکت

 (.39، ص. 1991 کارول،) کنند خر 

ب ا  [ در کت اش خ ود   داری  پا ة]توسع یداریکردن پا یاتیعمل یبرا ای( ن1997)  2الکینگتون

، مفه و  ای ول   کمویستیقرن ب وکارهای کسب گانهسه ایول  هاآدماوارها با چنگالعنوان 

 داری  پا ةب ه توس ع   وقتی وکار  ر  و کسباست که تجا یمدع دهیا نای. کرد مطرح را گانهسه

 یم وقع  یعن  ی ةردینظر بگ را در یطمحیستیو ز یاقتصاد ،یکه اهداف اجتماع کندیکم  م

                                                      
1. Carroll 

2. Elkington 
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ط ور   د و ب ه ن  بگذار ریو اجتم اع ت أث   یعیطب طمحی بر مثبت طور به هاسازمان هایتیکه فعال

 ، 1گورونس کی و ه ا    اس پروتو فل ورس، ن ردی،   د )ن  به بار آور این یزمان منافع اقتصاد هم

 (.85، ص. 2017

کام ل   ی  راهنم ا یداری  پا یراهنم ا  ةعن وان کتابچ   ب ا  ( در کتاش خود 200۶)  2بلکبرن 
 یاجتم اع  تیب ر مس ئول   ،یط  محیس ت یو ز یاقتصاد ،یاجتماع تینسبت به مسئول تیریمد

نه از هوش مندا  ة)اس تفاد  یو ابع اد گون اگون اقتص اد    است کرده دتأکی هاشرکت و هاسازمان

و  تیریم د ی  )احترا  به زن دگ  یطمحیستیبه مرد ( و ز ا )احتر ی(، اجتماعیمنابع اقتصاد

میچلس ن و  گون ه ک ه    . هم ان کن د یآن مطرح م   ی( را برایعیهوشمندانه از منابع طب ةاستفاد

در نظ ر   داری  پا ةرا با ارجاع به مفه و  توس ع   یاجتماع یرپذیتیمسئول ای( ن2008) 3ریکمن

 تیانتااش و مسئول یرفاه، آزاد عدالت،چون  یماتلف اجتماع هایکه شامل حوزه رندیگ یم

 (. 41، ص. 2012 ، 4هنریکسن-آگوستینین، ابرومایتین و مینکو است ) یندهآ هاینسل یبرا

 ه ای تیرا شامل مسئول یاجتماع هایتیسئولم در پژوهش خود ای( ن1379) نژادیسبحان

 ،یاقتص اد  ه ای تیمس ئول  ،یاس  یس ه ای تیمس ئول  ،یرهنگف هایتیمسئول ،یاجتماع-ینید

( ابع اد  1388) زادهیفتح   .کن د یم   انی  ب یطمحیستیز هایتیو مسئول یمدن هایتیمسئول

 یریپ ذ تیمس ئول  یرا ب را  یو جس مان  یاخالق   ،یاس  یس ،یو فرهنگ یاجتماع ،ینید ،یعلم

 ،یفرهنگ   ،ایجامعه ،یتصاد( ابعاد اق1391) نیو خوشب یطالب در نظر گرفته است. یاجتماع

 پ ور یبح ر  .لح اظ ک رده اس ت    یاجتم اع  یریپذتیمسئول یرا برا یطمحیستیو ز یاسیس

و  یاقتصاد ،یاسیس ،یفرهنگ ،ای( پنج بعد جامعه1391) نیو خوشب یمةابه طالب ای( ن1392)

 و کا واه یقائ ل ش دند. ن   یاجتماع یرپذیتیمسئولبارة را در پژوهش خود در یطمحیستیز

                                                      
1. Sperotto Flores, Nardi, Gavronski & Haag 

2. Blackburn, B.  

3. Miechelsen & Rieckmann 

4. Augustiniene, Abromaitiene & Minkute-Henrickson    
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و  یفرهنگ   ،یاس  یس ،یاقتص اد  ،یخود ابع اد اجتم اع   قیدر تحق ای( ن1393) فردیجهانةاه

 .اند هدرنظر گرفت یاجتماع یریپذتیمسئول یرا برا یطمحیستیز

 .  چارچوب نظری تحقیق2. 2

پذیری اجتماعی و با توجه به تع اریف و  با توجه به محدودیت نظری در حوزة مسئولیت

ه ای  رسد ابع اد و مؤلف ه  پذیری اجتماعی، به نظر می شده برای مسئولیت انها و ابعاد بیمؤلفه

ها در بیةتر پژوهش تقریباًفرهنگی -محیطی، سیاسی و دینیمدنی، اجتماعی، اقتصادی، زبست

دهندة بنابراین در این پژوهش نیا این  شوند و تعاریف این مفهو  را نیا پوشش می مطرح می

 ند.ها در نظر گرفته شدمؤلفه

 روش تحقیق.3

موج ود   ا یمرور ادب طورکه گفته شد، ابتدا با این پژوهش با روش دلفی انجا  شد. همان

ه ای  های رویکرد تح ول مثب ت ج وانی، مؤلف ه    پذیری اجتماعی و برنامهة مسئولیتدر حوز

ب رای   پذیری اجتماعی شناسایی شدند. سپس با روش دلفی و با طراحی پرسة نامه مسئولیت

ه ا ب ه اجم اع    ه ا اق دا  ش د و ای ن مؤلف ه     ی دیدگاه متاصصان دربارة ای ن مؤلف ه  گردآور

-محق ق شناسان رسید. در دو مرحلة روش دلفی پرسة نامة  شناسی و جامعهمتاصصان روان

 طیدر   طالعاا دآوریگر منظ ور   به مندرساختاساخته به کار گرفته شد. روش دلفی روشی 

هدف ایلی روش دلفی دس تیابی ب ه قاب ل     ست.ا هیورگ عجماا نهایتو در لیامتو یندهارا

 متمرکا یهاپرسةنامهاز  یسر ی  سطهاو هب نخبرگا ا نظراز  هیوگر عجماات  رین اطمین  ان

ة حبیب ی،  175، ص. 1387است )احمدی، نصیریانی و اب اذری،   هشد لکنتر ردخوزبا با اههمر

بازپاس خ طراح ی ش د ت ا      ی ور   (. پرسة نامة اول ب ه  8، ص. 2014سرافرازی و ایادی ار،  

پذیری اجتم اعی و  های مسئولیتیور  تةریحی دربارة مؤلفه متاصصان نظرا  خود را به

های آن بیان کنند. سپس در مرحلة بعدی بعد از گ ردآوری نظ را  در مرحل ة اول،    زیرمؤلفه

-هه ا و زیرمؤلف   ای با طیف لیکر  برای بررسی میاان موافقت متاصصان با مؤلفهپرسةنامه
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-اعضای شرکت میان نظر اتفاق میاان تعیین پذیری اجتماعی طراحی شد. برایهای مسئولیت

مقیاسی  کندال هماهنگی شد. ضریب استفاده هماهنگی کندال ضریب از دلفی روش در کننده

ف رد   ی ا  ش ی   Nب ه   مرب وا  رتب ة -دسته میان چندین موافقت و هماهنگی درجة تعیین برای

 اجم اعی  درج ة  دهندةکه نةان گیردمی قرار ی  تا یفر دامنة در کندال توافق ضریب است.

(. پ س  12، ص. 1395کیا و مالنظری، دست آمده است )اسماعیلی  گروه به طریق از که است

پذیری اجتماعی، به تدوین محتوای برنامة آموزشی مبتنی های مسئولیتاز اجماع دربارة مؤلفه

ح وزة  برنام ه از نظ ر متاصص ان     ییروا برایسپس . پذیری اجتماعی اقدا  شدبر مسئولیت

ش اخص   برنام ه ب ا اس تفاده از روش    ییمحت وا  ییروا نییبه تعشناسی شناسی و جامعهروان

 .شد( اقدا  CVR)یی محتوا یینسبت روا

ش ناس( و  جامع ه  4ش ناس و   روان ۶نفر ) 10شناسان، شناسان و جامعه حجم نمونة روان

داند )حبیب ی و  خبره را کافی می 10تا  5( بین 1997بود. کلیتون )گیری هدفمند روش نمونه

شناس انی  شناس ان و جامع ه   گی ری، روان (. مالک ورودی برای نمونه8، ص. 2014همکاران، 

-های مرتبط با این دوره فعالیت بالینی و پژوهة ی م ی  بودند که در حوزة نوجوانی و آسیب

نما و مةاور رساله به پژوهة گر معرف ی ش دند و    کردند. این متاصصان از طریق اساتید راه

 ها از طریق ایمیل ارسال شد. های دو مرحله برای آنپرسةنامه

 های تحقیقیافته.4

نفر  بودن د   10آمده است. متاصصان  1شناختی متاصصان در جدول اطالعا  جمعیت

متاصصان )سه نفر  نفر از این 5شناس بودند.  نفر دیگر جامعه 4شناس و ها روان نفر آن ۶که 

وق ت  یور  پاره علمی دانةگاه بودند یا به شناسان( هیئتشناسان و دو نفر از جامعهاز روان

نفر دیگر در مراکا پژوهة ی چ ون جه اد دانة گاهی و      5کردند، اما در دانةگاه تدریس می

 مراکا درمانی مانند دانةگاه علو  پاشکی تهران مةغول به کار بودند. 
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 شناختی متخصصان طالعات جمعیتا -1جدول 

 میانگین باالترین ترینپایین 

 57/3 00/8 00/1 سابقة تدریس )به سال(

 50/11 00/18 00/8 )به سال(سابقة فعالیت بالینی 

 00/۶ 00/10 00/1 )به سال(سابقة فعالیت پژوهةی 

 

 یة ینة پ و ادبی ا   بررس ی  ب ا  پ ذیری اجتم اعی،  های مسئولیتکردن مؤلفه برای مةاص

پ ذیری اجتم اعی اق دا  ش د. ش ش مؤلف ة       های مس ئولیت موجود به شناسایی ابعاد یا مؤلفه

-فرهنگی، مسئولیت-پذیری دینیپذیری اجتماعی، مسئولیتپذیری مدنی، مسئولیتمسئولیت

پذیری اقتصادی ب ه دس ت آم د و    پذیری سیاسی و مسئولیتمحیطی، مسئولیتپذیری زیست

 هایی نیا شناسایی شد. ها زیرمؤلفهفهبرای هری  از این مؤل

-ها و زیرمؤلف ه در گا  بعدی با طراحی پرسةنامة بازپاسخ، متاصصان دربارة این مؤلفه 

 دانش، تجارش یور  تةریحی نوشتند. این متاصصان براساس ها نظرا  خود را به های آن

نامه شناس ایی ش دند.   ها و عنایر برنظرا  خود را مطرح کردند تا مؤلفه های خود مةاهده و

های ی  مؤلف ه و همچن ین   پوشانی بعضی زیرمؤلفه در این گا  متاصصان مواردی چون هم

فرهنگی ب ه  -ها از دینیهای دو مؤلفة جداگانه، تغییر عنوان یکی از مؤلفههمپوشانی زیرمؤلفه

ف ة نامناس ب   عنوان زیرمؤل ای بهجایی زیرمؤلفه ها، جابهفرهنگی، جداکردن برخی از زیرمؤلفه

ه ای دیگ ر را مط رح کردن د.     برای ی  مؤلفه و مناسب برای مؤلفة دیگر و ارائ ة زیرمؤلف ه  

 پذیری اجتماعی پیةنهاد ندادند. متاصصان مؤلفة دیگری برای مسئولیت

ای )لیکرتی( برای اجماع متاصصان دربارة این سپس در دور بعدی، پرسةنامة چندگاینه

دربارة مؤلف ة فرهنگ ی،   « نظری ندار »غیر از ی  مورد پاسخ  . شد ها ارسال ها برای آنمؤلفه

را انتا اش ک رده   « ک امالً م وافقم  »یا گاینة « موافقم»ها متاصصان یا گاینة دربارة بقیة مؤلفه

 بودند.
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برای بررسی میاان توافق و هماهنگی نظرا  متاصصان ضریب هماهنگی کن دال گرفت ه   

 ک ه  اس ت  آن ها بیانگراست. یافته شده ارائه 2 جدول در اجماع متاصصان میاان شد. نتایج

هم اهنگی   ضریب برای معناداری سط  است و 22/0ها  برای همة مؤلفه کندال ضریب مقدار

 است. خبرگان بین معنادار توافق معنای وجود به که است 05/0نیا  کندال

 
 دالمیزان اجماع نظر متخصصان با استفاده از ضریب هماهنگی كن -2جدول 

 تعداد (Wضریب هماهنگی كندال ) آمارة خی دو درجة آزادی سطح معناداری

05/0 5 04/11 22/0 10 

 

 ارائه شده است. 3های مورد توافق متاصصان در جدول ها و زیرمؤلفهمؤلفه

ها محتوای جلس ا   ها و زیرمؤلفهپس از اجماع متاصصان، در گا  بعد با توجه به مؤلفه

های تحول های برنامهای تنظیم شد. در این باش، مةاصهدقیقه 90لسة آموزشی برای ده ج

کردن جوّی از امی د، مراقب ت، امنی ت،     مثبت جوانی در محتوای برنامه لحاظ شدة مانند فراهم

-و قبول مسئولیت همراه با فعالیت  تناسب فرهنگی و احترا  به توانایی نوجوان برای انتااش

خالیة جلسا  را نة ان   4های جدید. جدول واجهه با چالشهایی برای مةارکت فعال و م

 دهد.می

نف ر متاص ص    برنامة آموزشی در اختی ار ده  منظور اعتباریابی محتوایی، بعد به مرحلة در

کنن د،  های اجتماعی فعالی ت م ی  شناسی که در حوزة نوجوانی و آسیبناسی و جامعهش روان

برنام ة آموزش ی ای الح ش ود.      محت وای  ها آن های و مةاهده تجارش قرار گرفت تا براساس

شاخص نسبت محتوایی
1
به دست آمد و با مقایسة این شاخص با  92/0برای برنامة آموزشی  

 ۶2/0مقدار قابل قبول براساس روش الوشه )که حداقل می اان ب رای ای ن تع داد متاص ص      

                                                      
1. Content Validity Ratio 
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ی محتوایی را ب رای  میاان روای 5است(، میاان روایی برنامه بیةتر و قابل قبول است. جدول 

 دهد.هر جلسه برنامة آموزشی نةان می
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 ( براساس نظر متخصصانCVRشاخص نسبت روایی محتوایی ) -5جدول 

 میزان شاخص روایی محتوایی برای جلسه اندرا انتخاب كرده« ضروری»تعداد متخصصانی كه گزینة  جلسات

1 9 8/0 

2 10 1 

3 10 1 

4 9 8/0 

5 10 1 

۶ 9 8/0 

7 10 1 

8 10 1 

9 10 1 

10 9 8/0 

 92/0 میاان شاخص نسبت روایی محتوایی کل
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 گیری و پیشنهادهانتیجه.5

پ ذیری  پذیری م دنی، مس ئولیت  های این پژوهش نةان داد که شش مؤلفة مسئولیتیافته

پذیری سیاس ی  محیطی، مسئولیتپذیری زیست پذیری فرهنگی، مسئولیتاجتماعی، مسئولیت

یةان م ورد تواف ق متاصص ان ق رار گرفت ه      هاپذیری اقتصادی همراه با زیرمؤلفهمسئولیت و

 ض ریب  برای معناداری سط  و 22/0ها برای همة مؤلفه کندال ضریب است. همچنین مقدار

 است. متاصصان بین معنادار توافق معنای وجود به که بود 05/0نیا  هماهنگی کندال

-ها از ادبیا  حوزة مسئولیتها و زیرمؤلفهی شناسایی مؤلفهازآنجاکه در این پژوهش برا

پذیری اجتماعی و تحول مثبت جوانی بهره گرفته شده است، این یافته در راستای برخ ی از  

پ ذیری   مطالعا  پیةین در این حوزه است. برخی از مطالعا  پیةین که در حوزة مس ئولیت 

ت ری را مط رح کردن د ک ه متناس ب ب ا       تفاو های مها بودند، ابعاد و مؤلفهاجتماعی شرکت

( در 1991هاستة برای مث ال، ک ارول )  ها و سازمانپذیری اجتماعی شرکتتعریف مسئولیت

پ ذیری اجتم اعی را   ها، مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتدیدگاه خود با عنوان هر  مسئولیت

مسئولیت بةردوستانه  در چهار بعد مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانونی، مسئولیت اخالقی و

گان ه، اه داف اجتم اعی،    ( نیا با طرح مفه و  ای ول س ه   1997شرح داده است. الکینگتون )

ها در نظ ر گرفت ه اس ت    پذیری اجتماعی شرکت محیطی را برای مسئولیتدی و زیستاقتصا

-( نیا دربارة مسئولیت اجتماعی سازمان200۶(. بلکبرن )2017)اسپروتو فلورس و همکاران، 

ها، ابعاد گوناگون اقتصادی )استفادة هوش مندانه از من ابع اقتص ادی(، اجتم اعی     و شرکت ها

محیطی )احترا  به زندگی  مدیریت و استفادة هوشمندانه از من ابع  )احترا  به مرد ( و زیست

 طبیعی( را مطرح کرده است. 

دنی، حیا  نیا مةارکت در جامعة م« شهروندی فعال»از منظر مفهو  شهروندی و مفهو  

ه ای فرهنگ ی،   اجتماعی و حیا  سیاس ی تکلی ف ه ر ش هروند اس ت و طیف ی از فعالی ت       

-المللی را در برمیای، ملی و بینمحیطی در سطوح محلی، منطقهاجتماعی، سیاسی و زیست

(. براس اس تع اریف ماتلف ی نی ا ک ه از      3، ص. 1397آقایی، زاه دی و ش یانی،   گیرد )امین
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-پذیری اجتماعی تم ا  ح وزه  رسد مسئولیتعی شده است، به نظر میپذیری اجتمامسئولیت

( با اشاره به مطالعا  2010لی  )-روست. وری روبه ها گیرد که جامعه با آنهایی را در برمی

داند که با نگرانی برای جامعه هایی میپذیری اجتماعی را ارزشهای مسئولیتماتلف ارزش

مح  ور، ب  رای دیگ  ران و جامع  ه ب  ا خ  دما  اجتم  اع ن  د و ای  ن نگران  یا و دیگ  ران هم  راه

دادن و  زیست، رأی نگر، رفتارهای به نفع محیطهای جامعهشدن، عضویت در سازمان داوطلب

رس د مس ائل م دنی، اجتم اعی، فرهنگ ی،      فعالیت سیاسی همراه استة بنابراین به نظ ر م ی  

خوبی پوشش  اجتماعی را بهپذیری محیطی، اقتصادی و سیاسی بتوانند مفهو  مسئولیتزیست

 دهند. 

ان د و ب رای هری       ه ا را معرف ی ک رده   شده در ایران همین ابعاد و مؤلفه مطالعا  انجا 

ن ژاد  . س بحانی کن د  های این مفهو  را نیا مة اص م ی  اند که زیرمؤلفهتعاریفی را ارائه کرده

ه ای  مس ئولیت اجتم اعی،  -ه ای دین ی  های اجتماعی را ش امل مس ئولیت  ( مسئولیت1379)

های های مدنی و مسئولیتهای اقتصادی، مسئولیتهای سیاسی، مسئولیتفرهنگی، مسئولیت

ه ای اجتم اعی را ش امل ابع اد علم ی، دین ی،       ( مس ئولیت 1388زاده )محیطی، فتح ی زیست

پ ور  ( و بح ری 1391اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، اخالقی و جسمانی، ط البی و خوش بین )  

ای، فرهنگ ی، سیاس ی و   های اجتم اعی را ش امل ابع اد اقتص ادی، جامع ه     ( مسئولیت1392)

های اجتماعی را شامل ابع اد  ( نیا مسئولیت1393فرد )محیطی و نیکاواه و جهانةاهیزیست

پ ذیری اجتم اعی   محیط ی را ب رای مس ئولیت    اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست

 اند. درنظر گرفته

اد که میاان شاخص نسبت روایی محتوایی برای برنامة آموزشی های پژوهش نةان دیافته

به دست آمد. با مقایسة این شاخص با مقدار قاب ل قب ول براس اس روش الوش ه )ک ه       92/0

است(، میاان روایی برنامه بیةتر و قاب ل قب ول    ۶2/0حداقل میاان برای این تعداد متاصص 

ها و ثبت جوانی که بر ارتقای توانمندیاست. برنامة آموزشی حاضر براساس رویکرد تحول م

های مثبت نوجوانان تأکید دارد، تدوین شده است و برای تدوین محتوای جلسا  نیا ویژگی
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-از متون ماتلفی بهره گرفته شده استة برای مثال، برای تدوین محت وای جلس ة مس ئولیت   

جلد کت اش   9)های آموزشی سازمان حفاظت از محیط زیست محیطی از کتاشپذیری زیست

 محیطی( استفاده شد.  های زیستمجموعة دانستنی

ه ای مح یط مثب ت ب رای ارتق ای تح ول       همچنین در تدوین برنامه ت الش ش د ویژگ ی   

ها شامل امنی ت روان ی جس مانی، س اختار مناس ب و      نوجوانان فراهم شود. برخی از ویژگی

ب ردن از رواب ط    ذ ه ایی را ب رای ل    هنجارهای مثبت اجتماعی استة محیط ی ک ه فری ت   

ها و احساس توانمن دی ناش ی از تجرب ة    کننده، احساس تعلق داشتن، ساختن مهار حمایت

کن د.   ( فراهم می۶2۶، ص. 2015، 1کارآمدی و حس مهم بودن )لرنر، لرنر، باورز و گلدهوف

ه ای خ اص   فعالی ت گی ری کردن د ک ه    ش( نتیجه 2003الف،  2003گان )-روث و بروکس
ه ا را از س ایر    های تحول ج وانی هس تند ک ه آن   سه جنبة معرف برنامه اهداف برنامه، جو و

های تحول ج وانی ب ا ج وی از امی د، مراقب ت،      . برنامهکند ها برای نوجوانان متمایا میبرنامه

ک ردن و قب ول مس ئولیت     امنیت، تناسب فرهنگی و احترا  به توانایی نوجوان ب رای انتا اش  

هایی را برای مةارکت فعال و مواجه ه  های برنامه فریتفعالیتعالوه  شوند. به مةاص می

 کنند.های جدید فراهم میبا چالش

( چهار عنصر اساسی مداخال  موف ق نوج وانی را شناس ایی    2003طور مةابهی بلو  ) به

هایی هستند که رواب ط محک م    ها و مکان. مداخال  موفق آنها، فعالیتکرد  مرد ، مةارکت

کنند )مرد (، مةارکت فعال نوجوان در برگةت ب ه خ انواده،   ان را ایجاد مینوجو-بارگسال

ه ایی س ازنده و تفریح ی ب رای     ش وند )مة ارکت(، فری ت   مدرسه و اجتماع را شامل م ی 

کنند و ی  محیط ایمن رها از مواد مادر و خةونت با نظار  ها( ارائه مینوجوانان )فعالیت

 (.۶2۶، ص. 2015رنر و همکاران، )مکان( )ل کنند بارگسال فراهم می

، دن  کنم ی  ف راهم  اجتم اعی  پ ذیری مسئولیت تمرین برای غنی هایفریت هایی کهبافت

-و مکانیا  شوند   ی میاجتماع خدما  و مدرسه و فعالیت هایمحیط دوستی، ارتباطا  شامل

                                                      
1. Lerner, Lerner, Bowers & Geldhof 
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االن، ه ا، همس   ه ای خ انواده  پ ذیری اجتم اعی در باف ت   های معمول برای ارتقای مسئولیت

ه ای  ک ردن پی ا    گرایانه، ما ابره مدارس و اجتماعا  شامل الگوبرداری از رفتارهای اجتماع

هایی برای تمرین رفتاره ای ب ه لح اظ اجتم اعی      کردن فریت کردن ارزش و فراهم اجتماعی

(ة به همین خاطر در راس تای ایج اد   18، ص. 2011لی  و سیورتسن، -مسئوالنه است )وری

خ دما  اجتم اعی، در برنام ة     دادن گرایان ه و انج ا   تمرین رفتار اجتم اع هایی برای فریت

محور نیا گنجان ده ش د. در ابت دا    پذیری اجتماعی فعالیت خدمتآموزشی مبتنی بر مسئولیت

محور تعریف شده بود، اما با توجه به محدودیت های خدمتبیةتر جلسا  بر مبنای فعالیت

-ه محدود شدند. ارسطو در اخالق نیکوماخوس بیان م ی ها به ی  جلساجرایی، این فعالیت

ط ور مة ابه م ا ب ا      ش وند. ب ه  مرد  با ساختن سازنده و با نواختن ساز نوازن ده م ی  »کند که 

کاره ای   دادن رو و با انجا کارهای معتدل، میانه دادن اعمال عادالنه، عادل، با انجا  دادن انجا 

دهن د  (. مطالعا  نة ان م ی  39۶، ص. 2009، 1دو)اوچا و ازکویر« شویمشجاعانه شجاع می

نگ ر و  ه ای خ دما  اجتم اع   مةارکت نوجوانان در حل مسائل اجتماعی جامعه و در پروژه

، ص. 2011پذیری اجتماعی آنان را دارد )آرمس ترانگ،   مدنی پتانسیل ارتقای رشد مسئولیت

های تح ول  از برنامهمحور، ی  باش ثابت (. جا  فعالیت خدمت5، ص. 2012، 2، ماکوی3

مح ور  بر مبن ای فعالی ت خ دمت   « معین اولیة نوجوان»مثبت جوانی استة برای مثال، برنامة 

ت ر را  س ن توانند کودک ان ک م  آموزان میتعریف شده است. در مدل رسمی این برنامه، دانش

آموزان در ی  س مینار هفتگ ی ک ه    آموزش دهند یا در ی  مرکا ارشد داوطلب شوند. دانش

کنند و ی  مجلة هفتگی شان است شرکت میهای هفتة گذشتة بازتاش و بحثی دربارة فعالیت

-کنند. در مدل غیررس می آن، دان ش  محورشان است تهیه میکنندة کار خدمترا که توییف

-محور خود را از فهرستی که توسط مدرسه تهیه شده است انتااش میآموزان پروژة خدمت

آموزان کم  کنن د )س ویتار و   های دانششوند که به تسهیل فعالیتکنند. والدین تةویق می

                                                      
1. Ochs & Izquierdo 
2. Macovei  
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جا  خدمت اجتماعی بر تعامال  ب ا س المندان   « در همة سنین»(. در برنامة 1995همکاران، 

ه ای س المندان   رود دو هفته ی  بار از خان ه آموزان انتظار میشکننده متمرکا است. از دانش

کنن د )لوس یتو و   نان آن ب رای ی   س اعت مالق ا  م ی     ها با س اک  بازدید کنندة جایی که آن

-منظور فعالیت خدمت ساعت به 250نیا « های کوانتومیفریت»(. در برنامة 199۶همکاران، 

 (.2010محور تعریف شده است )تاگار  و التیمور، 

دهد که مةارکت در ارائة این خدما  در محور نةان میمطالعة خدما  اجتماع 44مرور 

نف س، اف اایش رفتاره ای     نف س و اعتمادب ه   ه افاایش کارآم دی و قابلی ت، ع ا    نوجوانی ب

گرایانه، کاهش رفتارهای انحرافی در مدرسه، ولگردی و مةکال  انضباطی، اف اایش  اجتماع

احساس و استدالل اخالقی، برانگیاتن احساسا  قوی اخالقی همچون همدلی در نوجوانان 

 یرگ ذار یمطالع ا  ماتل ف تأث  (. همچن ین  85، ص. 199۶، 1)یت ا و ی انیس   ش ود  منجر می

. ان د را نة ان داده  و مص رف م واد   پرخط ر  ینوجوانان بر رفتارها یاجتماع یرپذیتیمسئول

 ،مؤثر بر کاهش مصرف مواد در خ ود نوج وان اس ت    یتنها عامل نه یاجتماع یرپذیتیمسئول

م واد توس ط دوستانة ان     ی ة و بق گاریدر مصرف الکل، س نیسن ةنوجوانان هم نیبلکه همچن

(. 444، ص. 2007همیلتون و فالناگ ان،  رند )یبگ دهیآن را ناد نکهیا یبه جا کنندةیمداخله م

تنه ا ب ا    ن ه  یاجتماع یرپذیتیکه مسئول دهدینةان م ای( ن2014) و همکاران نیمارت ةمطالع

 نیهمچن  . س ت مرتبط ا یطور منف به این HIV منجربه پرخطر یبلکه با رفتارها ،مصرف مواد

 نیخةونت و خة ونت پنه ان در ب     ةرا دارد که مسئل نسیلپتا نیا یاعاجتم یرپذیتیمسئول

لی    -(. وری178، ص. 2012، 2)کنگسوان، ساتارانگسی، پرن ل و ل ین  نوجوانان را حل کند 

خصوص وقتی آش کارا براس اس    پذیری اجتماعی به کند که اخالق مسئولیت( بیان می2010)

کن د ک ه از مص رف م واد     عمومی شکل گرفته باشد، نوجوان ان را ترغی ب م ی   مرد  و منافع 

ک ردن از   مد  شاصی ای ن رفتاره ا و همچن ین مراقب ت    منظور اجتناش از عواقب طوالنی به

                                                      
1. Yates & Youniss 

2. Kongsuwan,  Suttharungsee, Purnell & Lynn 
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کن د  سالمتی و بهایستی دیگران خودداری کنند. وی با اشاره به مطالعا  ماتلف مطرح م ی 

کنن د،  یور  س ب  م واد مص رف م ی     کنند یا بهکه در قیاس با کسانی که مواد مصرف نمی

دانن د،  تر به احتمال بیةتر مصرف مواد را موضوعی شاصی میهای مواد سنگینکنندهمصرف

-لی ، مس ئولیت -نه موضوعی که به جامعه و بهایستی دیگران مربوا است. از دیدگاه وری

کندة برای مث ال،  فوذ میهای زندگی نوجوان نگیری در بیةتر جنبهپذیری اجتماعی به تصمیم

پذیری اجتماعی طیف های مسئولیتند. ارزشا به رفتارهایی که در حوزة مصرف مواد مربوا

وسیعی از اعمال به لحاظ اجتماعی مسئوالنه در نوجوانی شامل رفتاره ای ارتق ای س المتی،    

در اجتم اع   ش دن  در قبال همساالن و رفتارهای مدنی مانند داوطلب گرایانهرفتارهای اجتماع

 کنند. بینی میمحلی را پیش

ه ای اجرای ی   ازآنجاکه این پژوهش در قالب رسالة دکتری انجا  شده اس ت، مح دودیت  

محور تعریف شوندة بنابراین با های خدمتمانع از آن شد که بیةتر جلسا  بر مبنای فعالیت

تح ول مثب ت ج وانی    های محور از اجاای مهم برنامههای خدمتتوجه به اینکه جا  فعالیت

ه ای  ت ری فعالی ت  یور  گس ترده  های آینده بهشود در برنامه، پیةنهاد میشود محسوش می

 محور گنجانده شوند.خدمت

مرحله بعدی این پژوهش تعیین اثرباةی برنامه آموزشی در نوجوانان در مع رض خط ر   

-ه ای روان پ ژوهش »ای در شماره زمس تان مجل ه   بوده که انجا  شده و گاارش آن در مقاله

تعی ین اثرباة ی برنام ه    »دانةگاه فردوس ی مة هد تح ت عن وان     « شناسی بالینی و مةاوره

آموزشی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی بر گرایش ب ه رفتاره ای پرخط ر نوجوان ان در     

 منتةر شده است.« معرض خطر

 نوشت و یادداشتپی.6

در گروه روانةناس ی ب الینی دانة گاه     این پژوهش برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول

مدرس ان فلس فه،    ،یو نرگس فه ر  یمراد هیعالمه طباطبائی است. بدینوسیله از خانم ها مار
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-آنان بهره یاز همفکر یبرنامه آموزش یمحتوا هیکودکان که در ته یو تفکر برا یورزةهیاند

 .میو امتنان را دار پاسکمال س میمند شد
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