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شناسایی مولفههای مسئولیتهای اجتماعی مطلوب شناختی ،عاطفی و عملکردی

جهت برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران
مهین انق ،1فائزه ناطقی ،2عباس قلتاش
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چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی مولفههای مسئولیتهای اجتماعی مطلوب شناختی ،عاطفی و عملکردی جهت برنامه
درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران انجام شد .این مطالعه توصیفی  -تحلیلی و از نوع کیفی بود .جامعه
پژوهش شامل کتاب پایه چهارم تا ششم ابتدایی و خبرگان برنامهریزی درسی بودند .نمونه پژوهش کتابهای پایه
چهارم ،پنجم و ششم و  02نفر از خبرگان برنامهریزی درسی بودند که با روش هدفمند انتخاب شدند .دادهها با
کلیستهای محققساخته سیاهه تحلیل محتوای کتابهای درسی مطالعات
شبرداری ،چ 
روشهای مصاحبه ،فی 
بهای راهنمای تدریس جمعآوری و با استفاده از تکنیک
اجتماعی دوره ابتدایی ایران و سیاهه تحلیل محتوای کتا 
دلفی به روش تحلیل محتوی تحلیل شدند .روایی صوری و محتوایی ابزار با نظر متخصصان و پایایی آن با روش
کدگذاری تأیید شد .نتایج نشان داد که مولفههای مسئولیتهای اجتماعی مطلوب شناختی ،عاطفی و عملکردی
جهت برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران شامل مسئولیتپذیری اجتماعی  -دینی ،مسئولیتپذیری
اقتصادی ،مسئولیتپذیری فرهنگی ،مسئولیتپذیری سیاسی ،مسئولیتپذیری زیست محیطی ،مسئولیتپذیری
شهروندی  -اجتماعی و مسئولیتپذیری سازمانی  -شغلی بود.
تهای اجتماعی ،برنامه درسی ،مطالعات اجتماعی.
کلید واژهها :مسئولی 
دریافت مقاله 97 31/5/1 :پذیرش مقاله97 31/8/4 :

 -1دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران

onogh.m@yahoo.com
 -2استادیار برنامهریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران (نویسنده
مسئول) f-nateghi@iau-arak.ac.ir

 -3دانشیار برنامهریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران.

gholtash578@yahoo.com

26

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دوازدهم /شماره چهارم /زمستان 97 31
فص 

مقدمه
با نهادینه شدن نقش و اهمیت تعلیم و تربیت در توسعه جوامع و بالندگی نسل جوان و نوجوان
تالشهای بسیاری برای قانونمند کردن این فرایند خطیر آغاز شده و تعلیم و تربیت به انشعابات
متعددی تقسیم شده است .در این میان برنامههای درسی بهعنوان قلب نظام تعلیم و تربیت و
ابزاری در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .همچنین
نظام تعلیم و تربیت در هر کشوری برای آنکه بتواند نقش مهم خود را ایفا کند ،نیازمند
یتوان به اتخاذ اهداف و آرمانهای صحیح با توجه به شرایط
مالحظاتی است که از جمله م 
کشور و تجزیه این اهداف به اهداف خردتر در سطوح مختلف آموزش و پرورش اشاره کرد
(نوری ،احمدوند و غفاری .) 97 31 ،امروزه گسترش شهرنشینی ،پیچیده شدن زندگی و روابط
تپذیری اجتماعی به یک موضوع جامعهشناختی مهم تبدیل شود.
انسانی باعث شده تا مسئولی 
موضوعی که در محیطهای گوناگون سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و محیطی مورد توجه قرار
تپذیری اجتماعی نشان از تعهد ،وظیفه و تعلی افراد و گروهها دارد (حسن و
یگیرد .مسئولی 
م 
الندتامسون .) 2019 ،1در واقع مسئولیتپذیری اجتماعی نشان از تعهد در جهت پیشرفت جامعه
است و انسان بهعنوان موجودی اجتماعی وظایفی در قبال دیگر افراد جامعه دارد .این احساس
ًال به صورت رفتارهای ثابت در مجموعه رفتارهای
تعهد یک ویژگی شخصیتی است و معمو ًال
شهای اجتماعی همانند رفاه عمومی و مشارکت در حل
یشود .ارز 
اجتماعی شخص نمایان م 
ییابد که در جامعه ،افراد بیشتر احساس مسئولیت کنند (نی و وانوارت،2
مساله زمانی تحقق م 

 .) 2015مفهوم مسئولیت اجتماعی از مفاهیمی است که پس از پایان جنگ جهانی دوم مورد
بنظران ،زمامداران ،محققان ،برنامهریزان و مصلحین اجتمااعی قرار
توجه بسیاری از صاح 
تها
گرفت؛ به طوری که این موضوع به پارادایمی غالب و مسلط در حوزه مدیریت ،اداره شرک 
تپذیری در قالب سه مؤلفه
و محافل دانشگاهی بدل شد (نوربخش و اکبریان .) 97 31 ،مسئولی 
ًال یادگیری انتخاب رفتارهایی است که نیازهای اساسی ما را برآورده
تبندی شده است .او ًال
صور 
کند ،دوما پذیرفتن پیامدهای رفتار خود و سوما اینکه مانعی بر سر راه برآورده شدن نیازهای
دیگران نباشد (محمدی و حکیمی .) 96 31 ،مسئولیت اجتماعی توانایی به کار بردن دانش و
. Hassan & Lund-Thomsen
. Ni & VanWart
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تهایی است که برای پیشرفت جامعه از طریق آموزش و تجربه بدست آمده است .توجه و
مهار 
یهای افراد مسئول است که از نظر اجتماعی خوب تربیت شدهاند.
خدمت به جهانیان از ویژگ 
نظام آموزش و پرورش یکی از سازمانهای مهمی است که در پرورش و رشد اجتماعی افراد
نقش کلیدی دارد .بر این اساس نحوه عملکرد این نهاد در فرایند رشد اجتماعی و پرورش
شآموزان عاملی مؤثر است .امروزه رقابت شدید جوامع ،محدودیت
همهجانبه قابلیتهای دان 
گها ،حضور مؤثر
منابع ،حفظ نظام ارزشی و فرهنگی گذشتگان ،تعامل پویا با سایر ملل و فرهن 
نالمللی ،حفظ و توسعه محیط زیست و مجموع عواملی از این
در صحنههای سیاسی ملی و بی 
قبیل که بیتوجهی به آنها به فروپاشی و اضمحالل نظام سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
نالمللی منتهی خواهد شد ،انسان را احاطه کرده است .این
حتی زیست محیطی جوامع ملی و بی 
مجموعه حکایت از آن دارد که دنیای متعامل کنونی بیش از هر زمان دیگر نیازمند انسانهایی

تپذیری اجتماعی همان
تشناس است (لئو و وو .) 2016 ،1منظور از مسئولی 
مسئول و مسئولی 
شهای سازمان به گونهای است که منافع کلیه ذینفعان
تها و ارز 
پیوستگی و اتحاد میان فعالی 
منعکس شود .به عبارت دیگر سازمان باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به
جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونهای مستقل از منافع
عمل نماید (خواجوی ،دهقانی سعدی و روستا .) 97 31 ،همچنین مسئولیت اجتماعی به اقدامات
یگردد.
مربوط به تعهدات اجتماعی و مجموعهای از خواستههای اجتماعی اطالق م 
تهای مختلفی برای بهبود وجهه سازمان در جامعه
مسئولیتهای اجتماعی ممکن است به صور 
تآبادی ،محمدشفیعی .) 95 31 ،مدارس در قبال فرهنگ
صورت پذیرد (امیدی ،رضایی دول 
جامعه ،نقشهایی دارند که یکی از مهمترین آنها جامعهپذیری افراد از طریق برنامههای درسی
رسمی و غیررسمی است .سازمانها باید به منظور نیل به پاسخگویی اجتماعی در مقابل ذینفعان و
سایر افراد جامعه به دغدغههای جامعه در خصوص محیط زیست ،امور اجتماعی و بشردوستی
تهای مربوط به
اهمیت داده و بسته به فرهنگ سازمانی خاص خود به تدوین سیاس 
مسئولیتپذیری اجتماعی مبادرت ورزند (هودا ،جاسمی ،االس ،کودریاه ،داچولفانی و
جامساری.) 018 2 ،2

. Liu & Wu
. Huda, Jasmi, Alas, Qodriah, Dacholfany & Jamsari
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از آنجایی که نظام آموزشی در کشور ایران متمرکز است ،یقین ًاًا یکی از مولفههای مهم در
آموزش مسائل اجتماعی ،برنامههای درسی رسمی و به تبع آن کتاب و اسناد برنامه درسی است.
تهای
یباشند و معلمان ناگزیر هستند که فعالی 
این موارد جز مهمترین منابع و مراجع یادگیری م 
شآموزان را نیز ملزم به خواندن و فهمیدن
آموزشی خویش را بر اساس آنها متمرکز ساخته ،دان 
بهای درسی در نظام آموزشی متمرکز با امتحانات
محتوای کتابهای درسی نمایند .کتا 
هماهنگ از اهمیت خاصی برخوردار است و در این نوع نظام آموزشی فراگیران باید تمامی
بهای درسی را مطالعه کرده و یادبگیرند تا امکان موفقیت آموزشی برای
مطالب موجود در کتا 
تپذیری اجتماعی در برنامه درسی را
آنها فراهم گردد (هاشمی و هاشمی .) 95 31 ،مسئولی 
یتوان به سه بعد کلی طبقهبندی کرد .اولین و مهمترین آن بعد شناختی است .این بعد در مورد
م 
تپذیری اجتماعی باید
یدهد که برنامههای درسی رشددهنده مسئولی 
برنامه درسی نشان م 
شآموزان ،اطالعات الزم را پیرامون ماهیت جامعه ،عناصر دخیل در
متناسب با سطح درک دان 
تهای اجتماعی را در اختیار آنها قرار
آن ،نقش انسان در حفظ و تداوم جامعه و انواع مسئولی 

شآموزان با بحرانها
دهند (شوارتز .) 2017 ،1این بعد به استدالل اشاره دارد که مواجه ساختن دان 
تهای اجتماعی موجب خواهد شد ،تعادل عقالنی او بهم
و تعارضات و استدالل پیرامون مسئولی 
خورده و این امر فرایند خودنظمجویی و تعادلیابی را در کودک به جریان میاندازد .در این
لهای دقیق و ماندگاری برای
فرایند با بهرهگیری از امکانات ذهنی و استداللهای عقالنی راه ح 
مسائل پیدا میکند .ماحصل رعایت مالحظات بعد شناختی در طراحی عناصر برنامه درسی
تهای اجتماعی در
تپذیری اجتماعی تدوین اهدافی پیرامون انواع مسئولی 
رشددهنده مسئولی 
تهای عقالنی ،محتوایی فعال و زمینهساز برای تحلیل و بررسی مسائل و
سطوح عالی مهار 
تهای عقالنی و دستیابی به
موضوعات اجتماعی و شیوههای تدریس مناسب برای رشد مهار 
تهای اجتماعی خواهد بود (شونرت-ریچل ،ابرلی ،الولور ،ابات ،تامسون و
پردازش موقعی 

همکاران .) 2015 ،2دومین بعد آن بعد عاطفی است .این بعد ایجاد انگیزه ،نگرش و عواطف
یگیرد؛ به طوری که فرد نسبت به پذیرش
تهای اجتماعی را دربرم 
مثبت نسبت به انواع مسئولی 
یشود .چون که
تهای اجتماعی و ایفای فعاالنه آنها در صحنه جامعه برانگیخته م 
انواع مسئولی 
. Schwartz
. Schonert-Reichl, Oberle, Lawlor, Abbott, Thomson & et al
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ینمایند .در واقع نحوه و چگونگی
تها را تأمین م 
عواطف مثبت انرژی الزم برای انجام فعالی 
تپذیری اجتماعی باید چنان باشد که در در
طراحی و اجرای برنامه درسی رشددهنده مسئولی 
مخاطب نسبت به موضوع مورد توجه عواطف مثبت ایجاد کند .این عواطف به وسیله ایجاد
انگیزش و بهعنوان عوامل تقویتکننده بر نحوه اجرای رفتار اجتماعی فرد مؤثر خواهد بود
بنیکی .)1931 ،سومین بعد آن بعد عملکردی است .در این بعد برنامههای
(سبحانینژاد و آ 
شآموز را به طور عملی با عملکرد مسئوالنه
تپذیری اجتماعی باید دان 
درسی رشددهنده مسئولی 
تهای اجتماعی الزم برای حضور مطلوب در صحنههای اجتماعی را
اجتماعی آشنا کرده ،مهار 
در او رشد دهد (چوانگ و هوانگ.) 018 2 ،1

تپذیری اجتماعی انجام شده و پژوهشی به
شهای بسیار اندک و پراکندهای درباره مسئولی 
پژوه 
تهای اجتماعی مطلوب شناختی ،عاطفی و عملکردی جهت برنامه
بررسی مولفههای مسئولی 
شهای انجام شده در این زمینه
درسی مطالعات اجتماعی نپرداخته است .در ادامه مهمترین پژوه 

شآموزان نیاز به اعتماد به
یگردد .گاندوز ) 2017 ( 2ضمن پژوهشی گزارش کرد که دان 
ارائه م 

شآموزان به معلمان متناسب با احساس
معلمان از جنبه رویکرد حرفهای خود دارند و اعتماد دان 
شآموزان افزایش م 
مسئولیت معلمان نسبت به یادگیری دان 
ییابد .نلسون و بیانکو ) 2013 ( 3نیز

تپذیری از طریق شناخت و احترام به
ضمن پژوهشی خاطر نشان کردند که در مدرسه مسئولی 

نیازهای خود و گروه مورد بررسی قرار م 
یگیرد .شامیر )2 004 ( 4معتقد است که درباره مفهوم

تپذیری اجتماعی و ابعاد آن کثرت نظرات و تفاسیر وجود دارد ،اما نکته مشترک همه
مسئولی 
مطالعات انجام شده در این حوزه توجه فراگیر محققان به رعایت الزامات محیطی ،اقتصادی،
یباشد .همچنین در شکلگیری
تپذیری اجتماعی م 
سیاسی و اجتماعی در آموزش مسئولی 
مسئولیتپذیری اجتماعی در فرد عناصر متعددی نقش دارند که خانواده بیش از همه در این
تپذیری اجتماعی،
لگیری مسئولی 
خصوص مؤثر است .در واقع اولین عنصر مؤثر بر رشد و شک 
خانواده و والدین هستند .تحقیقات در این رابطه نشان داده که چگونگی رفتار والدین با کودک
در سالهای نخستین حیات اثر ماندگاری بر شخصیت کودک دارد ،البته در سالهای بعد در
1

. Chuang & Huang
. Gunduz
3
. Nelson & Bianco
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. Shamir
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تپذیری
کنار اعضای خانواده این نظام آموزش و پرورش است که نقش آموزش مسئولی 
لنژاد ( ) 95 31ضمن پژوهشی با عنوان
اجتماعی را بر عهده دارد .همچنین محسنی ،حسینی و چم 
بررسی و تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم از حیث توجه به شاخصهاي تربیت سیاسی
صهای تربیت سیاسی بکار رفته در کتاب
دانشآموزان به این نتیجه رسیدند که مضامین و شاخ 
مطالعات اجتماعی پایه ششم از لحاظ حیطههای یادگیری و نقل مضامین به صورت نامتوازن
شآموزان در برخی شاخصها به بینش درستی
توزیع گردیده و این امر سبب شده است دان 
دست نیابند ،اما در شاخصهای اولیه تربیت سیاسی نظیر حقوق متقابل ،مشورت و همفکری و
مسئولیت به دلیل استفاده کم و نامناسب از تربیت سیاسی خوب برخوردار نباشند و این خود
شآموزان شده است .در پژوهشی دیگر خادمی،
باعث پرورش نامناسب تربیت سیاسی در دان 
ناصری جهرمی و منصوری ( ) 95 31ضمن بررسی و تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی
تهای گروهی
تهای اجتماعی گزارش کردند که مهار 
ششم ابتدایی بر حسب مولفههای مهار 
تهای ارتباطی کمترین فراوانی را داشتند .همچنین بیشترین و کمترین
بیشترین فراوانی و مهار 
تهای ارتباطی مربوط بود .عالوه بر
تهای جرأتورزی و مهار 
ضریب اهمیت به ترتیب به مهار 
آن مشخص شد که پراکندگی مهارتهای اجتماعی در این کتاب یکسان نیست و بیشتر بر
شهای جامعه تاکید
تهای پرورش حس همکاری و شناسایی ارز 
تهای ارتباطی ،مهار 
مهار 
یدهد .محمدیان،
تهای اجتماعی را نشان م 
شده و این مساله لزوم توجه بیشتر به سایر مهار 
دهدشتی شاهرخ ،خانلری و ظهوری ( ) 95 31ضمن پژوهشی درباره شناسایی الزامهای مسئولیت
تهای زیست محیطی،
تهای اجتماعی شامل فعالی 
اجتماعی گزارش کردند که ابعاد مسئولی 
تهای
تهای کارگری ،امور خیریه ،فعالی 
تهای بشر دوستانه ،فعالی 
نها ،فعالی 
حمایت از انجم 
تهای
تهای سالمتی و فعالی 
تهای فرهنگی و اطالعاتی ،فعالی 
توسعهای ،روشهای کار ،فعالی 
ارتباطی و اجتماعی است .وفایی یگانه و قربانی سنجدری ( ) 94 31ضمن پژوهشی با عنوان تأثیر
مسئولیتهای اجتماعی سازمانی بر اثربخشی سازمانی به این نتیجه رسیدند که رابطه بین بهبود و
شهای تولیدی و
تهای اجتماعی سازمانی با تحقق اهداف سازمانی در بخ 
ارتقای مسئولی 
نالمللی تأیید شده است .افزون بر آن مشخص شد که بین دو متغیر
خدماتی در سطوح ملی و بی 
مسئولیتهای اجتماعی و اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و قوی وجود داشت و هم بین عوامل
تهای اجتماعی سازمانی با مولفههای اثربخشی سازمانی مانند تصویر ذهنی مشتریان،
مسئولی 
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ابتکار و خالقیت ،تعهد و اخالق نیروی انسانی ،رضایت مشتریان و فروش یا سودآوری در
ینژاد
سازمان این رابطه معنادار ،مثبت و قابل توجه بود .در پژوهشی دیگر طالبیان ،مالکی و عطائ 
تهای اجتماعی سازمانها در قبال ذینفعان داخلی و
( ) 94 31ضمن شناسایی و ارزیابی مسئولی 
تهای اجتماعی سازمانها به دو بخش ذینفعان داخلی و
بیرونی گزارش کردند که مسئولی 
تهای اقتصادی و رفاهی،
یشود که ابعاد ذینفعان داخلی شامل مسئولی 
ذینفعان خارجی تقسیم م 
تهای علمی – تحقیقاتی و ابعاد ذینفعان خارجی شامل
تهای محیط کار و مسئولی 
مسئولی 

بنیکی
ینژاد و آ 
تهای علمی – تحقیقاتی است .سبحان 
تهای تعاملی موسسه و مسئولی 
مسئولی 

( )1931ضمن پژوهشی با عنوان بررسی میزان توجه به مولفههای مسئولیتپذیری اجتماعی در
محتوای برنامه درسی دوره متوسطه نظری ایران در سال  1389 - 90 31گزارش کردند که
تهای دینی – اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،شهروندی – اجتماعی ،زیست
مسئولی 
محیطی و سازمانی – شغلی در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکرد باید مد نظر قرار گیرد.

تپذیری
به طور کلی پیشینه بررسی شده نشان از کم مایه بودن ادبیات پژوهشی در زمینه مسئولی 
شآموزان و در نتیجه کاهش
اجتماعی و مولفههای آن با هدف بهبود رفتارهای اجتماعی دان 
هزینههای اجتماعی غیرمستقیم جامعه ،استفاده از یافتههای پژوهش به منظور ارزشیابی عملکرد
شآموزان دوره ابتدایی و
تپذیری اجتماعی دان 
معلمان و مدارس در راستای رشد مسئولی 
همچنین بهرهگیری از یافتههای پژوهش توسط سازمانها و مؤسسات دیگر که مرتبط به امور
یکنند جهت آشنایی با زمینههای بهرهگیری از مشارکت
کودکان و نوجوانان در شکور فعالیت م 
تهای مختلف اجتماعی در داخل و خارج از مدرسه ضرورت
شآموزان در صحنهها و موقعی 
دان 
شها در حوزه
یکند .همچنین پراکندگی پژوه 
شهایی از این دست را گوشزد م 
انجام پژوه 
یدهد (رمضانینژاد،
یهای بیشتر در این حوزه را نشان م 
تپذیری نیز لزوم اجرا و بررس 
مسئولی 
تپذیری بخش مهمی از رشد اجتماعی افراد است و
نظری و مالیی .) 95 31 ،از آنجا که مسئولی 
تپذیری نیز از اهداف اجتماعی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی
پرورش روحیه مسئولی 
شآموزان در نظام آموزشی و به
یهای دان 
یباشد ،لذا الزم است به این جنبه از ویژگ 
ایران م 
لگیری
بهای درسی دوره ابتدایی که از دورههای مهم و حساس شک 
خصوص در برنامه و کتا 
شآموزان است ،توجه بیشتری شود .الزم به ذکر است که برنامه درسی مطالعات
شخصیت دان 
شآموزان دارد .همچنین با توجه به ضرورت و
اجتماعی توان بیشتری در رشد اجتماعی دان 

32

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دوازدهم /شماره چهارم /زمستان 97 31
فص 

تپذیری اجتماعی اگر تعلیم و تربیت به دنبال تربیت نسل آینده به گونهای
اهمیت مسئولی 
تپذیری اجتماعی بهعنوان یکی از
اجتماعی و رشدیافته است به ناچار باید به مساله مسئولی 
زمینههای فعالی خود توجه کند و واضح است که برنامه درسی بستری مناسب برای پرورش این
تپذیری اجتماعی
نوع از مهارتهای اجتماعی خواهد بود .از این رو قرار دادن مولفههای مسئولی 
شهای آموزش و شیوههای ارزیابی به منظور
در عناصر برنامهدرسی یعنی اهداف ،محتوا ،رو 
تپذیری اجتماعی در فراگیران امری اجتنابناپذیر است .بنابراین روشن است که
رشد مسئولی 
بناپذیر است.
تپذیری اجتماعی در فراگیران امری اجتنا 
امروزه بحث ضرورت توجه به مسئولی 
تپذیری اجتماعی در نظام آموزشی برای
روشن است که امروزه بحث ضرورت توجه به مسئولی 
همگان موضوع مقبول و انکارناپذیری بوده بهویژه اینکه در این بین نقش برنامه درسی اهمیت
تهای اجتماعی مطلوب
خاصی دارد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفههای مسئولی 
شناختی ،عاطفی و عملکردی جهت برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران انجام
شد.
روش تحقیق
تهای اجتماعی مطلوب شناختی ،عاطفی و
این پژوهش به دنبال شناسایی مولفههای مسئولی 
عملکردی جهت برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران است ،لذا پژوهش حاضر
توصیفی  -تحلیلی و از نوع کیفی بود .جامعه پژوهش شامل کتاب پایه چهارم تا ششم ابتدایی و
بهای پایه چهارم ،پنجم و ششم و  02نفر
خبرگان برنامهریزی درسی بودند .نمونه پژوهش کتا 
شهای
از خبرگان برنامهریزی درسی بودند که با روش هدفمند انتخاب شدند .دادهها با رو 
بهای درسی
قساخته سیاهه تحلیل محتوای کتا 
کلیستهای محق 
مصاحبه فیشبرداری ،چ 
بهای راهنمای تدریس
مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران و سیاهه تحلیل محتوای کتا 
جمعآوری شدند .برای این منظور ابتدای از فیشبرداری اطالعات استفاده و سپس اقدام به انجام
کلیستهای محققساخته سیاهه تحلیل
مصاحبه شد .ابزار دیگر مورد استفاده در این پژوهش چ 
محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران و سیاهه تحلیل محتوای
بهای راهنمای تدریس بود .همچنین در تحلیل اهداف مصوب دروس میزان توجه به انواع
کتا 
تهای
تهای اجتماعی و توزیع آنها در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکردی مسئولی 
مسئولی 
اجتماعی در سطح اهداف کلی و جزئی درس مطالعات اجتماعی در پایههای چهارم ،پنجم و
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ششم مورد تحلیل واقع شد .محقق در بررسی محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایههای
بهای درسی در سه پایه تحصیلی ،همه
چهارم تا ششم با بهرهگیری از سیاهه تحلیل محتوای کتا 
آنها را از ابتدا تا انتها به دقت مطالعه کرد و در صورت وجود مطالبی پیرامون هر یک از انواع
نها و تکالیف ،به بررسی میزان توجه به
شها ،تمری 
تهای اجتماعی در متن درس ،پرس 
مسئولی 
تپذیری اجتماعی و انواع آن در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکردی اقدام کرد.
مسئولی 
برای اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و به منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافتهها از
نظرات اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان آموزش و پرورش آگاه استفاده شد .همچنین به
تکنندگان در تحلیل و تفسیر دادهها استفاده شد و برای محاسبه پایایی از
طور همزمان از مشارک 
پایایی بین دو کدگذار استفاده شد .در مصاحبه با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار از
یکی از اساتید مدیریت آموزشی آشنا به کدگذاری درخواست شد تا بهعنوان کدگذار ثانویه در
پژوهش مشارکت کند .در نهایت پژوهشگر با کمک این همکاری پژوهشی تعداد سه مصاحبه را
یرود
کدگذاری کرد و درصد توافق درون موضوعی که بهعنوان شاخص پایایی تحلیل به کار م 
 76 /9درصد بدست آمد که این مقدار حاکی از پایایی مناسب است .بنابراین روایی صوری و
محتوایی ابزار با نظر متخصصان و پایایی آن با روش کدگذاری تأیید شد .برای تحلیل دادهها از
فن دلفی استفاده شد .برای این منظور ابتدا نکات کلیدی مربوط به هر مصاحبه ساختاریافته از
تهای حین مصاحبه ،نکات کلیدی
طریق گوش دادن به مصاحبههای ضبط شده و مطالعه یادداش 
و اساسی از داخل مصاحبه استخراج شد .در ادامه با استفاده از دستهبندی نکات کلیدی در قالب
بگذاری شده هر
بگذاری انجام شد .سپس اصطالحات برچس 
اصطالحات حرفهای برچس 
مصاحبهشونده در قالب جدول سازماندهی و بر اساس ارتباط و تناسبی که با هم داشتند در قالب
ابعاد و مولفهها دستهبندی شدند .بنابراین دادهها با استفاده از تکنیک دلفی به روش تحلیل
محتوی تحلیل شدند.
يافتهها
تهای اجتماعی مطلوب شناختی ،عاطفی و عملکردی
نتایج تحلیل دادهها نشان داد که مسئولی 
تپذیری
تپذیری اجتماعی  -دینی ،مسئولیتپذیری اقتصادی ،مسئولی 
دارای مولفههای مسئولی 
تپذیری شهروندی -
تپذیری زیست محیطی ،مسئولی 
فرهنگی ،مسئولیتپذیری سیاسی ،مسئولی 

صهای مؤلفه
تپذیری سازمانی – شغلی است .در جدول  1نتایج شاخ 
اجتماعی و مسئولی 
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مسئولیتپذیری اجتماعی – دینی در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکردی گزارش شده
است.
تپذیری اجتماعی – دینی در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکردی
صهای مؤلفه مسئولی 
جدول  .1نتایج شاخ 
تپذیری اجتماعی  -دینی
مسئولی 
بعد شناختی

بعد عاطفی

بعد عملکردی

-1آشنایی با اهمیت و ضرورت دینی مشورت در

 -1ایجاد عالقه نسبت به مشورت در زندگی

 -1مشورت کردن در امور زندگی اجتماعی

زندگی اجتماعی

اجتماعی

-2آشنایی با اهمیت و ضرورت دینی امانت در

تداری در
 -2عالقهمندی به امانت و امان 

 -2عمل کردن به امانتداری در زندگی

زندگی اجتماعی

زندگی اجتماعی

اجتماعی

 -3آشنایی با اهمیت و ضرورت دینی اخالق نیکو در

 -3ایجاد عالقه به اخالق نیکو در زندگی

 -3عمل به اخالق نیکو در زندگی اجتماعی

زندگی اجتماعی

اجتماعی

 -4آشنایی با اهمیت و ضرورت دینی رفتار پسندیده

 -4عالقهمندی به رعایت اخالق پسندیده در

 -4عمل و رعایت اخالق پسندیده در

در زندگی اجتماعی

زندگی اجتماعی

زندگی اجتماعی

 -5آشنایی با اهمیت و ضرورت دینی دستگیری و

 -5ایجاد عالقه و توجه به دستگیری از

 -5دستگیری و کمک کردن به محرومان و

کمک به محرومان

محرومان جامعه

نیازمندان جامعه

 -6آشنایی با اهمیت و ضرورت دینی وفای به عهد

 -6عالقهمندی و توجه به اهمیت و ضرورت

 -6عمل کردن به وفای به عهد در زندگی

وفای به عهد

اجتماعی

تپذیری اجتماعی – دینی در هر یک از ابعاد سهگانه شاختی،
طبق یافتههای جدول  ،1مسئولی 
صهای مؤلفه
عاطفی و عملکردی دارای شش شاخص است .در جدول  2نتایج شاخ 
تپذیری سیاسی در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکردی گزارش شده است.
مسئولی 
جدول  .2نتایج شاخصهای مؤلفه مسئولیتپذیری سیاسی در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکردی
تپذیری سیاسی
مسئولی 
بعد شناختی

بعد عاطفی

بعد عملکردی

یهای دولت در
 -1آگاهی از کارکردها و توانای 

 -1ایجاد عالقه و توجه به مطالعه کارکردها و

مطالعه نقش و کارکردهای دولت در زندگی

جامعه

یهای دولت
توانمند 

-2آگاهی از اهمیت دولت در برقراری نظم و امنیت

 -2عالقهمندی به رعایت نظم و امنیت در زندگی

 -3رعایت کردن نظم و امنیت اجتماعی

و ثبات در کشور

اجتماعی

 -3آگاهی از نحوه انتخاب دولت توسط مردم و

 -3عالقهمندی و توجه به چگونگی نقش مردم در

 -3عمل به وظایف خود در انتخابات و

لگیری آن
شک 

انتخاب دولت

لگیری دولت
شک 

 -4آگاهی از چگونگی انتصاب و عزل مقامات

 -4توجه و عالقهمندی به چگونگی انتصاب و عزل

 -4مطالعه درباره چگونگی انتصاب و عزل در

دولتی

مقامات دولتی

دولت

کهای مردم برای حل مشکالت
 -5آشنایی با کم 

کرسانی
 -5ایجاد توجه و عالقه به نقش مردم در کم 

 -5کمک به حل مشکالت دولت در شرایط

دولت

به دولت

خاص

 -6آشنایی با فواید و خدمات دولت برای مردم

 -6عالقهمندی به مطالعه و یادگیری درباره فواید

 -6مطالعه خدمات دولت به مردم

 -7عالقهمندی به مطالعه و یادگیری وظایف مردم در

 -7انجام وظایف خود بهعنوان یک شهروند

مقابل دولت

در مقابل دولت

 -8توجه و رغبت به یادگیری و مطالعه خواستههای

 -8بیان خواستهها و انتظارات از دولت در

مردم از دولت

زندگی اجتماعی

خدمات دولت به مردم
 –7آشنایی با وظیفه مردم در استمرار دولت
 -8آشنایی با خواستهها و انتظارات مردم از دولت
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تپذیری سیاسی در هر یک از ابعاد سهگانه شاختی ،عاطفی و
طبق یافتههای جدول  ،2مسئولی 
تپذیری
صهای مؤلفه مسئولی 
عملکردی دارای هشت شاخص است .در جدول  3نتایج شاخ 
فرهنگی در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکردی گزارش شده است.
جدول  .3نتایج شاخصهای مؤلفه مسئولیتپذیری فرهنگی در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکردی
تپذیری فرهنگی
مسئولی 
بعد شناختی

بعد عاطفی

بعد عملکردی

صهای راهبردی ،ابعاد و جلوه فرهنگ ملی در
-1آشنایی با شاخ 

 -1ایجاد توجه و رغبت نسبت به مطالعه

 -1تالش جهت بهرهگیری از جلوههای فرهنگ

رابطه با مسئولیتپذیری اجتماعی

فرهنگ ملی

ملی در زندگی اجتماعی

 -2آشنایی با شاخصهای راهبردی ،ابعاد و جلوه فرهنگ دینی

 -2ایجاد عالقه و توجه نسبت به مطالعه و

 -2تالش جهت بهرهگیری از جلوههای فرهنگ

تپذیری اجتماعی
در رابطه با مسئولی 

یادگیری فرهنگ دینی

دینی در زندگی اجتماعی

 -3آشنایی با هنرمندان بزرگ تاریخ ایران و اسالم

 -3عالقه و توجه نسبت به مطالعه زندگی

 -3تالش برای بهرهگیری از هنرمندان در

هنرمندان اسالمی

زندگی اجتماعی

 -4ایجاد عالقه و توجه نسبت به مطالعه

 -4بهرهگیری از صنایعدستی و ملی در زندگی

صنایعدستی و ملی

اجتماعی

 -5عالقه و توجه به یادگیری آداب و

 -5عمل به آداب و فرهنگ و سنن ملی و

مسئولیت اجتماعی

سنن ملی و اسالمی

اسالمی در اجتماع

 -6آشنایی با هنرهای ملی و اسالمی در زمینه مسئولیتپذیری

 -6توجه و عالقه نسبت به یادگیری

 -6تالش برای بهرهگیری از هنرها در زندگی

اجتماعی

هنرهای ملی و اسالمی

اجتماعی

شآموز با صنایعدستی ،ملی و اسالمی
 -4آشنایی دان 
 -5آشنایی درباره آداب و سنن ملی و اسالمی با محوریت

تپذیری فرهنگی در هر یک از ابعاد سهگانه شاختی ،عاطفی و
طبق یافتههای جدول  ،3مسئولی 
تپذیری
عملکردی دارای شش شاخص است .در جدول  4نتایج شاخصهای مؤلفه مسئولی 
اقتصادی در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکردی گزارش شده است.
جدول  .4نتایج شاخصهای مؤلفه مسئولیتپذیری اقتصادی در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکردی
تپذیری اقتصادی
مسئولی 
بعد شناختی

بعد عاطفی

بعد عملکردی

-1آشنایی با اهمیت شغل و کسب درآمد

 -1توجه و عالقهمندی به مشاغل گوناگون جامعه

 -1پرداختن به شغل و کسب درآمد

 -2آشنایی با اهمیت شیوههای صحیح مصرف

 -2توجه و رغبت به مطالعه شیوههای صحیح

 -2رعایت شیوههای درست مصرف در زندگی

مصرف

اجتماعی

سانداز کردن
 -3آشنایی با اهمیت پ 

 -3عالقهمندی و رغبت به پسانداز

 -3پسانداز کردن در زندگی

 -4آشنایی با فرهنگ صحیح کار و تولید

 -4عالقهمندی به یادگیری فرهنگ صحیح کار و

 -4عمل به فرهنگ صحیح کار و تولید

تولید
 -5ایجاد عالقه و رغبت به حمایت از تولید ملی و

 -5استفاده از تولیدات ملی و داخلی در زندگی

داخلی

اجتماعی

 -5آشنایی با اهمیت حمایت از تولید ملی و داخلی
 -6آشنایی با اهمیت مشارکت فعال در ساخت و

 -6عالقه و رغبت به مشارکت در ساخت و

 -6مشارکت در ساخت و آبادانی کشور

آبادانی کشور

آبادانی کشور

تپذیری اقتصادی در هر یک از ابعاد سهگانه شاختی ،عاطفی و
طبق یافتههای جدول  ،4مسئولی 
عملکردی دارای شش شاخص است .در جدول  5نتایج شاخصهای مؤلفه مسئولیتپذیری
شهروندی  -اجتماعی در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکردی گزارش شده است.
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تپذیری شهروندی  -اجتماعی در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکردی
صهای مؤلفه مسئولی 
جدول  .5نتایج شاخ 
تپذیری شهروندی – اجتماعی
مسئولی 
بعد شناختی

بعد عاطفی

بعد عملکردی

 -1آشنایی با حقوق و وظایف شهروندی

 -1توجه و عالقه به یادگیری حقوق و وظایف

 -1عمل به حقوق و وظایف شهروندی بهعنوان

شهروندی

شهروند

 -2عالقه و رغبت به یادگیری قوانین و مقررات

 -2رعایت و عمل به مقررات و قوانین

اجتماعی

شهروندی

شهروندی

 -3آشنایی با اهمیت و ضرورت احترام به حقوق

 -3ایجاد عالقه و رغبت به رعایت حقوق دیگران

 -3رعایت حقوق دیگران بهعنوان شهروند

 -2آشنایی با قوانین و مقررات زندگی شهروندی و

اجتماعی

دیگران
تهای ارتباطی و
 -4عالقهمندی به یادگیری مهار 

تهای ارتباطی
 -4عمل و رعایت قوانین مهار 

گروهی

و گروهی

 -4آشنایی با مهارتهای ارتباطی و گروهی

 -5عالقهمندی و رغبت به مطالعه و یادگیری اهمیت

 -5احترام به نهاد خانواده و رعایت حقوق

نقش خانواده

آنها

 -6آشنایی با اهمیت صلح و پیشرفت جهانی

 -6عالقهمندی به مطالعه صلح جهانی

 -6عمل کردن و پایبند بودن به قوانین صلح

 -7آشنایی با اهمیت رسانهها در جامعه

 -7ایجاد عالقه و توجه به مطالعه نقش رسانهها در

 -5آشنایی با اهمیت و نقش خانواده

جهانی
 -7مطالعه انواع رسانههای موجود در جامعه

زندگی اجتماعی
 - 8آشنایی با مهارت همدلی در زندگی اجتماعی

تهای همدلی در زندگی
 -8عالقه به یادگیری مهار 

 -8همدلی با مردم و مسئولین در شرایط خاص

اجتماعی

اجتماعی

طبق یافتههای جدول  ،5مسئولیتپذیری شهروندی  -اجتماعی در هر یک از ابعاد سهگانه
صهای مؤلفه
شاختی ،عاطفی و عملکردی دارای هشت شاخص است .در جدول  6نتایج شاخ 
مسئولیتپذیری زیستی  -محیطی در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکردی گزارش شده
است.
تپذیری زیستی  -محیطی در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکردی
صهای مؤلفه مسئولی 
جدول  .6نتایج شاخ 
تپذیری زیستی – محیطی
مسئولی 
بعد شناختی

بعد عاطفی

بعد عملکردی

-1آشنایی با اهمیت محیط زیست در زندگی اجتماعی بشر

 -1ایجاد عالقه در حفظ و نگهداری از محیط

 -1حفظ و نگهداری از محیط زیست

نکننده انرژی مورد نیاز بشر
 -2آشنایی با اهمیت منابع تأمی 

 -2ایجاد عالقه و توجه به منابع تأمینکننده انرژی

 -2رعایت استفاده صحیح از منابع انرژی

 -3آشنایی با انواع آالیندههای هوا

 -3ایجاد توجه و عالقه نسبت به مطالعه و شناخت

زیست
موجود در زندگی
 -3تالش برای جلوگیری از آلودگی هوا

آالیندههای هوا
 -4ایجاد توجه و عالقه نسبت به مطالعه و شناخت

 -4تالش برای جلوگیری از آلودگی

آالیندههای آب

آب

 -4آشنایی با انواع آالیندههای آب

 -5ایجاد توجه و عالقه نسبت به مطالعه و شناخت

 -5تالش برای جلوگیری از آلودگی

آالیندههای خاک

خاک

 -6ایجاد توجه و عالقه نسبت به مطالعه و

 -6رعایت حفظ و پاکیزگی و جلوگیری

کها ،ورزشگاهها و موزه)
عمومی (مترو ،پار 

چگونگی حفظ و نگهداری فضاها عمومی

از تخریب فضاهای عمومی

 -7آشنایی با اهمیت جمعآوری و دفع انواع پسماندها محیطی

 -7ایجاد توجه و عالقه نسبت به اهمیت

 -7رعایت بهداشت و ریختن زباله در

جمعآوری و دفع زباله

مکانهای مخصوص

 -5آشنایی با انواع آالینده خاک
تهای
 -6آشنایی با اهمیت حفظ و نگهداری فضاها و زیرساخ 
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تپذیری زیستی  -محیطی در هر یک از ابعاد سهگانه شاختی،
طبق یافتههای جدول  ،6مسئولی 
صهای مؤلفه
عاطفی و عملکردی دارای هفت شاخص است .در جدول  7نتایج شاخ 
تپذیری سازمانی  -شغلی در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکردی گزارش شده
مسئولی 
است.
تپذیری سازمانی  -شغلی در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و عملکردی
صهای مؤلفه مسئولی 
جدول  .7نتایج شاخ 
تپذیری سازمانی – شغلی
مسئولی 
بعد شناختی

بعد عاطفی

بعد عملکردی

 -1آشنایی با انواع مشاغل ضروری در جامعه

 -1توجه و عالقه به مطالعه انواع مشاغل موجود در جامعه

 -1مطالعه انواع مشاغل سودمند در جامعه

 -2آشنایی با انواع سازمانهای مهم و ضروری

 -2توجه و عالقه به دانستن انواع سازمانها و نقش هریک

 -2مطالعه و یادگیری نقش انواع سازمانها در

جامعه

در جامعه

جامعه

 -3آشنایی با تعهد سازمانی

 -3توجه و عالقه به دانستن و یادگیری تعهد سازمانی

 -3عمل به تعهدات سازمانی

 -4آشنایی با تعهد شغلی

 -4توجه و عالقه به مطالعه و یادگیری تعهد شغلی

 -4عمل به انواع تعهدات شغلی در زندگی

 -5آشنایی مقدماتی با روابط سازمانی

 -5توجه و عالقه نسبت به مطالعه و یادگیری روابط

اجتماعی
 -5رعایت و عمل به روابط درونسازمانی

درونسارمانی
 - 6آشنایی مقدماتی با اخالق شغلی ،حرفهای و

 -6توجه و عالقه به یادگیری اخالق شغلی و حرفهای

سازمانی

 -6عمل به اخالق شغلی و حرفهای در زندگی
اجتماعی

تپذیری سازمانی  -شغلی در هر یک از ابعاد سهگانه شاختی،
طبق یافتههای جدول  ،7مسئولی 
عاطفی و عملکردی دارای شش شاخص است.
بحث و نتیجهگیری
انسان اجتماعی از دیرباز برای زیستن ناگزیر به همکاری با همنوعان خود قبول مسئولیت بوده
یشود .در زندگی و جریان
است .چون که نیازهای او با کمک و همیاری دیگران مرتفع م 
تهای اجتماعی مجهز بود .مهارتها
پاسخدهی متقابل به نیازهای یکدیگر باید به مهار 
ینمایند تا بدان وسیله فرد بتواند به طرز موثری زندگی
خهای الزم را فراهم م 
مجموعهای از پاس 
تپذیری یک مهارت اجتماعی است که نقش آن در زندگی
کند ،بیاموزد و کار کند .مسئولی 
اجتماعی و شخصی از جمله مباحث مورد توجه دانشمندان و به خصوص روانشناسان بوده است،
تپذیری را برعهده دارد،
اما مهمترین نهاد رسمی که وظیفه خطیر آموزش این نوع مسئولی 
آموزش و پرورش است .آموزش و پرورش جامعه در دورههای آموزش عمومی باید افراد را به
تهای کالمی ،جسمی ،علمی و اجتماعی هدایت کند و شخص را آماده ورود
سمت کسب مهار 
شها ،هنجارها و
تها ،انگیزهها ،ارز 
به اجتماع نماید .اجتماعی شدن جریانی است که در آن مهار 
رفتارهای فرد شکل میگیرد تا فرد در جامعه فعلی یا آتی نقش مناسب و کارآمد داشته باشد.
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تهای اجتماعی مطلوب شناختی،
بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفههای مسئولی 
عاطفی و عملکردی جهت برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران انجام شد.
تهای اجتماعی مطلوب شناختی ،عاطفی و عملکردی جهت
نتایج نشان داد که مولفههای مسئولی 
برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران شامل مسئولیتپذیری اجتماعی  -دینی،
تپذیری
تپذیری سیاسی ،مسئولی 
تپذیری اقتصادی ،مسئولیتپذیری فرهنگی ،مسئولی 
مسئولی 
تپذیری سازمانی  -شغلی بود.
زیست محیطی ،مسئولیتپذیری شهروندی  -اجتماعی و مسئولی 
مجهت بود .برای مثال نلسون و بیانکو
شهای قبلی هماهنگ و ه 
این نتایج از جهاتی با نتایج پژوه 
تپذیری از طریق شناخت و
(  ) 2013ضمن پژوهشی خاطر نشان کردند که در مدرسه مسئولی 
تپذیری
یگیرد .شامیر (  ) 2004معتقد است ابعاد مسئولی 
احترام به نیازهای خود و گروه شکل م 
یباشد .همچنین محسنی
اجتماعی شامل رعایت الزامات محیطی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی م 
صهای تربیت
و همکاران ( ) 95 31ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مضامین و شاخ 
سیاسی بکار رفته در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم از لحاظ حیطههای یادگیری و نقل
شآموزان در برخی
مضامین به صورت نامتوازن توزیع گردیده و این امر سبب شده است دان 
صهای اولیه تربیت سیاسی نظیر حقوق
صها به بینش درستی دست نیابند ،اما در شاخ 
شاخ 
متقابل ،مشورت و همفکری و مسئولیت به دلیل استفاده کم و نامناسب از تربیت سیاسی خوبی
برخوردار نیست .در پژوهشی دیگر خادمی و همکاران ( ) 95 31گزارش کردند که در کتاب
تهای ارتباطی
تهای گروهی بیشترین فراوانی و مهار 
مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی مهار 
تهای اجتماعی را شامل
کمترین فراوانی را داشتند .محمدیان و همکاران ( ) 95 31ابعاد مسئولی 
تهای کارگری،
تهای بشر دوستانه ،فعالی 
نها ،فعالی 
تهای زیست محیطی ،حمایت از انجم 
فعالی 
تهای
تهای فرهنگی و اطالعاتی ،فعالی 
امور خیریه ،فعالیتهای توسعهای ،روشهای کار ،فعالی 
تهای ارتباطی و اجتماعی معرفی کردند .در پژوهشی دیگر طالبیان و همکاران
سالمتی و فعالی 
( ) 94 31مسئولیتهای اجتماعی سازمانها را به دو بخش ذینفعان داخلی و ذینفعان خارجی
تهای
تقسیم کردند که ابعاد ذینفعان داخلی شامل مسئولیتهای اقتصادی و رفاهی ،مسئولی 

تهای تعاملی
محیط کار و مسئولیتهای علمی – تحقیقاتی و ابعاد ذینفعان خارجی شامل مسئولی 
بنیکی ( )1931مولفههای
ینژاد و آ 
موسسه و مسئولیتهای علمی – تحقیقاتی بود .سبحان 
تهای دینی – اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی،
مسئولیتپذیری اجتماعی را شامل مسئولی 
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شهروندی – اجتماعی ،زیست محیطی و سازمانی – شغلی در ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و
عملکرد معرفی کردند.
بهای درسی و محتوای آن محمل مناسب و ابزاری مفید برای ارائه دانش ،تغییر در باورها و
کتا 
شآموزان و جامعهپذیر ساختن
شها ،آموزش مهارتها ،ایجاد تعهد و روحیه مدنی در دان 
نگر 
یهای بیشتر نظامهای تعلیم و تربیت در بسیاری از
آنان است .یکی از مهمترین دلمشغول 
شهای انجام شده در بسیاری از
کشورهای دنیا ،تربیت شهروند مناسب است .مطالعات و پژوه 
کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نشان میدهد که مسئوالن تعلیم و تربیت در این کشورها

با عزمی راسخ و با تدوین برنامههای آموزشی – درسی متنوع ،تربیت شهروند مناسب را در صدر
تهای خود قرار دادهاند .بنابراین با توجه به اهمیت موضوع ،مقایسه چارچوب
اقدامها و فعالی 
تپذیری اجتماعی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره
مطلوب و موجود آموزش مسئولی 
ابتدایی ایران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .به طور کلی نتایج نشان داد که مولفههای

مسئولیتپذیری اجتماعی – دینی مطلوب در بعد شناختی شامل آشنایی با اهمیت و ضرورت
تداری ،اخال زا نامورحم هب کمک و یریگتسد ،هدیدنسپ راتفر ،وکین ق
مشورت ،امانت و امان 
تپذیری اقتصادی در بعد شناختی شامل شناخت
نظر دینی و اجتماعی بود .مولفههای مسئولی 
سانداز کردن ،فرهنگ صحیح کار و تولید ،حمایت از تولید ملی و
شیوههای صحیح مصرف ،پ 
تپذیری
داخلی و مشارکت فعال در ساخت و آبادانی کشور بود .همچنین مولفههای مسئولی 
فرهنگی در بعد شناختی شامل آگاهی از ابعاد و جلوه فرهنگ ملی و دینی در رابطه با
تپذیری اجتماعی ،شناخت هنرمندان بزرگ تاریخ ایران و اسالم ،آشنایی با صنایع
مسئولی 
تپذیری
دستی ،ملی و اسالمی و آگاهی از آداب و سنن ملی و اسالمی در زمینه مسئولی 
تپذیری سیاسی در بعد شناختی شامل آگاهی از اهمیت دولت
اجتماعی بود .مولفههای مسئولی 
لگیری آن،
در برقراری نظم و امنیت و ثبات در کشور ،نحوه انتخاب دولت توسط مردم و شک 
کهای مردم برای حل مشکالت دولتی ،وظایف
چگونگی انتصاب و عزل مقامات دولتی ،کم 
مردم در استمرار دولت و خواستهها و انتظارات مردم از دولت بود .عالوه بر آن مولفههای
مسئولیتپذیری زیست محیطی در بعد شناختی شامل آشنایی ،توجه و نگهداری محیط زیست در
زندگی اجتماعی ،شناخت منابع تأمینکننده انرژی ،آگاهی از آالیندههای آب ،خاک و هوا و
کها و جمعآوری
تهای عمومی مثل پار 
چگونگی پیشگیری از آنها ،حفظ و نگهداری زیرساخ 
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تپذیری شهروندی –
و آگاهی از چگونگی جمعآوری و دفع پسماندها بود .مولفههای مسئولی 
اجتماعی در بعد شناختی شامل شناخت حقوق و وظایف شهروندی ،آگاهی از قوانین و مقررات
تهای ارتباطی و
زندگی شهروندی و اجتماعی ،احترام به حقوق دیگران ،آگاهی از مهار 
گروهی ،درک اهمیت خانواده ،صلح و پیشرفت جهانی ،اهمیت رسانه در جامعه و داشتن
تپذیری سازمانی  -شغلی در بعد شناختی
توانایی مهارت همدلی اجتماعی بود .مولفههای مسئولی 
شامل آگاهی از مشاغل ضروری در جامعه ،شناخت انواع سازمانهای جامعه ،آگاهی از تعهد
سازمانی و تعهد شغلی ،آشنایی با روابط سازمانی و آگاهی مقدماتی درباره اخالق شغلی،
حرفهای و سازمانی بود .الزم به ذکر است که همه مولفههای مذکور در بعد عاطفی شامل عالقه
نسبت به هر یک از مولفهها و در بعد عملکردی شامل رفتار و عمل به هر یک از آن مولفهها
یباشد.
م 
تهایی مواجه بود .محدود بودن جامعه آماری به خبرگان علوم تربیتی
پژوهش حاضر با محدودی 
کلیست
و برنامهریزی استان گلستان ،ابزار اندازهگیری که به دلیل کیفی بودن از مصاحبه و چ 
شهای آتی ،مولفههای کلیدی
استفاده شد .پیشنهاد پژوهش حاضر اینکه در پژوه 
نتر یا باالتر مورد بررسی قرار گیرد .همچنین
مسئولیتپذیری اجتماعی در پایههای تحصیلی پایی 
تپذیری در سایر دروس آموزشی در ابعاد سهگانه شناختی،
الزم است تا ابعاد مختلف مسئولی 
عاطفی و عملکردی مورد بررسی قرار گیرد تا جنبههای روانشناختی آن با توجه به مفاهیم تربیتی
آشکار گردد .مسئوالن و برنامهریزان آموزش و پرورش در بخش طراحی دروس بهویژه درس
مانداز
مطالعات اجتماعی میتوانند از نتایج این پژوهش بهرهگیری کنند و در راستای سند چش 
تحول بنیادین آموزش و پرورش گام بردارند.
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