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هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل علی رفتارهای پرخطر براساس سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری با 
نقش میانجی هویت اخالقی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود. پژوهش حاضر از لحاظ 
هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه 
دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته پزشکی کرمانشاه )2000نفر( در سال تحصیلی 1399-1398 تشکیل 
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پرسشنامه »س��رمایه اجتماعی« ناهاپیت و گوشال )1998(، پرسشنامه »مس��ئولیت پذیری کالیفرنیا« )1987( 
کو بینو و رید)2002( اس��تفاده گردی��د. به منظور تجزی��ه و تحلیل داده ها از  و پرسش��نامه »هوی��ت اخالقی« آ
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به منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ ، برای بررس��ی نرمال بودن توزیع داده ها از ش��اخص های 
کجی و کشیدگی و به منظور بررسی روابط بین متغیرها از تحلیل مسیر بهره گیری شد. جهت انجام این آزمون ها 
از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS اس��تفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نش��ان داد هویت اخالقی، سرمایه 
اجتماعی و  مس��ئولیت پذیری بر رفتارهای پر خطر دانش��جویان دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه اثر معنی داری 
دارد. همچنین، هویت اخالقی برای رابطه سرمایه اجتماعی و رفتارهای پرخطر و همچنین هویت اخالقی برای 

رابطه مسئولیت پذیری و رفتارهای پرخطر نقش میانجی جزئی را دارد. 

واژگان کلیدی: رفتارهای پرخطر، سرمایه اجتماعی، مسئولیت پذیری و هویت اخالقی
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مقدمه
رفتاره��ای پرخطر، رفتارهایی هس��تند که س��المت و بهزیس��تی نوجوان��ان و جوانان را در مع��رض خطر قرار 
می دهند)ادیب و همکاران،1395و بازگیر ، 1398(. جوانان به ویژه در دوران دانشجویی، به دلیل مشارکت بیشتر 
در گروه هم س��االن و قرار گرفتن در موقعیت های اجتماعی متنوع تر و نیز مس��ئولیت های تحصیلی، اجتماعی و 
اقتصادی بیش��تری که از آن ها انتظار می رود، می توانند بیش��تر مس��تعد ارتکاب رفتارهای پرخطر باشند)براتی و 
هم��کاران، 1398و پناهی و همکاران، 1397(. گرایش ب��ه رفتارهای پرخطر درواقع نوعی گریز از مواجهه مؤثر 
با موقعیت های تنش زاس��ت که موارد س��یگار کشیدن و مصرف مواد مخدر، پرخاشگری اجتماعی و زدوخورد با 
دیگران، آس��یب رساندن به خود، روابط نامشروع جنسی و ... را شامل می شود)خجندی،1397و محمدخانی، 
1395(. شیوع رفتارهای پرخطر در جوامع، یکی از موارد جدی تهدیدکننده  سالمت است که در سال های اخیر 
با توجه به تغییرات س��ریع اجتماعی از س��وی سازمان های بهداشتی، مجریان، قانون و سیاست گذاران اجتماعی 
مورد توجه قرارگرفته است)نیازی، 1396و هاشمی و همکاران، 1396(. پیش بینی  شده است که تا سال 2030 
میالدی تنها میزان مرگ ومیر ناشی از مصرف دخانیات به 10 میلیون نفر در سال برسد. اگر پیامد جسمی، روانی 
و اجتماعی س��ایر رفتارهای پرخطر مانند مصرف مواد، خش��ونت و رفتارهای پرخطر جنسی نیز به حساب آورده 
شود، آسیب های وارده چند برابر می شود)چینچیال 1و همکاران، 2016(. یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه 
هر کشور، کاهش آسیب های اجتماعی است)واسینی 2و همکاران،2020( که تحقق و دست یابی به این هدف، 
نیازمند ش��ناخت عوامل مؤثر ایجاد آن در جامعه می باش��د. امروزه، محققان س��رمایه اجتماعی را یکی از عوامل 
زمینه س��از و مؤثر در سالمت اجتماعی و کاهش خطرپذیری در جامعه می دانند )کوران2007،3(. دانشجویان، 
قش��ر وس��یعی از جمعیت فعال یك کش��ور را تش��کیل می دهند که عوامل متعددی همچون محرك های درونی و 
عوامل تنش زای بیرونی می تواند سالمت اجتماعی4 و روانی آن ها را به خطر اندازد و در معرض انواع آسیب های 
اجتماعی و خطرپذیری قرار دهد)احمدی و همکاران، 1394(. تالش های زیادی در کشورهای جهان به منظور 
ش��ناخت عوامل محیطی و فردی زمینه س��از خطرپذیری انجام گرفته است. از جمله این تالش ها، توجه به بعد 
اجتماعی می باشد)بوس��تانی، 1391(. حاصل »س��رمایه اجتماعی«، س��المت اس��ت که با مطالعه پدیده هایی 
همچون: اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی5، احساس وجود 
تصویری مش��ترك از آینده و کار گروهی می باش��د که با تعامالت مؤثر بین فردی و گروهی، می توان زمینه های 
پیش��گیری از خطرپذیری و بس��یاری از آس��یب های اجتماعی همچون خش��ونت، مصرف مواد مخدر، الکل و 
رفتارهای جنس��ی پر خطر را فراهم نماید)آلبرت و همکاران، 2019(. بررس��ی ها نش��ان داده اند که دسترس��ی 
جوانان و نوجوانان به سرمایه اجتماعی می تواند زمینه کاهش مشکالت اجتماعی و رفتاری را سبب گردد. لذا با 
فراهم آوردن زمینه تعامالت اجتماعی، مهارت های اجتماعی و کار تیمی می توان از میزان آسیب های اجتماعی 
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و خط��ر پذیری در آنان کاس��ت و موجبات پیش��رفت تحصیلی و ارتقای س��المت آن ها را فراه��م آورد)کروتر و 
لیزن2009،1، بیجومس��کو و همکاران، 2013(. کوران)2007( در پژوهش خود نش��ان داد که بین خطرپذیری 
و سرمایه اجتماعی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش اونیکس و بولن2)2011( نشان داد که 
پس��ران نس��بت به دختران رفتارهای خطر پذیری بیشتری را از خود نش��ان می دهند و وضعیت سرمایه اجتماعی 
در انها کمتر از دختران می باش��د. از س��ویی سرمایه اجتماعی در کنار مس��ئولیت پذیری از عواملی می باشد که 
می تواند به کاهش رفتارهای پرخطر در دانش��جویان تاثیر گذار باشد)صالحی و همکاران، 1395(. افراد با قبول 
مس��ئولیت و ارتباط مؤثر با دیگران و جامعه به رش��د توانایی های خویش می پ��ردازد و برای زندگی آماده می گردد 
و ب��ا انجام کار به هویت خود دس��ت می یابد)امین��ی و همکاران، 1396(. با آموزش مس��ئولیت پذیری می توان 
انسان هایی اندیشمند خالق، سرزنده و با نشاط تربیت نمود؛ انسان هایی که در شناسایی و حل مشکالت موجود 
تالش می کنند و اگر در موردی شکس��ت بخورند، برای پیدا کردن راه حل مناس��ب می کوش��ند و مأیوس و دلسرد 
 وظیفه یاتکلیفی نیست که باید توسط یک فرد انجام گیرد، 

ً
نمی ش��وند)طارمیان،1392(. مس��ئولیت پذیری صرفا

بلکه بر عکس بیانگر نوعی احس��اس و حالت اس��ت که توس��ط خود فرد برانگیخته ش��ده و در بر دارنده پاس��خ و 
واکنش فرد نس��بت به نیازهای دیگران به صورت آش��کار یا پنهان است. مس��ئولیت پذیری افراد در هر جامعه ای، 
یکی از ارزش های آن جامعه و از ش��اخص های مهم س��المت روان محس��وب می ش��ود )ش��ریفی و همکاران، 
1395(. از مس��ئولیت پذیری تعریف واحدی وجود ندارد و از دیدگاه های مختلف، تعاریف گوناگونی ارائه شده 
اس��ت؛ به عنوان مث��ال،  از دیدگاه وجودگرایان، مس��ئولیت پذیری به معنای متعلق ب��ودن انتخاب ها به خود ما و 
برخورد صادقانه با آزادی اس��ت و در نظریه گشتالت درمانی، مسئولیت پذیری یعنی اتکا به توانایی خویش برای 
انتخاب کردن است )شارف2012،3(. گلن و نلسون4 )1988( این مفهوم را نوعی احساس عملی در به کارگیری 
توانایی ه��ا و کوش��ش کردن برای تطابق و س��ازگاری با م��ردم تعریف می کنند. فورد5 )1985( مس��ئولیت پذیری 
را هماهنگ��ی ب��ا قوانین اجتماعی و برآورده س��اختن انتظاراتی می دان��د که جامعه از ف��رد دارد. البته، برخی هم 
مس��ئولیت پذیری را با نوعی الزام اخالقی همراه می دانند )س��هیلی، 1387(. بر اس��اس این تعاریف، ش��خص 
مس��ئولیت پذیر کس��ی است که بر اس��اس عزت نفس خود و با احترام به حقوق دیگران، انتخاب ها و دیدگاه های 
خ��ود را ارزیاب��ی نموده، در نهای��ت پیامدهای اعم��ال و تصمیماتش را می پذیرد. تحقیقات انجام ش��ده نش��ان 
می دهند که مس��ئولیت پذیری افراد در هر جامعه موجب تنظیم روابط اجتماعی و انس��انی و افزایش نوع دوس��تی 
گودلو 6و همکاران، 2019(. لذا در صورت فقدان مس��ئولیت پذیری، افراد ممکن است به  و همدلی می ش��ود )آ
رفتارهای پرخطر دست بزنند. مسئولیت پذیری در کنار هویت اخالقی می تواند به کاهش رفتارهای پرخطر در 
دانش��جویان بینجامد؛ به این شکل که افرادی که دارای مسئولیت پذیری بیشتری باشند فعاالنه تالش می کنند تا 
راهی برای رسیدن به اهدافشان پیدا کنند. در این زمینه هویت اخالقی کمک می کند که تالش ها و فعالیت هایی 
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که عالقه مند به تعقیب آنها هس��تیم را دریابیم. شهبازبان خونیق و همکاران)1396( در پژوهش خود به بررسی 
نقش هوش اخالقی و اجتماعی در رفتارهای پر خطر دانش��جویان دانش��گاه علوم پزش��کی کردس��تان پرداختند. 
نتایج این پژوهش نش��ان داد که هویت اخالقی و هوش اجتماعی نقش مهمی در کاهش بروز رفتارهای پرخطر 
در دانش��جویان دارند. پاتریک و همکاران)2019( پژوهش��ی با عنوان »تأثیر نس��بی هوی��ت اخالقی ، قضاوت 
اخالقی و خودکارآمدی اجتماعی بر رفتارهای نوجوانان در موقعیت های درگیری و زورگیری« به انجام رساندند. 
نتایج تحقیق نش��ان داد هویت اخالقی، رفتارهای اجتماعی بیشتری را پیش بینی می کند به ویژه برای نوجوانانی 
که دارای خودکارآمدی اجتماعی هستند. هویت اخالقی با قضاوت اخالقی رابطه مثبت دارد و هر دو بر کاهش 
رفتار ضد اجتماعی اثر گذارند. هویت اخالقی جوانان به خصوص در دانش��جویان کمک می کند درس��ت را از 
نادرست تشخیص دهند و هنگام مواجهه با مشکالت و مسائل زندگی و تحصیلی، صبر و تحمل بیشتری داشته 
گاهی قبل از عمل، خودکنترلی آن ها را  باشند. همچنین پایبندی به اصول و ارزش های دینی و اخالقی و تفکر و آ
هنگام رویارویی با وسوسه ها و لذت های زودگذر و فشارهای روانی، محیطی و اجتماعی افزایش می دهد و این 
خودکنترلی و مبارزه با وسوس��ه های درونی و بیرونی از رفتارهای پرخطر به خصوص گرایش به س��یگار کشیدن و 
اس��تفاده از مواد مخدر را جلوگیری می کند. همچنین، هویت اخالقی با دارا بودن عامل های اخالق مدار مانند 
مسئولیت پذیری و بخشش، دلسوزی، انصاف، عدالت و مواردی از این قبیل ظرفیت اخالقی دانشجویان را ارتقا 
می دهد و واکنش ها، ش��ناخت ها، نگرش ها و فعالیت های اخالقی را فقط در چارچوب نظام های ارزشی فردی 
امکان پذیر می س��ازد و به دانشجویان این احساس را القا می کند که  این توانایی را دارند که مسئولیت انتخاب ها 
و فعالیت های خود را از نظر اخالقی برعهده بگیرند. بدین ترتیب شایستگی های اخالقی در دانشجویان نهادینه 
می شود و باعث نفوذ اصول اخالقی در چارچوب فکری دانشجویان می گردد. بنابراین دانشجویانی که ظرفیت 
اخالقی باالیی دارند، کمتر به س��وی رفتارهای پرخطر کشیده می شوند) کالنتری و همکاران،1386(. باتوجه به 
اهمیت، حساسیت و پیچیدگی مسئله و جامعه  مورد نظر و ظرفیت بالقوه  سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری، 
در توصیف و تبیین رفتارهای پر خطر دانشجویان بویژه با توجه به نقش عوامل روانشناختی میانجی مطرح شده 
و در نظ��ر گرفتن خالءهای  پژوهش��ی موجود، مطالع��ه  حاضر  با هدف تدوین مدل عل��ی رفتارهای پرخطر بر 
اس��اس سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری با نقش میانجی هویت اخالقی دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی 

کرمانشاه انجام شد. 
سوال اصلی این پژوهش این بود:

الگوی روابط ساختاری بین سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری با نقش میانجی هویت اخالقی بر رفتارهای 
پر خطر دانشجویان چگونه است؟ 

اهداف پژوهش
• بررسی اثر هویت اخالقی بر رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه؛	
• بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه؛	
• بررسی اثر مسئولیت پذیری بر رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه؛	
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• بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر هویت اخالقی در دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه؛	
• بررسی اثر مسئولیت پذیری بر هویت اخالقی در دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه؛	
• آزمون علی مدل رفتارهای پرخطر براس��اس س��رمایه اجتماعی و مس��ئولیت پذیری ب��ا نقش میانجی هویت 	

اخالقی در دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه.

مبانی نظری و چارچوب نظری پژوهش
کمپب��ل 1و هم��کاران)2019( پژوهش��ی با عن��وان »س��رمایه اجتماع��ی، جنبش های اجتماعی و بهداش��ت 
عمومی جهانی: مبارزه برای زمینه های ایجادکننده س��المتی در محیط های حاش��یه ای« به انجام رس��اندند. این 
پژوهش��گران با بررس��ی اقدامات »جنبش س��المت روان جهانی« و »جنبش بقا« در انگلس��تان و آفریقا اظهار 
کردند که س��رمایه های اجتماعی جامعه می توانند نقش مهم و مفیدی در گس��ترش رفتارهای شهروندی مناسب 
و کاهش و رفتارهای پر خطر ایفا کنند. آلبرت 2و همکاران)2019( پژوهش��ی با عنوان »نقش س��رمایه اجتماعی 
در اس��تعمال دخانیات« در رومانی به انجام رس��اندند. نتایج نشان داد که شدیدترین عامل خطر سیگار کشیدن 
در بزرگس��االن، رفتار س��یگار کش��یدن از همکالسی ها بود. افرادی که نسبت به س��ایر افراد سیگاری میزان قابل 
توجهی از افراد س��یگاری را گزارش می کردند، 9 برابر بیش��تر از س��ایر موارد )5/9 درصد نسبت به سایر موارد( 
س��یگاری بودند. کس��انی که سیگار کشیدن را بی ضرر می دانس��تند، 4 برابر بیشتر از افراد سیگاری که این رفتار 
را خطرناک قلمداد می کردند، س��یگار می کش��یدند. س��رمایه اجتماعی، حاصل »س��رمایه اجتماعی سالمت« 
اس��ت که با مطالعه پدیده هایی همچون: اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه های اجتماعی، احساس 
هویت جمعی3، احساس وجود تصویری مشترك از آینده و کار گروهی می باشد که با تعامالت مؤثر بین فردی 
و گروهی، می توان زمینه های پیش��گیری از خطرپذیری و بس��یاری از آس��یب های اجتماعی همچون خشونت، 
مصرف مواد مخدر، الکل و رفتارهای جنس��ی پر خطر را فراهم می نماید)کولن و وینفورد2010،4(. بررسی ها 
نش��ان داده اند که دسترسی جوانان و نوجوانان به سرمایه اجتماعی می تواند زمینه کاهش مشکالت اجتماعی و 
رفتاری را فراهم آورد. لذا با فراهم آوردن زمینه تعامالت اجتماعی، مهارت های اجتماعی و کار تیمی می توان از 
میزان آسیب های اجتماعی و خطر پذیری در آنان کاست و موجبات پیشرفت تحصیلی و ارتقای سالمت آن ها 
را فراهم آورد) کروتر و لیزن2009،5(. کوران)2007( در پژوهش خود نش��ان داد که بین خطرپذیری و سرمایه 
اجتماعی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش اونیکس و بولن6)2011( نش��ان داد که پس��ران 
نس��بت به دختران رفتارهای خطر پذیری بیش��تری را از خود نش��ان می دهند و وضعیت سرمایه اجتماعی در آنها 
کمتر از دختران می باشد. از دیدگاه هانیفن، سرمایه اجتماعی جزو دارایی های غیرملموس فرد تلقی می شود که 
در زندگی روزمره تأثیر فراوانی دارد و می تواند به عنوان س��پری دفاعی در برابر آس��یب های اجتماعی مورد توجه 

1. Campbell
2. Albert
3. Collective identity
4. Cullen & Whiteford
5. Kreuter & Lezin,
6. Onyx, J. & Bullen
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قرار گیرد. پاتنام نیز مفهوم اصلی س��رمایه اجتماعی را عبارت از این می داند که شبکه های اجتماعی دارایی های 
مهمی در زندگی افراد به ش��مار می روند که فرد می تواند در موقعیت های بحرانی و آس��یب زا از منافع آن به نحو 
احس��ن برخوردار ش��ود. از دید کلمن، س��رمایه اجتماعی، هزینه دس��تیابی به اهداف خاصی را کاهش می دهد 
و  در داش��تن س��بک زندگی س��الم و به دور از مخاطره کمک مؤثری می نماید. بودیو، بستر شکل گیری سرمایه 
اجتماع��ی را محیط فرهنگی و اجتماعی در یک جامعه می داند. س��رمایه اجتماع��ی از نظر وی، مجموعه ای از 
تماس ها و تعامالت اجتماعی اس��ت که به کنشگر وزن اجتماعی خاصی می بخشد. بنابراین بسترسازی جهت 
بهب��ود و افزای��ش س��رمایه اجتماع��ی جوانان هم در س��طح خانواده و هم درس��طح جامعه از طری��ق باال بردن 
گاهی اجتماعی، فراه��م آوردن حمایت های اجتماعی الزم و  ح��س اعتماد اجتماعی، همبس��تگی اجتماعی، آ
مش��ارکت قش��ر جوان در امور اجتماعی و فرهنگی بیش از پیش ضروری به نظر می رس��د، چرا که با توجه به 
تئوری ها و پیش��ینه های مطرح ش��ده، وجود میزان قابل توجهی از س��رمایه اجتماعی موجب تسهیل کنش های 
اجتماعی می گردد و زمینه را برای رس��یدن به اهداف معین میس��ر می سازد. همچنین، می تواند در برابر مسائل 
و آس��یب های اجتماعی نظیر بروز رفتارهای مخاطره آمیز جوانان همچون س��پری عمل نماید ) نیازی، عباس 

زاده  سعادتی،1396(.
 وظیفه یا تکلیف نیس��ت که باید توس��ط یک فرد انجام گیرد، بلکه 

ً
از س��وی دیگر، مس��ئولیت پذیری صرفا

بر عکس بیانگر نوعی احس��اس و حالت اس��ت که توس��ط خود فرد برانگیخته ش��ده و در بر دارنده پاس��خ و 
واکنش فرد نس��بت به نیازهای دیگران به صورت آش��کار یا پنهان است. در عین حال تحقیقات انجام شده نشان 
می دهند که مس��ئولیت پذیری افراد در هر جامعه موجب تنظیم روابط اجتماعی و انس��انی و افزایش نوع دوس��تی 
و همدل��ی می ش��ود )کالنتری و هم��کاران، 1386؛ مارویاما ، فالس��ر و میلر1، 1982(. ل��ذا در صورت فقدان 

مسئولیت پذیری، افراد ممکن است به رفتارهای پرخطر دست بزنند.
کینو و رید)2002( هویت اخالقی، خودپنداش��تی تعریف ش��ده است که بر محور مجموعه ای  در الگوی آ
از رگه های اخالقی س��ازمان یافته محیط اجتماعی ش��کل گرفته اس��ت. رگه های اخالق��ی در حافظه افراد حک 
کینو و رید)2002( بر این باورند که  می ش��وند و مفه��وم اخالقی در بازنمایی های ذهنی خود پیوند می دهن��د. آ
اگرچه ممکن اس��ت چندین رگه اخالقی غیرهمپوش وجود داش��ته باشد که هویت اخالقی یکتای فرد را تشکیل 
ده��د، مجموعه ای از رگه های مش��ترک وجود دارند که احتماال برای تعریف خود اخالقی بیش��تر انس��ان ها در 
محی��ط اجتماع��ی از اهمیت برخوردارند. لئون��ارد)2010(  نیز پنج عامل را به عنوان عوام��ل ارتقا دهنده هویت 
اخالقی بیان کرده است: 1. شناخت اخالقی؛ 2. خود ادراکی و احساسات اخالقی؛ 3.شخصیت؛ 4. خانواده؛ 
5. ارتباط با نهادهای اجتماعی و مذهبی. بنابراین تالش در جهت توسعه سرمایه اجتماعی دانشجویان در کنار 
افزای��ش هوی��ت اخالقی آنان می تواند بر بهبود خصوصیات اجتماعی دانش��جویان اثر گ��ذارد و زمینه دوری از 

رفتار های پر خطر را پدید آورد. 

1. Maruyama, Fraser & Miller
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 مدل پژوهش

شکل1: مدل پژوهش)برگرفته از مبانی نظری پژوهش(

فرضیه های پژوهش
• هویت اخالقی بر رفتارهای پرخطر دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه اثر گذار است. 	
• سرمایه اجتماعی بر رفتارهای پرخطر دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه اثر گذار است.	
• مسئولیت پذیری بر رفتارهای پرخطر دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه اثر گذار است.	
• سرمایه اجتماعی بر هویت اخالقی دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه اثر گذار است.	
• مسئولیت پذیری بر هویت اخالقی دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه اثر گذار است.	
• م��دل رفتارهای پرخطر براس��اس س��رمایه اجتماعی و مس��ئولیت پذیری با نقش میانج��ی هویت اخالقی در 	

دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه از برازش مطلوبی برخوردار است. 

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ش��یوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبس��تگی می باش��د، 
چ��ون هیچ گونه دس��تکاری بر روی متغیرها و عوامل صورت نگرفته و بر اس��اس رویکرد تحقیق، کمی اس��ت. 
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته پزشکی کرمانشاه )2000 نفر( در 
سال تحصیلی 1398- 1399 تشکیل می دادند که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری دردسترس، 
نمونه ای به حجم 322 نفر انتخاب شد. به منظور جبران احتمال ریزش، حجم نمونه انتخابی 350 نفر در نظر 
گرفته ش��د که در نهایت پس از پر کردن پرسش��نامه ها توسط داوطلبان، پرسشنامه های مخدوش حذف گردید و 

داده های مربوط به 322 نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابزار پژوهش

)YRBSS( پرسشنامه  رفتارهای پرخطر
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 ب��رای س��نجش رفتاره��ای پر خطر از مقیاس رفتارهای پر خطر )YRBSS(1 اس��تفاده ش��د که ب��ا اقتباس از 
پرسشنامه  رفتارهای پرخطر مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های آمریکا )CDC( در سال 1389 طراحی و تنظیم 
ش��ده است )محمد خانی، 1389(. پایایی پرسش��نامه رفتارهای پرخطر توسط برنر و همکاران )2002، به نقل 
از محمدی، رفاهی و س��امانی،1392( از طریق آزمون - آزمون مجدد ارزیابی شد و نتایج آیتم ها از کاپا 14/5 

تا 91/1 متغیر بود. 
پرسشنامه سرمایه اجتماعی

 پرسش��نامه ناهاپیت و گوش��ال )1998( دارای 3 بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می باشد که هفت خرده 
مقی��اس ش��بکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقاب��ل، روابط، ارزش ها و تعهد را مورد بررس��ی قرار می دهد و در 
28 گویه تنظیم ش��ده و بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت )خیلی موافقم= 5، موافقم= 4، نظری ندارم= 3، 
مخالفم= 2 و خیلی مخالفم= 1(  ساخته شده است. ضریب پایایی این پرسشنامه در پژوهش سرداری، سیالوی 

و سیالوی)1395( برابر با 0/89 به دست آمد.
مسئولیت پذیری

 مقیاس مسئولیت پذیری، پرسشنامه کالیفرنیا  دارای 42 سؤال می باشد که با هدف سنجش میزان مسئولیت 
پذیری افراد بهنجار 12 س��ال به باال تهیه ش��ده اس��ت  و آزمودنی ها به صورت موافقم و مخالفم به س��ؤاالت آن 
پاس��خ می دهند )گاف2، 1987؛ به نقل از فرامرزی،1384(. گاف پس از بررس��ی پژوهش های متعدد در مورد 
پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا نتیجه گرفت که دامنه ضرایب پایایی بازآزمایی و همسانی درونی هر یک از این 
میانه 0/52 تا 0/81 و میانه ضرایب کلی آن نیز 0/70 می باش��د. ضریب پایایی پرسش��نامه با اس��تفاده از روش 

آلفای کرونباخ و تصنیف محاسبه گردید که به ترتیب برابر با 0/76 و 0/88 می باشد )توفیقیان،1392(.
هویت اخالقی

کو بینو و رید)2002( س��اخته  و  پرسش��نامه هویت اخالقی، مقیاس خودگزارش دهی اس��ت که به وس��یله آ
اعتبار یابی ش��ده ودارای دو زیر مقیاس درونی س��ازی از س��وال 1 تا 5 )میزانی که هویت اخالقی در خودپنداره 
فرد مرکزیت یافته( و نماد س��ازی از س��وال 6تا 10)میزانی که هر آزمودنی هویت اخالقی را در ظاهرش��ان نشان 
می دهد( اس��ت. پاس��خ دهی این پرسش��نامه  در طیفی  از 1)کامال مخالفم( تا 5)کامال موافقم( در هر یک از 
س��ؤاالت گس��ترده ش��ده اس��ت. نمره گذاری دو گویه 4 و 7 به صورت معکوس انجام می گیرد. در ابتدا از فرد 
خواسته می شود که به صفات اخالقی که در باالی پرسشنامه نوشته شده است،  توجه کند و پس از آن 10 سوال 
درباره این صفات از آزمودنی ها  پرس��یده می ش��ود تا میزانی  که داش��تن این صفات برای فرد مهم اس��ت تعیین 
شود. در پژوهش عظیم پور، نیسی، شهنی ییالق و بشلیده )1393( همسانی درونی آلفای کرونباخ این دو بعد 

به ترتیب 0/77 و 0/76 گزارش گردیده است. 
ب��ه منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از ش��اخص های آم��ار توصیفی )فراوانی، میانگین، انحراف معیار، رس��م 
نمودارها( و آمار اس��تنباطی استفاده ش��د. به منظور تعیین روایی و پایایی ابزار تحقیق از روش های آماری آلفای 

1. Young’s Risk Behaviors Scale
2. Gaf
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کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی، برای بررس��ی نرمال بودن توزیع داده ها از ش��اخص های کجی و کشیدگی و به 
منظور بررس��ی روابط بین متغیرها از تحلیل مس��یر استفاده ش��د. در انجام این آزمون ها از نرم افزارهای SPSS و 

Smart PLS استفبهره گیری گردید. 

یافته های پژوهش
جدول نش��ان داد ک��ه 56/5 درص��د از نمونه های پژوهش م��ردان و 43/5 درصد را زنان تش��کیل می دهند. 
همچنی��ن 81/4 درص��د از نمونه های پژوهش مجرد و 18/6 درصد متأهل می باش��ند. بر اس��اس نتایج، 36/5 
درصد از افراد ش��رکت کننده در تحقیق زیر 20 س��ال، 23/0 درصد بین 20 تا 24 سال، 18/0 درصد بین 25 تا 

28 سال،  12/0 درصد 29 تا 32 سال و 10/5 درصد باالی 32 سال سن داشتند. 
یع داده ها بررسی طبیعی  بودن توز

جدول1: نتایج چولگی و کشیدگی به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها

کشیدگی چولگی
نمونه

آماره خطا آماره خطا

1/520 0/183 2/102 0/208 322 رفتارهای پرخطر

1/125 0/183 1/302 0/208 322 سرمایه اجتماعی

1/658 0/183 1/085 0/208 322 مسئولیت پذیری

0/985 0/183 1/320 0/208 322 هویت اخالقی

322 تعداد

تفسیر نورمالیته داده ها 
بنا به گفته هیر1)2009(، برای تعیین نرمالیته داده ها از چولگی و کش��یدگی اس��تفاده ش��د. نتایج جدول نش��ان 
داد که چولگی بین 3 و 3- و کشیدگی بین 5 و 5- قرار دارد. بنابراین داده ها از توزیع نرمال برخوردار می باشند و 
اجازه اس��تفاده از نرم افزارهای کوواریانس محور وجود دارد، ولی به دلیل پیچیده بودن مدل پژوهش بهتر اس��ت از 
نرم افزار واریانس محور  SmartPLS اس��تفاده ش��ود. بعد از بررسی برازش مدل های اندازه گیری، نوبت به برازش 
مدل س��اختاری پژوهش می رسد. همان گونه که قبال اش��اره شد، بخش مدل ساختاری بر خالف مدل های اندازه 
گیری، به سواالت )متغیرهای آشکار( کاری ندارد و تنها متغیرهای پنهان همراه با روابط میان آنها بررسی می گردد.

 ) t-values مقادیر( tضرایب معنی داری
برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده می شود که اولین و اساسی ترین معیار، 

ضرایب معنی داری t یا همان مقادیر  t-valuesمی باشد.
ابتدایی ترین معیار برای س��نجش رابطه بین متغیر در مدل )بخش س��اختاری(، اعداد معنی داری t است. در 

1. Hair
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صورتی که مقدار این اعداد از 0/95 بیشتر شود، نشان از صحت رابطه بین متغیرها و در نتیجه تایید فرضیه های 
پژوهش در س��طح اطمینان 1/96 دارد. البته باید توجه داش��ت که اعداد فقط صحت رابطه را نش��ان می دهند و 

شدت رابطه بین متغیرها را نمی توان با آن سنجید.

 جدول 2: مقادیر T-Value روابط در مدل ساختاری

T-Value روابط

54/113 هویت اخالقی بر رفتارهای پرخطر

7/689 مسئولیت پذیری بر رفتارهای پرخطر

6/332 سرمایه اجتماعی بر رفتارهای پرخطر

4/396 سرمایه اجتماعی بر هویت اخالقی

3/117 مسئولیت پذیری بر هویت اخالقی

با توجه به دو ش��کل فوق، مقدار  T-Valueبرای 5 رابطه مربوط به فرضیات تحقیق بیش��تر از0/95 می باشد و 
همه رابطه ها تایید شده است- این به معنای برازش مناسب مدل می باشد.

جدول 3: برازش مدل کلی

)R2(R SquareCommunalityGOF

0.9530.7540.658رفتارهای پرخطر

0.2630.6540.384هویت اخالقی

با توجه به س��ه مقدار  0.01، 0.25 و 0.36 که به عنوان مقادیر ضعیف ، متوس��ط و قوی برایGOF  معرفی 
شده است و حصول مقادیر بیشتر از 0.36، نشان از برازش کلی متوسط مدل دارد.

جدول 4: نتیجه آزمون

نتیجهT-VALUE مقدارضرب مسیرمتغیر وابستهمتغیر مستقل

تأیید0/94154/113رفتارهای پرخطرهویت اخالقی

تأیید0/5126/332رفتارهای پرخطرسرمایه اجتماعی

تأیید0/6577/689رفتارهای پرخطرمسئولیت پذیری

تأیید0/4824/396هویت اخالقیسرمایه اجتماعی

تأیید0/3663/117هویت اخالقیمسئولیت پذیری
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با توجه به تأیید روابط موجود بین هویت اخالقی و س��رمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی و رفتار های پرخطر 
و هوی��ت اخالق��ی و رفتارهای پرخطر، می توان نتیجه گرفت که هویت اخالقی برای رابطه س��رمایه اجتماعی و 
رفتاره��ای پرخط��ر نقش میانجی جزئی را دارد. ب��ا توجه به تأیید روابط موجود بین هویت اخالقی و مس��ئولیت 
پذی��ری، مس��ئولیت پذیری و رفتار های پرخط��ر و هویت اخالقی و رفتارهای پرخطر، می ت��وان نتیجه گرفت که 

هویت اخالقی برای رابطه مسئولیت پذیری و رفتارهای پرخطر نقش میانجی جزئی را دارد. 

شکل 1: برازش مدل ساختاری

) t-values مقادیر(t شکل 2: ضرایب معنی داری
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بحث و نتیجه گیری
جوانان به ویژه در دوران دانشجویی، به دلیل مشارکت بیشتر در گروه هم ساالن و قرار گرفتن در موقعیت های 
اجتماع��ی متنوع ت��ر و نیز مس��ئولیت های تحصیل��ی، اجتماعی و اقتصادی بیش��تری که از آن ه��ا انتظار می رود، 
می توانند بیشتر مستعد ارتکاب رفتارهای پرخطر باشند؛ چراکه گرایش به رفتارهای پرخطر درواقع نوعی گریز از 
مواجهه مؤثر با موقعیت های تنش زاست که موارد سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر، پرخاشگری اجتماعی و 
زدوخورد با دیگران، آسیب رساندن به خود، روابط نامشروع جنسی و ... را شامل می شود)باریکانی و همکاران، 
2008(. این در حالی است که هوش اخالقی به مثابه یک راهنما برای افراد عمل می کند و انسان ها را در اعمال 
هوش��مندانه و بهینه یاری می رس��اند. مارتی��ن و همکاران)2009( هوش اخالقی را اعتق��اد عمیق و ارزش هایی 
می دانس��تند که قادر اس��ت تمامی اف��کار و رفتارهای فرد را هدایت کند. لنیک و کی��ال)2007( بیان می کنند که 
هوش اخالقی ش��امل چهار اصل درستکاری، مس��ئولیت پذیری، بخشش و دلسوزی است. اصل درستکاری به 
معنای ایجاد هماهنگی بین اعتقادات و اعمال افراد اس��ت. در حقیقت انجام چیزی که درس��ت اس��ت و گفتن 
حرف درس��ت در تمام زمان هاس��ت. در این راس��تا کاش��ف و همکاران)2016( در پژوهش خ��ود به این نتیجه 
رسیدند که بین بنیان های اخالقی و خودتنظیمی هیجانی با رفتارهای پرخطر رابطه  منفی معناداری وجود دارد و 
افزایش در بنیان های اخالقی و خودتنظیمی هیجانی سبب کاهش بروز رفتارهای پرخطر در فرد می شود. هاردی 
و هم��کاران )2013( نیز در پژوهش خود نش��ان دادن��د که بین هویت اخالقی و رفتارهای پرخطر دانش��جویان 
رابط��ه منفی معنادار وجود داش��ت. بنابراین نتایج پژوهش حاضر در مورد رابط��ه هویت اخالقی بر رفتارهای پر 
خطر دانش��جویان دانش��گاه  علوم پزشکی کرمانشاه با نتایج ش��هبازیان خونیق و همکاران)1396( و پاتریک1 و 
همکاران)2019( همسو است. شهبازیان خونیق و همکاران)1396( به بررسی نقش هوش اخالقی و اجتماعی 
در رفتارهای پرخطر دانش��جویان دانش��گاه علوم پزش��کی کردس��تان پرداختند. نتایج پژوهش آنها نش��ان داد که 
هوش اخالقی و هوش اجتماعی نقش مهمی در کاهش بروز رفتارهای پرخطر در دانش��جویان دارند. پاتریک 
و همکاران)2019( پژوهشی با عنوان »تأثیر نسبی هویت اخالقی ، قضاوت اخالقی و خودکارآمدی اجتماعی 
بر رفتارهای نوجوانان در موقعیت های درگیری و زورگیری« به انجام رس��اندند. نتایج نش��ان داد هویت اخالقی، 
رفتارهای اجتماعی بیشتری را پیش بینی می کند به ویژه برای نوجوانانی که دارای خودکارآمدی اجتماعی هستند. 
هویت اخالقی با قضاوت اخالقی رابطه مثبت دارد و هر دو بر کاهش رفتار ضد اجتماعی اثر گذارند. رفتارهای 
پرخطر رفتارهایی هس��تند که س��المت و بهزیس��تی نوجوانان و جوانان را در معرض خطر قرار می دهند)زارعی، 

 .)2010
نتایج پژوهش حاضر نش��ان داد س��رمایه اجتماعی بر رفتارهای پر خطر دانش��جویان دانش��گاه  علوم پزشکی 
کرمانشاه اثر معنی داری دارد. مسئولیت پذیری و اخالقی بودن جزئی از مؤلفه های هوش اخالقی است. افرادی 
که از هوش اخالقی باالیی برخوردارند، از انجام رفتارهای پرخطر دوری می کنند. در بین جوانان نیز دانشجویان 
از حی��ث موقعی��ت و منزل��ت فکری و اجتماعی فعلی و آین��ده، با بقیه همگنان خود تف��اوت دارند. آن ها به دلیل 
ماهیت انتقالی زندگی دانش��جویی، در معرض عوامل اس��ترس زا قرار می گیرند و با تقاضاهای روزافزون جهانی 
1. Patrick



 تدوین مدل علی رفتارهای پرخطر براساس رسمایه اجتامعی و مسئولیت پذیری با نقش میانجی هویت اخالقی ) مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(

66

که باید در آن برای مس��ائلی مثل ش��غل، ش��یوه زندگی، دوس��تان، خانواده، مذهب و سیاست ها تصمیم بگیرند، 
کنار بیایند و انتظارات خانواده، معلمان، دوستان و سایر گروه ها را برآورده سازند. این فشارها می تواند زمینه ساز 
ناهنجاری های متعددی در دانش��جویان گردد. همچنین پایبندی به اصول و ارزش های دینی و اخالقی و تفکر و 
گاهی قبل از عمل، خودکنترلی آن ها را هنگام رویارویی با وسوس��ه ها و لذت های زودگذر و فش��ارهای روانی،  آ
محیط��ی و اجتماع��ی افزایش می ده��د و این خودکنترلی و مبارزه با وسوس��ه های درونی و بیرون��ی از رفتارهای 
پرخطر به خصوص گرایش به سیگار کشیدن و استفاده از مواد مخدر جلوگیری می کند. همچنین، هوش اخالقی 
با دارا بودن عامل های اخالق مدار مانند مسئولیت پذیری، بخشش، دلسوزی، انصاف، عدالت و مواردی از این 
قبیل، ظرفیت اخالقی دانش��جویان را ارتقا می دهد و واکنش ها، شناخت ها، نگرش ها و فعالیت های اخالقی را 
فقط در چارچوب نظام های ارزش��ی فردی دانش��جویان امکان پذیر می سازد و به دانشجویان این احساس را القا 
می کن��د ک��ه این توانایی را دارند که مس��ئولیت انتخاب ها و فعالیت های خود را از نظ��ر اخالقی برعهده بگیرند. 
بدین ترتیب، شایستگی های اخالقی را در دانشجویان نهادینه می کند و باعث نفوذ اصول اخالقی در چارچوب 
فکری دانشجویان می گردد. بنابراین دانشجویانی که ظرفیت اخالقی باالیی دارند کمتر به سوی رفتارهای پرخطر 

کشیده می شوند.
پس نتایج پژوهش حاضر در زمینه رابطه س��رمایه اجتماعی بر رفتارهای پر خطر دانش��جویان دانشگاه  علوم 
پزشکی کرمانش��اه با نتایج مطالعه بوستانی )1391(، صالحی و همکاران)1395(، کمپبل و همکاران)2019( 
و آلبرت و همکاران)2019( همسوس��ت. بوس��تانی )1391( در پژوهش��ی با عنوان »س��رمایه اجتماعی و رفتار 
پرخطر« دریافت که ش��بکه روابط با معلمان و مس��ئوالن مدرس��ه، ش��بکه روابط خانواده و مدرسه، شبکه روابط 
پاسخگو با اعضای خانواده با رفتار خطرساز رابطه منفی معنادار دارد. صالحی و همکاران)1395( در پژوهشی 
به بررسی رابطه بین گرایش به رفتارهای پرخطر با سرمایه اجتماعی با واسطه گری پنج عامل شخصیت پرداختند 

و دریافتند بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای پرخطر رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. 
نتایج پژوهش حاضر نش��ان داد مس��ئولیت پذیری بر رفتارهای پر خطر دانش��جویان دانش��گاه  علوم پزشکی 
کرمانشاه اثر معنی داری دارد. دانشجویان با قبول مسئولیت و ارتباط مؤثر با دیگران و جامعه به رشد توانایی های 
خوی��ش می پردازند و برای زندگی آماده می گردند و با انجام کار به هویت خود دس��ت می یابند. انس��ان هایی 
که در شناس��ایی و حل مش��کالت موجود تالش می کنند و اگر در موردی شکست بخورند، برای پیدا کردن راه 
 وظیفه یاتکلیفی 

ً
حل مناسب می کوشند و مأیوس و دلسرد نمی شوند)طارمیان،1392(. مسئولیت پذیری صرفا

نیس��ت که باید توس��ط یک فرد انجام گیرد، بلکه بر عکس بیانگر نوعی احساس و حالت است که توسط خود 
فرد برانگیخته می ش��ود و در بر دارنده پاس��خ و واکنش فرد نسبت به نیازهای دیگران به صورت آشکار یا پنهان 
اس��ت. در عین حال تحقیقات انجام ش��ده نشان می دهند که مس��ئولیت پذیری افراد در هر جامعه موجب تنظیم 
رواب��ط اجتماعی و انس��انی و افزایش نوع دوس��تی و همدلی می ش��ود )کالنتری و هم��کاران، 1386؛ مارویاما، 
فالس��ر و میلر1، 1982(. پس در صورت فقدان مس��ئولیت پذیری، افراد ممکن اس��ت به رفتارهای پرخطر دست 
بزنند. رشد و تقویت حس مسئولیت پذیری  به عنوان یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت از دیر باز مورد توجه 
1. Maruyama, Fraser & Miller
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برنامه ریزان، معلمان، مربیان، والدین و حتی خود جوانان بوده اس��ت. برخورداری از حس مس��ئولیت پذیری 
به مثابه یک س��رمایه ارزش��مند حیاتی در همدلی انس��ان ها، به ویژه افرادی است که از مهارت های اجتماعی 
کمتری برخوردارند و از مهمترین عوامل پیش��رفت و ش��کوفایی اس��تعدادها، توانایی ها و خالقیت ها به شمار 
می رود و انگیزه اصلی در پیش��رفت تحصیلی، جامعه پذیری و س��ازگاری اجتماعی با گروه همساالن محسوب 
می گردد. عکس این قضیه نیز صادق اس��ت؛ یعنی رفتارغیر مس��ئوالنه، خودسرانه و عدم شناخت واقعی از خود 
و عدم اعتماد به نفس در جوانان باعث شکست، ایجاد عقده حقارت، خودکم بینی، عدم احساس مسئولیت در 
انجام کارها و ایجاد افکار و توقعات منفی می گردد و عامل موثری در گسترش رفتارهای مخاطره آمیز محسوب 

می شود )شریفی و فتحی پور،1395(.
در م��ورد نتایج پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط مس��ئولیت پذیری بر رفتارهای پر خطر دانش��جویان دانش��گاه  
علوم پزشکی کرمانشاه می توان گفت که این نتیجه با نتایج مطالعه امینی و همکاران )1396( همسوست. امینی 
و همکاران )1396( در پژوهش��ی به بررس��ی اثربخش��ی مسئولیت پذیری به ش��یوه واقعیت درمانی بر رفتارهای 
پرخطر خودتظیمی هیجانی و بحران هویت پرداختند. نتایج این پژوهش نش��ان داد که آموزش مسئولیت پذیری 
به شیوه واقعیت درمانی بر خودتنظیمی هیجانی، بحران هویت و رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان دبیرستانی 

تأثیر دارد. 
با توجه به تأیید روابط موجود بین هویت اخالقی و س��رمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی و رفتار های پرخطر 
و هوی��ت اخالق��ی و رفتارهای پرخطر می ت��وان نتیجه گرفت که هویت اخالقی برای رابطه س��رمایه اجتماعی و 
رفتاره��ای پرخط��ر نقش میانجی جزئی را دارد. با بهره گیری از دیدگاه بالس��ی)1984( و اریکس��ون)1964( و 
دیدگاه اجتماعی- ش��ناختی در مورد هویت اخالقی و در نهایت، با در نظر گرفتن هویت اخالقی به عنوان یک 
مولفه هویت اجتماعی که بخشی از خودطرحواره های اجتماعی شخص)ساختار دانش سازمان یافته و منحصر 
به فرد در حافظه که هویت های اجتماعی را به خود مربوط می سازد( محسوب می شود، می توان به نقش هویت 
کینو و رید)2002( هویت اخالقی، خودپنداش��تی  اخالقی برای توس��عه س��رمایه اجتماعی پی برد. در الگوی آ
تعریف شده است که بر محور مجموعه ای از رگه های اخالقی سازمان یافته محیط اجتماعی شکل گرفته است. 
رگه های اخالقی در حافظه افراد حک می شوند و مفهوم اخالقی را در بازنمایی های ذهنی خود پیوند می دهند. 
کینو و رید)2002( بر این باورند که اگرچه ممکن است چندین رگه اخالقی غیرهمپوش وجود داشته باشد که  آ
هویت اخالقی یکتای فرد را تشکیل دهد، مجموعه ای از رگه های مشترک وجود دارند که احتماال برای تعریف 
خود اخالقی بیش��تر انس��ان ها در محیط اجتماعی از اهمیت برخوردارند. لئونارد)2010(  نیز پنج عامل زیر را 
به عنوان عوامل ارتقا دهنده هویت اخالقی بیان کرده اس��ت: 1. ش��ناخت اخالقی؛ 2. خودادراکی و احساس��ات 
اخالقی؛ 3.ش��خصیت؛ 4. خانواده؛ 5. ارتباط با نهادهای اجتماعی و مذهبی. بنابراین تالش در جهت توس��عه 
س��رمایه اجتماع��ی دانش��جویان در کنار افزایش هویت اخالق��ی آنان می تواند بر بهب��ود خصوصیات اجتماعی 

دانشجویان اثر گذارد و زمینه دوری از رفتار های پر خطر را پدید آورد. 
با توجه به تأیید روابط موجود بین هویت اخالقی و مس��ئولیت پذیری، مس��ئولیت پذیری و رفتار های پرخطر 
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و هوی��ت اخالق��ی و رفتارهای پرخطر می توان نتیج��ه گرفت که هویت اخالقی برای رابطه مس��ئولیت پذیری و 
رفتارهای پرخطر نقش میانجی جزئی را دارد. در این راس��تا بالس��ی)1983( در کوشش��ی برای پر کردن شکاف 
بین استدالل اخالقی و عمل اخالقی، الگوی خود در باب کنش وری اخالقی را مطرح ساخت. وی بر اهمیت 
کید داشت)ریمر، 2014(. الگوی خود)بالسی،  مسئولیت پذیری شخصی و پایبندی به ارزش ها و هدف ها تأ
1983( واجد سه مؤلفه اصلی است: اول، قضاوت اخالقی پیش از آنکه به عمل اخالقی منجر شود، از مجرای 
قضاوت مسئولیت)احس��اس مس��ئولیت ش��خصی برای عمل اخالقی( عبور می کند؛ دوم، معیار قضاوت های 
مس��ئولیت، ناش��ی از س��اختار خود فرد اس��ت. به بیان دقیق تر، آنچه بالس��ی هویت اخالقی می نامد اهمیت 
و برجس��تگی ارزش های اخالقی برای احس��اس خود ش��خص است؛ سوم، مولفه خودهمس��انی است. از نظر 
بالس��ی، گرایش طبیعی انسان این اس��ت که می خواهد هماهنگ با احساس خودش زندگی کند. بنابراین وقتی 
خ��ود فرد بر مح��ور دغدغه های اخالقی اس��ت، این میل به عنوان نیروی انگیزش��ی اصلی ب��رای عمل اخالقی 
عمل می کند. بالس��ی اس��تدالل می کند اش��خاص هم از نظر محتواهای هویت و هم از نظر س��اختار هویت 
متفاوت اند. برخی از صاحب نظران در مفهوم پردازی هویت اخالقی، روی آورد اجتماعی- ش��ناختی را اتخاذ 
کرده اند. روی آورد اجتماعی- شناختی می کوشد انسجام شخصیت و تغییر پذیری آن را بر حسب مکانیزم ها، 
ساختارها و فرایندهای پردازش اطالعات تبیین کند. در این روی آورد فرض می شود فعال سازی بازنمایی های 
ذهنی برای پردازش اطالعات بسیار مهم هستند. با این حال و به طور کلی کسی که هوش اخالقی باالیی دارد، 
مس��ئولیت اعمال و پیامدهای آن اعمال، همچنین اش��تباهات و شکس��ت های خود را نیز می پذیرد. فقط کسی 
ک��ه از روی تمای��ل مس��ئولیت عملکردهایش را می پذیرد قادر اس��ت اطمینان یابد ک��ه عملکردهای وی منطبق 
با اصول جهان ش��مول اخالق انس��انی اس��ت. همچنین مس��ئولیت پذیری به کمک هویت اخالقی می تواند تا 
ح��دودی رفتارهای مخاطره آمیز را در دانش��جویان کاهش دهد، زیرا هویت اخالقی، س��ازهایی کلیدی در فهم 
علت رفتارهای اخالقی و غیر اخالقی افراد اس��ت و از این رو شناس��ایی پیامدهای این س��ازه، به شناخت بیشتر 

مکانیسم های اخالقی کمک می کند.
با این حال و به طور کلی توسعه سرمایه اجتماعی، مسئولیت پذیری و هویت اخالقی دانشجویان به واسطه 
برنامه ه��ای آموزش��ی و مداخالت روانش��ناختی و ... می تواند ب��ه عنوان ابزاری ارزش��مند در جهت اجتناب از 

رفتارهای پر خطر در دانشجویان باشد و زمینه بهبود رفتارهای شهروندی شایسته را در آنان ارتقا دهد. 
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