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Abstract 

 

Introduction: The sentiment of responsibility is a productive skill for students to attain lifetime 

achievements. 

Aim: The current study was conducted to detect cognitive and behavioral factors efficacious on 

the curriculum by stressing students' responsibility. 

Method: The research scheme was qualitative-quantitative mixed with an exploratory theme. 

The statistical population comprised all curriculum experts and educational group leaders of 

Tabriz secondary schools in 2021-2022. Moreover, 205 people from the statistical population 

were selected using total sampling. To collect the data, the researcher utilized the 35 questions of 

their inquiry contingent on six dimensions of value, institutional, cognitive, personal and 

individual, emotional, and functional factors while developing self-management strategies that 

were performed on the research's sample. Additionally, the analysis of structural equations was 

done using SPSS version 25 and Amos version 24 to examine the data. 

Results: The study's findings illustrate that all the indicators had proper proportions of 

measurement for value, institutional, cognitive, personal and individual, emotional, and 

functional factors and developing self-management strategies. Based on the results of factor 

loadings (influence coefficients), cognitive factors (β=0.942) and value factors (β=0.923) have 

the most impression, whereas institutional factors (β=0.840) have the minimum impact on 

rational and behavioral factors affecting curriculum. 

Conclusion: The obtained results demonstrated that value, institutional, cognitive, personal and 

individual, emotional, and functional factors, and developing self-management strategies are 

considered cognitive-behavioral features effectual on curriculum. Furthermore, noticing these 

items in schools' educational and training program compilation provides a platform for students' 

growth, appertaining their accountability. 
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 پزشکی شناختمجله روانشناسی و روان

 1041، 6، شماره منهسال 

 87-04: صفحات
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 چکیده

 

 .است العمرمادام دستاوردهای حفظ برای آموزاندانش برای مفید مهارت یک مسئولیت احساس :مقدمه

 آموزانپذیری در دانشکید بر مسئولیتأبر برنامه درسی با ت مؤثرشناسایی عوامل شناختی و رفتاری با هدف پژوهش حاضر  :هدف

 .انجام شد

 یها سرگروهو  یدرس یزیرمتخصصان برنامهجامعه آماری شامل تمامی . بوداکتشافی  آمیخته کمی-طرح پژوهش از نوع کیفی :روش

انتخاب  یشمارتمامگیری  روش نمونه از جامعه آماری بانفر  242تعداد که  بود 1044-1041در سال  یزدوره اول متوسطه تبر یآموزش

عوامل ارزشی، نهادی، شناختی، شخصیتی و ی مبتنی بر شش بعد سؤال 32ساخته  ها از پرسشنامه محقق آوری داده جمع منظور به. شدند

ها از تحلیل داده جهت .که روی نمونه پژوهش اجرا شد استفاده گردید خودهای مدیریت راهبردفردی، عاطفی و عملکردی و توسعه 

 .استفاده شد 20نسخه  Amosو  22نسخه  SPSSافزار  استفاده از نرمتحلیل معادالت ساختاری با 

ارزشی، نهادی، شناختی، های  گیری عامل قبولی برای اندازهاز مقادیر قابل  ها تمامی شاخصنشان داد  های پژوهش یافته: هایافته

نتایج مقادیر بارهای عاملی  اساسبر. برخوردار بودند های مدیریت خودراهبردشخصیتی و فردی، عاطفی و عملکردی و توسعه 

کمترین  (β=704/4) بیشترین اثرگذاری و عوامل نهادی( β=023/4) یارزشو عوامل ( β=002/4) یشناختعوامل ( ضرایب اثرگذاری)

 .دارند یبر برنامه درس مؤثر یو رفتار یعوامل شناخت راثرگذاری را ب

و توسعه  نشان داد که عوامل ارزشی، نهادی، شناختی، شخصیتی و فردی، عاطفی و عملکردی آمده، دستب نتایج :گیرینتیجه

های آموزشی در تدوین برنامه ها آنرفتاری مؤثر بر برنامه درسی هستند که توجه به  -عنوان عوامل شناختیبه خود یریتمد هایراهبرد

 .نمایدآموزان را فراهم می دانش پذیریمسئولیتو پرورشی مدارس زمینه رشد 

 آموزدانش ،پذیریمسئولیت ،عوامل شناختی و رفتاری ،برنامه درسی :هادواژهکلی

 
 

 
 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق تمامی
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 مقدمه

 به گوییپاسخ برای که را کلی ارزشی نظام ایجامعه هر

 داند،می مناسب اجتماعی و مدنی هایخواسته و نیازها

 مدرسه به را توسعه و انتقال نقش و کندمی اجرا و انتخاب

 نظام هر(. 2417 ،1کر، مارز و وگتنجو) کندمی محول

 تدوین و طراحی طریق تا از است تالش در آموزشی

-مهارت و دانش مختلف انواع ،مشخص درسی های برنامه

 عهده بر برای را ها آن و داده انتقال آموزاندانش به را ها

 آماده واقعی زندگی در هایشانمسئولیت و هانقش گرفتن

 تجارب آموزشی های نظام در آموزاندانشلذا  ؛سازد

 در ها آن اعظم بخش که گیرند می فرا را ارزشمندی بسیار

نیست  مشخص ،شده ریزیطرح درسی هایبرنامه

 ،ین روا از(. 1307مالزهی، یارمحمدیان و شاه طالبی، )

 در توسعه برای مرتبط موضوع یک 2اجتماعی مسئولیت

، 0هورنگ، هسو و تسای) است مدرسه 3درسی برنامه

2410.) 

توان پیروی از قوانین اجتماعی و را می پذیریمسئولیت

، کاربونرو) به انتظارات اجتماعی تعریف کردگویی پاسخ

، یبه عبارت ؛(2418، 2آنتون، اوترو و مونسالو -مارتین

 و اعمال اهداف، که فرآیندی است» پذیریمسئولیت

 رفتار که اخالقی اصول موجود، دانش اساسبر را پیامدها

 شناختن رسمیت به کند، می هدایت را اجتماعی و انسانی

 که دارد این بر و داللت «کند می ادغام جامعه و ها برابری

، والدیویا-مارتینز)هستیم  مسئول همه قبال در ما همه

 قوانین این(. 6،2424گارسیا-بورگسو پالومینو -پگاالژار

و  است فرهنگیو  اجتماعی هنجارهای و اصول بیانگر

                                                 
1- Jonker, Marz & Voogt 
2- Social responsibility 
3- Curriculum 
4- Horng, Hsu & Tsai 
5- Carbonero, Martín-Antón, Otero & Monsalvo 
6- Martínez-Valdivia, Pegalajar-Palomino & Burgos-García 

 رفتار .دهدمی نشان جامعه افراد سایر به را فرد تعهد زانمی

 فرد شناختی هایتوانایی و دانش توسعه به مسئوالنه

؛ 2417، 8کولسجیاکومزی و پوژل) کند می کمک

، 7کولسپوژلو  ، مدینا جیاکومزیگونزالس-سورینو

 درک و دیگران با تعامل جریان در افراد .(2417

 افزایندمی خود اجتماعی آگاهی بر ،گوناگون موضوعات

 در اقدام منظور به را الزم اجتماعی مهارت طریق این از و

والدیویا و -مارتینز) آورندمی دستب اجتماعی عرصه

 .(2416، 0؛ گون، ازتروک و دومان2424همکاران، 

ترین عناصر درسی یکی از اساسی هایمدرسه و برنامه

آموزان به تعهد و تربیت اجتماعی، دستیابی دانش

پذیر مسئولیت اجتماعی، ایجاد روحیه مدنی و جامعه

، احمدی؛ 2423، 14گلوتو و میهیرتی) هاست آنساختن 

 مؤسسات تعهد از بخشی این(. 1307 ،گودرزی و دیالمه

 معلمان، آموزان،دانش چون درگیر هایگروه به آموزشی

 گونزالس و همکاران،-سورینو)است  محیط و هاخانواده

 کشورهای در نهادی صورتبه اکنون امر این (.2417

 در آموزشی مراکز تأثیر بر و است شده ایجاد مختلف

 و الران) کند می تأکید جامعه در کلی طوربه و جامعه

 ،12پدروسا-پورتو و دومینگز -مارتینز ؛2418 ،11آندرادس

و  اخالقی بر رشد را مدارس تأثیر و اهمیت و( 2417

گالوائو، مندس، ) دهد می گسترش آموزاندانش اجتماعی

 نتایج (.2417 ،10روف؛ 2410، 13مارکوس و ماسکرنهاس

 در مسئوالنه رفتار که دهد نشان می های متعددپژوهش

 سازگاری پذیری، سبب انعطاف یفرد ینب روابط

                                                 
7- Giacomozzi & Pujol-Cols 
8- Severino González, Medina Giacomozzi & Pujol Cols 
9- Guven, Ozturk & Duman 
10- Geletu & Mihiretie 
11- Larrán Jorge & Andrades Pena 
12- Martínez-Domínguez & Porto-Pedrosa 
13- Galvão, Mendes, Marques & Mascarenhas 
14- Roofe 
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 و شد خواهد زندگی در موفقیتنهایت  در اجتماعی و

-بی و رفتار خودخواهانه موجبات غیرمسئوالنه نیز رفتار

سازد می فراهم را مناسبات اجتماعی در نظمی

-سانچز و اکرو-پرز، گارد-گومز، لوپز -رودریگز)

مک ؛ 2424والدیویا و همکاران،-مارتینز؛ 2422، 1کاسترو

 (.2417 ،2لئود

در نظام  پذیریمسئولیتثیرگذار بر أدر ارتباط با عوامل ت

آموزشی مطالعات مختلف به برخی از این عوامل اشاره 

در پژوهش خود ( 2418)کاربونرو و همکاران . اندکرده

 در اجتماعی و فردی مسئولیت ارتقای به بررسی برنامه

های برنامه داد نشان متوسطه پرداختند که نتایج کالس

 .مؤثر است آموزان دانشپذیری ای بر مسئولیتمداخله

 مسئولیت موضوع که رسدمی نظر به این، بر عالوه

باشد و  مرتبط پشتکار و نفس انضباط تعهد، با اجتماعی

 و اجتماعی مسئولیت نگرش بین مثبتی رابطه همچنین،

 .است شده شناسایی باز ارتباطی سبک با فرزندپروری

 که نشان دادند( 2424)والدیویا و همکاران -مارتینز

 آموزش طریق از باید اجتماعی مسئولیت شایستگی

 به و شود ایجاد دانشگاه محیط در( دانشگاهی مطالعات)

 با مواجهه در دانشجو اجتماعی مسئولیت درجه افزایش

همچنین  .کند کمک( اجتماعی تعهد) جامعه تغییرات

 تمرین در باید دانشگاهی آموزش و اجتماعی مسئولیت

 زیرا ؛باشد کلیدی آینده معلمان ایحرفه و عملی -نظری

 مسئولیت واقعی ارتقای با آموزش بهبود و کیفیت

درسی  برنامه در اساسی شایستگی یک عنوانبه اجتماعی

( 1307)احمدی و همکاران  .شودمی تعیین آینده معلمان

 معلم، تدریس در پژوهش خود نشان دادند روش

 انگیزه مدرسه، در آموزدانش مشارکت درس، محتوای

                                                 
1- Rodríguez-Gómez, López-Pérez, Garde-Sánchez & Arco-Castro 
2- MacLeod 

 عنوانمعلم به انضباط، ویژگی داری،دین آموز،دانش

-انعطاف نفس، عزت اقتصادی، -اجتماعی پایگاه الگو،

 هویت، ارتباط اجتماعی، سرمایه رهبری، سبک پذیری،

 تعلق، احساس امنیت، احساس ورزی، تأگرم، جر

 تجهیزات، اجتماعی، ادراک خودمدیریتی، محبت،

 در فردی هایویژگیبه  توجهتشویق و  انصاف،

با  متأسفانه. دارند نقش آموزاندانش پذیریمسئولیت

 یدتأک و آگاه ول وئهای مسبر پرورش انسان یدوجود تأک

بر پرورش افراد  یادن یو پرورش یهای مختلف آموزشنظام

 باز هم در خانواده و جامعه و در مدارس، یرپذیتولئمس

 یمهست یتیولئمسیب یاو  یتولئشاهد وجود افراد کم مس

 نیزخود  یرامونکه نه تنها به خود بلکه به جامعه پ

مالزهی و همکاران، ) رسانندیجبران م یرقابلضررهای غ

1307.) 

توان بیان کرد در اهمیت و چرایی پژوهش حاضر می

 که شودنمی تلقی مهارتی عنوانبه پذیریمسئولیت

 بلکه شود،می داده آموزش مدرسه یا خانه در مستقیماً

 آموخته غیرمستقیم طوربه که است شخصی ویژگی یک

 پذیریمسئولیت ها،مهارت سایر مانند حال، این با. شودمی

-می. یابد توسعه شده ریزیبرنامه صورتبه تواندمی نیز

 -شناختی اساسی هدف با را درسی هایبرنامه توان

 و کرد تدوین مسئوالنه رفتارهای آموزش برای رفتاری

 کامل طوربه را آموزشی یادگیری هایفعالیت و محتوا

 شکل کودکان در مسئولیت احساس رشد به کمک برای

شناسایی عوامل  بنابراین، پژوهش حاضر با هدف؛ داد

کید بر أشناختی و رفتاری مؤثر بر برنامه درسی با ت

 .انجام شد آموزانپذیری در دانشمسئولیت

 

 روش
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 کمی آمیخته -از نوع کیفی حاضر پژوهش روش

در بخش کیفی برای استخراج عوامل  .اکتشافی بود

نفر از  7رفتاری مؤثر بر برنامه درسی از نظر  -شناختی

ریزی درسی استفاده شد خبرگان حوزه آموزشی و برنامه

 همبستگی -توصیفی با استفاده از روش و در بخش کمی

و با رویکرد مدل معادالت ساختاری برازش مدل پژوهش 

شامل تمامی  پژوهشجامعه آماری  .شدبررسی 

 یآموزش یها سرگروهو  یدرس یزیرمتخصصان برنامه

 .بودند 1044-1041در سال  یزتبرشهر دوره اول متوسطه 

با توجه به اصول تعیین حجم نمونه معادالت ساختاری 

نفر و نیز با توجه به معادله  244مبنی بر حداقل نمونه 

5Q<n<15Q  عنوان نمونه نفر به 242در نهایت تعداد

؛ هومن، 1306ور،  حبیبی و عدن) نهایی انتخاب شدند

منظور افزایش قابلیت تعمیم نتایج  بهبر این اساس،  (.1370

و  یشمارتمامصورت  گیری به ، روش نمونهپژوهش

-مالک. عنوان نمونه انتخاب شدند تمامی افراد جامعه به

سال سابقه  3داشتن حداقل : شاملهای ورود به پژوهش 

کاری در آموزش و پرورش، سابقه آموزش در کالس و 

موزان، رضایت برای شرکت در پژوهش؛ آارتباط با دانش

 3سابقه زیر  :شاملنیز های خروج از پژوهش و مالک

 .التدریس و اداری بودسال، نیروی حق

ها از پرسشنامه  آوری داده منظور جمع در این پژوهش به

نفر از  7محقق ساخته حاصل از مبانی نظری و مصاحبه با 

 سال کیمالک انتخاب این افراد داشتن حداقل )خبرگان 

سرگروه آموزشی دوره اول متوسطه و یا تحصیالت 

شناختی و عوامل ( ریزی درسی بوددکتری در رشته برنامه

پذیری کید بر مسئولیتأبا ت رفتاری مؤثر بر برنامه درسی

برخی مالحظات اخالقی که در پژوهش . استخراج گردید

-حضور داوطلبانه شرکت: حاضر رعایت گردید شامل

جهت تکمیل  هاآنکنندگان و کسب رضایت کامل 

کنندگان در مورد هدف ها، توجیه کامل شرکتپرسشنامه

و  آنهاو فرایند اجرای پژوهش و نقش و جایگاه 

داشتن اطالعات و نام و پژوهشگر در مطالعه، محرمانه نگه

کنندگان از نشان افراد در پژوهش، آگاه کردن شرکت

حق خود برای انصراف از شرکت در پژوهش در هر 

مرحله از فرایند بدون هیچگونه پیامدی، تعهد به حفظ 

منظور  به. کنندگان و عمل به این تعهداسرار شرکت

 پژوهشت با توجه به تعداد نمونه آوری اطالعا جمع

به دو صورت الکترونیکی و  روش توزیع پرسشنامه

آوری و حذف موارد ناقص  که پس از جمع بودحضوری 

 .وتحلیل قرار گرفت پرسشنامه مورد تجزیه 242تعداد 

با روش تحلیل معادالت  شدهی آور جمعهای داده

و  22نسخه  SPSSافزار  با استفاده از نرم ساختاری و

Amos  شد تحلیل 20نسخه. 

 

 ابزار

 پرسشنامهاین  :1پذیریمسئولیتساخته  پرسشنامه محقق

نظر  اساسبرتوسط محققین این پژوهش  1044در سال 

ساخته  ریزی درسیخبرگان آموزشی و متخصصان برنامه

بعد عوامل ارزشی،  6 است که سؤال 32دارای  شد و

عوامل نهادی، عوامل شناختی، عوامل شخصیتی و فردی، 

 یریتمد هایراهبردعوامل عاطفی و عملکردی و توسعه 

اساس برگذاری پرسشنامه شیوه نمره. سنجدرا می خود

( 2=تا خیلی زیاد 1=خیلی کم)ارزشی لیکرت  2مقیاس 

ساتید تن از ا 7روایی محتوایی آن با توجه به نظر . است

ریزی آموزشی و درسی که در زمینه موضوع برنامه

اند تأیید شده و همچنین با استفاده از  پژوهش مطالعه داشته

                                                 
1- Responsibility researcher-made questionnaire 
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قبول واقع  تحلیل عاملی تأییدی روایی سازه آن مورد

اساس روش بر ها پرسشنامه سؤاالتپایایی درونی . گردید

 .گزارش شد 760/4کرونباخ برابر با آلفای 

 

 هایافته

 نفر 124کنندگان از نظر جنسیت وضعیت شرکت

از نظر  .مرد بودند (%06/01) نفر 72زن و ( 23/27%)

نفر  70کارشناسی، ( %74/08)نفر  07تحصیالت 

( %21/11)نفر  23کارشناسی ارشد و ( 08/04%)

همچنین میانگین سابقه کاری . داشتند اتحصیالت دکتر

 .بود 62/0 با انحراف استاندارد 40/13کنندگان شرکت

بر برنامه  مؤثرشناسایی عوامل شناختی و رفتاری جهت 

از  آموزانپذیری در دانشکید بر مسئولیتأدرسی با ت

اهمیت متغیرهای  منظور بهتحلیل عاملی مرتبه دوم و 

شناختی و رفتاری از ضریب بارهای عاملی استفاده 

عوامل مدل  tبارهای عاملی و مقدار  1در جدول . گردید

 .شد ارائهی مؤثر بر برنامه درس یو رفتار یشناخت

 
 های برازش تحلیل عاملی تأییدیشاخص 1جدول 

 t بار عاملی عبارت گویه گویه مولفه

 

 

 

 ارزشیعوامل 

 - 612/4 یهای اسالم ها بر مبنای مالک درک، اصالح و تجزیه و تحلیل ارزش تیقابل 1

 887/8 618/4 های مطلوب در خانواده و جامعه با پایگاه اجتماعی در جهت کنش معلمانآشنا کردن  2

 410/8 603/4 آموزان های ارزشی و مسئوالنه دانش توسعه قابلیت 3

 401/7 840/4 های اخالقی سازی ارزش درونیتقویت و  0

 020/6 242/4 های درسی ارزش محور توجه به برنامه 2

 886/2 087/4 محیطی و حفظ و دستاوردهای فرهنگی زیست  تعلق 6

 306/0 822/4 ...احترام و همدلی، اجتماعی، توجه به عدالت 8

 عوامل نهادی

 - 276/4 نوع تربیت فرزند در خانواده 7

 621/6 203/4 الگوبرداری از رفتار مسئوالنه معلمان 0

 620/7 810/4 های درسی مسئولیت محور برنامه 14

 733/8 600/4 ایجاد موقعیت فکورانه 11

 640/6 224/4 پذیریسازی برای آموزش مسئولیت زمینه 12

 207/8 278/4 معلمان بر اجتماعی و یشخص تیمسئول مدل بر مبتنی برنامه آموزش 13

 

 

 

 عوامل شناختی

 - 602/4 پذیریرشد آگاهی برای شناخت مسئولیت 10

 213/0 621/4 پذیریهای عقالنی برای شناخت مسئولیت رشد مهارت 12

 302/7 834/4 و شناختی گسترش فضاهای تربیتی 16

 600/7 810/4 شایسته و فعال معلمانتربیت  18

 284/8 822/4 های درسی و شناختی در برنامه نیازهای اجتماعیتوسعه  17

 041/8 817/4 های درسی در برنامه جایگاه قانونمندی وظایف 10

 481/8 673/4 های مطلوب اجتماعی آشنا ساختن معلمان با ارزش 24

 

 

عوامل شخصیتی 

 و فردی

 - 201/4 پذیری فرد در گذشته تجارب مسئولیت 21

 448/7 604/4 همساالنالگوبرداری از رفتار  23

 824/8 626/4 رضایت تحصیلی 23

 438/8 600/4 های فردی معلمان توجه به ویژگی 20
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 448/0 732/4 های فردی توجه به دانش و آگاهی 22

 

-عوامل عاطفی

 عملکردی

 - 230/4 پذیری رشد عواطف مثبت نسبت به پذیرش انواع مسئولیت 26

 102/6 242/4 های اجتماعی رشد مهارت 28

 033/6 007/4 ی اجتماعیها تیمسئولهای عملکردی برای اقدام به انواع  رشد مهارت 27

 423/6 283/4 آموزاناجتماعی دانش مسئوالنهرشد عملکرد  20

 800/8 808/4 های اجتماعی های اجتماعی الزم برای حضور مطلوب در صحنه رشد مهارت 34

 

توسعه راهبردی 

 مدیریت خود

 388/6 202/4 آموزاندانش ینیآموزش خودبازب 31

 003/8 820/4 آموزاندانش یابیخودارزآموزش  32

 086/8 881/4 آموزاندانش یتیخود تقو آموزش 33

 206/8 613/4 پذیری در مدارس یادگیری مسئولیت 30

 326/8 637/4 های اجتماعی و سازگاری دستیابی به مهارت چالش 32

 

های پژوهش نتایج حاصل از تحلیل قبل از تحلیل داده

های عوامل  عاملی مرتبه اول نشان داد که تمامی عامل

ارزشی، عوامل نهادی، عوامل شناختی، عوامل شخصیتی 

 هایراهبردو فردی، عوامل عاطفی و عملکردی و توسعه 

ها  شاخصصورت جداگانه تمامی  به خود یریتمد

برنامه درسی با بر شناختی و رفتاری مؤثر عنوان عوامل  به

.تأیید شدند آموزانپذیری در دانشکید بر مسئولیتأت

 

 
 

 یمؤثر بر برنامه درس یو رفتار یعوامل شناختمدل  1شکل 
 

دهد که  یمنشان  1جدول نتایج تحلیل عاملی مندرج در 

عوامل  ،یعوامل ارزشی مربوط به ها شاخصتمامی 

عوامل  ،یفرد -یتیعوامل شخص ،یعوامل شناخت ،ینهاد

از  خود تیریمد یو توسعه راهبرد یعملکرد -یعاطف
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ی مورد قبولی برخوردارند و برای بار عاملو  tمقدار 

ی مناسبی محسوب ها شاخص ها مؤلفهسنجش این 

عوامل  آمدهدست نتایج ب اساسبربنابراین، ؛ شوند یم

 -یتیعوامل شخص ،یعوامل شناخت ،یعوامل نهاد ،یارزش

 یو توسعه راهبرد یعملکرد -یعوامل عاطف ،یفرد

در نظر گرفته  پذیریمسئولیتعنوان ابعاد بهخود  تیریمد

ابعاد  ،مدلدرستی سنجش برای در ادامه . شوندمی

با  یبر برنامه درس مؤثر یو رفتار یعوامل شناخت ییشناسا

شود  بررسی می آموزاندر دانش یریپذتیبر مسئول دیکأت

 2ییدی در جدول أکه نتایج مدل مرتبه دوم تحلیل عاملی ت

 .نشان داده شده است

 
 یمؤثر بر برنامه درس یو رفتار یعوامل شناختمدل مرتبه دوم  2جدول 

 معناداریسطح  t یعامل بار عامل مسیرهای مستقیم

 - - 023/4 عوامل ارزشی یمؤثر بر برنامه درس یو رفتار یعوامل شناخت

 441/4 202/14 704/4 عوامل نهادی یمؤثر بر برنامه درس یو رفتار یعوامل شناخت

 441/4 610/17 002/4 عوامل شناختی یمؤثر بر برنامه درس یو رفتار یعوامل شناخت

 441/4 240/12 781/4 فردی -عوامل شخصیتی یمؤثر بر برنامه درس یو رفتار یعوامل شناخت

 441/4 202/10 776/4 عملکردی -عوامل عاطفی یمؤثر بر برنامه درس یو رفتار یعوامل شناخت

 441/4 203/17 010/4 خود توسعه راهبردی مدیریت  یمؤثر بر برنامه درس یو رفتار یعوامل شناخت

 

 ییشناسادهد که مدل مرتبه دوم  نشان می 2 جدولنتایج 

بر  دیکأبا ت یبر برنامه درس مؤثر یو رفتار یعوامل شناخت

مناسب بوده و تمامی  آموزاندر دانش یریپذتیمسئول

قبولی  و بار عاملی قابل tاعداد و پارامترهای مدل از مقادیر 

معنادار  42/4برخوردار بوده و در سطح معناداری کمتر از 

توان گفت که  نتایج مدل می اساسبر مجموع،  در .است

با  یبر برنامه درس مؤثر یو رفتار یعوامل شناختمدل 

سازه و مدل  ،آموزاندر دانش یریپذتیبر مسئول دیکأت

نتایج مقادیر بارهای  اساسبرهمچنین . استقبولی  قابل

توان گفت که عوامل  می( ضرایب اثرگذاری)عاملی 

 نهادیبیشترین اثرگذاری و عوامل ( β=002/4)ی شناخت

(704/4=β )و  یعوامل شناخت کمترین اثرگذاری را بر

های  در ادامه شاخص. دارند یبر برنامه درس مؤثر یرفتار

بر برنامه  مؤثر یو رفتار یعوامل شناختبرازش مدل 

 .گزارش شده است 3در جدول  یدرس

 
 یبر برنامه درس مؤثر یو رفتار یعوامل شناختشاخص برازش مدل  3جدول 

 تفسیر ر شاخصادمق مقدار مطلوب برازش شاخص

 - 068/1230 - (کای دو)کای اسکوآر 

 - 820 - درجه آزادی

 مطلوب 844/1 2کمتر از  (χ2/df)نسبت کای اسکوآر به درجه آزادی 

 مطلوب 020/4 0/4بیشتر از  (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 مطلوب 782/4 7/4بیشتر از  (AGFI)شاخص نیکویی برازش تعدیل شده 

 مطلوب 462/4 1/4کمتر از  (RMSEA)ریشه دوم میانگین خطای برآورد 
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 مطلوب 430/4 42/4کمتر از  (RMR)ریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده 

 مطلوب 026/4 0/4بیشتر از  (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 مطلوب 031/4 0/4بیشتر از  (NFI)شاخص برازش هنجار شده 

 مطلوب 004/4 0/4بیشتر از  (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 

ی نیکویی برازش ها شاخصدهد  یمنشان  3جدول نتایج 

ی اصلی ها شاخص عنوان به و شاخص برازش تطبیقی

بوده که نشان از برازش مطلوب مدل  0/4برازش باالتر 

قبولی  از مقادیر قابل همچنین سایر شاخص برازش. است

مقادیر ریشه میانگین  اساسبریت نها در. برخوردار هستند

و ریشه دوم میانگین  (RMR=430/4)مجذور باقیمانده 

گفت که  توان می (RMSEA=462/4)خطای برآورد 

 .مدل از برازش کافی برخوردار است

 

 بحث

شناسایی عوامل شناختی و با هدف پژوهش حاضر 

 پذیریکید بر مسئولیتأبر برنامه درسی با ت مؤثررفتاری 

 نشان داد یافته اصلی پژوهش .انجام شد آموزاندانش در

عوامل ارزشی، عوامل نهادی، عوامل شناختی، عوامل که 

شخصیتی و فردی، عوامل عاطفی و عملکردی و توسعه 

 -عنوان عوامل شناختیبه خود یریتمد هایراهبرد

 این یافته. شناسایی شدندمؤثر بر برنامه درسی رفتاری 

-؛ مارتینز2423های گلوتو و میهیرتی، همسو با پژوهش

و  دومینگز -؛ مارتینز(2424)والدیویا و همکاران 

، کاربونرو و همکاران؛ 2417مک لئود، ؛ 2417 همکاران،

و  سیلیکایا ؛2416، 1هاولز، فیتزالن و آدامز ؛2418

احمدی و ؛ 1307و همکاران،  یمالزه ؛2410، 2فیلگلو

، علی اصغریو  ، عباسی، حسنییزدانی و 1307، همکاران

 .بود 1308

                                                 
1- Howells, Fitzallen & Adams 
2- Celikkaya & Filoglu 

 و ابعاد به باید ابتدا که کرد بیان توانمی نتایج تبین در

 برنامه رفتاری -شناختی هایگوناگون ویژگی هایحیطه

عوامل  هایبعد یعنی پذیریمسئولیت بر مبتنی درسی

 -یتیعوامل شخص ،یعوامل شناخت ،یعوامل نهاد ،یارزش

 یو توسعه راهبرد یعملکرد -یعوامل عاطف ،یفرد

 اینکه ضمن ،دیگر به عبارت شود؛ د توجهخو تیریمد

 پیدا شناخت اجتماعی مسئولیت نسبت به معلمان و مربیان

 در و دهند نشان آن گرایش به نسبت بایستمی کنند،می

 به و کنند کسب را اجتماعی الزم هایانتها مهارت

 کرد توان ادعامی صورت این در. دهند یاد آموزاندانش

 و ها شایستگی ها،توانند مسئولیتمی آموزاندانش که

و  ها توانمندی صفات، شامل که اجتماعی های صالحیت

 در مؤثر آماده حضور بوده و دارا را ستا هامهارت

 با باید معلمان که کرد بیان توانمی همچنین .شوند جامعه

 از شناخت ای به درجه و شده آشنا اجتماعی های ارزش

 با را اجتماعی هنجارهای و ها ارزش بتواند که دنبرس

ایرانی  با جامعه متناسب و اسالمی های مالک به توجه

 اجتماعی پایگاه اساس همین بر و ندنک تحلیل و تجزیه

 و ندنک رفتار آن متناسب با و داده تشخیص را خود

 .دهند افزایش آموزاندانش بین در را پذیریمسئولیت

 بیانگر که شناختی بعد به توجهتبیین دیگر این است که 

 که عاطفی بعد اجتماعی؛ روابط به فرد نسبت آگاهی

 پذیرش به نسبت مثبت عواطف رشد و احساسات از نشان

 مدیریت راهبردهای توسعه بعد ؛پذیریمسئولیت انواع

 ؛پذیریمسئولیت یادگیری و آموزش از نشان که خود
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-تجربه فردی، عوامل بیانگر که شخصیتی هایویژگی

 هایارزش درک از نشان که ارزشی بعد ؛غیره و پذیری

 نهادی بعد نهایت در و فرهنگی اخالقی، جامعه، اسالمی،

 آموزش و معلمان رفتارهای خانواده، به توجه از نشان که

 پذیریمسئولیت تا شودمی سبب ،است نهادی عوامل و

 بهبود روانی شناختی هایویژگی براساس آموزاندانش

 .یابد

( 1307)در همین راستا نتایج مطالعه احمدی و همکاران 

-های فردی، ویژگینشان دادند که خودمدیریتی، ویژگی

-دانش پذیریمسئولیت های معلم از جمله عوامل مهم بر

؛ آموزان است که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد

-در دانش پذیریمسئولیت روحیه تقویت برایبنابراین، 

 و همسو هم در کنار هانقش این است الزم آموز

که  آنجایی از همچنین. بپردازند فعالیت به هماهنگ

 آموزشی و کارکرد پرورشی در اثرگذاری معلمان نقش

تمامی  بسیار، هوشیاری با است الزم د،ندار مدرسه

 عوامل به توجه با کالس را جاری در یندهایآفر

 برای را الزم هایمهارت و کرده تنظیم شده شناسایی

الزم  .دنکن کسبآموزان در دانش ایروحیه ایجاد چنین

های های درسی رشد دهنده مسئولیتاست که در برنامه

شناختی رفتاری در طراحی هر  مؤثراجتماعی به عوامل 

یک از عناصر اساسی اعم از هدف، محتوا و روش 

-تدوین اهداف برنامه در ،عبارتی به ؛تدریس توجه گردد

های درسی باید اهدافی در بعدهای مختلف برای هر یک 

ک رااساس روند ادهای اجتماعی برنواع مسئولیتاز ا

همکاران،  و یزدانی) آموزان تدارک دیده شوددانش

1308). 

که  تبیین دیگر در بعد شناختی رفتاری این است

باید  پذیریمسئولیت رشد دهندههای درسی  برنامه

اطالعات الزم  ،آموزاندانش ادراکمتناسب با سطح 

پیرامون جامعه، عناصر دخیل در آن، نقش انسان در حفظ 

در اختیار را های اجتماعی و تداوم جامعه و انواع مسئولیت

و ( 2413) 1مومین و پارکر زمینهدر همین . آنان قرار دهند

، 2؛ به نقل از پالومینو، والدیویا و گارسیا1078)کارول 

آموزان را با دانشکید کردند که بهتر است أت( 2422

گیری از تفکر موضوعات و مباحث مرتبط که زمینه بهره

این  کنند درگیر کرده و درو استدالل آنان را فراهم می

های کاری، های روشوسیله ترغیب و حمایتمسیر به

دستیابی به حل مسائل و پاسخ هدایت و در آنان را 

-دانش پذیریمسئولیتراهنمایی کنند و در نهایت بتوانند 

های الزم است که در برنامه .آموزان را بهبود بخشند

 مؤثربه عوامل  ،های اجتماعیدرسی رشد دهنده مسئولیت

شناختی رفتاری در طراحی هر یک از عناصر اساسی اعم 

 ،یبه عبارت ؛از هدف، محتوا و روش تدریس توجه گردد

رشد نحوه و چگونگی طراحی و اجرای برنامه درسی 

باید چنان باشد که یادگیرنده به  پذیریمسئولیت دهنده

پی ببرد و رفتار مسئوالنه  پذیریمسئولیتارزش و اهمیت 

محتوا هر قدر هم مهم . اجتماعی در وجودش نهادینه شود

و مناسب باشد، بدون آموزش، در وجود یادگیرنده به 

این در حالی است که از طریق . شودرفتار تبدیل نمی

« هاارزش»کسب و « هامهارت»همیده، ف« مفاهیم»روش 

تر ها مناسبشوند؛ بر این اساس هرچقدر روشدرونی می

؛ 2417، 3نودینگس)باشند، یادگیری مؤثرتر خواهد بود 

 (.1302مالکی، 

 آموزاندانش یریپذیتتجربه محقق در خصوص مسئول

در مقابل  ها نه تنهاکرد که انسان یانب توانیم ینگونهرا ا

و  ندهست مسئولخانواده نیز  اجتماع و بلکه در برابرخود 
                                                 
1- Momin & Parker 
2- Palomino, Valdivia & García 
3- Noddings 
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 معهتا جا بپردازند یکدیگرباید به اجرای وظایفی در قبال 

اسالمی بتواند به سر منزل مقصود که همانا قرب الهی 

به  است برسد و این ممکن نیست مگر اینکه از همان ابتدا

آموخته ولیت ئپذیری و قبول مسولیتئفرزندان خود مس

های پذیری از دیدگاهولیتئبه اهمیت مقوله مس نظر .شود

پذیری به آموزش مسئولیت ،مختلف آموزشی و پرورشی

های کلیه آحاد اجتماع اعم فعالیت رأسدر  بایدفرزندان 

فرزندان  چرا که اگر. یردقرار گ غیره مدرسه و از والدین،

دید  پذیر گردند وولیتئک کشور مسی آموزاندانش و

آینده خواهند توانست بر بسیاری از  ا نمایند دروسیعی پید

جامعه نیز از مزایای . آیند فائقمسائل و مشکالت زندگی 

مند گردیده، به سوی پیشرفت بهره ولئمسهای چنین انسان

 .داشت بر خواهدتعالی گام  و

 

 یریگجهینت

نشان داد که شش دسته  مطالعه، این از آمده دستب نتایج

عوامل ارزشی، نهادی، شناختی، شخصیتی از عوامل شامل 

 هایراهبردو توسعه  و فردی، عاطفی و عملکردی

رفتاری مؤثر بر  -عنوان عوامل شناختیبه خود یریتمد

-در تدوین برنامه ها آنبرنامه درسی هستند که توجه به 

-مسئولیتهای آموزشی و پرورشی مدارس زمینه رشد 

پژوهش حاضر  .نمایدآموزان را فراهم می دانش پذیری

که  آموزان مقطع متوسطه اول بوده استمحدود به دانش

. در تعمیم نتایج به سایر مقاطع تحصیلی باید احتیاط کرد

شود پژوهش حاضر در مقاطع دیگر پیشنهاد می رو نیازا

 شودپیشنهاد می. گیرد پذیری بهتر نتایج انجامبرای تعمیم

 دهند ارائه را هاییدوره و موضوعات مدارس هایبرنامه

 که باشد فرهنگی و علمی اجتماعی، هایفعالیت شامل که

بررسی و ارائه . کنند شرکت آن در آموزاندانش

راهکارهایی برای افزایش ارتباط بین خانواده و مدرسه و 

پذیر نیز مدرسه و جامعه برای تربیت شهروندان مسئولیت

 .اجتماعی در آینده ضرورت دارد

 

 سپاسگزاری

 IR.ATU.REC.1400.011این مقاله با شناسه اخالق 

از . باشدمی بریزدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تاز 

کلیه کسانی که در انجام این پژوهش با ما همکاری 

با توجه به موارد مندرج . شودکردند تشکر و قدردانی می

در راهنمای تعارض منافع و منابع مالی، ما مجریان این 

راهنمای »ضمن تعهد به آگاهی و رعایت کلیه پژوهش 

داریم اعالم می« کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی

این پژوهش هیچگونه تعارض منافع و منابع مالی نداشته 

 .است
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