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 چکیده
با  رایز آیند؛یممعه به حساب هر جا یانسان هاییهسرما ینبزرگتر ابتدایی دوره آموزاندانش ویژه به و آموزاندانش

 جامعه یانشد و آبادر ی،ت تعالدر جه یاستوار هایگام توانندیآموخته شده م هایدانش و مهارت کارگیریبه

 خصوص، ینمهاست. در  رپذییتمسئول آموزانیدانش تربیت ی،از اهداف مهم نظام آموزش یکی ین،بنابرا بردارند.

ز پژوهش ا نیبود. ا یابتدای دوره آموزاندانش یاجتماع پذیرییتپژوهش شناخت عوامل موثر بر مسئول ینهدف ا

د و با ورت هدفمنصر به منظو ینانجام شد. بد یاسناد یلبا استفاده از روش تحل یفیک یکردو با رو ینوع کاربرد

، در 1390-1400 هایسال یپژوهش منتشر شده ط 15داخل کشور تعداد  یاطالعات هاییگاهجستجو در پا
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 مقدمه 

پرورش با کارکردهای متنوع و متعدد، مسئولیت بزرگی برای تحقق اهداف فردی و اجتماعی ودر زیست بوم جدید، آموزش

سوی شود. در واقع، کلید توسعه و نقطه آغاز حرکت بهبرعهده دارد و بهترین فرصت برای شکوفایی استعدادهای انسان محسوب می

(. 2018، 1گذاری در آموزش عمومی و توجه به کیفیت بروندادهای آموزشی است )شیهجانبه و پایدار، سرمایهه همهرشد و توسع

های آموزشی ارائه شده در مدارس و ارزشیابی بروندادهای آموزشی از جمله بدین منظور تالش برای کسب اطمینان از کیفیت برنامه

-(. چرا که، موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش2020، 3و راتناسباپاتی 2019، 2لیانمک پیشرفت تحصیلی اهمیت فراوانی دارد )یو و

یابی و توجه به رفع نیازهای فردی و اجتماعی آن دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدفآموزان و دانشجویان هر جامعه نشان

چون افت تحصیلی و عملکرد تحصیلی ضعیف رُخ هم(. وقتی در نظام آموزشی، مشکالتی 2015، 4جامعه است )بیگر و همکاران

شود )مارنگو و عنوان علل این عملکرد ضعیف یاد میدهد، از عوامل انگیزشی، شناختی، شخصیتی و محیطی متعددی، بهمی

ها را نیز پذیری فردی و اجتماعی آنآوری، سازگاری و مسئولیتپذیری، تابتوانند سالمت روان، انعطاف( که می2018، 5همکاران

وپرورش، ایجاد زمینه برای رشد همه جانبه (. از سویی، از اهداف و وظایف مهم آموزش2016، 6تحت تأثیر قرار دهد )لی و همکاران

و آل 2014، 7های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است )برایان و همکارانفرد و تربیت انسان

ها، ها است که در صورت تسلط بر آنای از مهارت(. در این میان، تعامل مؤثر با دیگران نیازمند مجموعه2016، 8انسابی و همکار

های (. از همین رو، احساس مسئولیت یکی از ویژگی1399پذیری شود )موسیوند و بگیان، گیری مسئولیتتواند منجر به شکلمی

شود و او حق رش، پاسخگویی و به عهده گرفتن کاری است که از کسی درخواست میشخصیتی انسان و عبارت است از قابلیت پذی

پرسند دنیا چه معنایی دارد، باید متوجه باشند که این زندگی است که از هایی که مداوم از خود میدارد آن را بپذیرد یا نپذیرد. انسان

توانند به زندگی پاسخ دهند. به عبارتی، یکی از ا مسئول بودن میها صرفا بدهد. انسانپرسد چه معنایی به هستی خود میانسان می

هایی که فرد در خانه و پذیر بودن اوست. احساس مسئولیت در درون فرد ریشه دارد و ارزشهای فردی انسان، مسئولیتویژگی

-وظایف خویش را تشخیص و آن دهد. یک انسان مسئول، با تمام وجود آماده است تااجتماع کسب می کند، آن را رشد و جهت می

شود که فرد نیازهای خود و دیگران را در نظر بگیرد و برای دیگران پذیری موجب میها را انجام دهد. کشف مفهوم مسئولیت

-پذیری دانشترین مسائل تعلیم و تربیت، مسئولیت(. از همین رو، یکی از اساسی1398پور و همکاران، ای باز کند )نظامیاندریچه

پذیری موزان است، گوهر ارزشمندی است که با وجود آن، انسان بر همه مخلوقات جهان برتری یافته است. تاکنون از مسئولیتآ

در فرهنگ سخن، مسئولیت به معنی کاری را  اند.ای از آن را مدنظر قرار دادهتعاریف فراوانی ارائه شده است که هر کدام جنبه

نامه دهخدا به ای آن را پذیرفتن، پاسخگو بودن، موظف بودن، تعهد به کسی یا چیزی، و در لغتدار شدن و عواقب و پیامدهعهده

 9کلمز و بین .(1391قمی، معنی ضمان، تعهد ضمان، مواظبت امری کردن، متعهد کردن، موظف بودن آمده است )حسینی

ها از اند. منظور آنگیری مناسب و مؤثر دانستهیممسئولیت را از لحاظ لغوی، توانایی پاسخ دادن و در عرف عام به مفهوم تصم

رود، دست به انتخاب بزند که سبب گیری مناسب این است که فرد در چارچوب هنجارهای اجتماعی و انتظاراتی که از او میتصمیم

است که فرد را قادر  شود و منظور از پاسخ مؤثر، پاسخیایجاد روابط انسانی مثبت، موفقیت و افزایش ایمنی و آسایش خاطر می
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 اصل مسئولیت عبارت است از (.1392شوند، دست یابد )کلمز و بین، هایی که باعث تقویت عزت نفسش میسازد تا به هدف

مسئولیت یا احساس های درونی تبعیت کند که جای پیروی از فشارهای بیرونی از الزام افزایش مقاومت فرد در برابر شرایط، تا به

رود، پاسخگو بودن فرد در قبال پذیری یعنی انجام آنچه از فرد انتظار میاحساس مسئولیت(. 1399شود )باقری، میتکلیف نامیده 

پذیری فردی به معنای آن است که فرد خود را نسبت (. مسئولیت2011، 1دهد و پذیرش نتایج حاصل از آن )اسچسلرآنچه انجام می

 3فردریک پرز(. 2017، 2گراد و وایتیچنین، نیازها و بهروزی دیگران مسئول بداند )مکهمبه خود و موقعیتی که در آن قرار گرفته، 

معتقد است که انسان از طریق آگاهی قادر به انتخاب است و بنابراین، مسئول رفتار خود است. هر فرد بالغ و سالم از توانایی فکر 

او به مسئولیت به عنوان توانایی پاسخگویی خالق به  ویش است.دهی برخوردار است و در نتیجه، مسئول زندگی خکردن و واکنش

پذیری اجتماعی که با مفاهیمی مانند وجدان سازمان، عملکرد (. در این میان، مسئولیت1391قمی، )حسینیکند محیط نگاه می

هم ارائه خدمت به خود جامعه شود، هم ارائه خدمت به نسل آینده، اجتماعی، مسئولیت شهروندی و پاسخگویی اجتماعی شناخته می

-بیشتر بر مسئولیت اجتماعی تأکید دارد. او اولین روان 4شناسان، آدلردر میان روان(. 1397تعریف شده است )پودینه و همکاران، 

-ماسپردازد. به نظر او انسان دائما در جامعه با مردم در تماس است و مجموعه این تکاوی است که به ماهیت اجتماعی انسان می

معتقد است که ناخشنودی و افسردگی  5شود. گالسرها، سبب پرورش حس اجتماعی و آموختن احساس مسئولیت و همکاری می

نتیجه عدم احساس مسئولیت است. فرد غیرمسئول نه برای خود و نه برای دیگران ارزش قائل نیست. در نتیجه، خود و دیگران را 

بها که بر دموکراسی و جامعه پذیری را ارزشی گران(، مسئولیت2012) 6(. آپایدین و ارکان3991آبادی و ناصری، )شفیعکند آزرده می

های های پیشین مشخص ساخته است که حرکت مدارس و فعالیتکنند. مرور پژوهشگذارد، معرفی میدموکراتیک تأثیر می

آموزان و پذیری اجتماعی دانشدرسه در تقویت مسئولیتها در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه و فرد، بر نقش مآموزشی و تربیتی آن

پذیری اجتماعی در افراد تاکید شده است عنوان محلی برای تمرین عملی مشارکت مدنی و ایجاد حس مسئولیتتوجه به مدرسه به

خوب در مدرسه است، تنها به معنی عملکرد پذیری اجتماعی نه( پذیرش مسئولیت2012) 8(. به عقیده هوگ2015، 7)تورکاهارمان

-همکاری قوی بین مدرسه و جامعه پیرامون آن، تعامل و مشارکت با جامعه باعث موفقیت مدرسه و پیشرفت تحصیلی بیشتر دانش

دهند که وجود چنین، نتایج تحقیقات انجام شده نشان میبخشد. همآموزان را بهبود میشود و عملکرد تحصیلی دانشآموزان می

(، بهبود عملکردهای اجتماعی و کسب 2019، 9تواند در ارتقای امنیت اجتماعی )نگویان و همکاراندر افراد، میپذیری مسئولیت

ها مؤثر واقع شود )اسکارتی و شکوفایی آننفس افراد و خودها، ارتقای سطح سالمت روانی و عزتهای تحصیلی آنموفقیت

پذیری یکی از عوامل مؤثر بر ( نیز نشان داد مسئولیت2020) 12مطالعه برادی (. نتایج2018، 11و سیلوا و همکاران 2010، 10همکاران

 پیشرفت تحصیلی است.

ها در صورت ناکامی به جای مقصر نفس، فعال بودن و پویایی، قبول شکستبهبا عنایت به موارد مطرح شده، داشتن اعتماد 

گو بودن نسبت به امور پذیر بودن در صورت لزوم، پاسخانعطاف ها،ها، تالش جهت جبران ناکامیدانستن دیگران یا توجیه شکست
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باشد. در مقابل، پذیر میهای افراد مسئولیتشده، از جمله ویژگیریزی جهت دسترسی به اهداف از قبل تعیینمحوله و برنامه

فع مشکالت و بررسی علل کند، به نحوی که افراد به جای تالش در جهت رپذیر نبودن معضل فرهنگی ایجاد میمسئولیت

گردند تا خود را پاک و الیق نشان دهند. بدین ترتیب، زمینه یادگیری دنبال مقصر دیگری میها، آن را توجیه کرده و بهناکامی

های مختلف خواهد شد. ماندگی و درماندگی کشور در حوزهشود که این خود عامل عقبرفتارهای ناصحیح در جامعه فراهم می

های آموزشی در سرتاسر جهان را (، نظام19-گیری ناشی از پاندمی ویروس کرونا )کوویدکه بحران همهبا توجه به این چنین،هم

آموزان در بستر فضای مجازی و به صورت محتوای الکترونیکی مجبور کرده است تا برای ارائه خدمات آموزشی و تربیتی به دانش

آموزان در مدارس طی این مدت، مغفول مانده و اینک که پذیری اجتماعی دانشبه مسئولیترسد که توجه اقدام نمایند، به نظر می

های دست اندرکار، متخصصان و کادرهای درمان، رفته رفته این ویروس تحت کنترل قرار گرفته و ها، سازمانبه همت دولت

پذیری اجتماعی اهتمام جدی و جه به مسئولیتآموزان در مدارس به ثمر نشسته است، توریزی برای حضور مجدد دانشبرنامه

آموزان مقطع ابتدایی آینده سازان اصلی کشور طلبد، چرا که دانشاثربخش الزم و کافی از سوی معلمان و مدیران مدارس را می

کشور را بر گیرند، نقش اصلی در رشد و توسعه های متعددی که برعهده میها و مسئولیتمی باشند و در آینده با پذیرش نقش

های امروزی که اغلب همسران شاغل هستند و ساعات کمتری را در منزل حضور دارند. عهده خواهند داشت. از طرفی، در خانواده

های ای و شبکههای رایانهدر نتیجه، فرزندی که خواهر و برادر ندارد در بهترین حالت ساعات تنهایی خود را با موبایل، بازی

شود، حتی جایگاه پدر و های مجازی به آهستگی جایگزین خواهر و برادری که ندارند میخواهد کرد و شبکهاجتماعی مجازی پر 

های نگاهی گذرا به پدیده مادر را برای کودک پر خواهد کرد و فرزند احساس مسئولیتی در برابر اطرافیان خود نخواهد داشت.

شود. با این مسئولیتی دارند، ضرورت پرداختن به این مسئله آشکار مییهای اجتماعی که ریشه در بناخوشایند فرهنگی و آسیب

پذیر کردن افراد نیازمند اصالح نگرش، دانش و کمک به آنان برای افزایش خودآگاهی و انتخاب صحیح است. اوصاف، مسئولیت

باشند، از همین رو، پذیری مییتها مقدمه مسئولداشتن هویت و عزت نفس مقدمه احساس تعلق و عشق به جامعه و میهن و این

 آموزان ابتدایی به روش تحلیل اسنادی است.پذیری اجتماعی دانشاین پژوهش به دنبال شناسایی عوامل موثر بر مسئولیت

 

 مبانی نظری پژوهش

 های گوناگونی درخور بررسی است:پذیری از دیدگاهمسئولیت

کنند که دهد که چرا مردم به افرادی کمک میاین نظریه توضیح می شناسی اجتماعی: در رواندوستی متقابلنظریة نوع

پناه و مدت به رفاه دیگران و جامعه، تعریف شده است )یزداندوستی و بشردوستی تعهد طوالنیشناسند. نوعها را نمیلزوما آن

مند کمک است، موقعیت را برحسب شتابد، مگر این که ببیند یا بفهمد فردی نیازکس به کمک دیگری نمی(، هیچ1393حکمت، 

تواند به او یاری رساند و مصدوم را نیاز به امداد فرد مصدوم تفسیر کند و با تأکید بر نیاز مصدوم معتقد است برحسب مسئولیتش می

شود. هنجار به جایی ببرد که کمک بیشتری به او برسانند. پس،  دو نوع هنجار وجود دارد که به ایجاد روحیه امدادرسانی منجر می

بینی بازگشت منصفانه امداد و کمک به خودشان در آتیه به یاری تعامل که بر اساس آن در برخی حوادث مردم به دلیل پیش

تواند به تأیید گروهی یا کردن ممکن است سود مادی درپی نداشته باشد، اما میکنند که کمکها گمان میشتابند. آندیگران می

ها نه به دلیل احتساب سود ی منجر شود و هنجار مسئولیت اجتماعی که مطابق با آن، بیشتر اوقات انساندریافت پاداش اجتماع

ها کنند. در برخی تحقیقات وقتی از سوژهبخش اجتماعی، به دیگران کمک میبازگشتی، که برمبنای وجود هنجارهای مسئولیت

اند. بیشتر اند که درست تشخیص دادهظهار داشتند فقط کاری را انجام دادهها ااند، آنپرسیده شد که چرا به یاری مصدومان شتافته

های مزبور از هنجارهای اجتماعی مشوق امدادگری به کند. در واقع، سوژهشان را هنجارهای اجتماعی تأیید میها معتقدند کمکآن

پذیر تحت تأثیر بینیهای پیشت و نسبتا ازطریق پاداشهای اجتماعی نیسآلمستمندان آگاه بودند. این نوع رفتار را که مطابق ایده
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دوستانه رسانی و رفتار نوعشناختی کمکهای جامعه(. در برخی تحلیل1387، 1نامند )برکویتزپذیری میگیرد، رفتار مسئولیتقرار نمی

رود، بالنفسه ارزشی اجتماعی شمار می دوستی منبعی برای اتکای مردم در جامعه بهشود و از آن جا که نوعارزشی نمادین تلقی می

کند. براساس نظریه شهروندی، خواهانه را با مفهوم شهروندی و سرمایه اجتماعی مرتبط میاست. این تفسیرها، رفتارهای نیک

یت در اجتماع گیرند، بلکه از عضوتنها منافع خودشان را در نظر میدوستانه بیشتر مبتنی بر شناخت است. شهروندان نهرفتارهای نوع

دوستی شهروندان را به داشتن حال، نوععیناست. در 2تر آگاهند. جامعه نوین مرکز تعامل روابط ارگانیکی به مفهوم دورکیمیوسیع

منزله اعضای ها را بهکند و آندهد و رفتار دگردوستانه شخصیت افراد را از حالت بسته خارج میروابط با دیگر اعضا سوق می

 (.1384دهد که فراتر از وابستگان نزدیک است )شکوری، امعه تغییر میانتزاعی ج

شناسان از جمله ای یا یادگیری از طریق الگو، که برخی روان: نظریه یادگیری مشاهده3نظریه یادگیری اجتماعی بندورا

تأثیر الگوهای مختلف قرار خواهند گرفت اند، مبتنی بر این است که افراد چه بخواهند و چه نخواهند تحت هبندورا بر آن تأکید کرد

پذیری به افراد آن است که تا جایی که امکان دارد، دیگران مهم، از (. بنابراین، بهترین شیوه آموزش مسئولیت1384جو، )سبحانی

یا از ناراحتی دیگران ها نشان دهند که برای دیگران ارزش قائل هستند، زمان طفولیت در کنار کودکان باشند، در بیان و رفتار به آن

پذیری در نهادهای اجتماعی مانند خانواده ها سرمشق خوبی از مسئولیتبرند و بر رفتارها و نفس خود کنترل دارند. هرگاه آنرنج می

امی احترها تشویق کنند و از انتقاد و بییا مدرسه ارائه دهند و کودکان، نوجوانان و جوانان را به همکاری و مشارکت در تصمیم

شدن طفل مثابه میانجی در اجتماعیآید. از این منظر، خانواده بهمناسبی برای پرورش احساس مسئولیت فراهم می بپرهیزند، زمینه

پذیری در خانواده به دو ای دارد. در این میان، نخستین مرحله جامعهنوایی عمیق او با هنجارهای اجتماعی نقش و اهمیت ویژهو هم

افتد. در این شیوه، والدین گیرد. گونه نخست از طریق آموزش اتفاق میگاهانه( و غیرمستقیم )ناآگاهانه( صورت میشکل مستقیم )آ

های اجتماعی و مذهبی و به طور کلی با فرهنگ آشنا ها، هنجارها، نگرشآگاهانه با امر و نهی و آموزش، فرزندان خود را با ارزش

های ها، هنجارها و نگرشنوا با ارزشکنند تا فرزندان همساختن این امور اقدام میها به درونیکنند و سپس با تشویق و تنبیه آنمی

اساس اجتماعی و مذهبی رفتار کنند. در شیوه دوم، براساس نظریه یادگیری اجتماعی، رفتار آموختنی است و نحوه یادگیری رفتار بر

پذیری به صورت ناآگاهانه )غیرمستقیم(، با سرمشق قراردادن و اقتباس ، جامعهاساسای استوار است. براینقوانین یادگیری مشاهده

که خود والدین متوجه باشند، گیرد و بدون آنرفتار، کردار و گفتار والدین و دیگر اعضای خانواده )مانند خواهر یا برادر( صورت می

تدریج گیرند و بههای رفتار و نگرش مطلوب و مناسب یاد میمثابه شیوهها را بههای اجتماعی آنفرزندان رفتار، گفتار و نگرش

گیرد. این کار میهای خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به(. هر خانواده شیوه1376نیا، کنند )شاکریدرونی می

کند، عامل بسیار مهمی وری نمود پیدا میهای فرزندپرها، اعتقادات و رفتارهای والدین، که در قالب الگوی خانوادگی یا شیوهنگرش

(. در باب 1381پور و عطار، شود )خواجهها قلمداد میهای اخالقی فرزندان و هویت آندر تکوین شخصیت و تثبیت ویژگی

وری اشاره فرزندپر های آنان به چهار نوع شیوه و سبکدرباره کودکان و خانواده 4های فرزندپروری مطابق با مطالعات بامریندشیوه

شده است. نخست، سبک رفتاری منسجم، صمیمی و پاسخگو؛ در این سبک رفتاری در باب مسائل مهم زندگی )مثال چگونگی 

تربیت فرزندان(، اختالف نظری میان والدین وجود ندارد و والدین در تربیت فرزندان با هم هماهنگ هستند و اعضای خانواده یار و 

دهند و مشورت میان اعضای منزله اولین مشاور ترجیح میگام برخورد با مشکل، والدین خود را بهیاور یکدیگرند. فرزندان هن

کنند و محیطی گرم و صمیمی برای خانواده ویژگی مهم این سبک رفتاری است. والدین درباره فرزندان خود احساس مسئولیت می

بین فرزندان و والدین گرم و صمیمی و متقابل است. فرزندان این آورند. ارتباط ها فراهم میپیشرفت و تکامل روحی و معنوی آن
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2. Durkheim 
3. Bandura 
4. Baumrind 
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گیر و برانگیز است. دوم، سبک رفتاری سهلها ابهتی دارند که احترامگونه خانوادهکنند. والدین اینخانواده احساس شادی می

ند هرکس هرچه دوست دارد، انجام دهد. دهاعتنا؛ در این سبک رفتاری اعضای خانواده کاری به کار یکدیگر ندارند و اجازه میبی

ها مشورت کنند. فرزندان هر نوع لباسی والدین در انتخاب دوست برای فرزندان دخالتی ندارند و انتظار هم ندارند که فرزندان با آن

ر کل، فرزندان کنند. دپوشند. در انتخاب کارها و مشکالت راهنمایی کمی از سوی والدین دریافت میکه دوست داشته باشند، می

ترها ها هستند. سوم، سبک رفتاری استبدادی؛ در این سبک رفتاری فرزندان و کوچکحدوحصری در تمام زمینهدارای آزادی بی

کنند که توانایی فرزندان را ترها گوش دهند و مجری محض هستند. والدین قوانینی را طرح میوچرا به بزرگچونوظیفه دارند بی

ها وگو و دیپلماسی در این خانوادهدهد و فرزندان باید این قوانین را بدون دانستن دلیل، رعایت کنند. مشورت و گفتمدنظر قرار نمی

آید و شود، تنبیه بدنی روش تربیتی به حساب میجایی ندارد و حرف آخر همان حرف رئیس خانواده است. به فرزندان کم محبت می

های گوناگون رم، سبک رفتاری طردکننده؛ در این سبک رفتاری اعضای خانواده به راهفرزندان پیوسته در فشار هستند و چها

زنند. های دیگران به او سرکوفت میبینند و با تعریف از خوبیهای فرزند خود را نمیکنند. والدین خوبیفرزندان را از خود دور می

کردن در امور هستند. اعضای خانواده فرزندان را از مشورت وادهها احساس کنند سربار خانشود که آنطوری با فرزندان رفتار می

ترها دخالت نکنند خواهند که در کار بزرگبینند و هنگام اظهارنظر درباب مسائل زندگی از فرزندان میمربوط به خانواده ناتوان می

 (.1393پناه و حکمت، )یزدان

های پایگاهی نظام تری مرتبط هستند و هر شخص درون تعدادی ازبزرگ: در این نظریه افراد به ساختار اجتماعی نظریه نقش

ن نقش و کند. با گرفتکند. نقش مفهومی کلیدی است که فرد و ساختار اجتماعی را با یکدیگر مرتبط میمواضعی را اشغال می

اصل سئوالنه حمرتو رفتار شود که این مهم در پایفای آن در شبکه اجتماعی هم رضایت فرد و هم رضایت دیگران حاصل می

کند که انجام نقش تجویزهای اجتماعی، محاصره، تکذیب، تأخیر (. نظریه نقش فرض می1389شود )ایمان و جالئیان بخشنده، می

رو، متن شود. از این واسطه این عوامل خلق میشود که بهای بیان میهای انجام شده توسط افراد در شبکهدیگران و تنوع نقش

 کننده نقش افراد هستند )آزادها، اجتماعات و جوامع تعیینهای مدرسه، سازمانهای رسمی، گروههای غیررسمی، گروهاده، گروهخانو

 (. 1386ارمکی، 

: سرمایه اجتماعی مفهومی است که از سه جزء ترکیب شده است. آگاهی یا دانش درباره مسائل اجتماعی سرمایه اجتماعی

نگرانی است؛ اعتماد به امنیت خود و دیگر افراد )نوعی منش مندی و دلای که موجب عالقه، آگاهی)نوعی منش شناختاری(

های های رسمی و غیررسمی یا انجمنهنجاری که مستلزم مقابله به مثل و رفتارهای غیرخودخواهانه است( و مشارکت در شبکه

ان نوعی ارتباط مستقیم و منطقی میان این سه جزء فرض کرد. توکنند. میمدنی که براساس فعالیت داوطلبانه افراد عمل می

طور دومی برای سومی. ازسوی دیگر، مشارکت اجتماعی همه معنا که اولی شرط الزم اما نه کافی برای دومی است و همیناینبه

اده، عرصه سیاسی و محیط کار هایی خارج از خانوعناصر سرمایه اجتماعی را در بردارد. مشارکت اجتماعی مشارکت افراد در گروه

هایی خارج از خانواده های داوطلبانه و عضویت فعال در گروههای فشار( است. پس، انواع مشارکتها و گروه)احزاب سیاسی، اتحادیه

شود. از سویی، مشارکت اجتماعی شامل دو بخش است. های فشار، مشارکت اجتماعی محسوب میهای سیاسی و گروهو سازمان

ها( است و مشارکت غیررسمی )فردی( که شامل ها )باشگاهها و کلوپها، انجمندی )رسمی( که دربرگیرنده مشارکت در سازماننها

ای دانست که یافتهتوان فرآیند سازمان(. مشارکت اجتماعی را می1393پناه و حکمت، شود )یزدانهای اتفاقی و پایدار میدرگیری

شدن در منابع قدرت های معین و مشخصی، که به سهیمنه، داوطلبانه و جمعی، با در نظر داشتن هدفشکل آگاها افراد جامعه به

های محلی و غیردولتی ها، سازمانها، گروهدهند. نمود این مشارکت وجود نهادهای مشارکتی چون انجمنانجامد، انجام میمی

کند. نخست، درگیری ذهنی و عاطفی؛ انسانی که هدف را دنبال میاز هر چیز دو (. مشارکت بیش 1388هستند )سفیری و صادقی، 

کنند. درگیر. شماری از افراد درگیری در کار را به اشتباه به مشارکت واقعی تعبیر میکند خود درگیر است و نه کار مشارکت می
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شود افراد ت؛ مشارکت باعث میشوند و نه در چیز دیگر. دوم، پذیرش مسئولیهای کالبدی مشارکت وارد میاینان در حرکت

کنند، تالش الزم و کافی از خود نشان دهند. برای این که پذیر شوند و برای سازمانی که به آن وابستگی احساس میمسئولیت

ردم مردم احساس مسئولیت کنند و خود را در مقابل امور و کارها مسئول بدانند باید آنان را در کارها شریک کرد. به عبارت دیگر، م

شهروندی مسئول و نه کارپردازی غیرمسئول با -دهد تا فردگاه مشارکت به آنان یاری میباید در کار به خود درگیری برسند، آن

پذیری اجتماعی آن نوع شایستگی است که افراد را قادر (. بنابراین، مسئولیت1381زاده و امینی، ای باشند )قلیوارهسرشت آدم

هایی خدمت کنندکه خارج از حیطه نیازهای فردی، اری خود باشند و در جهت عالئق دیگران و گروهسازد مراقب تالش کمی

های اجتماعی است. براساس پذیری اجتماعی عامل اتصال و پیوند جوامع و گروهشان قرار دارند. مسئولیتهایاهداف و نگرانی

های اجتماعی ه جدید و مدرن مستلزم عضویت و همکاری در شبکههای مربوط به سرمایه اجتماعی، زندگی در ساختار جامعنظریه

های خویشاوندی و های گوناگون تشکیل شده است. شخص باید از منافع شخصی و تشکلهایی با سلیقهاست که از افراد و گروه

ا اعتماد داشته باشد. برای انجام نوع بپذیرد و به آن همنزله همتر تمام افراد جامعه را بهقومی خود فراتر برود و با دیدی وسیع

 (.1393پناه و حکمت، پذیر باشد )یزدانهای عمومی و خیر جمعی تالش کند و تعهد داشته و مسئولیتفعالیت

 

 روش

ها، داده واطالعات  ردآوریاین پژوهش کاربردی و با استفاده از رویکرد کیفی و با روش تحلیل اسنادی انجام شد. برای گ

هش )مبانی دبیات پژواه مرور بآموزان، پذیری اجتماعی دانشها در راستای شناسایی عوامل موثر بر مسئولیتیر آنمقایسه و تفس

شگاهی نپژوهشی و دا ی علمی،های اطالعاترو، با رجوع به پایگاههای انجام شده( پرداخته شد. از همیننظری و پیشینه پژوهش

-از پیشینه پس، هر یکردید. سآموزان، شناسایی گپذیری اجتماعی دانشمینه مسئولیتموجود در داخل کشور، مطالعات موجود در ز

اساس ته شد تا برها پرداخیج آنها و نتاها به لحاظ متناسب بودن با هدف پژوهش حاضر، مورد بررسی قرار گرفت و به تحلیل یافته

ستجو در ند و با جرت هدفمصوبه اج گردد. بر این اساس،ها و متغیرهای مورد نظر این پژوهش، استخرهای پیشین، دادهپژوهش

شناسی نرورش، رواپموزش و های متعدد تعلیم و تربیت و آهای اطالعاتی داخل کشور که پوشش موضوعی باالیی در حوزهپایگاه

 در خصوص، 1390-1400های های منتشر شده طی سالآموزان داشتند، پژوهشکودک و نوجوان و مسائل مرتبط با دانش

آموزان، شجتماعی داناپذیری تهای تاثیرگذار بر مسئولیبندی و مؤلفهپذیری با استفاده از روش تحلیل اسنادی، دستهمسئولیت

 شناسایی گردید.
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ش های کاوهکلید واژ های اطالعاتی داخل کشور وهای مرتبط با پایگاه، خالصه روش جستجو و گردآوری پژوهش1جدول 

 دهد.را نشان می شده

 های مورد جستجو های اطالعاتی و کلید واژه: موتورهای جستجو، پایگاه1جدول 

 کلیدواژه های جستجو منابع و پایگاه های مورد جستجو موتورهای جستجو

هاای تحصایالت   هاا و رسااله  پایگاه ثبت اطالعات پایاان ناماه   2جوو پارسی 1گوگل

(، SID4مقاالت علمای کشاور )   (، پایگاه3تکمیلی کشور )ایرانداک

پایگااه مجاالت تخصصای    ، 5مقاالت علمی کنفرانس های کشور

، پایگااه خباری، علمای،    7شناسی ایران(، انجمن روان6نور )نورمگز

شناسای و علاوم   آموزشی و تحصایالت تکمیلای دانشانامه روان   

 .9و پایگاه آموزش روان شناسی و بهداشت روانی (8تربیتی )میگنا

ر پذیری و عوامل موثری، مسئولیتپذیمسئولیت

پذیری پذیری فردی، مسئولیتبر آن، مسئولیت

پذیری فردی و اجتماعی و اجتماعی، مسئولیت

، پذیری در مدرسهعوامل موثر بر آن، مسئولیت

ر دپذیری آموزان، مسئولیتپذیری دانشمسئولیت

 پذیری در جامعه.خانواده، مسئولیت

 

 هایافته

-مسئولیت هایی چونلید واژهکآموزان با پذیری اجتماعی دانشهای اطالعاتی داخل کشور در زمینه مسئولیتهجستجو در پایگا

جتماعی و اری فردی و پذیولیتپذیری اجتماعی، مسئپذیری فردی، مسئولیتپذیری و عوامل موثر بر آن، مسئولیتپذیری، مسئولیت

یری در جامعه پذسئولیتنواده، مپذیری در خاآموزان، مسئولیتپذیری دانشسئولیتپذیری در مدرسه، معوامل موثر بر آن، مسئولیت

 خوانی دارند.پژوهش وجود دارند که با اهداف مورد نظر این پژوهش هم 15تعداد  نشان داد

-می ا نشانر 1390-1400های آموزان در ایران طی سالپذیری دانشهای صورت گرفته در باب مسئولیت، پژوهش2جدول 

 دهد.

 1390-1400های آموزان در ایران طی سالپذیری دانشهای صورت گرفته در باب مسئولیت: پژوهش2جدول 

 متدولوژی یافته پژوهشگر عنوان

یری پذگذار بر مسئولیتشناسایی عوامل تاثیر

آموزان متوسطه شهرستان اجتماعی دانش

 نوشهر

تقی پور و کوچ 

ده پی

(1399) 

-شپذیری اجتماعی دانعوامل تاثیرگذار بر مسئولیت

آموزان عبارت است از: مولفه آموزشی، احساس 

 ی.رونپرورشی، احساس سازمانی، تعهد درونی، تعهد بی

 : توصیفی از نوع همبستگی.روش

 : معلمان متوسطه.جامعه آماری

 نفر. 275: نمونه آماری

 : تصادفی ساده.گیریروش نمونه

وش معنوی با مسئولیت بررسی رابطه ه

آموزان دختر پذیری و شادکامی دانش

 مقطع متوسطه

فاطمی عقدا 

(1399) 

ت و بینی کننده مثبپذیری پیشهوش معنوی و مسئولیت

ری پذیآموزان بوده و مسئولیتمعنادار شادکامی دانش

ر تبینی کننده قویدر مقایسه با هوش معنوی پیش

 شادکامی است.

 همبستگی. : توصیفی از نوعروش

: کلیه دانش آموزان دختر جامعه آماری

 مقطع متوسطه شهر قزوین.

 نفر. 150: نمونه آماری

 : در دسترس.گیریروش نمونه

 : توصیفی از نوع همبستگی.روشالگوهای ارتباطی خانواده بر پیشرفت تحصیلی از طریق شاکری و  

                                                      
1. https://www.google.com/ 
2. https://parsijoo.ir/ 
3. http://www.irandoc.ac.ir/ 
4. http://www.sid.ir/ 
5. http://www.civilica.com/ 
6. http://www.noormags.com/ 
7. http:// www.iranpa.org/ 
8. http://www.migna.ir/ 
9. http://www.ravanshenasan.com/ 
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بررسی نقش واسطه ای مسئولیت پذیری در 

رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و 

ادراک از محیط کالس با پیشرفت 

 تحصیلی دانش آموزان

همکاران 

(1399) 

پذیری اثر غیر مستقیم دارد. ادراک از محیط مسئولیت

دار آموزان اثر مستقیم و معنیکالس بر پیشرفت دانش

دارد. همچنین ادراک از محیط کالس بر پیشرفت 

پذیری اثر غیر مستقیم تحصیلی از طریق مسئولیت

-ی نیز بر پیشرفت تحصیلی دانشپذیردارد. مسئولیت

 آموزان اثر مستقیم و معنادار دارد.

آموزان دختر و پسر : دانشجامعه آماری

 پایه سوم متوسطه اول شهر دهدشت.

 نفر. 266: نمونه آماری

-ای چند: خوشهگیریروش نمونه

 ای.مرحله

 پذیری اجتماعی بر اساسبینی مسئولیتپیش

یادگیری سازمانی و مدیریت کالس در 

 معلمان مقطع متوسطه

سعادتی شامیر 

و همکاران 

(1399) 

پذیری یادگیری سازمانی و مدیریت کالس با مسئولیت

غیر مت اجتماعی رابطه مثبت و معنادار داشت و این دو

درصد از واریانس  22طور معناداری توانستند به

 بینی کنند.یشپذیری اجتماعی معلمان را پمسئولیت

 : توصیفی از نوع همبستگی.روش

: معلمان مقطع متوسطه جامعه آماری

 شهر کرج.

 نفر. 234: نمونه آماری

ای با : تصادفی طبقهگیریروش نمونه

 رعایت جنسیت.

ش تبیین عوامل موثر بر مسئولیت پذیری دان

آموزان بر اساس رساله حقوق امام سجاد 

 )ع( با تاکید بر نقش مدرسه

درزی و گو

همکاران 

(1398) 

 مؤلفه اصلی )آموزشی، 3بر اساس نظر متخصصان 

-انشپذیری دسازمانی( بر فرایند مسئولیت پرورشی و

 آموزان اثرگذار است.

 : کیفی از نوع تحلیل محتوا.روش

: بررسی اسناد به شیوه جامعه آماری

 استقرایی.

 .-: نمونه آماری

 .-: گیریروش نمونه

-وامل مؤثر بر مسئولیتمرور سیستماتیک ع

آموزان با تأکید بر نقش پذیری دانش

 مدرسه

احمدی زمانی 

و همکاران 

(1398) 

محیط مدرسه به طور اخص با دارا بودن سه ویژگی 

 فرایند آموزشی، پرورشی و سازمانی، زمینه ساز

وش رپذیری در متربی است که از این میان مسئولیت

 آموز درنشتدریس معلم، محتوای درس، مشارکت دا

 م بهداری، انضباط، ویژگی معلمدرسه، انگیزه، دین

س، عنوان الگو، پایگاه اجتماعی اقتصادی، عزت نف

پذیری، سبک رهبری، سرمایه اجتماعی، انعطاف

هویت، ارتباط گرم، جرئت ورزی، احساس امنیت، 

ی، احساس تعلق، محبت، خودمدیریتی، ادراک اجتماع

های وجه به ویژگیتجهیزات، انصاف، تشویق و ت

 د.آموزان نقش دارنپذیری دانشفردی در مسئولیت

 : فراتحلیل.روش

: مرور ادبیات و پیشینه جامعه آماری

 نظری.

 ه.پایان نام 45مقاله و  37: نمونه آماری

 .-: گیریروش نمونه

پذیری اجتماعی مدرسه )مطالعه مسئولیت

موردی: دو مدرسه متوسطه دخترانه شهر 

 مشهد(

ینه و پود

همکاران 

(1397) 

ونی، فرهنگی، قان -قیسیاسی، اخال -ابعاد اجتماعی

ری اقتصادی و زیستی مهم ترین ابعاد مسئولیت پذی

 اجتماعی مدرسه معرفی شد.

 

 : مطالعه موردی.روش

: خبرگان شامل مدیران، جامعه آماری

 ها.آموزان و والدین آنمعلمان، دانش

 :  اشباع نظری.نمونه آماری

: گروه کانونی، گیریمونهروش ن

 مصاحبه نیمه ساخت یافته.

ارتباطی -های اجتماعیتاثیر آموزش مهارت

بر مسئولیت پذیری و سازگاری دانش 

 آموزان

شریعت باقری 

پور و نیک

(1397) 

 ور معناداری،طارتباطی به  -های اجتماعیآموزش مهارت

سه باعث افزایش مسئولیت پذیری و سازگاری با مدر

 شود.آموزان میشدر دان

 : شبه آزمایشی.روش

آموزان پسر دوره : دانشجامعه آماری

 اول متوسطه.

 نفر. 60: نمونه آماری

 : تصادفی ساده.گیریروش نمونه
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 آموزان: ابعاد وپذیری در دانشمسئولیت

 راهکارهای تقویت آن

هاشمی و 

هاشمی 

(1395) 

-پذیری نقش مهمی در اجتماعی شدن دانشمسئولیت

 لدینوا زان ایفا می نماید  و الزم است مورد توجهآمو

ی و مسئولین آموزشی قرار گیرد و در برنامه درس

 مدرسه توجه کافی به آن مبذول گردد.

 اسنادی. _: تحلیلی روش

 .-: جامعه آماری

 .-: نمونه آماری

 .-: گیریروش نمونه

مقایسه سطوح مسئولیت پذیری دانش 

ار بر اساس آموزان ورزشکار و غیر ورزشک

 TPSRمدل 

نژاد و رمضانی

همکاران 

(1395) 

ی پذیردانش آموزان ورزشکار در تمام سطوح مسئولیت

ه یعنی خویشتن داری، مشارکت، خودگردانی، کمک ب

دیگران و همچنین مسئولیت پذیری فردی و 

س اجتماعی در خانه، کالس تربیت بدنی و سایر کال

ی ترنمرات باالها نسبت به دانش آموزان غیرورزشکار 

 کسب کردند.

 ی.امقایسه-: علیروش

 : کلیه دانش آموزان دختر وجامعه آماری

پسر پایه نهم مدارس دولتی شهر 

 رشت.

 نفر. 357: نمونه آماری

 ای.: تصادفی خوشهگیریروش نمونه

-بررسی رابطه تربیت اجتماعی بر مسئولیت

 آموزان ابتداییپذیری اجتماعی دانش

رئیس سعدی 

یبی و نق

(1394) 

سر اجرای معقول طرح شورای دانش آموزی در شهر بابل

یی تدابر بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانش آموزان اب

 تاثیرگذار است.

 : رویکرد کیفی )مصاحبه(.روش

: مدارس غیرانتفاعی، شاهد جامعه آماری

 و دولتی بابلسر.

 : اشباع نظری.نمونه آماری

 : هدفمند.گیریروش نمونه

عوامل و راهکارهای موثر در رشد بررسی 

 آموزانپذیری دانشحس مسئولیت

شریفی 

(1394) 

مسئولیت پذیری کردن فرد نیازمند اصالح نگرش و 

دانش و کمک به وی برای خودآگاهی و انتخاب 

صحیح است. خودشناسی مقدمه شناخت دیگران و 

داشتن هویت و عزت نفس مقدمه احساس تعلق و 

مسئولیت پذیری. عشق به میهن و مقدمه 

هت جراهکارهایی چون استفاده از رسانه های عمومی 

ری جاذبه بخشی به موضوع مسئولیت پذیری، بهره گی

رای بآن از هنر قصه گویی با اصل قرار دادن برنامه قر

کمک به خودشناسی و زمینه پردازی برای تفکر 

هن مستقل در قالب درس انشاء، و پرورش عشق به می

ز اسطوره هایی میهنی در قالب با بهره گیری ا

رد فنمایش، به عنوان تعدادی از راهکارهای تربیت 

 مسئولیت پذیر است.

 ای و اسنادی.: کتابخانهروش

 ها.نامه: مقاالت و پایانجامعه آماری

 .-: نمونه آماری

 .-: گیریروش نمونه

ت پذیری و پیشرفبررسی رابطه بین مسوولیت

قطع اول آموزان دختر متحصیلی دانش

 متوسطه )پایه هفتم( شهرستان مهاباد

خدیوی و الهی 

(1392) 

 رونی،دهای آن )تعهد پذیری و کلیه مولفهبین مسوولیت

تعهد بیرونی، احساس امنیت، عزت نفس و احساس 

 تعلق( با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

 : توصیفی همبستگی.روش

آموزان دختر : دانشجامعه آماری

 اباد )پایه هفتم(.شهرستان مه

 نفر. 287: نمونه آماری

 : تصادفی ساده.گیریروش نمونه

بررسی رابطه بین عزت نفس، خودمختاری و 

 آموزانپذیری دانشانصاف با مسئولیت

-چلبی و خرم

 (1391دل )

-پذیری دانشمهمترین متغیر موثر بر میزان مسئولیت

آموزان، خودمختاری ادراک شده است، به این معنی 

ه افرادی که درک باالیی از کنترل دارند، مسئولیت ک

پذیرتر هستند. متغیرهای رابطه گرم و انصاف اولیای 

مدرسه و پذیرفتن نقش فعال دانش آموزان )فرصت 

خودمختاری( در مدرسه، به صورت مستقیم و 

 : توصیفی همبستگی.روش

آموزان دختر مقطع : دانشجامعه آماری

 متوسطه اول شهرستان ورامین.

 نفر. 360: نمونه آماری

 : تصادفی ساده.گیریروش نمونه
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غیرمستقیم از طریق تاثیر بر عزت نفس، خودپنداره و 

پذیری دانش خودمختاری ادراک شده، بر مسئولیت 

 آموزان تاثیر معنادار دارند.

وه مسئولیت پذیری نوجوان و رابطه آن با شی

 های جامعه پذیری در خانواده

سفیری و 

چشمه 

(1390) 

ده شیوه آموزش از بین شیوه های جامعه پذیری خانوا

ن انابیشترین اثر را بر میزان مسئولیت پذیری نوجو

ند پذیر باشند فرزدارد. هرچقدر والدین مسئولیت

زان شان مسئولیت پذیرتر است. جنسیت با مینوجوان

ن و ترامسئولیت پذیری رابطه دارد؛ در هر دو گروه دخ

ری متوسط و پایین دارند. پذیپسران مسئولیت

ست. پذیری دختران نسبت به پسران بیشتر امسئولیت

ان متغیر رابطه گرم بین والدین و نوجوان با میز

ه کانپذیری نوجوان رابطه مستقیم دارد؛ چنمسئولیت

ن یزامتر باشد هرچه رابطه بین والدین و نوجوان گرم

 مسئولیت پذیری وی افزایش می یابد.

 پیمایشی. : توصیفیروش

آموزان دختر و پسر : دانشجامعه آماری

 شهر تهران. 15مقطع دبیرستان منطقه 

 نفر. 375: نمونه آماری

 ای.: تصادفی طبقهگیریروش نمونه

 

ای فردی، همولفهز: اه عبارتند کباشند آموزان تاثیرگذار میپذیری اجتماعی دانشمسئولیتنشان داد عوامل متعددی بر  2جدول 

ناسی، دگی، خودشیت زناعی، آموزشی، تربیتی، اخالقی، فرهنگی، قانونی، اقتصادی و زیستی که خود شامل جنسیت، کیفاجتم

 واقتصادی فرد -ماعیشناخت، رشد، سبک رهبری، سرمایه اجتماعی، یادگیری سازمانی، خودمختاری ادراک شده، پایگاه اجت

روس، د، محتوای معلم الس، ویژگی معلم به عنوان الگو، روش تدریسخانواده، شیوه فرزندپروری منسجم، ادراک از محیط ک

مک به ر مدرسه، کآموز دهای ارتباطی، الگوهای ارتباطی خانواده، مشارکت دانشهای اجتماعی، مهارتمدیریت کالس، مهارت

عی ااعتماد اجتم س امنیت،ساورزی، احپذیری، هویت، جرئتداری، انضباط، عزت نفس، انعطافآموز، دیندیگران، انگیزه دانش

دراک یافته و نهادی، احساس تعلق، محبت، صمیمیت، پاسخگو بودن، خودگردانی و خودمدیریتی، اشخصی، اعتماد تعمیمبین

ی، سبک یه شهروندق، روحداری، تجهیزات، انصاف، تشویاجتماعی، تعهد درونی، تعهد بیرونی، هوش معنوی، شادکامی، خویشتن

ق و عشق ها و احساس تعلای دولتشناختی، تقویت هنجارهای اخالقی، اقدامات مداخلهت، توانمندسازی روانهویت، رشد شخصی

 به میهن.

 

 گیرینتیجهبحث و 

ها نشان یافته آموزان دوره ابتدایی، انجام شد.پذیری اجتماعی دانششناخت عوامل تاثیرگذار بر مسئولیت پژوهش حاضر با هدف

آموزان عبارت است از عوامل فردی، اجتماعی، آموزشی، تربیتی، اخالقی، پذیری اجتماعی دانشمسئولیتداد عوامل موثر بر 

هایی چون جنسیت، کیفیت زندگی، خودشناسی، شناخت، رشد، فرهنگی، قانونی، اقتصادی و زیستی که این عوامل خود از شاخصه

اقتصادی فرد و خانواده، شیوه -دراک شده، پایگاه اجتماعیسبک رهبری، سرمایه اجتماعی، یادگیری سازمانی، خودمختاری ا

فرزندپروری منسجم، ادراک از محیط کالس، ویژگی معلم به عنوان الگو، روش تدریس معلم، محتوای دروس، مدیریت کالس، 

دیگران، انگیزه آموز در مدرسه، کمک به های ارتباطی، الگوهای ارتباطی خانواده، مشارکت دانشهای اجتماعی، مهارتمهارت

شخصی، اعتماد ورزی، احساس امنیت، اعتماد اجتماعی بینپذیری، هویت، جرئتداری، انضباط، عزت نفس، انعطافآموز، دیندانش

یافته و نهادی، احساس تعلق، محبت، صمیمیت، پاسخگو بودن، خودگردانی و خودمدیریتی، ادراک اجتماعی، تعهد درونی، تعمیم

داری، تجهیزات، انصاف، تشویق، روحیه شهروندی، سبک هویت، رشد شخصیت، معنوی، شادکامی، خویشتن تعهد بیرونی، هوش

ها و احساس تعلق و عشق به میهن، تشکیل شده ای دولتشناختی، تقویت هنجارهای اخالقی، اقدامات مداخلهتوانمندسازی روان
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پذیری یعنی قابلیت پذیرش، پاسخگویی و به عهده گرفتن کاری لیتاست. در تبیین نتیجه به دست آمده باید اذعان داشت که مسئو

ها پدید پذیری در روند صحیح رشد انسانشود و شخص حق دارد که آن را بپذیرد یا رد کند. مسئولیتکه از کسی درخواست می

رد وقتی از کسی خواسته شود کند و باید حتما انجام بگیآید. مسئولیت با وظیفه کاری است که یک نفر به دیگری محول میمی

مسئولیتی را بپذیرد باید برای او کامال مشخص شود که موضوع درخواست چیست و در برابر به عهده گرفتن آن، چه چیزی به 

آورد. البته اجباری برای پذیرش این درخواست وجود ندارد، در واقع، مسئولیت انتخابی آگاهانه است درست مثل قراری دست می

که تمام اجزای آن برای طرفین مشخص است. چرا که در برقراری هر ارتباط، وجود سه عنصر پیام، پیام دهنده و پیام نانوشته 

گیرنده ضرورت دارد. لذا، هر دو باید درک و تعبیر واحدی از پیام داشته باشند. پیشنهاد مسئولیت نباید با احساس گناه یا احساس 

رای کسب قدرت همراه باشد، بلکه باید بدون فشار مالی یا عاطفی مطرح شود. از سویی، تفاوت بدهکاری و یا اعمال زور و مبارزه ب

ها دو عامل خانواده و مدرسه در پذیری افراد، تابع عوامل متعددی است که از میان آندر میزان و نحوه اجتماعی شدن و مسئولیت

کنند کودکان و شناسان تالش میشناسان و جامعهسعه یافته، روانشیوه اجتماعی کردن آنان تأثیر بسزایی دارد. در کشورهای تو

نوجوانان را اشخاصی مؤثر، کارآمد و صاحب زندگی فردی و اجتماعی بار آورند، زیرا سالمت و شایستگی و یا فساد و بیماری افراد 

های تربیتی حاکم بر نهادهای تربیتی یوهها و نیز شها بستگی دارد. اصالح دیدگاهفرهنگی آن-به کیفیت تربیت و محیط اجتماعی

طور کلی، در مدارس، های متفکر، مسئول و آگاه و بالنده بسیار تأثیرگذار باشد. بهتواند در پرورش انسانمانند خانواده و مدرسه می

پذیر باشد باید لیتآموز مسئوپذیری و تعهد صورت پذیرد. برای آن که دانشپرورش باید در سه حیطه دانش، توانایی، مسئولیت

ها را بشناسد و از انگیزه الزم برای انتخاب رفتاری که هم منافع ها و موقعیتتوانایی شناخت خطرات و مضرات را داشته، فرصت

ها به جای آموزان مثل آموزش شنا کردن به آنپذیری به دانشخود و هم دیگران را تضمین کند، برخوردار باشد. آموزش مسئولیت

شود، پذیر میها در گرداب مشکالت و مسائل زندگی است. در این صورت، نه تنها شخص، متعهد و مسئولیتکشیدن آن بر دوش

پذیری در سنین شود. لذا، آموزش مسئولیتتواند برای دیگران در آینده ایجاد کند، کاسته میبلکه از حجم زحماتی که شخص می

پذیری خود و یا تقویت آن در دیگران، با ثبات بودن و ین رو، در روند افزایش مسئولیتابتدایی مدرسه امری قابل توجه است. از هم

متعهد بودن دو شرط مهم و اساسی است. هر قدر جدیت در انجام کار و پایداری بیشتر باشد، احتمال دستیابی به اهداف بیشتر 

ریزی به دیگران منظم انجام گردد. دیگر آن که برای برنامه طورشود هر چند کوچک، باید بهشود. لذا، مسئولیتی که پذیرفته میمی

های الزم برای رسیدن به این اهداف مدت خود تهیه کرده و گامکمک شود و سپس فرد را تشویق نموده تا فهرستی از اهداف بلند

خود نشان دهد و بگوید که چقدر  هایش را به مسئولرا یادداشت نماید. هر چند وقت یک بار نیز از  فرد خواسته شود که یادداشت

پذیری برداشته است هایی که در مسیر مسئولیتبه اهداف خود نزدیک شده است. عالوه بر این، مربی باید فرد را به خاطر گام

یتی در های تربها و شیوههای الزم را ارائه نماید. امید است با اصالح دیدگاهتشویق نموده و درباره اصالح اشتباهاتش راهنمایی

-پذیری دانشساز این مرز و بوم باشیم. سخن آخر این که پرورش مسئولیتخانواده و جامعه شاهد پرورش و بالندگی نسل آینده

توانند از خود مراقبت کنند و در آینده افرادی ها میها داد. این یعنی آنتوان به آنای است که میترین هدیهآموزان، با ارزش

 عهد باشند. پذیر و متمسئولیت
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 منابع

 . تهران: نشر سروش.شناسیهای جامعهنظریه(. 1393آزاد ارمکی، تقی. )

أکید ولیت پذیری دانش آموزان با ت(. مرور سیستماتیک عوامل مؤثر بر مسئ1398زمانی، زهرا؛ گودرزی، اکرم و دیالمه، نیکو. )احمدی

 .23-57(، 13)7، سالمعلوم تربیتی از دیدگاه ا دوفصلنامهبر نقش مدرسه. 

ن جوانان سرمایه اجتماعی در بی و(. بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی 1389ایمان، محمدتقی و جالئیان بخشنده، وجیهه. )

 .19-42(، 37)21، شناسی کاربردیفصلنامه جامعهشهر شیراز. 

 منادی تربیت.. تهران: نشر نگاهی دوباره به تربیت اسالمی(. 1399باقری، خسرو. )

 اصل. تهران: نشر اساطیر.حمدیم. ترجمه محمدحسین فرجاد و عباس شناسی اجتماعیروان(. 1387برکوویتز، لئونارد. )

طالعه موردی: دو مدرسه متوسطه مپذیری اجتماعی مدرسه؛ (. مسئولیت1397زاده، رضوان و مهرام، بهروز. )پودینه، مرضیه؛ حسینقلی

 .95-102(، 2)13، رویکردهای نوین آموزشی لنامهفصدخترانه شهر مشهد. 

ه شهرستان آموزان متوسطاعی دانشپذیری اجتم(. شناسایی عوامل تاثیرگزار بر مسئولیت1399ده، سمیه. )پور، حسینعلی و کوچ پیتقی

 .1-15(، 1)10، ریزی درسی و آموزشیهای برنامهپژوهشنوشهر. 

ان. آموزپذیری دانشیت. بررسی رابطه بین عزت نفس، خودمختاری و انصاف با مسئول(1391دل، سکینه. )چلبی، مسعود و خرم

 .1-5(، 2)2، فصلنامه انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران

 .16-19(، 1)10، رسهرشد آموزش مشاور مدآموزان. نشریه پذیری اجتماعی در دانش(. مسئولیت1391قمی، طاهره. )حسینی

توسطه مموزان دختر مقطع اول آپذیری و پیشرفت تحصیلی دانش(. بررسی رابطه بین مسوولیت1392الهی، ایران. )خدیوی، اسداله و 

 .37-59(، 22)6، فصلنامه زن و مطالعات خانواده)پایه هفتم( شهرستان مهاباد. 

آموزان ی و بررسی رابطه آن ها در دانشهای هویتهای فرزندپروری با سبک(. مقایسه شیوه1386پور، مهناز و حمیدرضا، عطار. )خواجه

-197(، 1)8، شناسیدو فصلنامه مطالعات تربیتی و روانوپرورش شهر شیراز. دانشگاهی نواحی چهارگانه آموزشدختر و پسر پیش

178. 

ر بغیر ورزشکار  زان ورزشکار و(. مقایسه سطوح مسئولیت پذیری دانش آمو1395نژاد، رحیم؛ نظری، سمانه و مالئی، مینا. )رمضانی

 .97-108(، 2)5، فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی. TPSRاساس مدل 

دایی. آموزان ابتماعی دانشپذیری اجت(. بررسی رابطه تربیت اجتماعی بر مسئولیت1394حسن و نقیبی، فروغ. )سعدی، رئیسرئیس

 نشگاه آزاد اسالمی واحد شادگان.، شادگان، دادومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی

 .22-35(، 315، )یوندپمجله پذیری اجتماعی. (. خانواده، تحوالت جهانی و مسئولیت1384علی. )جو، حیاتسبحانی

پذیری اجتماعی بر اساس بینی مسئولیت(. پیش1399فر، علیرضا و زحمتکش، یاسمین زینب. )شامیر، ابوطالب؛ عظیمیسعادتی

، ابق(سوانشناسی و در رنمجله روانشناسی اجتماعی )یافته های نی و مدیریت کالس در معلمان مقطع متوسطه. یادگیری سازما

 .189-198نامه فروردین(، )ویژه8

ه جامع لنامهفصدوی در خانواده. پذیرهای جامعهپذیری نوجوان و رابطه آن با شیوه(. مسئولیت1390سفیری، خدیجه و چشمه، اکرم. )

 .103-130(، 1)1، وزش و پرورش ایرانشناسی آم

های شهر تهران و اجتماعی دانشگاههای علوم(. مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده1388سفیری، مریم و صادقی، خدیجه. )

 .1-34(، 34)20، شناسی کاربردیفصلنامه جامعهعوامل اجتماعی مؤثر بر آن. 

ر رابطه بین الگوهای ارتباطی دپذیری ای مسئولیت(. بررسی نقش واسطه1399یا ، علی. )نشاکری، محمود؛ نیکدل، فریبرز و تقوایی

 .23-34(، 1)17، های آموزش و یادگیریپژوهش دوفصلنامهآموزان. خانواده و ادراک از محیط کالس با پیشرفت تحصیلی دانش
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 .59-63(، 118)12، تربیت ماهنامهپذیری(. کودکان )جامعهسی نقش چند عامل در فرآیند رشد اجتماعی (. برر1376نیا، ایرج. )شاکری

اری پذیری و سازگسئولیتارتباطی بر م-های اجتماعی(. تاثیر آموزش مهارت1397پور، فاطمه. )مهدی و نیکشریعت باقری، محمد

 .203-220(، 2)8، فصلنامه روش ها و مدل های روان شناختیآموزان. دانش

لی توسعه ممین کنفرانس دوآموزان. پذیری دانشرسی عوامل و راهکارهای موثر در رشد حس مسئولیت(. بر1394شریفی، محسن. )

یدار و مرکز توسعه پا ابی بهمرکز راهکارهای دستی ، تهران،پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

 مهر اروند. مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش مرتضوی، موسسه آموزش عالی

 مرکز نشر دانشگاهی. . تهران: نشردرمانیهای مشاوره و رواننظریه(. 1399آبادی، عبداهلل و ناصری، غالمرضا. )شفیع

 .357-386(، 18)5، فصلنامه رفاه اجتماعیها. (. رفتارهای حمایتی و دالیل بروز آن1384شکوری، علی. )

 فصلنامهه. ختر مقطع متوسطدمعنوی با مسئولیت پذیری و شادکامی دانش آموزان  (. بررسی رابطه هوش1399فاطمی عقدا، مهناز. )

 .129-141(، 142)36، تعلیم و تربیت

های اجتماعی با شهر در فعالیتهای خمینیآموزان دختر دبیرستان(. بررسی رابطه مشارکت دانش1381زاده، آذر و امینی، اعظم. )قلی

دانش و پژوهش در  فصلنامه. 1379-80ها در سال تحصیلی شناختی و رشد اجتماعی آنهای جمعیتپیشرفت تحصیلی، ویژگی

 .103-120(، 14و 13)4، شناسی کاربردیروان

پور؛ محمدرضا مصباحی و علی سالیانی )چاپ . ترجمه پروین علیلیت به کودکانآموزش مسئو(. 1392، رینولد. )و بین کلمز، هریس

 بسته به آستان قدس رضوی.دهم(. مشهد: نشر به نشر وا

قوق حآموزان بر اساس رساله دانش پذیری(. تبیین عوامل موثر بر مسئولیت1398زمانی، زهرا. )گودرزی، اکرم؛ دیالمه، نیکو و احمدی

 .98-65(، 2)4، مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی فصلنامهبا تاکید بر نقش مدرسه.  )ع(امام سجاد

(. نقش ادراک نابرابری جنسیتی ، خودانضباطی و مسئولیت پذیری اجتماعی در 1399بگیان، محمدجواد. )موسیوند، محبوبه و 

-162(، 39)10، فصلنامه پژو هش های روان شناسی اجتماعیهای تهران. بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاهپیش

141. 

رس رای کودکان پایه چهارم در د. تدوین برنامه درسی مبتنی بر فلسفه ب(1398پور، طاهره، سلیمی، الدن و فالح، وحید. )نظامیان

 .15-37(، 4)10، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشیعلوم تجربی با تاکید بر کاوشگری علمی. 

مین پنجهکارهای تقویت آن. آموزان: ابعاد و راپذیری در دانش(. مسئولیت1395فاطمه. )فروزان و هاشمی، سیدههاشمی، سیده
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