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پذیري اجتماعی و  مسئوليت: پذیر فردا پذیر امروز، عالمان مسئوليت دانشجویان مسئوليت

 هویت در دانشجویان

 

  آناهيتا مهرپور ،  چاري مسعود حسين،  بهرام جوكار

 
هايي چند اسدت كده در    فضيلتهاي مهم در كيفيت سرماية اجتماعي، برخورداري اعضاي جامعه از  امروزه، يكي از شاخص

شدرط رشدد خوداسدتقاللي و     پذيري اجتمداعي، پديش   مسئوليت. اي دارد پذيري اجتماعي اهميت ويژه اين ميان، مسئوليت

بدر مبنداي آثدار    . عنوان موجدودي اجتمداعي اسدت    بسترساز حركت در راستاي تحقق خويشتن و جوهرة وجودي انسان به

هدا فدراهم    جانبة جوامع و شكوفايي هويدت اجتمداعي ملدت    ه زمينة استقالل همهپذيري اجتماعي است ك فردي مسئوليت

سان و بر اسداس   بدين. هاي فردي، اجتماعي و فرهنگي انكارناپذير است پذيري اجتماعي با ويژگي ارتباط مسئوليت. آيد مي

اتي، هنجداري و گسديخته  هاي هويدت اطالعد   كه از سبك -هاي هويت  توان دريافت سبك هاي گوناگون هويتي، مي نظريه

پدژوهش حاضدر رابطدة نظدري     . پذيري جوانان در عرصة اجتمداعي اسدت   از عوامل مهم مسئوليت -اجتنابي متشكل است 

هاي اين پژوهش، يدادآور ايدن نكتده اسدت كده پدرورش        يافته. پذيري اجتماعي را به بوتة كنكاش سپرد هويت و مسئوليت

پدذيري اجتمداعي، در گدرو رشدد هدويتي و توجده بده دوران         ي اخالقي مسئوليتها مند از صالحيت آموختگاني بهره دانش

بده عندوان ضدمير و ذهدن آگداه هدر       )پذيري عالمان  در ضمن، نگاهي تحليلي به عرصة مسئوليت. گيري هويت است شكل

خود هسدتند؛  دهد كه دانشوران فرداي جوامع، اينك در مراكز آموزش عالي، سرگرم تمرين رسالت آتي  نشان مي( اجتماع

ناپذيري عالمان چگونه گريبان جامعده را خواهدد    آور شود كه پيامدهاي مسئوليت تواند ياد بر همين اساس، اين تحقيق مي

كه بدا كندار كشديدن     گيرد؛ نخست آن مسئوليتي عالمان در اجتماع، از دو منظر جامعه را زير تأثير مي هاي بي پيامد. گرفت

سازي اجتماعي، جايگاه رفيع علم و عالم در نظر عوام تنزل يافته و نقش راهبدردي   تصميم گيري و عالمان از عرصة تصميم

مندي از خدرد خردمنددان را از دسدت خواهدد      در ديگر سوي، جامعه فرصت بهره. خواهد شد( اگر نه زايل)دانايان متزلزل 

پدذيري در   رست جواندان در امدر مسدئوليت   بر همين اساس، بايد از فرصت تحصيل در دانشگاه، كه به عنوان بستر مما. داد

اندداز آينددة خدود،     شود، به عنوان مسير تربيت هويتي دانشجويان نيدز اسدتفاده شدود تدا جامعده در چشدم       نظر گرفته مي

 .پذير را شاهد باشد دانشوراني فعال و مسئوليت

 

 هاي هويت، دانشجويان پذيري اجتماعي، سبك مسئوليت :هاي كليديواژه
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