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تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخالقی و سرمایهي اجتماعی با میزان
مسؤولیّتپذیري دانشجویان دانشگاه
حمید رحیمی  ،آسیه محمدیان
چکیده
هدف تحقیق حاضر ،تحلیل روابط ساده و چندگانه میان هوش اخالقی و سرمایهي اجتماعی با میزان
مسؤولیّتپذیري دانشجویان دانشگاه است .نوع پژوهش از نظر هدف ،کاربردي و از نظر اجرا ،توصیفی
همبستگی است .جامعهي آماري پژوهش شامل همهي دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی
 9303-01مشتمل بر  2930نفر است که با استفاده از فرمول حجم نمونه 002 ،نفر به روش نمونهگیري
تصادفی طبقهاي بهدست آمده است .ابزار گردآوري اطّالعات در این تحقیق ،سه پرسشنامهي هوش
اخالقی در قالب  15گویه در سه مؤلّفه (راستگویی ،بخشش و دلسوزي) ،پرسشنامهي سرمایهي اجتماعی
در قالب  01سؤال در چهار مؤلّفه (مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،تعلّق اجتماعی و اعتماد اجتماعی)
و پرسشنامهي مسؤولیّتپذیري در قالب  10سؤال در پنج مؤلّفه (خودمدیریّتی ،امانتداري ،وظیفهشناسی،
سازمانیافتگی و پیشرفتگرایی) برحسب طیف پنج درجهاي لیکرت بوده است .روایی محتوایی هر سه
پرسشنامه مورد تأیید کارشناسان قرار گرفته و پایایی پرسشنامهها از طریق ضریب آلفاي کرونباخ براي
هوش اخالقی  ،5/23سرمایهي اجتماعی  5/22و مسؤولیّتپذیري  5/09برآورد شده است .تجزیه و تحلیل
دادهها نیز در سطح استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون و آزمون  )tبا استفاده از نرمافزار آماري
 spssانجام گرفته است .یافتهها نشان میدهد که میانگین هر یک از مؤلّفههاي هوش اخالقی ،سرمایهي
اجتماعی و مسؤولیّتپذیري از میانگین فرضی ( )3بیشتر است و بین هر یک از مؤلّفههاي هوش اخالقی و
سرمایهي اجتماعی با مسؤولیّتپذیري رابطهي مثبت و معنادار وجود دارد.
واژههای كلیدی :هوش اخالقی ،سرمایهي اجتماعی ،مسؤولیّتپذیري ،دانشگاه ،دانشجو.

 9استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان
 0دانشجوي کارشناسی ارشد برنامهریزي درسی دانشگاه کاشان
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مقدّمه
نظامهاي آموزشی در سطوح و مقاطع تحصیلی مختلف ،اهداف و کارکردهاي متفاوتی را مورد
توجّه و تأکید قرار میدهند .یکی از این کارکردها که بیانگر تالش و برنامهریزي نهادهاي آموزشی
براي تربیت اجتماعی و شهروندي فراگیران خود است ،اقدام در مسیر ایجاد و آموزش رشد
مسؤولیّتپذیري در میان مخاطبان و مشتریان خود است .بیتردید انسان بهعنوان موجودي ذاتاً
اجتماعی و برخوردار از سرشت مدنی ،به تنهایی قادر به رفع نیازهاي خود نیست و مجبور است
که براي انجام امور مختلف خویش به دیگران پناه آورد (ستوده .)9321 ،از این رو ،ضرورت دارد
که الزامات و مقتضیّات تعامل با دیگران را به درستی بشناسد و آنها را عمالً در روابط و مناسبات
اجتماعی خود بهکار گیرد (جمالی.)22 :9321 ،
دانشگاه از مهمترین مجموعههاي انسانی در هر جامعه بهشمار میآید .هرچند مهمترین
وظیفهي آموزش عالی ،آموزش دانش و مهارت در سطح پیشرفته و حرفهاي است ،امّا عالوه بر
وظیفهي انتقال دانش و مهارت ،وظایف دیگري که داراي ارزش اجتماعی هستند نیز جزء وظایف
دانشگاه ذکر شده است .انتقال و ترویج ارزشهاي اخالقی و فرهنگی ،شکوفا کردن تواناییهاي
فردي و اجتماعی و کمک به رشد شخصیّتی ،عاطفی ،رفتاري و فکري را میتوان از دیگر وظایف
مهمّ دانشگاهها دانست .بهطور کلّی ،دانشجویان مراحل جامعهپذیري و ورود به جامعه را از طریق
تجربیّات خود در نظامهاي رسمی و غیررسمی آموزشی و اجتماعی دانشگاه کسب میکنند
(حسامی .)1 :0559 ،به همین دلیل در بسیاري مواقع ،انتظارات جامعه از نظام آموزشی بیش از آن
که به توسعهي حرفهاي افراد مرتبط باشد ،به توسعهي اخالقی ،رشد سرمایهي اجتماعی و در نتیجه
مسؤولیّتپذیري آنها ارتباط دارد.
اخیراً اصطالح جدیدي با عنوان «هوش اخالقی »9از سوي بوربا )0550( 0در روانشناسی وارد
شده است .وي هوش اخالقی را «ظرفیّت و توانایی درک درست از خالف ،داشتن اعتقادات
اخالقی قوي و عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف میکند» (بوربا:0550 ،
 .)03هوش اخالقی به معنی توجّه به زندگی انسان و طبیعت ،رفاه اقتصادي و اجتماعی ،ارتباطات
آزاد و صادقانه و حقوق شهروندي است .هوش اخالقی به این حقیقت اشاره دارد که ما به صورت
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قابلیّتها ،رشد و پرورش هوش اخالقی ،توسعهي سرمایهي اجتماعی و مهارتهاي
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ذاتی ،اخالقی یا غیراخالقی متولّد نمیشویم ،بلکه یاد میگیریم که چگونه خوب باشیم .یادگیري
براي خوب بودن ،شامل ارتباطات ،بازخورد ،جامعهپذیري و آموزش است که هرگز پایانپذیر
نیست .آن چه که ما براي انجام کارهاي درست به آن نیاز داریم ،همان هوش اخالقی است که با
استفاده از آن به یادگیري عمل هوشمندانه و دستیابی به بهترین عمل خوب نزدیک میشویم؛ در
نسبت به پیامدهاي آن خوشبین هستیم .افراد با هوش اخالقی باال ،کار درست را انجام میدهند.
بنابراین ،هوش اخالقی عبارت است از توانایی ایجاد تمایز میان درست و غلط که براساس اصول
جهانشمول تعریف شده است .این نوع هوش ،در محیط جهانی مدرن کنونی میتواند به مثابه
نوعی جهتیاب براي اقدامات عمل کند .هوش اخالقی ،نه تنها چارچوبی قوي و قابل دفاع براي
فعّالیّت انسانها فراهم میآورد ،بلکه کاربردهاي فراوانی در دنیاي حقیقی دارد .در واقع ،این هوش
همهي انواع دیگر هوش انسان را در جهت انجام کارهاي ارزشمند هدایت میکند (بهشتیفر و
همکاران.)2-9 :0599 ،
افراد از نظر سطح هوش با هم متفاوتند .این تفاوت ،ناشی از ترکیب متغیّر فطري ،وراثت و
ویژگیهاي اکتسابی آنهاست (رحیمی .)19 :0599 ،اخالق نیز بهعنوان مجموعهاي از اصول که
اغلب بهعنوان منشوري براي هدایت بهکار میرود ،تعریف شده است .بسیاري از رفتارها و
اقدامهاي افراد متأثّر از ارزشهاي اخالقی است و ریشه در اخالق دارد .بنابراین ،عدم توجّه به
اخالق در سازمانها و ضعف در رعایت اصول اخالقی میتواند مشکالت زیادي ایجاد کند و
مشروعیّت و اقدامات سازمانها را زیر سؤال برد (آراسته و همکاران .)09 :9305 ،لینک و کیل
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( )0550هوش اخالقی را توانایی تشخیص درست از اشتباه میدانند که با اصول جهان سازگار
است .به نظر آنان ،چهار اصل هوش اخالقی زیر براي موفّقیّت مداوم شخص ضروري است:
 درستکاري :یعنی ایجاد هماهنگی میان آن چه که به آن باور داریم و آن چه که به آن عملمیکنیم .به عبارت دیگر ،انجام آن چه که میدانیم درست است و گفتن حرف راست در تمام
زمانها .کسی که هوش اخالقی باالیی دارد ،به شیوهاي که با اصول و عقایدش سازگار باشد ،عمل
میکند.
 مسؤولیّتپذیري :کسی که از هوش اخالقی باالیی برخوردار است ،مسؤولیّت اعمال خویش وپیامدهاي آن و همچنین اشتباهات و شکستهاي خود را میپذیرد.
Leninck & kiel
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هر بخش از زندگی به بهترین اطّالعات قابل دسترس میرسیم؛ خطرات را به حداقل میرسانیم و
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 دلسوزي :یعنی توجّه به دیگران که داراي تأثیر متقابل است .اگر نسبت به دیگران مهربان ودلسوز باشیم ،آنان نیز در زمان نیاز با ما همدردي میکنند و مهربان خواهند بود.
 بخشش :یعنی آگاهی از عیوب خود و تحمّل اشتباهات دیگران.همچنین سرمایهي اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در جامعهشناسی ،اقتصاد و
ارتباطات میان اعضاي یک شبکه بهعنوان منبع باارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتقاد
متقابل موجب تحقّق اهداف اعضا میشود .این سرمایه امروزه نقشی بسیار مهمتر از سرمایهي
فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا میکند .شبکههاي روابط جمعی و گروهی
انسجامبخش میان انسانها ،انسانها با سازمانها و سازمانها با سازمانها هستند و در احساس
مسؤولیت اجتماعی سازمانها در جوامع نقش بسیار مهمّی دارند .در حقیقت ،اصطالح سرمایه به
ثروت انباشته بهخصوص آن چه براي تولید ثروت بیشتر بهکار میرود ،اطالق میشود.
ریشهشناسی کلمهي «اجتماعی» در سرمایهي اجتماعی به ما کمک میکند تا معنی سرمایهي
اجتماعی و تفاوت آن با سایر انواع سرمایه را بهتر درک کنیم .کلمهي «اجتماعی» یکی از
گستردهترین و کلّیترین صفات زبان انگلیسی است که به پدیدههاي متنوّعی چون انرژي،
بیماريها ،بازاریابی و مانند آن اشاره میکند .اسمِ این صفت ،کلمهي جامعه است که از کلمهي
التین « »Sociusبه معناي «دوست یا رفیق» مشتق شده است .این ریشهیابی نشان میدهد که اساساً
کلمهي «اجتماعی» از پدیدهي دوستی ناشی شده و حاکی از دلبستگی شخصی ،همکاري،
یکپارچگی ،احترام متقابل و احساس منفعت مشترک است .در تعاریف سرمایهي اجتماعی و ابعاد
و مسائل پیرامون آن ،توافق و همگونی چندانی وجود ندارد .این زمینههاي نظري گسترده و کلّی را
میتوان بهعنوان ریشههاي نظري سرمایهي اجتماعی در نظر گرفت که هنوز هم هر یک از آنها
طرفدارانی دارد (بورت.)01-2 :9000 ،
سرمایهي اجتماعی ،مفهومی اساسی است که در دهههاي اخیر بهعنوان دارایی باارزشی براي
توانمندي سازمانها (تیمبرلیک )31 :0550 ،و تولید و افزایش سرمایهي انسانی -اقتصادي پذیرفته
شده است (شریفیان ثانی.)2 :9325 ،
از جمله ابعاد سرمایهي اجتماعی میتوان به مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،تعلّق
اجتماعی و اعتماد اجتماعی اشاره کرد که هر یک از این ابعاد داراي معرّفهایی هستند .مشارکت
اجتماعی با معرّفهایی چون شرکت در تصمیمگیريها ،فعّالیّت مشترک و همفکري با یکدیگر
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بهتازگی در مدیریّت و سازمان به صورت گسترده استفاده شده است .این مفهوم به پیوندها و
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مورد سنجش قرار میگیرد .اعتماد بر اساس اعتماد بین فردي ،اعتماد درونگروهی و بین گروهی
سنجیده میشود .منظور از انسجام اجتماعی ،توافق و هماهنگى میان اعضا و نظم و انضباط فردي
است .تعلّق اجتماعی نیز تعلّق به جامعه ،دوستان ،خانواده و دیگران است.
مسؤولیّتپذیري موضوع جدیدي نیست امّا بهنظر میرسد افزایش عالقهي دانشگاهیان و
و محیط زیست دارد ،تازه و جدید باشد (هندرسون .)0552 ،9اصطالح مسؤولیّتپذیري از نظر
لغوي به معناي موظّف بودن به انجام دادن امري (معین )1522/3 :9310 ،است .در معناي عام
حقوقی نیز مسؤولیّت به مفهوم متعهّد و موظّف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است
(شهیدي .)10 :9321 ،بهعالوه ،صاحبنظران و متخصّصان مختلف نیز برداشتها و تبیینهاي
خاصّی را در مورد معنا و مفهوم مسؤولیّتپذیري ارائه کردهاند .از دیدگاه فروم)0551( 0
مسؤولیّتپذیري صرفاً وظیفه یا تکلیفی نیست که باید از سوي یک فرد انجام گیرد بلکه برعکس،
بیانگر نوعی احساس و حالت است که از سوي خود فرد برانگیخته شده و حامل و در بردارندهي
پاسخ و واکنش او نسبت به نیازهاي دیگران به صورت آشکار یا پنهان است .ناکامورا و
واتانابه ـ مورائوکا )0551( 3نیز تأکید میکنند مسؤولیّتپذیري از آن روي که بر ایدهي دموکراسی
و جامعهي دموکراتیک تأثیر میگذارد ،داراي ارزش واالیی است و اصوالً محور و کانون اصلی
مسؤولیّتپذیري ،نوعدوستی و احترام به دیگران است .در عین حال شلنگر 1و همکاران ()9001
هم معتقدند که مسؤولیّتپذیري ،پدیدهاي است که افراد را به جامعه پیوند میدهد و خودکنترلی را
براي فرد و کنترل اجتماعی را براي جامعهي انسانی به همراه دارد.
مرگلر 0و همکاران ( )0552معتقدند که مسؤولیّتپذیري در معناي توانایی نظم دادن به تفکّر،
احساسات و رفتار فردي همراه با اراده و قدرت انتخابگري خود بهعنوان مسؤول و پاسخگوي
اصلی پیامدهاي فردي و اجتماعی آن است .از دیدگاه سرتو )9020( 1مسؤولیّتپذیري به مثابه الزام
و تعهّد درونی فرد براي انجام مطلوب همهي فعّالیّتهایی است که به عهدهي او گذاشته شده و
نشأتگرفته از واقعیّتهاي درونی هر فرد است .لذا این مفهوم با پذیرش و انجام یک مسؤولیّت
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دستاندرکاران به مسؤولیّت اجتماعی به خاطر منفعتهایی که این مسؤولیّت براي اقتصاد ،جامعه
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یا وظیفه ،متناسب با سطح تواناییها ،استعدادها و عالیق فردي همراه است .فرمهینی فراهانی
( )9322نیز مسؤولیّتپذیري را به معناي برعهده گرفتن امر یا کاري و پاسخگو بودن در برابر کار
یا وظیفهي بهعهده گرفتهشده میداند .همچنین طالبزاده ( )9322در تعریف عملیّاتی خود از
مسؤولیّتپذیري ،معتقد است که این مهارت شامل مواردي چون مراقبت از خود و محیط ،پذیرش
کار و تمرکز و اتمام آن) است .در عین حال ،صاحبنظران مذکور تأکید میکنند که مهارت
مسؤولیّتپذیري و انجام وظایف و مسؤولیّتهاي محوّلشده مستلزم همکاري با افراد است و این
همکاري زمانی موفّقیّتآمیز است که در آن همدلی وجود داشته باشد .بهعالوه ،انجام مسؤولیّت در
هر سطحی ،بیانگر مهارت ابراز وجود در فرد است .از دیدگاه ایزدي و عزیزي شمامی ()9322
مسؤولیّتپذیري یکی از مهمترین ابعاد شهروندي بهشمار میآید و شخص مسؤولیّتپذیر کسی
است که بر اساس عزّت نفس خود و با احترام به حقوق دیگران ،دیدگاههاي خویش را ارزیابی
میکند و در نهایت ،پیامدهاي اعمال و تصمیمات خود را میپذیرد.
صاحبنظران مذکور ،همچنین ابعاد مسؤولیّتپذیري اجتماعی را در قالب سه بعد شناختی
(رشد دامنهي اطّالعاتی فرد از انواع مسؤولیّتهاي اجتماعی و اعتالي مهارتهاي عقالنی و تحلیل
و تفکّر پیرامون این مسؤولیّتها) ،عاطفی (ایجاد انگیزه ،نگرش و عواطف مثبت نسبت به انواع
مسؤولیّتهاي اجتماعی) و عملکردي (توانایی ایفاي مطلوب وظایف اجتماعی توأم با همکاري،
همراهی ،کمک و احترام به سایر افراد) مطرح میکنند و مورد بحث قرار میدهند .سبحانینژاد
( )9320نیز با تأکید بر نقش و رسالت نهادهاي آموزشی در زمینهي مسؤولیّتپذیر کردن
یادگیرندگان ،این مسؤولیّتها را شامل ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادي ،مدنی و
زیستمحیطی میداند و معتقد است که آموزش و برنامههاي درسی مرتبط با مسؤولیّتپذیري باید
بتواند عمالً شناختها ،عواطف و مهارتهاي الزم را در این زمینه در فراگیران بهوجود آورد؛
یعنی ،یادگیرندگان باید از آگاهیها و مهارتهاي عقالنی براي شناخت انواع مسؤولیّتهاي فردي
و اجتماعی برخوردار شوند .عالوه بر این ،واجد عواطف و نگرشهاي مثبت در زمینهي پذیرش
انواع مسؤولیّتهاي اجتماعی گردند و نهایتاً توانمنديهاي الزم را براي اقدام به انواع وظایف و
مسؤولیّتهاي اجتماعی کسب کنند .به اعتقاد وي ،داللت صریح مطالب فوق آن است که
برنامههاي درسی مرتبط با آموزش مسؤولیّتپذیري نباید صرفاً به یکی از ابعاد سهگانه محدود
شود.
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نتیجهي عمل ،رعایت مقرّرات ،انجام دادن تکالیف و وظایف محوّلشده (انجام بهموقع تکالیف و
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از سوي دیگر ،مرور ادبیّات پژوهشی مرتبط با مسؤولیّتپذیري و آموزش مهارتهاي آن،
نشاندهندهي جایگاه و نقش مثبتی است که این مقوله در حوزههاي مختلف (با دیگري و رشد
شخصیّت یادگیرندگان) ایفا میکند .در این تحقیق ،مؤلّفههاي مسؤولیّتپذیري در قالب پنج
مؤلّفهي اصلی یعنی خودمدیریّتی ،9امانتداري ،0وظیفهشناسی ،3سازمانیافتگی 1و پیشرفتگرایی

0

پافشاري در جبران شکستها و ناکامیها است .امانتداري نیز تعهّد نسبت به حفاظت از جان و
مال و حقوق دیگران و وفاداري نسبت به عهد و پیمان است .وظیفهشناسی هم به مفهوم انجام
اعمال و تکالیف محوّلشده بهطور شایسته بدون تذکّر دیگران ،دیگرخواهی و جامعهدوستی،
کمککننده و یاريدهنده است .مؤلّفهي سازمانیافتگی ،بررسی کردن امور ،امکانسنجی و برنامه-
ریزي در کارها ،بودجهبندي و پسانداز منظّم بهشمار میآید و در تشریح مؤلّفهي پیشرفتگرایی
نیز باید گفت آگاهی و میل به بهتر شدن انگیزهاي درونی است براي به پایان رساندن موفّقیّتآمیز
یک تکلیف ،رسیدن به یک هدف یا دستیابی به درجهي معیّنی از شایستگی در کار (نعمتی،
.)9322
تعامالت دانشجویان در محیط آموزشی میتواند تعیینکنندهي میزان رشد اخالقی ،سرمایهي
اجتماعی و مسؤولیّتپذیري اجتماعی آنها باشد .برخورداري از استادان مطلوب ،عاملی اساسی در
توسعهي هر کشور است .آموزشدهندگان دانشگاه ،از طریق هدایت فرایندهاي آموزش و
یادگیري ،انگیزش دانشجویان ،شکلدهی به تفکّر و نیز مسؤولیّتپذیر و پاسخگو کردن آنها در
مقابل جامعه ،نقش بیبدیل را به عهده دارند .این نقش چنان گسترده است که نمیتوان به درستی
انتظارات از آن را مشخّص کرد .به همین دلیل است که بیشتر انسانها همیشه از یک معلّم یا
استاد خوب بهعنوان عامل موفّقیّت خود در طول زندگی یاد میکنند (راما .)09 :0599 ،بنابراین،
استادان و سایر افرادي که در محیطهاي آموزشی فعّالیّت میکنند ،عالوه بر شایستگیهاي فنّی ،باید
داراي ویژگیهاي ذهنی و عاطفی مناسب و برخوردار از ارزشهاي اخالقی مطلوب نیز باشند.
افزون بر این ،مطالعات بسیاري نشان داده است که تعامالت دانشجویان در محیط آموزشی بهویژه

1

Self-managment
Trusteeship
Dutiful
4
Organization
5
Progressivism
2
3

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 16:46 +0430 on Friday April 16th 2021

گرایی 0است .مقصود از خودمدیریتی ،مسؤول بودن و خویشتنداري براي دستیابی به اهداف و
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تعامل آنها با استادان میتواند تأثیر فوقالعادهاي بر یادگیري ،توسعهي اخالقی و دستاوردهاي
آموزشی و اجتماعی آنها داشته باشد.
یکی از اهداف و وظایف مهمّ نظام آموزش عالی هر کشور ،پرورش نیروي انسانی متخصّص و
کارآمد مورد نیاز جامعه است .دانشگاهها براي این که بتوانند در دنیاي پویا و پرمخاطرهي امروز
هوش اخالقی ،ارتباطات میان اعضاي یک سازمان و احساس مسؤولیّتپذیري اجتماعی کنند؛ زیرا
رعایت موارد یادشده موجب دلگرمی دانشجویان و به تبع آن افزایش کیفیّت و خدمات و در
نهایت جلب رضایت ارباب رجوع و تثبیت بقاي دانشگاهها خواهد شد .بنابراین هرچه دانشجویان
از هوش اخالقی باالتري برخوردار باشند ،سرمایههاي اجتماعی ارزشمندي براي دانشگاهها هستند.
انتظار میرود افراد با هوش اخالقی و مشارکت و احساس مسؤولیّت اجتماعی باال ،کارهاي درست
را انجام داده ،اعمال آنها پیوسته با ارزشها و عقایدشان هماهنگ باشد و عملکرد باالیی داشته
باشند .با توجّه به این که انتظار میرود انسانهاي فرهیختهي جامعه از دانشگاه برخیزند و در بطن
دانشگاه پرورش یابند ،لذا همانگونه که یافتههاي پژوهشگران نیز نشان میدهد تصوّر بر این است
که استادان و کارکنان بتوانند تأثیر زیادي بر توسعهي ذهنی و اخالقی و انسجام و احساس
مسؤولیّتپذیري اجتماعی دانشجویان داشته باشند .همچنین مسؤولیّتپذیري اجتماعی به این نکته
اشاره دارد که از همهي دانشجویان انتظار میرود به بهترین نحو از مهارتها و تجربههاي خود
استفاده و استانداردهاي حرفهاي را رعایت کنند .بنابراین ،بررسی میزان برخورداري دانشجویان از
توانمنديهاي اخالقی میتواند حائز اهمّیّت باشد.
با توجّه به روند رو به افزایش افراد تحصیلکرده از یکسو و مشکالت اخالقی ،اجتماعی و
اقتصادي در جامعه از سوي دیگر ،در طول سالهاي گذشته مسائلی مانند هوش اخالقی ،سرمایهي
اجتماعی و مسؤولیّتپذیري اجتماعی اهمّیّت ویژهاي یافته است .این امر زمانی محقّق میشود که
هوش اخالقی ،سرمایهي اجتماعی و میزان مسؤولیّتپذیري اجتماعی دانشجویان در قالب و
ساختار برنامهریزي و آموزش در محیط دانشگاهها و مراکز آموزشی ،جایگاهی شایسته داشته باشد.
با توجّه به مطالب مذکور میتوان بر این نکته تأکید کرد که تالش در جهت معرّفی و شناسایی
جایگاه هوش اخالقی ،مسؤولیّتپذیري و سرمایهي اجتماعی در رشد و پرورش شخصیّت متعادل
و متوازن افراد از جمله دانشجویان و نقش آن در بهبود ارتقاي عملکرد درسی و آموزشی آنها
داراي اهمّیّت فراوانی است .از سوي دیگر ،با توجّه به سابقه و پیشینهي گرایشهاي عاطفی،
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بقاي خودش را استمرار بخشند ،باید دانشجویان خود را ملزم به رعایت اصول اخالقی و فراگیري
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اخالقی و معنوي جامعهي ایران و نیز ظرفیّت بالقوّهي عاطفی و اجتماعی موجود در این کشور که
نوعاً در میان دانشآموزان و دانشجویان بهعنوان آیندهسازان این خطّه نمود مییابد ،نتایج این
پژوهش را میتوان در جهت رشد و پرورش هوش اخالقی ،مسؤولیّتپذیري و سرمایهي اجتماعی
در دانشجویان بهکار گرفت .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر بررسی روابط ساده و چندگانه میان

پیشینهی تجربی تحقیق
هسمر )9320( 9طی بررسی بر روي چندین سازمان ،به این نتیجه رسیده است که سازمانهاي
داراي رفتار اخالقی ،نسبت به سازمانهایی که در رفتارهاي غیراخالقی و غیرصادقانه وارد
میشوند ،از شانس موفّقیّت بیشتري برخوردارند .موفّقترین سازمانها داراي فرهنگی است که
همسو با ارزشهاي قوي اخالقی است .همچنین وجود توجیهات اخالقی براي اقداماتی که
سازمانها در درون خود انجام میدهند و نشان دادن تعهّدات اخالقی سازمان به افکار عمومی،
بخشی جداییناپذیر از فعّالیّتهاي سازمانها براي بهبود عملکرد و کسب موفّقیّت است.
خراسانی ( )9321پژوهشی را براي سنجش میزان سرمایهي اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی مشهد و عوامل مؤثّر بر آن انجام داده و دریافته است که مهمترین عوامل مثبت مؤثّر بر
سرمایهي اجتماعی به ترتیب اهمّیّت عبارتند از :میزان سرمایهي فرهنگی فرد ،میزان امنیّت در
محلّه ،میزان شبکههاي اجتماعی در محلّه ،متأهّل بودن فرد و وضعیّت اقتصادي هممحلّیها.
قانعیراد ( )9320به بررسی نقش تعامالت دانشجویان و استادان در تکوین سرمایهي اجتماعی
دانشگاهی پرداخته و نشان داده است که روابط دانشجویان با استادان خود در حدّ پایینی قرار دارد
و متغیّرهاي زمینهاي دانشجویان بر میزان روابط آنها با استادان اثرگذار است .همچنین افزایش
ارتباطات دانشجویان با استادان به افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان میانجامد و بر میزان غرور
و خوداثربخشی آنها میافزاید.
پژوهش ایزدي و عزیزي شمامی ( )9322در زمینهي ضرورت برخورداري دانشجویان از دانش
شهروندي و مسؤولیّتپذیري اجتماعی در فرایند جهانی شدن ،نشاندهندهي آن است که میان
دانش شهروندي و مسؤولیّتپذیري اجتماعی رابطه وجود دارد؛ یعنی ،افراد هرچه از دانش و
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هوش اخالقی و سرمایهي اجتماعی با میزان مسؤولیّتپذیري دانشجویان دانشگاه کاشان است.
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اطّالعات شهروندي بیشتري برخوردار باشند ،در مسایل اجتماعی نیز احساس مسؤولیّت و
وظیفهي بیشتري خواهند داشت.
سیادت ( )9322نیز در پژوهش خود نشان داده است که میان مؤلّفههاي هوش اخالقی مدیران
آموزشی و غیرآموزشی و رهبري تیمی رابطهي مثبت و معنیداري وجود دارد و رشد اخالقی
بر اساس نتایج پژوهش ایمان ( ،)9320هر اندازه افراد در این ساختار داراي سرمایهي اجتماعی
باالتري باشند ،مسؤولیّت اجتماعی آنان بیشتر خواهد بود.
نتایج پژوهش اسماعیلی طرزي ( )9305حاکی از آن است که هوش اخالقی مدیران بر همهي
مؤلّفههاي اعتمادآفرینی اثرگذار است .همچنین میان هوش اخالقی مدیران و میزان انواع اعتماد
راسخ ،مبتنی بر صداقت ،فراگیر ،پایدار و اعتماد متقابل رابطهي معنادار وجود دارد.
یافتههاي پژوهش آراسته ( )9305نشاندهندهي آن است که شایستگیهاي اخالقی دانشجویان
در حدّ باالي متوسّط بوده است .بر پایهي نتایج آزمون فریدمن ،میان مؤلّفههاي هوش اخالقی
تفاوت معناداري وجود دارد .همچنین نتایج آزمون همبستگی بر رابطهي مثبت و معنادار متغیّرهاي
سن ،سطح تحصیالت و هوش اخالقی داللت داشته است.
سروش( )9309در پژوهشی نشان داده که مسؤولیّتپذیري فردي با اعتماد اجتماعی ،اعتماد به
گروهها و دیگرخواهی رابطهي مثبت و معناداري دارد امّا مسؤولیّتپذیري اجتماعی با اعتماد
رابطهي منفی معنادار داشته ،با دیگرخواهی نیز رابطهي معناداري ندارد.
بر پایهي نتایج پژوهش بهرامی ( ،)9309سطح هوش اخالقی و ابعاد زیرمجموعهي آن در
جامعهي پژوهش داراي وضعیّت مطلوبی است.
یافتههاي پژوهش ولیخانی ( )9309حاکی از آن است که هوش اخالقی و مؤلّفههاي آن از
سرمایههاي اجتماعی سازمان محسوب میشوند و از میان این مؤلّفهها در مرتبهي اوّل
مسؤولیّتپذیري با  00/0درصد ،در مرتبهي دوم دلسوزي با  2/2درصد و در مرتبهي سوم
صداقت با  3/3درصد ،سرمایهي اجتماعی را تبیین میکنند .در مجموع ،هوش اخالقی و مؤلّفههاي
آن  31/2درصد سرمایهي اجتماعی را تبیین مینمایند .همچنین نتایج نشان داده که مؤلّفهي بخشش
پیشبینیکنندهي معنیدار سرمایهي اجتماعی نیست و از مدل پیشبینی حذف شده است .بنابراین
هرچه مدیران از هوش اخالقی باالتري برخوردار باشند ،سرمایههاي اجتماعی ارزشمندي براي
سازمان هستند.
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گالبی ( )9300در پژوهشی نشان داده که میزان مداراي اجتماعی با مشارکت اجتماعی و ابعاد
سهگانهي آن داراي همبستگی مستقیم معنیدار است ،ولی مشارکت و مداراي اجتماعی بر اساس
تأهّل دانشجویان معنیدار نبوده است.
چامورو 9و همکارانش ( ،0553شکري به نقل از نعمتی )9322 ،طبق تحقیقات خود متوجّه
(پیشرفتگرایی) رابطه دارد .آنها نیز دریافتهاند که منظّم بودن ،پیشرفتمداري ،پشتکار،
وقتشناسی و وظیفهشناسی میتواند عملکرد فرد را در حوزههاي مختلف از جمله موقعیّت
تحصیلی پیشبینی کند.
هیهونگ پارک )0551( 0و استون )0550( 3در پژوهش خود به بررسی نقش اعتماد در خلق
دانش در یک سازمان مجازي پرداختهاند .آنها شرایط اصلی براي وجود تولید سرمایهي اجتماعی
را فرصت و انگیزش و توانایی میدانند و نتیجه میگیرند که اعتماد بر خلق دانش از طریق فرصت
و انگیزه و توانایی ترکیب دانش در یک سازمان مجازي اثر میگذارد و عواملی مانند شبکهي
غیررسمی ،هنجارها و ارزشهاي مشترک و اعتماد متقابل در خلق دانش مؤثّرند.
کالرکن )0550( 1در پژوهشی تحت عنوان «هوش اخالقی در مدارس» به این نتایج رسیده
است که هوش اخالقی رهبران آموزشی و معلّمان در مدارس ،ایجاد صفتهایی چون احترام،
عالقهمندي و کیفیّت را در دانشآموزان تقویت میکند .همچنین رهبران آموزشی ،معلّمان و
کودکان میتوانند هوش اخالقی را بیاموزند .او سپس به این نتیجه رسیده است که توسعهي بیشتر
هوش اخالقی میتواند بازدهی مطلوبی در مدارس و جامعه بهعنوان نتایج سازمانی مثبت داشته
باشد.
رحیمی ( )0599در پژوهش خود به بررسی حیطهي درستی ،مسؤولیّتپذیري ،دلسوزي و
بخشندگی بر موفّقیّت شغلی بیرونی و درونی کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی پرداخته و نشان داده
است که میان موفّقیّت شغلی کارکنان و چهار حیطهي هوش اخالقی یادشده ،رابطهي معناداري
وجود داشته است.
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نگاموک )0599( 9نیز به کشف هشت ویژگی اساسی اخالقی دانشجویان کارشناسی پرداخته که
این هشت ویژگی عبارتند از :سعی و کوشش ،صرفهجویی ،صداقت ،نظم و انضباط ،ادب،
پاکیزگی ،وحدت و سخاوت .در این پژوهش پس از تجزیه و تحلیل دادهها ،این هشت ویژگی
اخالقی به این ترتیب رتبهبندي شدهاند :ادب ،سخاوت ،صداقت ،وحدت ،پاکیزگی ،انضباط ،سعی

فرضیّههای تحقیق
 .9میانگین هوش اخالقی دانشجویان دانشگاه مطلوب است.
 .0میانگین سرمایهي اجتماعی دانشجویان دانشگاه مطلوب است.
 .3میانگین مسؤولیّتپذیري دانشجویان دانشگاه مطلوب است.
 .1میان مؤلّفههاي هوش اخالقی دانشجویان و مسؤولیّتپذیري آنان رابطه وجود دارد.
 .0میان مؤلّفههاي سرمایهي اجتماعی دانشجویان و مسؤولیّتپذیري آنان رابطه وجود دارد.
روش تحقیق
در این پژوهش ،پژوهشگر درصدد تحلیل روابط ساده و چندگانه میان هوش اخالقی و
سرمایهي اجتماعی با میزان مسؤولیّتپذیري دانشجویان دانشگاه است ،بنابراین نوع پژوهش از نظر
هدف ،کاربردي و از نظر اجرا ،توصیفی همبستگی است .جامعهي آماري پژوهش شامل کلّیهي
دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی  9303-01مشتمل بر  2930نفر است .چون در تحقیق
حاضر ،واریانس جامعهي آماري نامعلوم بوده ،انجام یک مطالعهي مقدّماتی بر روي گروهی از
افراد جامعه براي تعیین واریانس جامعه ضرورت داشته است .به همین منظور ،یک گروه  35نفري
از جامعهي آماري به صورت تصادفی انتخاب گردیده و پرسشنامه در میان آنها توزیع شده است.
پس از استخراج دادههاي مربوط به پاسخهاي گروه نمونهي مذکور ،برآورد حجم جامعه ،توان
آزمون و برآورد واریانس جامعه ،حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونهي کوکران  002نفر
بهدست آمده است.
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حجم نمونهي برآوردشده  002نفر بوده که در این پژوهش تعداد  002پرسشنامه برگشت داده
شده است .چون میزان بازگشت پرسشنامهها  5/00بوده ،تجزیه و تحلیل آماري بر روي 002
آزمودنی انجام گرفته و توان آماري و سطح معناداري پس از تحلیل مقدّماتی محاسبه و کفایت آن
از طریق توان آزمون  5/00برآورد گردیده است.
دانشجوي مهندسی  29نفر ،از  9125دانشجوي علوم انسانی  01نفر ،از  9029دانشجوي علوم پایه
 02نفر ،از  205دانشجوي معماري و هنر  02نفر و از  9520دانشجوي ادبیّات و زبان خارجه 30
نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند.
ابزار گردآوري اطّالعات در این تحقیق ،پرسشنامههاي زیر بوده است:
الف) پرسشنامهي هوش اخالقی :در این پژوهش براي اندازهگیري هوش اخالقی دانشجویان از
پرسشنامهي  15گویهاي استاندارد لنینک و کیل ( )0599با سه مؤلّفه (راستگویی ،بخشش و
دلسوزي) در قالب طیف پنج درجهاي لیکرت استفاده شده است.
ب) پرسشنامهي سرمایهي اجتماعی :پرسشنامهي استاندارد سرمایهي اجتماعی در قالب  01سؤال
بستهپاسخ بر اساس مقیاس پنج درجهاي لیکرت (خیلی زیاد تا خیلی کم) است (ناهاپیت و
گوشال9002 ،9؛ پوتنام .)0555 ،0در این تحقیق ،سرمایهي اجتماعی را بهواسطهي ابعاد آن خواهیم
سنجید .از جمله ابعاد سرمایهي اجتماعی میتوان به مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،تعلّق
اجتماعی و اعتماد اجتماعی اشاره کرد.
ج) پرسشنامهي مسؤولیّتپذیري در قالب  10سؤال بستهپاسخ بر اساس مقیاس پنج درجهاي
لیکرت (کامالً موافقم ،تا کامالً مخالفم) است .از جمله ابعاد مسؤولیّتپذیري میتوان به
خودمدیریّتی ،امانتداري ،وظیفهشناسی ،سازمانیافتگی و پیشرفتگرایی اشاره کرد.
با توجّه به این که در هر سه پرسشنامه ،مقیاس پنج درجهاي است ،میانگین فرضی ( )3مبنا
قرار گرفته است؛ بهگونهاي که میانگین بهدست آمدهي باالتر از ( )3نشاندهندهي وضعیّت هوش
اخالقی ،سرمایهي اجتماعی و مسؤولیّتپذیري مطلوب و میانگین پایینتر از ( )3معرّف وضعیّت
نامطلوب در سه متغیّر مذکور است.
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روش نمونهگیري نیز تصادفی طبقهاي متناسب با حجم بوده است .بر این اساس از 0011
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براي تعیین روایی صوري و محتوایی این تحقیق ،هر سه پرسشنامه در اختیار  90نفر از
استادان مدیریّت ،روانشناسی و علوم اجتماعی قرار گرفته و پس از دریافت نظرات آنان،
اصالحات ضروري در پرسشنامهها انجام شده است.
پایایی پرسشنامهها از طریق ضریب آلفاي کرونباخ براي هوش اخالقی ( 5/23بخشش ،5/22
اجتماعی  ،5/23تعلّق اجتماعی  5/23و اعتماد اجتماعی  )5/20و مسؤولیّتپذیري 5/09
(خودمدیریّتی  ،5/12امانتداري  ،5/20وظیفهشناسی  ،5/21سازمانیافتگی  5/20و پیشرفتگرایی
 )5/20برآورد شده که حاکی از پایایی باالي ابزار اندازهگیري است .تجزیه و تحلیل دادهها در
سطح آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون و آزمون  )tبا استفاده از نرمافزار آماري
 spssانجام گرفته است.
یافتهها
 -1میانگین هوش اخالقی دانشجویان دانشگاه مطلوب است.
جدول شمارهی یك -مقایسهی میانگین هوش اخالقی دانشجویان
متغیّر

تعداد

میانگین

df

t

P

درستکاري

002

3/10±5/11

001

00/22

5/555

بخشش

002

3/19±5/10

001

93/13

5/555

دلسوزي

002

3/10±5/15

001

93/93

5/555

هوش اخالقی

002

3/00±5/10

001

90/01

5/555

جدول شمارهي یک نشان میدهد که میانگین هر یک از مؤلّفههاي هوش اخالقی از میانگین
فرضی ( )3بیشتر است و بدین ترتیب فرضیّهي پژوهشگر مورد تأیید قرار میگیرد .همچنین
باالترین میانگین مربوط به مؤلّفهي درستکاري به میزان  3/10است.
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 -7میانگین سرمایهی اجتماعی دانشجویان دانشگاه مطلوب است.
جدول شمارهی دو -مقایسهی میانگین سرمایهی اجتماعی دانشجویان
اعتماد اجتماعی

002

3/33±5/15

001

2/21

5/555

مشارکت اجتماعی

002

3/01±5/10

001

0/01

5/555

تعلّق اجتماعی

002

3/15±5/13

001

95/50

5/555

انسجام اجتماعی

002

3/00±5/10

001

00/11

5/555

سرمایهي اجتماعی

002

3/30±5/19

001

90/12

5/555

جدول شماره دو حاکی از آن است که میانگین هر یک از مؤلّفههاي سرمایهي اجتماعی از
میانگین فرضی ( )3بیشتر است و بدین ترتیب فرضیّهي پژوهشگر تأیید میشود .ضمن آن که
باالترین میانگین مربوط به مؤلّفهي انسجام اجتماعی به میزان  3/00است.
 -7میانگین مسؤولیّتپذیری دانشجویان دانشگاه مطلوب است.
جدول شمارهی سه -مقایسهی میانگین مسؤولیّتپذیری دانشجویان
متغیّر

تعداد

میانگین

df

t

P

خودمدیریّتی

002

3/10±5/30

001

03/10

5/555

امانتداري

002

3/19±5/02

001

32/23

5/555

وظیفهشناسی

002

3/10±5/00

001

03/09

5/555

سازمانیافتگی

002

3/00±5/01

001

00/30

5/555

پیشرفتگرایی

002

3/23±5/09

001

00/02

5/555

مسؤولیّتپذیري

002

3/01±5/32

001

19/52

5/555

جدول شمارهي سه نشان میدهد میانگین هر یک از مؤلّفههاي مسؤولیّتپذیري از میانگین
فرضی ( )3بیشتر است که این امر ،فرضیّهي پژوهشگر را تأیید میکند .باالترین میانگین نیز به
مؤلّفهي امانتداري به میزان  1/30اختصاص دارد.
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 -9میان مؤلّفههای هوش اخالقی دانشجویان و مسؤولیّتپذیری آنان رابطه وجود دارد.
جدول شمارهی چهار -ضریب همبستگی میان مؤلّفههای هوش اخالقی و مسؤولیّتپذیری

درستکاري با مسؤولیّتپذیري

5/30

5/90

5/555

بخشش با مسؤولیّتپذیري

5/30

5/90

5/555

دلسوزي با مسؤولیّتپذیري

5/13

5/92

5/555

هوش اخالقی با مسؤولیّتپذیري

5/12

5/03

5/555

جدول شمارهي چهار نشاندهندهي آن است که میان هر یک از مؤلّفههاي هوش اخالقی و
مسؤولیّتپذیري ( r=5/12و  )P=5/555رابطهي مثبت و معنادار وجود دارد؛ به عبارتی هرچه
مؤلّفههاي هوش اخالقی در دانشجویان افزایش پیدا کند ،میزان مسؤولیّتپذیري آنها نیز افزایش
مییابد .بیشترین رابطه نیز میان مؤلّفهي دلسوزي و مسؤولیّتپذیري به میزان  r=5/13و
 P=5/555است .همچنین ضریب تعیین نشان میدهد میان هوش اخالقی و مسؤولیّتپذیري 5/03
واریانس مشترک وجود دارد و مسؤولیّتپذیري از روي هوش اخالقی قابل تبیین است.
جدول شمارهی پنج -ضرایب رگرسیون هر یك از مؤلّفههای هوش اخالقی
متغیّرها

B

Beta

خطاي استاندارد

t

P

مقدار ثابت

0/09

-

5/92

93/20

5/555

درستکاري

5/50

5/99

5/50

9/10

5/50

بخشش

5/91

5/90

5/510

0/03

5/51

دلسوزي

5/92

5/02

5/51

3/02

5/50

جدول رگرسیون نشان میدهد از میان مؤلّفههاي هوش اخالقی ،مؤلّفههاي بخشش (B=5/91

و  )P=5/51و دلسوزي ( B=5/92و  )P=5/50قابلیّت پیشبینی مسؤولیّتپذیري دانشجویان را
دارند و میتوانند در مدل رگرسیونی قرار گیرند.

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 16:46 +0430 on Friday April 16th 2021

متغیّر

همبستگی

R2

P

تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخالقی و سرمایهی اجتماعی 79........................................

 -9میان مؤلّفههای سرمایهی اجتماعی دانشجویان و مسؤولیّتپذیری آنان رابطه وجود دارد.
جدول شمارهی شش -ضریب همبستگی میان مؤلّفههای سرمایهی اجتماعی و مسؤولیّتپذیری

اعتماد اجتماعی با مسؤولیّتپذیري

5/90

5/50

5/53

مشارکت اجتماعی با مسؤولیّتپذیري

5/52

5/551

5/99

تعلّق اجتماعی با مسؤولیّتپذیري

5/35

5/50

5/555

انسجام اجتماعی با مسؤولیّتپذیري

5/02

5/33

5/555

سرمایهي اجتماعی با مسؤولیّتپذیري

5/10

5/92

5/555

جدول شمارهي شش حاکی از آن است که میان هر یک از مؤلّفههاي سرمایهي اجتماعی و
مسؤولیّتپذیري ( r=5/10و  )P=5/555رابطهي مثبت و معنادار وجود دارد؛ به عبارتی هرچه
مؤلّفههاي سرمایهي اجتماعی در دانشجویان افزایش یابد ،بر میزان مسؤولیّتپذیري آنها نیز افزوده
میشود .بیشترین رابطه نیز میان مؤلّفهي انسجام اجتماعی و مسؤولیّتپذیري به میزان  r=5/02و
 P=5/555است .همچنین ضریب تعیین نشان میدهد میان سرمایهي اجتماعی و مسؤولیّتپذیري
 5/92واریانس مشترک وجود دارد و مسؤولیّتپذیري از روي سرمایهي اجتماعی قابل تبیین است.
جدول شمارهی هفت -ضرایب رگرسیون هر یك از مؤلّفههای سرمایهی اجتماعی
متغیّرها

B

Beta

خطاي استاندارد

t

P

مقدار ثابت

0/13

-

5/90

90/02

5/555

اعتماد اجتماعی

-5/51

-5/50

5/53

-9/12

5/50

مشارکت اجتماعی

5/59

5/50

5/50

5/05

5/19

تعلّق اجتماعی

5/95

5/92

5/53

3/92

5/555

انسجام اجتماعی

5/33

5/00

5/53

95/00

5/555

جدول رگرسیون نشان میدهد از میان مؤلّفههاي سرمایهي اجتماعی ،مؤلّفههاي تعلّق
اجتماعی ( B=5/95و  )P=5/555و انسجام اجتماعی ( B=5/33و  )P=5/555قابلیّت پیشبینی
مسؤولیّتپذیري دانشجویان را دارند و میتوانند در مدل رگرسیونی قرار گیرند.
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جدول شمارهی هشت -تحلیل مسیر متغیّرها
RMSEA

NFI

CFI

IFI

Df

Chi-square

5/99

5/20

5/21

5/21

03

022/05

نتایج ،نشاندهندهي برازش نسبی الگو هستند .شاخص خطاي تقریـب ( )RMSEAهرچـه بـه
نزدیک نیست ،برازندگی الگو را تا حدودي تأیید میکند .طبق مدل ،رابطه میان سـه متغیّـر هـوش
اخالقی ،سرمایهي اجتماعی و مسؤولیّتپذیري تأیید شد.

بحث و نتیجهگیری
رشد و پرورش هوش اخالقی ،سرمایهي اجتماعی و مسؤولیّتپذیري دانشجویان مقولهي
مهمّی است .مسلّماً ویژگیهاي اخالقی و اجتماعی را نمیتوان فقط به آموزش آن هم در کالس
درس محدود کرد ،امّا میتوان محیطی تشویقی براي کمک به ایجاد آگاهی بیشتر از این مفاهیم و

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 16:46 +0430 on Friday April 16th 2021
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عمل به آنها ایجاد نمود .اهمّیّت برخورداري دانشجویان از هوش اخالقی ،مسؤولیّتپذیري و
سرمایهي اجتماعی باال ،بهبود رفتارها و پیدایش متخصّصانی بااخالق و در نتیجه جامعهي
اخالقمدار و مسؤولمدار است .بنابراین هدف کلّی این تحقیق ،بررسی و تحلیل روابط ساده و
چندگانه میان هوش اخالقی و سرمایهي اجتماعی با میزان مسؤولیّتپذیري دانشجویان دانشگاه
جدول شمارهي یک نشان داده است که میانگین هر یک از مؤلّفههاي هوش اخالقی از میانگین
فرضی ( )3بیشتر بوده و بدین ترتیب فرضیّهي پژوهشگر مورد تأیید قرار گرفته است .باالترین
میانگین نیز مربوط به مؤلّفهي درستکاري به میزان  3/10بوده است .طبق نتایج ،وضعیّت هوش
اخالقی دانشجویان ،مطلوب است .این امر نشان میدهد دانشجویان میتوانند اصول ،ارزشها و
باورهاي خود را -که قادر است راهنماي عملشان باشد -بهطور شفّاف بیان کنند .بر این اساس،
آنها معموالً با کسی که کار نادرستی انجام میدهد ،مخالفت میکنند؛ حقیقت را میگویند مگر این
که دالیل اخالقی مهمّی مانع آن شود؛ پس از موافقت با انجام کاري ،آن را تا آخر دنبال میکنند؛
اکثر اوقات مسؤولیّت اشتباهات و شکستهاي خود را میپذیرند و از اشتباهات خود بهعنوان
فرصتی براي بهبود عملکردشان استفاده میکنند؛ حتّی زمانی که فردي مرتکب خطایی جدّي شده
باشد ،قادر به بخشیدن او و فراموش کردن آن خطا هستند؛ معموالً هنگام روبهرو شدن با یک
تصمیم مهم ،آن را آگاهانه با عمیقترین اصول ،ارزشها و باورهاي خود مطابقت میدهند؛ رویکرد
کالسیهاي خود توجّه

اغلب آنها خدمت به دیگران است و به نیازهاي رشدي و پیشرفت هم
دارند .وجود درستکاري نشان میدهد دانشجویان به آن چه معتقدند ،عمل میکنند و گفتار و کردار
آنها درست است .همچنین نتایج حاکی از آن است که دانشجویان مسؤولیت اعمال خود و
پیامدهاي آن را بر عهده میگیرند و اشتباهات و شکستهاي خود را میپذیرند.
وضعیّت موجود مؤلّفهي بخشش هوش اخالقی نیز بدین معناست که دانشجویان ضمن آگاهی
از عیوب خود و دیگران ،از مهارت بخشیدن برخوردارند .دلسوزي به مفهوم مراقبت فعّال از
دیگران (مهربانی) است .البتّه دلسوزي ،گستردهتر از مراقبت صرف از دیگران و نشاندهندهي
احترام فرد به دیگران نیز است که یک اثر بازگشتی هم دارد؛ زیرا در تعامالت اجتماعی ،غالباً وقتی
که انسانی مهربان و دلسوز در شرایط بحرانی قرار گیرد ،دیگران نسبت به او همدردي میکنند.
یافتههاي پژوهش آراسته ( )9305نیز نشان داده که شایستگیهاي اخالقی دانشجویان در حدّ باالي
متوسّط بوده است .بر اساس نتایج پژوهش بهرامی ( )9309نیز سطح هوش اخالقی و ابعاد
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زیرمجموعهي آن در جامعهي پژوهش داراي وضعیّت مطلوبی است .کالرکن ( )0550در پژوهشی
به این نتایج رسیده که هوش اخالقی رهبران آموزشی و معلّمان در مدارس ایجاد صفتهایی چون
احترام ،عالقهمندي و کیفیّت را در دانشآموزان تقویت میکند .همچنین رهبران آموزشی ،معلّمان و
کودکان میتوانند هوش اخالقی را بیاموزند .او سپس به این نتیجه رسیده است که توسعهي بیشتر
باشد.
جدول شماره دو نشان داده که میانگین هر یک از مؤلّفههاي سرمایهي اجتماعی از میانگین
فرضی ( )3بیشتر است و بدین ترتیب فرضیّهي پژوهشگر تأیید میشود .ضمن آن که باالترین
میانگین مربوط به مؤلّفهي انسجام اجتماعی به میزان  3/00است .در بحث سرمایهي اجتماعی،
یافتهها نشان میدهد که دانشجویان از رفتار و برخورد سایر دانشجویان رضایت دارند؛ فعّالیّتهاي
مشترک میان آنها وجود دارد؛ با یکدیگر دربارهي مسائل و مشکالت درسی نسبتاً همفکري
میکنند؛ میان اعضا انسجام و هماهنگی وجود دارد؛ روابط میان افراد مبتنی بر صداقت و اعتماد
متقابل است و اکثر فعّالیّتهاي خود را به صورت تیمی و گروهی انجام میدهند؛ به دوستان،
استادان ،خانواده ،بستگان و سایر دانشجویان اعتماد دارند؛ به پدر و مادر ،دوستان ،بستگان ،دانشگاه
و درس ،همشهريها و همکالسیهاي خود تعلّق خاطر دارند و اخالق شهروندي ،ارزشهاي
اخالقی ،مسائل قومی و مذهبی ،نظم و انضباط و قانون را در دانشگاه رعایت میکنند .برخالف
نتیجهي تحقیق حاضر ،قانعیراد ( )9320در بررسی نقش تعامالت دانشجویان و استادان در تکوین
سرمایهي اجتماعی دانشگاهی نشان داده که روابط دانشجویان با استادان خود در حدّ پایینی قرار
دارد .بنا بر پژوهش خراسانی ( )9321نیز مهمترین عوامل مثبت مؤثّر بر سرمایهي اجتماعی به
تربیت اهمّیّت عبارت بودهاند از :میزان سرمایهي فرهنگی فرد ،میزان امنیّت در محلّه ،میزان
شبکههاي اجتماعی در محلّه ،متأهّل بودن فرد و وضعیّت اقتصادي هممحلّیها.
جدول شمارهي سه نشان داده که میانگین هر یک از مؤلّفههاي مسؤولیّتپذیري از میانگین
فرضی ( )3بیشتر است که این امر ،فرضیّهي پژوهشگر را تأیید میکند .باالترین میانگین نیز به
مؤلّفهي امانتداري به میزان  1/30اختصاص دارد .این یافته نشان میدهد که دانشجویان تمایل
دارند هر کاري را به بهترین شکل انجام دهند و بهموقع به اتمام رسانند؛ آنها به آینده بیشتر از
حال توجّه دارند؛ همیشه در پی بهتر شدن هستند؛ به قوانین دانشگاه پايبند و متعهّدند؛ به سایر
دانشجویان در درسها کمک میکنند؛ خود را در حفظ اموال عمومی دانشگاه مسؤول میدانند و
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هر چیزي را پس از استفاده ،در جایش قرار میدهند .امینی و همکاران ( )9300نیز دریافتهاند که
میانگین هر یک از مؤلّفههاي مسؤولیّتپذیري دانشجویان باالتر از حدّ متوسّط است.
ضرایب همبستگی نشاندهندهي آن بوده که میان هر یک از مؤلّفههاي هوش اخالقی و
مسؤولیّتپذیري رابطهي مثبت و معنادار وجود دارد؛ به عبارتی هرچه مؤلّفههاي هوش اخالقی در
میان مؤلّفهي دلسوزي و مسؤولیّتپذیري است .جدول رگرسیون نشان داده که از میان مؤلّفههاي
هوش اخالقی ،مؤلّفههاي بخشش و دلسوزي قابلیّت پیشبینی مسؤولیّتپذیري دانشجویان را
دارند؛ به این معنا که هرچه افراد درستکارتر ،دلسوزتر و بخشندهتر باشند ،به همان نسبت
مسؤولیّتپذیرتر هستند .سیادت ( )9322در پژوهش خود نشان داده رشد اخالقی رهبران با
رفتارهایی که آنان از خود نشان میدهند ،رابطهي مستقیم دارد .چامورو و همکارانش (،0553
شکري به نقل از نعمتی )9322 ،طبق تحقیقات خود متوجّه شدهاند وظیفهشناسی ،نظمپذیري و
مسؤولیّتپذیري با عملکرد تالش براي پیشرفت (پیشرفتگرایی) رابطه دارد .آنها نیز دریافتهاند
که منظّم بودن ،پیشرفتمداري ،پشتکار ،وقتشناسی و وظیفهشناسی میتواند عملکرد فرد را در
حوزههاي مختلف از جمله موقعیّت تحصیلی پیشبینی کند .پژوهش رحیمی ( )0599نیز بیانگر آن
بوده که میان موفّقیّت شغلی کارکنان و چهار حیطهي هوش اخالقی رابطهي معناداري وجود دارد.
کالرکن ( )0550هم در پژوهش خود به این نتیجه رسیده که توسعهي بیشتر هوش اخالقی
میتواند بازدهی مطلوبی در مدارس و جامعه بهعنوان نتایج سازمانی مثبت داشته باشد .ایزدي و
عزیزي شمامی ( )9322نشان دادهاند که میان دانش شهروندي و مسؤولیّتپذیري رابطه وجود
دارد .طالبزاده ( )9322دریافته که اصوالً وجود جوّ اجتماعی باز در مدارس ،تأثیر قابل توجّهی بر
رشد قابلیّتهاي اجتماعی یادگیرندگان از جمله مسؤولیّتپذیري آنها دارد .ماتوز و ریلی

9

( )9000نتیجه گرفتهاند که افزایش دانش به تغییر در نگرش و رفتار منجر میشود و در نهایت
افزایش دانش ،با مسؤولیّتپذیري اجتماعی بیشتري همراه است.
همچنین ضرایب همبستگی نشان داده که میان هر یک از مؤلّفههاي سرمایهي اجتماعی و
مسؤولیّتپذیري رابطهي مثبت و معنادار وجود دارد؛ به عبارتی هرچه مؤلّفههاي سرمایهي
اجتماعی در دانشجویان افزایش یابد ،بر میزان مسؤولیّتپذیري آنها نیز افزوده میشود .بیشترین
رابطه هم میان مؤلّفهي انسجام اجتماعی و مسؤولیّتپذیري است .جدول رگرسیون نیز نشان داده
Matthews & Riley

1
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که از میان مؤلّفههاي سرمایهي اجتماعی ،مؤلّفههاي تعلّق اجتماعی و انسجام اجتماعی قابلیّت
پیشبینی مسؤولیّتپذیري دانشجویان را دارند و میتوانند در مدل رگرسیونی قرار گیرند .سرمایهي
اجتماعی با ایجاد شرایط مساعد ،دانشجویان را قادر میکند که بتوانند با تالش در جهت تحقّق
اهداف جامعه ،نیازها و اهداف خود را نیز برآورده سازند و تواناییهاي بالقوّهي خویش را آشکار
دانشجویان با استادان و سایرین موجب میشود که فاصلهي میان دانشجویان و استادان کمتر شود.
این امر موجبات نوعدوستی را فراهم میکند و نتیجهي آن ،افزایش مسؤولیّتپذیري افراد در قبال
یکدیگر است .بر پایهي نتایج پژوهش ایمان ( ،)9320افراد هر قدر داراي سرمایهي اجتماعی
باالتري باشند ،مسؤولیّت اجتماعی آنان بیشتر خواهد بود .سروش ( )9309نیز در پژوهشی نشان
داده که مسؤولیّتپذیري فردي با اعتماد اجتماعی ،اعتماد به گروهها و دیگرخواهی رابطهي مثبت و
معناداري دارد امّا مسؤولیّتپذیري اجتماعی با اعتماد رابطهي منفی معنادار داشته ،با دیگرخواهی
نیز رابطهي معناداري ندارد .طالقانی ( )9322دریافته میان سرمایهي اجتماعی و مسؤولیّتپذیري
اجتماعی در ادارهي مالیّات استان تهران رابطهي مثبت و معنادار وجود دارد.
بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد میشود:
 در برنامههاي آموزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،به مقولهي هوش اخالقی و ابعاد آنبهطور ویژه توجّه شود .استادان ضمن آموزش محتواهاي تخصّصی دروس باید به رشد و ارتقاي
ابعاد اخالقی و انسانی دانشجویان نیز توجّه کنند و نهادهاي فرهنگی در محور دانشگاه از جمله
معاونتهاي دانشجویی و فرهنگی برنامههاي ویژهاي را در زمینهي رشد و آموزش ارزشهاي
انسانی و اخالقی در میان دانشجویان اجرا نمایند .همچنین الزم است جهتگیري دروسی چون
معارف اسالمی بر رشد و ارتقاي هوش اخالقی و پرورش روحیّهي مسؤولیّتپذیري دانشجویان
متمرکز شود.
 امروزه دانشگاهها و مؤسّسات آموزش عالی نقشی بیبدیل در آموزش و تربیت شهروندانیفرهیخته ،مسؤولیّتپذیر و داراي مهارتهاي اجتماعی دارند .بنابراین ،مراکز یادشده باید به
آموزش و تقویت مهارتها و قابلیّتهاي اجتماعی دانشجویان از جمله مسؤولیّتپذیري در
عرصههاي فردي و اجتماعی بپردازند.
 چون دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزش عالی هستند ،دانشگاهها و مؤسّسات آموزش عالیباید براي آموزش دانشجویان و آشنایی هرچه بیشتر آنها با حوزهي مسؤولیّتپذیري و مؤلّفههاي
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و در قبال جامعه احساس مسؤولیّت کنند .همچنین ایجاد روابط و پیوند میان دانشجویان،
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تشکیلدهندهي آن ،دورهها یا کالسهاي آموزشی خاصّی را در قالب فعّالیّتهاي فوقبرنامه
طرّاحی و اجرا کنند.
 بسترسازي مناسب در دانشگاهها براي انجام فعّالیّتهاي گروهی دانشجویی و دخالت ومشارکت دادن دانشجویان در امور فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی و سیاسی به صورت تشکیالتی و
محدودیّتهاي مرتبط با فعّالیّتهاي جمعی و گروهی آشنا شوند و توان مسؤولیّتپذیري و
پاسخگویی خود را در قبال عملکرد فردي بروز دهند.
 تالش براي ارتقاي رفتاري و اخالقی استادان (بهعنوان الگوهاي عملی و عینی مسؤولیّتپذیري)،حاکم کردن فرهنگ کاري سالم ،متعهّدانه و قانونمند و بهسازي سازوکارهاي اداري موجود در
دانشگاهها میتواند تأثیر قابل مالحظهاي بر رشد مسؤولیّتپذیري دانشجویان داشته باشد.
 مسؤوالن و برنامهریزان تهیّه و نشر کتب دانشگاهی ،تالش کنند پژوهش گروهی را سرلوحهيبرنامهي درسی خود قرار دهند و از این طریق به پرورش حسّ مسؤولیّتپذیري کمک نمایند؛ زیرا
در برنامههاي درسی رسمی دانشگاهی که عمدتاً به دروس تخصّصی و اصلی توجّه میشود،
جایگاه چندانی براي پرداختن به حوزههاي مرتبط با رشد و تربیت اجتماعی و اخالقی دانشجویان
و آموزش آنها وجود ندارد و همین امر در اکثر مواقع ،موجب میشود که دانشجویان برخی از
مهمترین صالحیّتها و قابلیّتهاي اجتماعی الزم براي زندگی اجتماعی امروزي را کسب نکنند.
 با توجّه به این که دانشجویان جمعیّت وسیعی را تشکیل میدهند ،برنامهریزي و بسترسازيفرهنگی براي آنان میتواند به بهبود زندگی در کلّ جامعه کمک فراوانی کند .تقویت
مسؤولیّتپذیري دانشجویان به استحکام و رشد ارزشها ،اصول و تعهّدات در جامعه و در خود
دانشجویان منجر میشود .از آن جا که این مهم در زندگی افراد جامعه ،هدف اساسی و محوري نظام
اجتماعی است ،میزان تحقّق این هدف ،شاخص توانمندي نظام اجتماعی بهشمار میآید.
 براي تقویت سرمایهي اجتماعی باید روابط را افزایش داد .جنبهي اعتماد یکی از اصلیترینعناصر سرمایهي اجتماعی است که به دلیل حساسیّت باال ،همیشه در معرض تخریب قرار دارد.
اعتماد ،عنصري است که روابط اجتماعی و سایر ابعاد سرمایهي اجتماعی را تشکیل میدهد و
زمینهساز مشارکت است .با هدف افزایش اعتماد میان افراد در جامعهي مورد مطالعه ،میتوان
برنامههاي گروهی براي افزایش روحیّهي کار تیمی در میان دانشجویان اجرا کرد.
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سازمانیافته موجب میشود که دانشجویان عمالً با بسیاري از مالحظات ،الزامات و حتّی

 ..................47فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی -فرهنگی ،دورهی چهارم ،شمارهی ،1تابستان49

 همچنین به دلیل گستردگی دامنهي پژوهشی متغیّرهاي مورد نظر و اهمّیّت آن ،به پژوهشگرانپیشنهاد میشود به بررسی تأثیر جو ،سبک مدیریّت و برنامهي آموزشی و درسی و قوانین دانشگاه
بر خودانضباطی و مسؤولیّتپذیري دانشجویان بپردازند.
از جمله محدودیّتهاي تحقیق حاضر استفادهي صرف از پرسشنامههاي خودگزارشدهی براي
مقطعی دادهها بوده است.
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