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 با احترام تقدیم به:

اندیشیدند و عقل و منطق را پیشه خود نموده تمام آزاد مردانی که نیک می

 ندارند. هدفی  جامعه پیشرفت و سعادت  و جز رضای الهی و

 تقدیم به: 

گاهم، دستان پرمهر پدرم و غمگسار جاودانی و چشمه استوارترین تکیه

 سار مهربانی، مادرم.

 همسرم: تقدیم به 

نشانه لطف الهی در زندگی من است، او که اسوه صبر و تحمل بوده و که 

 نمود.مشکالت مسیر را برایم تسهیل 

 :کیارش دلبندمو تقدیم به  

 امید بخش جانم که آسایش او آرامش من است 
 بزداید. را تانغبار خستگی حاصل تالشم، نسیم گونه که باشد
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کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به سپاس بی منت خدای را عزوجل،

رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و  طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی

 خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.

 

با  صدر، هسع کمال در که رضا اندام دکتر آقای جناب فرهیخته؛ و کماالت اب استاد از

در تمامی مراحل تدوین پایان نامه با شکیبایی و  فروتنی و با قلبی بزرگ، و خلق حسن

 رساله این راهنمایی زحمت و ارزشمندشان را دریغ ننمودند هایعالقه مندی، راهنمایی

 گرفتند؛ عهده بر را

 

 را نامه پایان این مشاوره زحمت که   هادی باقری  دکتر آقای جناب ،ارجمند استاد از

ر نبود  و پیمودن این مسیر دشوار میس   ایشان، مساعدت بدون که شدند متقبل  حالی در

 ننمودند. دریغ من بر عرصه این در کمکی هیچ از

 

جناب آقای  حسن بحرالعلوم و دکترجناب آقای شایسته، دلسوز و صبور؛ ان و از استاد 

کمال تشکر و   که زحمت داوری این رساله را متقبل  شدند   نیاسیدرضا حسینی دکتر

 .قدر دانی را دارم
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 چکیده

پذذیری یننذی الذ ا  و پذیری آنهاست. مسئولیتآموزان، رشد مسئولیترشد اجتماعی دانش یهامؤلفه نیترممهیکی از 

هایی است که بر عهده او گذاشته شده است. از این رو هدف از پژوهش تنهد درونی فرد برای انجا  مطلوب همه فنالیت

دو  شذهر آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار دختذر و پسذر مقطذت متوسذطه پذیری دانشحاضر، مقایسه سطوح مسئولیت

آموزان دختر و پسر مقطت تحصیلی متوسطه دو  مدارس دولتی کلیه دانشباشد. جامنه آماری این پژوهش را ساری می

نفذر  489تشکیل دادند. نمونه آمذاری بذر اسذاس جذدول مورگذان  59-59 در سال تحصیلینفر(  22111شهر ساری )

( بذه غیر ورزشکارنفر  199و  ورزشکارنفر  211) آموزدانشر نف 919برآورد شد که با احتمال افت نمونه پژوهش، تنداد 

بوده و مورد تج یذه و تحلیذل آمذاری قذرار  استفادهقابلپرسشنامه  481انتخاب شدند، که تنداد  یاخوشهطور تصادفی 

-مسذئولیت( بوده است که برای بررسی 2454پذیری کردلو )مسئولیت استاندارد نامهگرفته است. اب ار پژوهش، پرسش

. روایی صذوری و محتذوایی آموزان در دو سطح تنهد درونی )فردی( و تنهد بیرونی )اجتماعی( استفاده شدپذیری دانش

 نظر و روایی سازه آن با اسذتفاده از تحلیذل عذاملی تدییذدی بررسذی شذد.با استفاده از نظرات افراد صاحب ،اب ار تحقیق

 یرونذیب( و در تنهذد α= 11/1در سذطح تنهذد درونذی ) ،(α= 19/1زان )آمذوپذذیری دانذشمسئولیتپایایی پرسشنامه 

(12/1=αبا روش آلفای کرونباخ اندازه )های پژوهش با استفاده از آزمونگیری شد. تحلیل داده t  ،یومن ویتنی  مستقل

-دانذشو آمذوزان ورزشذکار دانذشپذیری بین مسئولیتکه  نشان دادها تحلیل شد. یافته ≥p 19/1در سطح منناداری 

-دانشبین نمرات تفاوت   ،در سطح تنهد درونی ،همچنین .(t=3/059) وجود دارددار تفاوت مننی ورزشکارریغآموزان 

 بین دو گروه مننادار نبذودت تفاو ،امّا در سطح تنهد بیرونی (؛z=-3/073) دار بودمننی ورزشکارآموزان ورزشکار با غیر

(z=-1/937) بذود دارتفذاوت مننذیآمذوزان دختذر و پسذر نیذ  پذذیری دانذشمیذ ان مسذئولیت بذین دیگر،. از طرف 

(t=1/984). هد درونی باالتر از دختران بودندسران در سطح تنپ (z=-3/854 ،) امّذا در تنهذد بیرونذی تفذاوت بذین دو

پذذیری پسذران مسذئولیتبذین میذ ان کذه نشذان دادنذد  پژوهشهای همچنین یافته .(z=-0/333) گروه مننادار نبود

ورزشکار و  پذیری دختراندر بررسی می ان مسئولیت .(t=0/605) تفاوت منناداری وجود ندارد ورزشکارریغورزشکار و 

 ریذغدختذران ورزشذکار بذاالتر از دار و بین نمرات دو گروه تفذاوت مننذیکه های تحقیق نشان دادند ، یافتهورزشکارغیر

توانذد عامذل مهمذی در های ورزشذی مذیمشارکت در فنالیتدهد که ها نشان میاین یافته. (t=3/683) بودند ورزشکار

بنابراین، الز  است شرایطی فراهم شذود های مدرسه و خانه باشد. آموزان نوجوان در فنالیتپذیری دانشرشد مسئولیت

 های ورزشی مدرسه و اجتماع حضور یابند. آموزان نوجوان بتوانند در فنالیتکه دانش

 

 ورزشکار، ورزشکار، غیرپذیری، تنهد درونی، تنهد بیرونیمسئولیت های کلیدی:واژه
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 مقدمه 5-5

بایذد در حرکتی است که در تنامل با یکدیگرند و -بدنی دارای اهداف شناختی، عاطفی و روانیتتربی

آموزان ه اجتماعی رشد و آماده کردن دانش(. جنب2486نژاد، کنار یکدیگر به آنها پرداخته شود )رمضانی

نظر متخصصان تنلیم و تربیت را بذه خذود هاست که تنامل با دیگران و همکاری با افراد دیگر مدتبرای 

هذای بسذیاری بذرای تنامذل بدنی به طور بالقوه دارای ظرفیتتربیت(. 2489)خادمی، جلب کرده است 

و  ها یا اب ارهذای آمذوزش عذاطفیتواند از بهترین روشآموزان با اهداف تربیتی است؛ از این رو، میدانش

رسد که در مدارس کشور، در بذین با این حال، به نظر می(. 2485باشد )حالجی، آموزان اجتماعی دانش

سذه زمینذه و این حذوزه،  در ، این حوزه کمتر مورد توجه واقت شده است.یبدنتیتربآموزش  سه حیطه

( 2آموزان اسذت: دانشاجتماعی -ارد که بستر اصلی برای رشد عاطفیمفهو  کامالً مرتبط به هم وجود د

برای رشذد فذردی و  ییهامدلها، زمینه( رشد اخالقی. بر اساس این 4و  ؛هخودپندار( 1 اجتماعی شدن؛

( مدل آموزش 1 ؛2نفسو ع ت هخودپندار( مدل آموزش 2ند از: که عبارت ایجاد شده استاجتماعی افراد 

در پژوهش حاضذر تدکیذد بذر یکذی از (. 1111 ،همکاران و 9)رایت 4موزش اجتماعی( مدل آ4 ؛1اخالقی

حسذاس نذاتوانی افذراد و ا آموزش اجتمذاعی بذاپذیری است؛ آموزش اجتماعی یننی مسئولیت یهامدل

 ز دارد.نیاهای اجتماعی و حضور در فنالیتری ی هدفمند شود، بلکه به برنامهر نمیان وای آنها میسّ

 بسیار مهذمهای یکی از جنبهکنار تقویت روحیه همکاری و رقابت، در  و تنهد 9پذیریفراگیری مسئولیت

ن ارزشمندی بذرای دوران نوجوانی زما. (2489تبری یان، نژاد و ست )رمضانیدر رشد اجتماعی نوجوانان ا

زیرا در این دوران است که فرد دوسذت دارد اسذتقالل بیشذتری داشذته  پذیری است؛یادگیری مسئولیت

عوامل اصذلی کذه های رفتاری خود بگیرد و یکی از ها و روشتصمیماتی درباره برخی از ارزش دیوبباشد 

                                                 
1 . Self- concept &self-steem model 
2 .  Moral education model 
3 . Socialization model 

4 . Wright  

5 . Resibility 
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پذیری آنها در کارهذای فذردی و اجتمذاعی پختگی ببخشد، می ان مسئولیت انانتواند به انتخاب نوجومی

 (.2454خواجه نوری، است )

ی اجتماعی نوجوانان نقش به س ایی هادر رشد مهارت های مهم اجتماعیخانواده و مدرسه به عنوان نهاد

قش مدرسه در کشور، نطبق نتایج تحقیق در داخل ، البته (.2489 و همکاران، رتانیامدارند )عهده  را بر

قش خانواده است )کردلو، تر از نو پررنگ ترکنندهنییتنآموزان بسیار پذیری دانشایجاد و رشد مسئولیت

-هایی که در این فنالیتدهند و نقشآموزان در مدرسه انجا  میکه دانشاجتماعی  هایفنالیت(. 2481

رسذد کذه مؤثر خواهد بود. در همین راستا، بذه نظذر مذیگیرند، مطمئناً در تحقق این امر ها بر عهده می

توانذد بذه عنذوان بسذتری بذرای رشذد آموزشی و رقابتی مدارس نیذ  مذی ،ورزشی هایها و برنامهفنالیت

بنابراین، نقش این . پذیری آنها محسوب شودتر از همه مسئولیتو مهمآموزان های اجتماعی دانشمهارت

آمذوزان درخذور پذذیری دانذشهای رقابتی مدرسه در می ان مسئولیتحضور در فنالیت ژهیوبهها، فنالیت

آمذوزان پذذیری دانذشتوجه و قابل بررسی است. با این هدف، پژوهش حاضر به مطالنۀ می ان مسذئولیت

پرداخته است تا به روشن شذدن تذدثیرات اجتمذاعی ورزش و نقذش آن در ایذن  ورزشکار ریغورزشکار و 

 ک کند.زمینه کم

 مسئلهبیان  5-6

پور و پذذیری آنهاسذت )آقذا، رشذد مسذئولیتآمذوزانرشد اجتماعی دانش یهامؤلفهترین از مهمیکی  

دوره  کنذد.نرفی میپذیر را به عنوان انسان سالم م( انسان مسئولیت2569) 2(. گالسر2489 همکاران،

ره همذراه اسذت کذه پندانفس و خودنوعی سردرگمی همراه با کاهش ع ت نوجوانی با مسائل خاص، با

پذذیری بذه شود، بنابراین با آموزش مسئولیتهای طبینی و تنامالت اجتماعی میسبب کاهش فنالیت

-مسئولیت (.2481دیسفانی، رمضانیکرد )توان وی را برای ادامه یک زندگی مطلوب یاری نوجوان می

ی حفظ انسجا  اجتماعی در عین احتذرا  بذه تواند اب ار و وسیله خوبی براپذیری مفهومی است که می

پذیری ( مسئولیت2489(. رفنتیان )2454های موجود بین افراد و فهم آنها باشد )خواجه نوری، تفاوت

                                                 
1 . Glasser 
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شود و شخص حق دارد قابلیت پذیرش، پاسخگویی و به عهده گرفتن کاری که از کسی درخواست می

هذای متفذاوت مننذی پذیری را به گونذهف مسئولیتهای مختلآن را بپذیرد یا رد کند.در فرهنگ لغت

دار و مسئول آن باشذد و از وظذایف و اعمذال و اند: مسئولیت در لغت به مننای آنچه انسان عهدهکرده

قد  بودن، توانایی تصمیمات اخالقی، شایسذتگی و غیذره پیشرفتار است. مسئولیت یننی پاسخگویی، 

مواخذه، مواظبت به امری کردن و متنهد و مواظذب بذودن است.مسئولیت یننی ضمان، تنهد ضمانت، 

پذیری انجا  گرفته است که عبارتند از: های مختلفی از مفهو  مسئولیتبندیطبقه (.2484)فرهادی، 

نذژاد و فذردانش، سذبحانی مسئولیت اخالقی، مسئولیت قانونی، مسئولیت فردی و مسئولیت اجتماعی)

شود: نالیم اسالمی نی  مسئولیت به طور کلی به سه دسته تقسیم میعالوه بر موارد فوق در ت. (2415

عنایذت و مسذئولیت در برابذر وجذدان ) -4مسئولیت در برابر جامنه و  -1مسئولیت در برابر خدا،  -2

 (.2451تیتکان، 

)مسئولیت فردی( و تنهد بیرونی )مسذئولیت پذیری در دو سطح تنهد درونیدر این پژوهش مسئولیت

تنهذد درونذی یننذی التذ ا   تنهد درونی )مسئولیت فردی(:( مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اجتماعی

کنذد. دهد پاسخگو مذیهایی که انجا  میفردی، که از درون فرد سرچشمه گرفته و او را نسبت به کار

کذه منظور از تنهد درونی، وجدان کاری یا رضایت قلبی و تنهد و الت ا  عملی نسبت به وظایفی است 

پذیری فردی و شخصی به مننای ( مسئولیت2589) 2بدلی (.2411قرار است فرد انجا  دهد)بختیاری، 

هذا و اعمذال ها، تصمیمات، گفتهآن است که موجود انسانی پاسخگوی رفتارش که شامل افکار،انتخاب

 (.2451هایش است )عنایت و تیتکان، است، باشد به عبارتی منترف باشد که مسبب رفتار

ایی که در آن زندگی تنهد بیرونی یننی الت ا  فرد نسبت به جامنهتنهد بیرونی )مسئولیت اجتماعی(: 

این نوع از مسئولیت به گیرد. کند و پاسخگویی در قبال وظایفی که در آن جامنه بر عهده میمی

اینکه یک ای که مدعی است یک موجود اعم از کند. آموزهجوابگو بودن در قبال جامنه اشاره می

                                                 
1  . Beadley 
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دولت، یک مؤسسه، یک سازمان و یا یک فرد باشد، به عنوان عضوی از جامنه، در قبال جامنه دارای 

پذیری اجتماعی شامل (. مسئولیتResponsibility HTM سایتنوعی مسئولیت و پاسخگویی است )

اعتقادی، اجتماعی های ها و اقدامات اجتماعی خواهد بود که با توجه به ویژگیطیف وسینی از فنالیت

های دینی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تواند شامل هفت دسته مسئولیتو فرهنگی جامنه ایران می

(. بنابر نظر اندیشمندان و 2415اقتصادی، مدنی و زیست محیطی باشد )سبحان نژاد و فردانش، 

ای که از بدو وظیفههاست، وظیفه انسان ترینپذیری مهمنظران، مسئولیت و آموزش مسئولیتصاحب

(. اجتماعی شدن فرایندی 2486 شدنی نیست )عابدینی،گاه جدالد تا مرگ همراه افراد است و هیچتو

رو، ایجاد و پرورش حس پایان عمر ادامه دارد و از این است مستمر که از هنگا  تولد شروع و تا

پذیری به (. در واقت، مسئولیت2419)کاظمی، سازد از کودک امروز، انسان فردا را میپذیری مسئولیت

)فرهادی،  داشتن شخصیت پاسخگو برای خود و عمل مسئوالنه در ارتباط با سایرین استمننی 

پذیری آموزان از مسئولیت( نشان داد که درک دانش1118ان )و همکار 2رایت پژوهشنتایج  (.2484

تنهد بیرونی( و انگی ه درونی ) یاجتماعپذیری تنهد درونی( به طور مثبتی با می ان مسئولیت) یفرد

فردی و اجتماعی قرار داشتند دارای پذیریدی که در سطوح باالتر از مسئولیتها رابطه دارد، افراآن

 .ت در فنالیت بدنی بودندانگی ه درونی باالتری برای شرک

پذیری ش مسئولیتوان عامل مهمی در اف ایتوان به عنی و اجتماعی را میهای گروهشرکت در فنالیت

نمایی آموزان دوره راه( در تحقیقی روی دانش2484رهادی )ف آموزان مطرح نمود، در این رابطهدانش

-کننذده در شذورای دانذشآموزان شرکتپذیری دانشنفس و مسئولیتشهر کرج پی برد که بین ع ت

(. نتذایج تحقیقذات 2484فرهادی، دارد )وجود  یدارامننکنند، تفاوت شرکت نمی آموزی و کسانی که

نفذس بذاال بذا و عذ ت احساس تنلق، تیاحساس امنداری بین ا( نشان داد که رابطه منن2481و )کردل

پذذیری افذراد و توان گفت بذین میذ ان مسذئولیت(. همچنین می2481 یری است )کردلو،پذمسئولیت

. بذر ایذن اسذاس، )حریذری، داری وجذود داردافات اخالقی و اجتماعی رابطه مننگرایش به سمت انحرا

                                                 
1  . Wright 
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ز لحذا  نوجوانذان دختذر و پسذر عذادی و ب هکذار ا خود نتیجه گرفت که بین پژوهشدر  ( نی 2486

 داری وجود دارد.اپذیرش مسئولیت تفاوت منن

اخالقی بذر -های عاطفیرتتوسنه مها و های حرکتی مدارس در ایجادنقش ورزش و همچنین فنالیت

( فنالیذت 2558همکذاران )و  2تیمذوتینقذل از  ( به2489همکاران )تاش و امیرکسی پوشیده نیست. 

همذین . در آمذوزان ککذر کردنذدها را باعث رشد اجتمذاعی دانذشبرنامه مدرسهگروهی، ورزشی و فوق

ورزشذکاران ی ( نشان داد که رشد اجتمذاع2489تاش )( و امیر 2489) یخادمزمینه، نتایج تحقیقات 

-یقات خود بیان کرد که یکی از روش( در نتایج تحق2489) اءیاتقاست.  ورزشکاران ریغپسر( باالتر از )

هذای هذا و فنالیذتت در بین جوانان، گنجاندن برنامههای بسیار مفید و مؤثر پیشگیری از بروز انحرافا

-د به این نتیجه رسیدند که فنالیتمطالنات خو ( در2581) 1همچنین سینگر و سینگر ورزشی است.

پذیری، رشد آموزان از جمله مسئولیتهای اجتماعی دانشورزشی و گروهی باعث اف ایش مهارتهای 

، بنذابراین، ورزش و گیذری آنذان شذده اسذتفردی و تصذمیم، بهبود روابط بینمسئلههای حل مهارت

و های اجتمذاعی رای ایجاد و رشد بسیاری از مهارتهای حرکتی بستر و زمینه بسیار مناسبی بفنالیت

 ریذغپذذیری ورزشذکاران و پذیری است، لذذا مقایسذه مسذئولیتهای اخالقی از جمله مسئولیتارزش

تذوان بذه ایذن شتر است. در واقت از این طریق مذیدرخور توجه خاص و انجا  تحقیقات بی ورزشکاران

ز آمذوزان در چذه سذطوحی اهذای حرکتذی دانذشر ورزش و فنالیذتسؤال پاسخ داد که بذا شذرکت د

-پذیری دانذشکتی در ایجاد مسئولیتهای حرگیرند و نقش ورزش و فنالیتپذیری قرار میلیتمسئو

 ( چقدر است؟ورزشکار ریغآموزان )ورزشکار و 

آمذوزان دانشپذیری دهد که بین مسئولیت( نشان می2484) یفرهاد( و 2481کردلو ) پژوهشنتایج 

نفذوتی ( و نظذری2451) یباقرایج تحقیقات که نتدر حالی داری وجود ندارد، دختر و پسر تفاوت مننا

دهد. با توجه بذه ایذن مطالذب، پذیری را در دو جنسیت نشان میمسئولیتتفاوت بین می ان  (2452)

تمذامی تحقیقذات انجذا  شذده اسذت کذه در  که باید مورد توجذه قذرار گیذرد ایذننکته بسیار مهمی 

                                                 
1 . Timothy 
2 . Singer &Singer 



7 

 

درمانی گالسذر و غیذره روانشناسی مانند روش واقنیتعلو  های متفاوت پذیری افراد با روشمسئولیت

حرکتی به عنوان عامل جداگانذه  هایبدنی و فنالیتها به تربیتکدا  از آنسنجیده شده است که هیچ

کذه در بررسذی  شوداند. لذا این نیاز احساس میپذیری توجه نکردهگذار بر ایجاد و توسنه مسئولیتراث

های ورزشی به عنوان یکذی از ن نوجوان، ورزش و شرکت در فنالیتآموزاپذیری دانشمی ان مسئولیت

-پذیری دانش، پژوهش حاضر به دنبال مقایسه می ان مسئولیترونیا از .عوامل مورد بررسی قرار گیرد

 مشخص گردد. این زمینهدر  ورزشتا نقش است  ورزشکار ریغآموزان ورزشکار و 

 ضرورت و اهمیت پژوهش 5-9

زان، بیش از آموو مشکالت انضباطی و انگی شی دانشهیچ تنجبی نیست که منلمان با مسائل جای    

تنها از خصوصیات رفتاری یکسانی برخوردار نیستند، بلکه تحت تذدثیر آموزان نهگذشته درگیرند. دانش

ان امروزه کودکذهای متفاوتی قرار دارند. خانواده و اجتماع، در مقابل ارزشرفتار والدین و سایر اعضای 

های تلوی یذونی، از برنامه متدثرد، چنین اف ایشی انهای بیشتری مواجهبسیاری نسبت به قبل با انتخاب

 شذد، گفتذه های ارزشی گوناگون است. بنابر آنچهدن با نظا رو شانفجار دانش و اطالعات جدید و روبه

زبذانی، آسذیب زدن بذه انضباطی، بدبیتالالت رفتاری و هیجانی مانند آموزان در منرض خطر اخدانش

(. از طرفی 2589 ن،و هلیسو 2485 نسبت به هم هستند )حالجی، توجهیمسئولیتی و بییکدیگر، بی

تجربذه کار و هم در میان منلمان بذان نگرانی هم در میان منلمان تازهتریآموزان، شایتسوء رفتار دانش

ردی و آمذوزان بذه تکامذل مفذاهیم فذها، دانذشنابسامانی رای مقابله با رشد این(. ب2481است )عالی، 

 4و گیبسذون 1میشذل (،2589) 2(. به تنبیذر وایذت2489نژاد و تبری یان، اجتماعی نیازمندند )رمضانی

انذد و حتذی در آموزان مورد غفلت واقذت شذدههای رشدی دانشر بسیاری از کشورها تجربه( د2551)

آموزان و ها از وظایف مهم و خطیری چون رشد اجتماعی دانشکشورهای پیشرفته صننتی نی  مدرسه

                                                 
1  . White 

2  . Mitchel 

3  . Gibson 
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قل به ناند )های ورزشی غافل ماندهگیری آن، به ویژه برنامههای مرتبط و مؤثر در شکلعوامل و زمینه

 .(2489 تاش و همکاران،از امیر

پذذیر، مسذئولیت هایی متنهد،یم و تربیت هر جامنه پرورش انسانترین اهداف نظا  تنلیکی از اساسی 

خرد و در نهایت انسان متنالی است. برای رسیدن به چنین اهدافی، نظذا  تنلذیم و  اندیش و نیکنیک

(. با توجذه بذه ایذن 2481)تیموری،  تربیت باید اهداف آموزشی حیطه عاطفی را مورد توجه قرار دهد

پذذیری بذه عنذوان یکذی از حیطه عاطفی و همچنین به مسذئولیت مطالب، ضرورت دارد که به اهداف

 آموزان نی  سنجیده شود.تحقق این اهداف در رفتارهای دانشهای آن توجه خاص شود و می ان مؤلفه

از نظر دسذتیابی بذه ایذن ها کند تا جایگاه آنآموزان کمک میپذیری دانشمقایسه مسئولیت و یبررس

گردنذد پذذیری بیشذتر هذدایت تورت کمبود و نیاز به سمت مسئولیمشخص شود و در ص مقوله مهم

رانه یپذیری با اهداف پیشگه به اهمیت و ارزش آموزش مسئولیت(. همچنین، توج2452نفوتی، نظری)

هذا و شود فرد در برابر فشارفقدان این ویژگی باعث می چونست. و ارتقاء سطح سالمت روان ضروری ا

 پذذیری، احسذاسد، بنذابراین بایذد مسذئولیتروی آورثر و پرخاشذگرانه ؤم های غیرها به رفتاراسترس

ری ی، رفتار انایی برنامهنفس(، توارزشمندی )ع تغلبه بر مشکل، اف ایش احساس خود کفایت، توانایی

بنابراین جذای شذک نیسذت کذه از  هدفمند و متناسب با مشکل را به کودکان و نوجوانان آموزش داد.

رط واجد بذودن آن مسئولیت در فرد است، امری که انسان به شترین غایات، پرورش و ایجاد روح مهم

 (.2489شود )رفنتیان، انسان نامیده می

انسانی و اجتماعی است و رفتارهای درست و اخالقذی در آن  وجهیآنجا که ورزش یک پدیده چند از  

ت. در نتیجه به من له یک شاخص ارزیابی برای کارآیی تربیتی و فرهنگی ورزش در نظر گرفته شده اس

-کید شده است )رمضذانیو فرهنگی تد پیوند و رابطه تنگاتنگ ورزش با اخالق در اکثر مطالنات علمی

مذدل  لهیوسذبهآمذوزان پذیری دانذشآمده از ارزیابی سطوح مسئولیت به دست(. اطالعات 2486نژاد، 

-پذیری دانشئولیتهای حرکتی در ایجاد مسکه نقش ورزش و فنالیت است نیاهنده دهلیسون نشان

 (.2452نفوتی، نظریشود )عاطفی بیش از پیش توجه  تر شده و باید به اهداف حیطهآموزان آشکار
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ی اسذت، بدنتیترب اهداف نیترمهم افراد ازاجتماعی و اخالقی  –که رشد و توسنه عاطفی با وجود این

ادیده گرفته شده است و به نظر ناین اهداف مهم با توجه به مسائل و موضوعات اخیر در عرصه ورزش، 

پذیری به دست فراموشی سپرده شده باشذد. در واقذت، بذدون توجذه رسد، نیاز به آموزش مسئولیتمی

دنی و بذبخذش بذه آمذوزش تربیذتتوان به طور رضایتثباتی فردی و اجتماعی نمیبه عوامل بیکافی 

آموزند، بازنگری نسبت به سبک زندگی و آموزان باید در مقابل آنچه میفنالیت ورزشی پرداخت. دانش

ار چنین اگر بخواهند در این دنیا که تغییذرات بسذیانتخاب دوست و غیره احساس مسئولیت کنند. هم

گذارند به ثبات اجتماعی برسند، نیازمند یادگیری همکاری، حمایت و کمک بذه سریت را پشت سر می

 (.2589 ،2و هلیسون 2485 دیگران هستند )حالجی،

طفی و اخالقی از عا -جانبه فرد است و رشد اجتماعیبدنی رشد و تکامل همهاز آنجا که آرمان تربیت 

بدنی اسذت، لذذا حرکتی تربیت-هداف شناختی و روانیبدنی و در تنامل مستقیم با ااهداف مهم تربیت

ضذروری ستند های اخالقی در چه سطحی هزان از نظر اهداف اجتماعی و ارزشآموبررسی اینکه دانش

ه کذرد. در واقذت، ها را برای رشد و توسنه اخالقی و اجتماعی آمذادتوان آناست؛ زیرا به این وسیله می

بدنی و هر موقنیت پذیری در کالس تربیتجتماعی و اخالقی به ویژه مسئولیتهای افقدان این مهارت

 ی خواهذد شذد )هلیسذون،آموزشی و اجتماعی دیگر سبب بروز بسیاری از مسذائل و مشذکالت رفتذار

1121.) 

ساز ا به عنوان نیروی کارآمد و آیندهنوجوانان به دلیل مطرح بودن آنه یریپذتیمسئولاهمیت بررسی 

-بنذابراین بذی جوانذان ایذران(. یشناسذجامنه؛ 2486 )ککایی، اهمیت زیادی برخوردار استاز  جامنه

-در محیط خصوصاًاز منضالت جوامت کنونی، پذیری از سوی افراد به عنوان یکی توجهی به مسئولیت

 .(2451)خوشذبین،  تنددی ناشی شذودتواند از عوامل مکه این امر می گرددهای شهری محسوب می

بذین نوجوانذان کذه بذه عنذوان پذیری و تنهد نسبت به وظایف شهروندی بخصذوص در عد  مسئولیت

ن اندیشذمندان ، کهروندپیشرفت به شمار میبهبود در روند انگی ه جامنه جهت با آینده و هایسرمایه

                                                 
1 . Hellison 



10 

 

رو هر ینو تنلیم و تربیت را به خود منطوف داشته است. از ا روانشناسی اجتماعیشناسی، حوزه جامنه

خوشذبین، دهنذد )رفت از این وضنیت ارائذه اند تا راهکارهایی برای برونیک به نوعی به تالش برآمده

ها نی  بخصوص در جوامت جهان سو  جمنیت نوجوانان در شهر سوی دیگر؛ روند رو به رشداز  .(2451

-را بیش از پیش نمایان مذی شناسی این نسلهمچون ایران، ضرورت توجه به آسیب و در حال توسنه

 (.2451خوشبین، سازد )

فکری و جسمی باال در آینذده ، به دلیل داشتن توانایی ی در مقایسه با سایر دوران زندگیدوره نوجوان 

به  تواند هم برای یک جامنه نظم و پویایی راکند، میه جوانی( چنانچه پارسون  مطرح میدور) کین د

گذار توجه شناسی این نسل اثرسامانی دامن زند. چنانچه به آسیببجاری و ناهنهم به بی وارمغان آورد 

، همچنذین (.2451)خوشذبین، عملکرد نخست را در پی خواهد داشت شود، بدیهی است که نتیجه و 

به عنوان قشر عظیمی  دیده گرفتن آن از سوی نوجوانانپذیری و ناتوان گفت کوتاهی در مسئولیتمی

از اجتمذاع و  شهروندان جامنه به تدریج زمینه را برای جدایی و بیگانه شدن این نسلسازان و آینده از

نمایذد یی و روانذی بذروز و ظهذور مذهای اجتماعا ساخته و در ادامه به شکل آسیبهای آن مهیّارزش

 (.2481 )پاشا و گودرزیان،

پذذیری و اجرایی نی  در خصوص عد  مسئولیت هایها و نهادمسئولین سازمان ز نگرانی مدیران وابرا  

 کذه؛ خذالءکند، چذرایید میتدتنهد نوجوانان و جوانان نسبت به جامنه و پیشبرد آن خود این گفته را 

طرف، ه ینه و وقت بیشتری را برای مدیران بذه منظذور تحقذق مسئولیت، از یکپذیرش  ناشی از عد 

های اجتمذاعی و از طرف دیگر جامنه را آبستن آسیبهای اجرایی در پی خواهد داشت و اهداف و کار

هذای امنذه از یکسذو موجذب ارتقذاء قابلیذتگیری و رشد آن در افراد جکند. در مقابل؛ شکلروانی می

تبت آن توسنه همه جانبذه گیری تنلقات جمنی و به دیگر موجبات شکلاز سوی  خود فرد و شناختی

 (.2451خوشبین، گردد )جامنه می

های ان و بررسی اینکه ورزش و فنالیتآموزپذیری دانشدرک می ان مسئولیت ،به مطالب فوق با توجه

ن همذی ضذروری اسذت. بذر ،ش دارنذدآموزان نقذپذیری دانشی تا چه اندازه در ایجاد مسئولیتجسمان
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توانذد اطالعذات مذی ورزشذکارریغآموزان ورزشذکار و پذیری دانشاساس مطالنه روی می ان مسئولیت

گیری بذرای توانند در تصمیمرتیب مسئوالن آموزشی و منلمان میبدین ت ؛مفیدی را در اختیار بگذارد

 مطالنه علمی و نتایج آن سود جویند.بدنی از این گانه اهداف تربیتهای سهتمرک  بر حوزه

 اهداف پژوهش 5-6

 شود.اهداف پژوهش حاضر به دو نوع هدف کلی و اهداف اختصاصی تقسیم می 

 هدف کلی 2-9-2

آموزان ورزشکار دانش تنهد درونی و تنهد بیرونی() یریپذحاضر مقایسه مسئولیت پژوهشف کلی هد 

 است. 59-59مدارس متوسطه دو  شهر ساری درسال تحصیلی  ورزشکار ریغو 

 اهداف اختصاصی 2-9-1

 مدارس متوسطه دو  شهر ساری ورزشکار ریغآموزان ورزشکار و پذیری دانش( مقایسه مسئولیت2

 آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دو  شهر ساریپذیری دانش( مقایسه مسئولیت1

مذدارس متوسذطه دو  شذهر  ورزشذکار ریغآموزان دختر ورزشکار و پذیری دانش( مقایسه مسئولیت4

 ساری

مذدارس متوسذطه دو  شذهر  ورزشذکار ریذغموزان پسر ورزشکار و آپذیری دانش( مقایسه مسئولیت9

 ساری

آمذوزان ورزشذکار و )تنهد بیرونی( دانذش و اجتماعی )تنهد درونی( فردی پذیری( مقایسه مسئولیت9

 متوسطه دو  شهر ساریمدارس  ورزشکار ریغ

 آموزان دختر و پسر)تنهد بیرونی( دانش و اجتماعی )تنهد درونی( فردی پذیری( مقایسه مسئولیت6

 مدارس متوسطه دو  شهر ساری
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 های پژوهشفرضیه 5-1

مدارس متوسطه دو  شهر سذاری  ورزشکار ریغآموزان ورزشکار و پذیری دانشمی ان مسئولیت( بین 2

 .وجود دارد یدارامننتفاوت 

آموزان دختر و پسر مذدارس متوسذطه دو  شذهر سذاری تفذاوت پذیری دانشمی ان مسئولیت ( بین1

 وجود دارد. یدارامنن

مدارس متوسطه دو  شهر سذاری  ورزشکار ریغآموزان دختر ورزشکار و پذیری دانش( بین مسئولیت4

 وجود دارد. یدارامننتفاوت 

مدارس متوسطه دو  شذهر سذاری  غیر ورزشکارآموزان پسر ورزشکار و دانشپذیری ( بین مسئولیت9

 داری وجود دارد.اتفاوت منن

 ریذغآمذوزان ورزشذکار و تنهد بیرونی( دانش) یاجتماعو  تنهد درونی() یفردپذیری( بین مسئولیت9

 وجود دارد. یدارامننمدارس متوسطه دو  شهر ساری تفاوت  ورزشکار

 آمذوزان دختذر و پسذرتنهد بیرونذی( دانذش) یاجتماعو  تنهد درونی() یفردپذیری( بین مسئولیت6

 وجود دارد. یدارامننمدارس متوسطه دو  شهر ساری تفاوت 

 های پژوهشفرضپیش 5-7

 فرض برای این پژوهش در نظر گرفته شد.به طور کلی سه پیش

 پژوهشی است.اب ار مورد استفاده، شاخص مناسبی برای دستیابی به اهداف  .2

 اند.ها با دقت و صداقت به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادهآزمودنی .1

 و بیانگر جامنه آماری است. پژوهشنمونه آماری برگ یده، جوابگوی نیاز  .4
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 های پژوهشمحدودیت 5-1

تواند بنضی از رای محققین وجود دارد که محقق میهای زیادی بمنموالً در فرایند پژوهش محدودیت

ها، تحت کنترل محقق نیستند. بر ها را کنترل کند، اما تنداد بیشتری از این محدودیتمحدودیتاین 

هذایی کذه کنتذرل حدودی که در پژوهش حاضر تحت کنترل محقق بوده و محذدودیت ،همین اساس

 شود.نشده است، به تفکیک بیان می

 شدههای کنترلمحدودیت 2-1-2

 آموزان متوسطه دو  است.ساری و محدود به دانش شهر( این پژوهش در مدارس دولتی 2

 انجا  شده است. 2459-59( پژوهش حاضر در سال تحصیلی 1

آموزانی انتخاب شدند که حداقل یک سال سابقه فنالیت ورزشذی بذه طذور ( ورزشکاران از بین دانش4

نالیت مسذتمر ه فنی  همچنان ب 59-59مستمر و منظم در باشگاه ورزشی داشتند و در سال تحصیلی 

مذانی مذدارس شهرسذتان شذرکت کذرده بودنذد. دادند و حداقل یک بار در مسابقات قهرخود ادامه می

آموزانی انتخاب شدند که فنالیت منظم و مستمر ورزشی نداشته از دانش ورزشکار ریغهمچنین، گروه 

 باشند.

 شد.اطالعات استفاده  یآورجمتفقط از پرسشنامه جهت  پژوهش( در این 9

 کنترل رقابلیغهای محدودیت 2-1-1

 اندشدهانتخاببرای پژوهش حاضر آموزان با خصوصیات فردی، خانوادگی، اقتصادی متفاوت ( دانش2 

 ها و عوامل متفاوت در پژوهش حاضر بررسی نشده است.که این ویژگی

اجتمذاعی( در ایذن پذژوهش های مختلف ورزشی )اعم از انفرادی و آموزان ورزشکار از رشته( دانش1 

هذای ورزشذی آنذان در پذژوهش در زمینه فنالیت مؤثرایط متفاوت شرکت داشتند که این عوامل و شر

 حاضر بررسی نشده است.
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 ها و اصطالحات پژوهشتعریف واژه 5-6

 :5پذیریمسئولیت 
کذه بذر عهذده او  اسذت ییهاتیفنالفرد برای انجا  مطلوب همه پذیری ال ا  و تنهد درونی مسئولیت 

-مسذئولیتپذیری در دو سطح مسئولیت ،پژوهش(. در این 2451ادی،گذاشته شده است )ایمان و مر

-انذدازهآموزان از دیدگاه دانش (بیرونی تنهدپذیری اجتماعی )مسئولیتو  (ونیتنهد درپذیری فردی )

هذر کذدا  از سذطوح  برای سؤال 22 مشتمل بر یسؤال 11 ایاز پرسشنامهگیری شد که بدین منظور، 

 .استفاده شدمذکور 

 :6تعهد

د را مل   بذه انجذا  کذاری دانسذتن، خو و وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا چی ی تنهد به مننای 

فردی دیگر  نکهینه ا را انجان دهد،تکلیفی  داند کهمی خود را موظفمتنهد فرد است. به عبارت دیگر، 

 (.2459 اسدی،بنیکند ) آناو را وادار به انجا  

 :پذیری فردییا مسئولیت 9تعهد درونی

های موجود، درونی است که افراد را در برابر تغییر شرایط یا چالش و انرژی یتنوعی جدّتنهد درونی  

فذرد خذودش را از درون، گیرد. و توان او را در جهت هدف مورد نظرش به کار می داردوا می تالشبه 

د بذه افذرا در واقذت،(. 1119و همکاران،  9)دوناوان برای آن ال ا  خارجی ندارد کند ومل   به تالش می

کذریس هسذتند )ا برنامذه خاصذی پایبنذد د و یذهای شخصی به یذک پذروژه، فذرخاطر دالیل و انگی ه

 .(1111 ،9آرجریس

                                                 
1 . Responsibility 

2 . Commetment 
3 . Internal commetment 
4 . Donavan 
5 . Chris Arjyris 
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 :پذیری اجتماعییا مسئولیت 5تعهد بیرونی

شود و دیگران نی  برای آن ال ا  بیرونی ایجاد می و همیّت برای انجا  کار است که نوعی اشتیاق شدید

انی   برای مک در واقت، تنهد بیرونی نوعی (.1124و همکاران،  4کارنوی؛ 1122، 1)مارچاند در آن سهیم

افراد اجذازه آید که به یافته به حساب میشکلی از رفتار سازگار و حفظ موجودیت و بقا در جامنه است

 (.1111کریس آرجریس، کنند )سازگار  شانپیرامونهای دهد خود را با محیطمی

 آموز ورزشکاردانش

انفذرادی یذا ) یورزشذهذای آموزی اسذت کذه عضذو یکذی از تذیمآموز ورزشکار، دانشمنظور از دانش 

نی  به این فنالیذت مسذتمر خذود  59-59اجتماعی( آموزشگاهی شهر ساری باشد و در سال تحصیلی 

در مسابقات قهرمانی مدارس شهرستان شرکت کرده باشذد. وضذنیت  بارکیادامه داده باشد و حداقل 

، 4، 1، 2سؤال)ابتدایی پرسشنامه اطالعات جمنیت شناختی فرد  سؤال 1 ورزشکار بودن افراد از طریق

 ( مشخص شده است.1و  6، 9، 9

 غیر ورزشکارآموز دانش

تنهذا در هذیچ یذک از  شود که نهآموزی گفته میبه دانش ورزشکار ریغآموز دانش در پژوهش حاضر، 

ت ورزشذی سذابقه مسذابقا سذطح از چیهذهای ورزشی فنالیت منظم و مستمر نداشذته، بلکذه در رشته

 است. شرکت نداشته

  

                                                 
1 . External commetment 
2 . March 
3 . Carnoy 
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مبانی نظری و پیشینه 
 پژوهش
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 مقدمه 6-5

هذا و مطالنذاتی اسذت کذه در ارتبذاط بذا موضذوع هدف اصلی از این بخش، شناخت مجموعه نظریذه 

ها و متغیرهایش وجود دارند و محقق نی  از مطالنات آنها در راستای مشخص کردن فرضیه یموردبررس

هایی که دربذاره موضذوع مذورد ای کلی است به مجموعه نظریهبهره گیرد. در واقت؛ مبانی نظری اشاره

توانذد کمذک ها که در قالب مطالنات مختلذف صذورت گرفتذه، مذیاند و این نظریهبررسی مطرح شده

این قسذمت نیذ  بذه بیذان شایانی به محقق در جهت شناخت بهتر ابناد موضوعی نمایند. از این رو در 

 پردازیم.موضوع پژوهش مطرح هستند میبا هایی که در ارتباط ها و تئوریدیدگاه

پذیری از مفاهیم کاربردی در مباحث اخالقی و تربیتی است به مطالبی مفهو  مسئولیت که یآنجائاز  

توانذد بذه چرا که قبالً نی  مطرح شد این امذر مذی ،که در این رابطه وجود دارند نی  اشاره خواهیم کرد

هایی که در این راسذتا شناخت ابناد مختلف موضوع کمک شایانی نماید. امّا قبل از پرداختن به نظریه

-اند، در ابتدا تنیین فضای مفهومی و تنریف و تحدید آن جهت روشن شدن بحث الز  میمطرح شده

 نماید.

 2مفهوم مسئولیت 6-6

، پاسذخگو بذودن و یشناسذفهیوظت به عنوان یکی از مفاهیم اخالقی و تربیتی اشاره به حس مسئولی 

دارد. اینکه فرد نسبت به نقذش، رفتذار و کذردارش مسذئول باشذد. در کیذل بذه تنذاریفی کذه از  تنهد

 شود:مسئولیت شده است اشاره می

و مسذئول آن باشذد و از  دارعهذدهآنچه که انسذان "که مسئولیت در فرهنگ عمید چنین آمده است  

 (.6221 )عمید؛ "ردیبرگوظایف و اعمال و افنال را در 

دهخدا نی  به عنوان تنهد، ضمانت، مواخذه، متنهد بودن و مواظب بذودن آمذده  نامهلغتمسئولیت در 

 (.11129؛ 29جلد دهخدا، است )

                                                 
1 . Responsibility 
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ساختار روانی و رفتاری فرد مسئولیت یک ویژگی شخصیتی است که منموالً به صورت یک نگرش در  

شود و لذذا در آمذوزش های اجتماعی محسوب میگیرد و یک متغیر عمده و اساسی در رفتارشکل می

 (.2454نوری، خواجهدارد )های اجتماعی جایگاه جالب توجهی رفتار

ده مسئولیت اشاره دارد به عمل یا حوزه عملی که بخشی از وظیفه کسی است، خواه بذه عنذوان دارنذ 

( یک مقا  یا به عنوان عامل سیاسی یا اخالقی باشد و دارای انواع مختلف )سیاسی، اخالقی و اجتماعی

 (.919: 2415 بخشی،آقااست )

شناسی، تنهذد و الذ ا  درونذی این است که مسئولیت نوعی حس وظیفه دیآیبرمآنچه از این تناریف  

شناسذان شناسذان و رواندهد. کنترلی که جامنذهاست که به نوعی کنترل درونی را در افراد نشان می

 کنند.بیش از کنترل بیرونی برای برقراری نظم اجتماعی و داشتن جامنه سالم بر آن تدکید می

 یریپذتیمسئولمفهوم  6-9

-پذیری با آزادی قرین است و هر کسی مسئول رفتار و گفتهپیداست که مسئولیت و مسئولیت ناگفته  

آزادی برخوردار باشد. در واقت با اف وده شذدن پسذوند پذذیری، جنبذه ارادی بذودن هایش است که از 

 -کنتذرل بیرونذی رساند و این آزادی و اختیار عمذل اسذت کذه کنتذرل درونذی را بذر مسئولیت را می

 (.2451خوشبین، گرداند )غالب می -های تنیین شده ها و مجازاتبرخواسته از ال ا 

تواند اب ار و وسیله خوبی برای حفظ انسجا  اجتماعی در عذین است که میپذیری مفهومی مسئولیت 

 (.2454نوری، خواجهباشد )های موجود بین افراد و فهم آنها احترا  به تفاوت

(. 2،1116کرالیاست ) "پاسخ، جواب و واکنش"به مننی  و Respond پذیری از ریشه التینمسئولیت 

یت در لئومسذانذد: های متفاوت مننی کذردهپذیری را به گونهیتهای مختلف، واژه مسئولفرهنگ لغت

یت مسذئولظایف و اعمال و افنذال اسذت. و از و و مسئول آن باشد دارعهدهآنچه انسان  لغت به مننای

و اتکاء بودن، توانایی برای تصمیمات  اعتمادقابلقد  بودن، توانایی ادای وظیفه، یننی پاسخگویی، پیش

                                                 
1 . crawly 



20 

 

اخالقی، شایستگی و غیره است. مسئولیت یننی ضمان، تنهذد ضذمانت، مؤاخذذه، مواظبذت بذه امذری 

 (.2484 و موظف بودن )فرهادی، متنهدکردن، 

های تواند کاربرد آن را در زمینهپذیری به همان اندازه فراگیر است که هر کسی میاصطالح مسئولیت 

پذذیری انواع مختلف مسذئولیت ها و تلوی یون دربارهامهها، مجالت، روزنمختلف مشاهده کند. در کتاب

، مسذئولیت 9مسذئولیت کلذی و ج ئذی، 4، مسذئولیت والذدین1، مسئولیت قانونی2مثل مسئولیت مالی

پذیری به حل شود. گاهی اوقات، مسئولیتصحبت می 1مسئولیتیو بی 6، مسئولیت سازمانی9مشارکتی

هذا را هایی است که فذرد آنبه مننی پذیرفتن نتایج انتخاب مسئله و مشکل اشاره دارد و بنضی مواقت

پذیری را جوابگو بودن برای اعمال و تصمیمات خود تنریف ، مسئولیت8. فرهنگ لغت التینندیگ یبرم

بذر  دیذتدکتوان تشخیص داد که وجه اشتراک تمامی ایذن تنذاریف، کند. بنابراین به طور واضح میمی

 (.1119 ،5الند و تانیلاست )جوابگویی و پاسخگو بودن 

 21پذیری در ابناد مختلف ارائذه شذده اسذت. از نظذر شذارفتناریف متنددی از مسئولیت و مسئولیت 

است.  یها به خودمان و برخورد صادقانه با آزادمتنلق بودن انتخاب یبه منن یریپذیتمسئول( 2556)

. ی  اسذتن یو سرزنش نکردن آنان بابت مشکالت شخص یگرانشامل مالحظه کردن د یریپذیتمسئول

قابلیت پذیرش، پاسخگویی و به عهذده  "کند: تنریف می گونهنیاپذیری را ( مسئولیت2489رفتنیان )

-شود و شخص حق دارد آن را بپذیرد و یا رد کند. مسذئولیتگرفتن کاری که از کسی درخواست می

 نیتذدمپذیری را توانایی فذرد بذرای ( مسئولیت2569) 22گالسر. دارد و ارثی نیستپذیری ژن خاصی ن

گیرد که در عین حذال دیگذران را از ارضذای ای صورت میکند و این کار به گونههایش تنریف مینیاز

                                                 
1 . Fiscal responsibility 
2 . Legal responsibility 
3 . Parents responsibility 
4 . Full and partial responsibility 
5 . Shared responsibility 
6 . CSR(corporate social responsibility) 
7 . Irresponsibility 
8 . Typical dictionary 
9 . lund and tannehill 
10 . Sharf 
11 . Glasser 
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منظذور تنریذف  بذه 1گذروه کذار ایالذت کالیفرنیذا"(.1114 ،2کنذد )جاسذتیسهایشان محرو  نمینیاز

پذیری همان قدردانی از ارزش و اهمیت مسئولیت که کرد نفس بیانبا عنایت به ع ت ،پذیریمسئولیت

به نقل از ) "استشخصی و داشتن شخصیت پاسخگو برای خود و عمل مسئوالنه در ارتباط با سایرین 

پذیری را مراقبت از خود، دیگران و محیط اطراف تنریف مسئولیت (2554) 4لیاسته (.2484 فرهادی،

. بر اساس این تنریف اجرای وظایف، ادای تنهدات، تالش برای نمایش بهترین عملکرد فردی و کندمی

 .پذیری استدهنده مسئولیتاخالقی، تالش برای حمایت و تربیت دیگران نشان

-پذیری از نظر ابناد رفتاری، شذناختی و عذاطفی تقسذیمنظران، مسئولیتچنین از دیدگاه صاحبهم 

(. در 2415 و فذردانش، نژاد یسبحان؛ 2488 واقت شده است )خدابخشی و عابدی،بندی و مورد توجه 

کمتذری بذر  دیتدکدهد و پذیری اهمیت می( بیشتر به بند رفتاری مسئولیت2569گالسر )این رابطه، 

ها ناشی از های آنها و ناهنجاریبند شناختی و احساسی آن دارد. وی منتقد است که مشکالت انسان

های اساسی خود را بر اسذاس شذرایط صذحیح و توانند نیازها نمیمسئولیت است، زیرا آن عد  پذیرش

( بذر بنذد 2558) 9چنذین الذیس(. هم2488خدابخشی و عابدی، به نقل از انسان دوستانه ارضا کنند )

کذرده اسذت. الذیس در  دیتدک شناختی توجه دارد و مانند گالسر کمتر بر بند هیجانی رفتار مسئوالنه

توانند مشکالت خذود را حذل کننذد و در ی، منتقد است که افراد تندرست میدیدگاه منطقی و هیجان

عین حال که از حال خود باخبر هستند از حال دیگران نی  آگاه باشند. او منتقد است که رفتار انسذان 

مسئوالنه باید طرز تفکر مثبت و منطقی گیرد، بنابراین افراد برای داشتن رفتار ت میداز تفکرات او نش

پذیر شود باید روی شذناخت او ه باشند. برای اینکه فرد مسئولیتنسبت به خود، دنیا و سرنوشت داشت

( استدالل کرده است کذه اشذتباه اسذت فکذر 2581) 9در صورتی که زایونک ."در این زمینه کار شود

تغییر شناخت موجب تغییذر عاطفذه آید و دید میص و بند از ایجاد شناخت، پکنیم عاطفه به طور خا

                                                 
1 . Justice 
2 . California task force 
3 . Stiehl 
4 . Ellis 
5 . Zajonc 
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 در (.2488 )به نقذل از خدابخشذی وعابذدی، "شود، زیرا عاطفه تا حدودی مستقل از شناخت استمی

 پذیری است.او بر بند عاطفی مسئولیت دیتدکواقت 

 یریپذتیمسئولانواع  6-6

های گوناگون صورت گرفته زمینهپذیری در های متفاوت و مختلفی از مفهو  مسئولیتبندیطبقه

پذیری ترین انواع مسئولیت(. به طور کلی، مهم1111 ،2؛ گوردون2415 نژاد و فردانش،است )سبحانی

 عبارتند از:

هذایی مسذئول اسذت. : هر فردی به طور عادالنه و منصفانه در قبال افراد یا چی 1یاخالق یتمسئول( 2 

اند؛ چذرا کذه مسئولیت( درست است و از نظر اخالقی مسئولآن )آنکه افراد منتقدند که انجا   بخاطر

ها از قبیل احترا  به دیگران، حمایت، اند. این مسئولیتها را نادیده بگیرند، در اشتباهاگر آن مسئولیت

است. در واقذت،  ستیزطیمحکمک و حفاظت از دیگران حتی از موجودات زنده و محیط اطراف مانند 

 )سذایت مسئولیت اخالقی به مننی مسئولیت در قبال انجا  کار درست و انجا  ندادن کار غلذط اسذت

Responsibility HTM). 

بذه  و احکا  جامنه، دولت و کشور ینقوان مسئولیت در قبال تدیید و اجرای نیا :4یقانون یتمسئول( 1 

ها عمل نشود خالف قذانون خواهذد بذود. انذواع مختلذف اند و اگر به برخی از این مسئولیتآمده وجود

شوند و اجرای این قوانین مسئولیت قانونی وجود دارد، برخی از قوانین در یک کشور خاصّی اعمال می

-ها بذینبنضی از آن که یحالهای جامنه ال امی و اجباری است در ها و نهادبرای تمامی افراد، سازمان

 (.1119 ؛ الند و تانیل،Responsibility HTM المللی هستند )سایت

 یاآمذوزه .کنداشاره میجوابگو بودن در قبال جامنه : این نوع از مسئولیت به 9( مسئولیت اجتماعی4 

فذرد باشذد، بذه  یا یکسازمان و  یکمؤسسه،  یکدولت،  یک ینکهموجود اعم از ا یکاست  یکه مدع

 )سذذایت اسذذت ییو پاسذذخگو یتمسذذئول ینذذوع یاز جامنذذه، در قبذذال جامنذذه دارا عضذذویعنذذوان 

                                                 
1 . Gordon 
2 . Moral responsibility 
3 . Legal responsibility 
4 . Sochal responsibility/Community responsibility 
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Responsibility HTMهذا و اقذدامات جتمذاعی شذامل طیذف وسذینی از فنالیذتپذیری ا(. مسئولیت

توانذد اجتماعی و فرهنگی جامنذه ایذران مذیهای اعتقادی، ی خواهد بود که با توجه به ویژگیاجتماع

محیطذی سی، اقتصادی، مدنی و زیستهای دینی، اجتماعی، فرهنگی، سیاشامل شش دسته مسئولیت

 (.2415 نژاد و فردانش،)سبحانی باشد

های : هر فردی به طور شخصی بر این باور است که دارای یک سری مسئولیت2یشخص یتمسئول( 9 

بذه ها اجباری و قانونی هسذتند، بلکذه . نه به این دلیل که این مسئولیتیی استخاص در قبال چی ها

کند در قبال خود، خذانواده و دوسذتان کذه بخشذی از زنذدگی شخصذی او آنکه فرد احساس می خاطر

و منش خذوب  یتشخصکسی است که دارای  هستند مسئول است. بر اساس این تنریف، فرد مسئول

پذذیری منتقذد اسذت، ( در تنریذف مسذئولیت2589) 1بذدلی"(. Responsibility HTM )سایت است

تنهد درونی( به مننای آن است که موجذود انسذانی پاسذخگوی رفتذارش کذه پذیری فردی )مسئولیت

ها و اعمال است، باشد به عبذارتی منتذرف باشذد کذه مسذبب ها، تصمیمات، گفتهشامل افکار، انتخاب

 (.2484 به نقل از فرهادی،) "رفتارهایش است

 9تعهد 6-1

تنهد در  .مل   به انجا  کاری دانستنو خود را  تنهد یننی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا چی ی

دار شدن و عهد و پیمان بسذتن ( به مننی کاری را به عهده گرفتن یا عهده919صفحه ) دیعمفرهنگ 

تنهد بذه مننذی در چذارچوب "است تنهد را چنین آورده  یمنن 2459اسدی در سال آمده است. بنی

در  ."وجب پیشرفت هر فرد در زنذدگی اسذتقرار گرفتن است و ماننی برای آزادی افراد نیست بلکه م

داند نه اینکه فذردی دیگذر او را سطوح باالتر تنهد یننی اینکه فرد خود را موظف به انجا  تکالیفی می

 (.2459 بنی اسدی،کند )وادار به تنهد دادن 

 

                                                 
1 . Personal responsibility 
2 . Beadley 
3. Commetment 
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 5تعهد درونی 6-1-5

هذایی کذه انجذا  نسبت به کارتنهد درونی یننی الت ا  فردی، که از درون فرد سرچشمه گرفته و او را 

-تنهد درونی آن شور و شوق درونی افراد موفقی است که از پستی و بلنذدیکند. دهد پاسخگو میمی

آیند. وقتی شرایط بر ضد آنذان اسذت یذا زمذانی کذه های تغییر و شکست، گذشته و به حرکت در می

و  1دونذاواندهذد )نذان مذیخورند، این تنهد درونی است کذه تذوان حرکذت بنذدی را بذا آشکست می

دهذد تذا آن نیذرو را بذرای کند و به مذا اجذازه مذی(. تنهد، انرژی درونی ما را آزاد می1119همکاران، 

، در یک مسیر قرار دهیم. در واقت تنهد درونذی آن پیغذامی اسذت کذه موردنظرماندستیابی به هدف 

 (1124 ی،ماهونهکستال و ) میکنبدون امضا ولی با عشق، در جانمان حفظ می

د و یذا برنامذه های شخصی به یک پروژه خاص، افذرابدین مننی است که افراد به خاطر دالیل و انگی ه

 (.1111کریس آرجیس، هستند )خاصی پایبند 

 9تعهد بیرونی 6-1-6

کنذد و پاسذخگویی در قبذال ایی کذه در آن زنذدگی مذیتنهد بیرونی یننی الت ا  فرد نسبت به جامنه

آن پیغامی است که برای رسیدن به شادی و موفقیت روی گیرد. ه در آن جامنه بر عهده میوظایفی ک

های متندد در مورد افرادی (. بررسی1122، 9کنیم )مارچآوریم دیگران را نی  در آن سهیم میکاغذ می

کنند، نشذان اند بین هر دو تنامل ایجاد های خود موفق هستند و توانستهکه هم در کار و هم در رابطه

-اما در یک مورد به؛ انددهد که آنان دارای تحصیالت، ظاهر، شخصیت و بهره هوشی متفاوتی بودهمی

طور تقریبی تفاوتی وجود نداشته است: همه آنان هیجان شدید خاصی دارند؛ چی ی که نا  آن تنهذد 

 (1124ن،او همکار 9باشد. )کارنویبیرونی می

                                                 
1 . Internal Obligation 
2. Donavan 
3 . External Obligation 
4 . March 
5 . Carnoy 
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باشد کذه از نظذر بسذیاری از افذراد در یذک ی حفظ بقاء و موجودیت مییک مکانی   برا تنهد بیرونی 

هذای دهد خود را بذا محذیطآید که به افراد اجازه مییافته به حساب میجامنه، شکلی از رفتار سازگار

 (.1111مختلف اطراف سازگار کنند )کریس آرجیس، 

 شود:لی به سه دسته تقسیم میعالوه بر موارد فوق، در تنالیم اسالمی نی  مسئولیت به طور ک 

 . مسئولیت در برابر وجدان )فرهذادی،4. مسئولیت در برابر جامنه و 1در برابر خدا،  تیمسئول .2

2484.) 

ها، بحث در مورد پاسخگو بودن فرد مسئول در قبال نکته حائ  اهمیت در تمامی این تناریف و دیدگاه

پذذیری ها به نذوعی، مفذاهیم مسذئولیتتمامی آنچنین در پذیرش وظیفه خواسته شده از اوست. هم

ها بندیناپذیر در اکثر این تقسیممسئولیت، اج اء تفکیک شود و این دو نوعفردی و اجتماعی دیده می

دهد که هر فردی هم در قبال خود و هم در قبذال های مختلف هستند. این موضوع نشان میو دیدگاه

-ازمان و در نهایت جامنه خود(، دارای نوعی تنهد و مسئولیت میاجتماع )اعم از خانواده، دوستان، س

 باشد.

 یریپذتیمسئولاهمیت  6-7

هذای مهذم سذالمت های آن جامنه و از شذاخصای، یکی از ارزشپذیری افراد در هر جامنهمسئولیت 

هذای کذودکی آن را پذیری فرآیندی است که فرد باید از اولین سذال. مسئولیتشودیمروان محسوب 

)خیّر  شود، مسئوالنه برخورد کندمی روروبهتا با وظایف متنددی که در مراحل مختلف زندگی  بیاموزد

(. توجه به نقاط مثبت، تقویت اعتماد به نفس و احساس خودباوری و خودارزشمندی 2481 و البرزی،

کارهایی است که ب رگان دین و علمای تنلذیم و تربیذت بذه آن  نیترمهم از پذیریو به ویژه مسئولیت

 (.2486)عابدینی،  توجه داشتند

ای شخصیت مجموعذه(. 2489پذیری یک بخش مهم از رشد شخصیت فرد است )رفنتیان، مسئولیت 

 یهذانمایذد. الگذویهمراهذی مذکه فرد را در زندگی روزمره احاطه و  از صفات هیجانی و رفتاری است
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است  یشخصیت، خصوصیات مستمر ؛به عبارت دیگر .آیندمیحساب ه ساز منش فرد بت بسترشخصی

پذور و )آقا نمایدیتنظیم م یدیگران و محیط اجتماع خود را با یآنها تنامل و سازگار که فرد از طریق

دیگران نقش پذیری در تنامل فرد با (. بنابراین مسئولیت2485 ؛ نوفرستی و همکاران،2489 همکاران،

 اساسی دارد.

کند الزمه احساس تنلق به وجود آمدن احساس امنیت اسذت و الزمذه ( نی  عنوان می1112) 2مازلو" 

، به وجود آمذدن دو نیذاز احسذاس امنیذت و احسذاس تنلذق اسذت و الزمذه نفسع تآمدن  به وجود

. (2481 از کردلذو، )بذه نقذل "است نفسع تمنیت، احساس تنلق و پذیری تدمین احساس امسئولیت

 -هذای عذاطفیپذیری، الز  است که بسیاری از ویژگیآمدن احساس مسئولیت به وجودبنابراین برای 

 مین شود.داجتماعی نی  در فرد ت

اجتمذاعی بذا  -نفذس و وضذنیت اقتصذادیدر این رابطه، تحقیقات نشان دادند که بذین هذوش، عذ ت

آمذوزان هذوش، نه وجود دارد. بدین مننذی اگذر دانذشگاآموزان همبستگی چندپذیری دانشمسئولیت

د کذه نسذبت نشوها با یکدیگر سبب مینفس و وضنیت اقتصادی باالیی داشته باشند مجموعه آنع ت

شناس و با احساس تنهد بیشتری اقذدا  نماینذد و در قبذال به انجا  مطلوب وظایف، با جدّیت، وظیفه

؛ 2484 شذامیر،داشذته باشذند )سذنادتی ولیت بیشذتریاحسذاس مسذئ شدهنییتنف به اهدا دستیابی

وجود دارد.  یدارامننپذیری افراد رابطه نفس و مسئولیت(. بنالوه، بین ع ت2485 مهدوی و همکاران،

(. 2485 پذیرند )مهدوی و همکذاران،نفس باالیی دارند بیشتر مسئولیت میبه عبارتی افرادی که ع ت

نفس باال ی بین احساس امنیت، احساس تنلق و ع تمننادار( نشان داد رابطه 2481) چنین کردلوهم

هذای مثبذت پذیری با بسیاری از ویژگذی. این مطالب نشان از رابطه مسئولیتپذیری استبا مسئولیت

 اجتماعی و اهمیت آن در سالمت روانی افراد دارد. -روانی

 داری وجود دارد. در این زمینه، نتایجافراد رابطه منناپذیری از طرفی بین سالمت عمومی و مسئولیت 

پذیر دارای خودپنذداره مثبذت و سذالمت عمذومی بذاالیی بودنذد. افراد مسئولیتنشان دادند  قاتیتحق

                                                 
1 . Maslow 
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گیری، فردیّت و خودپنداره مثبتی برخوردار پذیر نبودند از قدرت تصمیمبنالوه، نوجوانانی که مسئولیت

هذا های مختلذف در آنکردند و گرایش به بیماریتر از آنچه بودند ارزیابی مینبودند؛ یننی خود را کم

 (.2485 ؛ مهدوی و همکاران،2484 شامیر،سنادتیداشتند )بود و سالمت عمومی پایینی زیاد 

نشان  پژوهشیج های پرخاشگرانه، نتانفس، افسردگی و رفتارپذیری با ع تدر بررسی رابطه مسئولیت 

شوند و رفتارهای پرخاشگرانه باالیی دارند، کمتر دچار افسردگی می نفسع تپذیر، داد افراد مسئولیت

پایین، افسردگی و  نفسع تپذیری کم، دهند. همچنین افراد دارای مسئولیتتری از خود نشان میکم

؛ مهذدوی و 2484 امیر،؛ سذنادتی شذ2486 باال دارند )حریذری،  یآمخشونتهای پرخاشگرانه و رفتار

 (.2485 همکاران،

پذذیری و احساسذات مثبتذی نظیذر همذدلی، شذادابی، به طور کلی، باید اکعان کذرد بذین مسذئولیت 

امیدواری، سازگاری عاطفی و روابط اجتماعی که مقیاس سذالمت عمذومی بودنذد همبسذتگی مثبتذی 

نظیر نذاراحتی، عصذبانیت، ارتکذاب پذیری و احساسات منفی وجود دارد. از طرف دیگر، بین مسئولیت

های عد  سالمت عمومی بودنذد، همبسذتگی منفذی ان جاری که مقیاسپریشی و خودجر ، شر ، روان

 (.2484 شامیر،وجود دارد )سنادتی

-ست چرا که از درون فرد سرچشمه میدهی به رفتار افراد اترین شیوه جهتپذیری اساسیمسئولیت 

-برای انجا  کارها به نحو مطلوب و با حداکثر توانایی است، در واقت، مسئولیتگیرد و یک تنهد درونی 

ه کنذد کذه بذپیش شرط ایجاد و رشد استقالل فردی است و این امکان را برای فرد فراهم مذی پذیری

تفاوتی که سرد و بی یهاانسان(. وجود 2489 ر و همکاران،آقاپو) ابدیادراک نفس و خودشناسی دست 

اسذت کذه در آن احسذاس مسذئولیت  خورند ناشی از تربیتیهدف غوطه میبندوبار و بیبی تمدنی در

هذا، بذه دردهذا و نابسذامانی توجهیدریافت، علت اساسی بی توانیممطرح نبوده است. با اندکی تنمق 

مسذئولیتی افذراد از فکری خطرناک نیست، بلکه ناشذی از بذی یهاگاههیتکعد  نظارت عمومی، وجود 

وجود دارند که از خود  ت. بنابراین امروزه چه بسا افرادیکردن از زیر بار آنهاس ئولیت و شانه خالیمس
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-و فنالیذت هاتالشبخشند و از قید  های کهنی خود را رهاییکنند، تا از کشمکشسلب مسئولیت می

 (.2485 مهدوی و همکاران،دهند )کننده، خویش را نجات خسته های

 اهمیت دوران نوجوانی 6-1

های ترین دوره. این دوره از بحرانیشودیمسالگی اطالق  28تا  21دوره نوجوانی و بلوغ به سنین بین   

هذا و مشذکالت زندگی است. گاهی اوقات گذشتن از مرز کودکی و رسیدن به قلمرو بلوغ، با نابسذامانی

ک است و نه هنوز به درستی بالغ شذده اسذت. شود. در این دوره، نوجوان دیگر نه کودفراوان توأ  می

گیرد و با فشارها و انتظارات خاص هذر دوره رو وی در مرز بین دو مرحله کودکی و ب رگسالی قرار می

شود. از طرفی دیگر، هویّت برای نوجوان یک نیاز روحی است و ج ء پنج نیاز اساسذی انسذان به رو می

-ها نشان میشود. بررسیناسالم باعث بروز بحران هویّت میاین نیاز به روش  نیتدمشود. محسوب می

دهد که بسیاری از مشکالت دوران نوجوانی ریشه در بحران هویّت دارد و چنان چه ابناد گوناگون این 

دوران مهم زندگی به دقّت مورد مطالنه قرار گیرد و نوجوان با آگاهی کامل این دوران را سپری کنذد، 

را احذراز  "هویّذت موفذق"های اجتماعی اف ایش خواهد یافت و به سهولت آسیبمصونیت وی در برابر 

سازد پذیر، کوشا و خلّاق میتیمسئول رأی،وی فردی مصمّم، دارای استقاللخواهد کرد. هویّتی که از 

 (.1111 ؛ ماسن و همکاران،2481 دیسفانی،؛ رمضانی1111 ،2یلورا )برگ،

(، برای توصیف نذاتوانی نوجذوان در قبذول 2599) 1به وسیله اریکسونای است که بحران هویّت، واژه 

چنین برخی دیگر از اندیشذمندان در توصذیف نقشی که جامنه از او انتظار دارد، به کار رفته است. هم

گیذری شود، در خالل شکلبحرانی که یک شخص با آن مواجه می نیتریجد"اند: بحران هویّت آورده

، پذردازدشناسی رشد به تما  مراحل زندگی انسان از تولد تا مرگ میچه رواناگر. "دهدهویّت رخ می

(. با 1119 ؛ ماسن و همکاران،2481دیسفانی، ؛ رمضانی1111 ،یلورا برگ،دارد )اما بر نوجوانی تدکید 

                                                 
1 . Berg Laura 
2 . Erikson 
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ار از آن با عنوان دوره گذذتوجه به مطالب یاد شده اهمیت این دوران به عنوان یک مرحله حسّاس که 

 شود.کنند، بیش از پیش مشخص مییاد می

شناسان منتقدند که نوجوانی دوره تشکیل هویّت جنسیتی است که منظور از آن، اف ایش کلیشه روان 

متناسذب بذا " و رفتذارها هاست. در واقت تغییرات مربوط به بلوغ فنالیتها و رفتارسازی جنسی نگرش

کند. همچنین نگرانی بیشتر در مورد آنچه را در نوجوانی بیشتر از اواسط کودکی ترغیب می "جنسیت

 رتریرپذذیتدثای جنسذی، شود که نوجوانان نسبت بذه انتظذارات کلیشذهکنند، باعث میدیگران فکر می

 (.1111 لورای،و  برگشوند )

 در دوران نوجوانی یریپذتیمسئولاهمیت  6-6

طور که بیان شد دوره نوجوانی و جوانی دورانی است که در آن بحران هویّت، بر سازمان روانذی همان 

های گونذاگون و شود، زیرا نوجوان و جوان تشنه هویّت خویش است. به جستجوی ارزشفرد غالب می

 شود.ی ایجاد میکند و در نهایت، اساسی از هویّت برای وپردازد و آنها را ارزشیابی میگاه متضاد می

های زندگی هر فرد، دوره نوجوانی شروع آمادگی برای بلوغ با تما  تجلّیذات آن چنین در بین دورههم 

های اساسذی و مطذرح در ایذن پذیری و انضباط است. بنابراین یکی از نیازاز جمله استقالل، مسئولیت

ایذن  شود. نوجذوان درا سپرده میهای متنددی است که به آنهدوران، پذیرش مسئولیت در قبال نقش

هویّت شخصی اسذت کذه بخذش اعظذم آن،  و کسبها از ارزش ییهامجموعدوره، در پی دستیابی به 

هذای یابی اجتماعی است. کسب هویّت اجتمذاعی شذامل پذذیرش اجتمذاعی، عضذویت در گذروههویّت

 ؛ ماسن و همکذاران،2484 شامیر،اجتماعی و روابط انسانی است )سنادتی یهامهارت کسب اجتماعی،

1119.) 

است که توانایی انتخاب داشته باشد، کسی که بتوانذد بذر اسذاس  پذیرمسئولیتآینده نیازمند انسانی  

-رمضذانیکنذد )ریذ ی ری ی که شخص دیگر برای او کرده است، برنامهنه بر اساس طرح ،احتیاج خود

پذذیری جوانذان و نشان داد بذین مسذئولیت( 2484(. نتایج تحقیقات سنادتی شامیر )2481دیسفانی،

پذذیری، کنذد کذه عذد  مسذئولیتی وجود دارد. همچنین بیذان مذیمننادارکسب هویت موفّق رابطه 
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تر بذه بلذوغ شود و فرد دیراندازد؛ یننی یا موجب وقفه در رشد هویت میسالمت هویّت را به خطر می

بود، در نتیجه آمادگی مقابله با تکالیف پیچیده رسد و یا اینکه شناخت او از زندگی سطحی خواهد می

 .شودب رگسالی در او ایجاد نمی

پذذیری آموزان سرکش و ناسازگار مدارس راهنمایی، اف ایش مسذئولیتای دیگر روی دانشدر مطالنه 

تذر شذد هذای سذازگارانهباعث عملکرد تحصیلی بهتر و کاهش بحذران هویذت و همچنذین بذروز رفتذار

 ها و ناهنجذاری آنهذا ناشذی از(. همچنین گالسر منتقد است که مشکل انسان2481فانی،دیس)رمضانی

های اساسی خود را بذر اسذاس شذرایط صذحیح و توانند نیازها نمیعد  پذیرش مسئولیت است، زیرا آن

 (.1111 ،2الکرکنند )انسان دوستانه ارضاء 

 یهاانسذانباشند، بنابراین مسئول و خودکفا می مت در حال پیشرفت، نیازمند افرادیکه جوایازآنجای 

شذود مگذر و سرنوشت خود را بپذیرند و این امر میسّر نمذی مسئولیت زندگیامروز بیش از پیش باید 

ان در بر افذ ایش درک کودکذان و نوجوانذان در مذورد نقذش آنذ اینکه مبنای آموزش و پرورش مبتنی

-به این هدف، سذنی و کوشذش و برنامذهرسیدن  رایشان باشد و بساختن سرنوشت و کیفیت زندگی

کنذد کذه مسذئولیت و نوجوانان کمک مذیکودکان به  پذیریدقیق الز  است. آموزش مسئولیت ری ی

، موفقیذت، ن بپذیرند که خودشان مسئول سذالمتیاحساس، شناخت و رفتار خود را بپذیرند و همچنی

 :2451 ؛ هلیسذون و دونالذد،2485 و همکذاران، ارتباط با دیگران و ارتباط با محیط هستند )مهذدوی

 محسن حالجی(. ترجمه

پذیری، نقش اساسی آن به عنوان یذک نیذاز حیذاتی در دوران نوجذوانی، با توجه به اهمیت مسئولیت 

هذای ترین نیاز این دوران یننی هویّتی موفق و در نهایت کذاهش آسذیبیدهی جدّرابطه آن در شکل

سذروش، شذود )دوران، ضرورت توجه و ارزیابی آن در این دوران آشکارتر مذیاجتماعی در این  -روانی

2451.) 

                                                 
1 . laker 
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تنهذد ) یاجتمذاعونذی( و رتنهذد د) یفذردپذیری شامل هر دو بنذد باید اکعان کرد مفهو  مسئولیت 

بنذابراین بذه ؛ (2451فردی و اجتمذاعی توجذه دارد )سذروش،  رشدشود و به هر دو جنبه بیرونی( می

منظذور  های رشد فردی و اجتماعی بهره گرفت. به ایذنتوان از نظریهتر، میعلمی دقیقمنظور بررسی 

های فردی )درونی( و عی و رشد اخالقی برای توجیه جنبهپذیری با رشد اجتماباید به رابطه مسئولیت

 بیرونی( رفتار مسئوالنه توجه شود.) یاجتماع

 پذیری در بستر رشد اجتماعیمسئولیت 6-3

حرکتی است کذه مطلقذاً از یکذدیگر قابذل تفکیذک  -دارای سه جنبه شناختی، عاطفی و روانیانسان  

(. روانشناسذان 2482نژاد، شناریدارد )متقابل  ریتدثها نیستند و رشد و تکامل هر جنبه بر دیگر جنبه

 نذژاد،شذناریاند )ترین ارکان و ابناد رشد هر فرد منرفی کردهبیرونی( را از مهم) یاجتماعرشد، رشد 

(. رشد اجتماعی به مننی نضج فرد در روابط اجتماعی، به طوری که 2489 ،همکاران؛ نریمانی و 2414

بتواند با افراد جامنه هماهنگ و سازگار باشد. آرمان و هدف نهایی رشد اجتماعی کودکان و نوجوانذان 

شد و کمال شخصیت آدمذی ها به منظور دستیابی به سنادت فردی و اجتماعی در مسیر رکمک به آن

 (.2489خادمی، است )

پذذیری و هذای رشذد اجتمذاعی، مسذئولیتتذرین مؤلفذه( منتقد است یکی از مهم2582) 2وایت من" 

 .(2489 از آقاپور و همکاران،به نقل ) "استقالل است

اجتماعی او های پذیری باالتری برخوردار باشد رشد مهارتکه فرد از می ان مسئولیتدر واقت، هر قدر 

توانند در روابذط آدمذی بذا دیگذران نتذایج هایی است که میباالتر است. نتیجه رفتار مسئوالنه، مهارت

پذیری نقش مهمی در روابط اجتماعی افذراد بنابراین مسئولیت؛ به وجود آورندآمی ی مثبت و موفقیت

 (.2489 نریمانی و همکاران،دارد )

هایی کذه شذخص شود. رفتارو مقبول جامنه اطالق می شدهآموخته هایهای اجتماعی به رفتارمهارت 

های منفذی های مثبت و پرهی  از پاسختواند با دیگران به نحوی ارتباط برقرار کند که به بروز پاسخمی

                                                 
1 . Vitsman 
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های مناسذب در تواند به انتخاب و ارائه رفتارهای اجتماعی است میبیانجامد. شخصی که دارای مهارت

پاسذخگویی  دیآیبرماز تنریف فوق  که طورهمان(. 2489زمان منین دست ب ند )نریمانی و همکاران، 

های اجتماعی هر فرد است که اساسی در تنریف مهارت یهامؤلفهنسبت به اعمال و رفتار خود یکی از 

رابطه بذین  دهندهنشانست که پذیری اابناد و عناصر در تنریف مسئولیت نیترمهماین عامل، یکی از 

تذوان در های اساسی رشد اجتمذاعی را مذیهای رشد اجتماعی است. نشانهپذیری و خصیصهمسئولیت

هذای اجتمذاعی، انس و الفت نسبت به دیگران، اعتماد به نفس، پیروی از همساالن، گسذترش فنالیذت

 تاش و همکاران،امیرکرد )بری جستجو عالقه به انتقاد و اصالح، رغبت به یاری دیگران و عالقه به ره

 پذیری هستند.اصلی مفهو  مسئولیت یهامؤلفههای اجتماعی، (. بسیاری از این ویژگی2489

در رشذد اجتمذاعی  یتوجهقابذلپذیری جایگاه شود که مسئولیتبه مطالب فوق مشخص می با توجه 

دارد و ارتباط تنگاتنگی بین این دو مفهو  روانشناسی وجود دارد تا جایی که برخذی منتقدنذد آمذاده 

های پیچیده و پیشرفته در جامنه، اجتماعی کردن و تربیت افراد برای قبول مسئولیت و پذیرفتن نقش

 (.2489 خادمی،دارد )شدن نا  

 ذیریپگذار بر مسئولیتاثر عوامل 6-50

 آموزند و با آموختن، این مهذارتیاحساس مسئولیت را از والدین، مدرسه، دوستان و اجتماع م هابچه 

)مهذدوی  شودیم یموفقیت بیشتر آنها در امور زندگ باارزش را تا آخر عمر حفظ کرده و این امر باعث

 ، تومذاس و همکذاران،2484 ، سنادتی شذامیر،2489 (. به نقل از آقاپور و همکاران،2485 و همکاران،

 پذیری عبارتند از:در واقت ارکان اصلی اثرگذار بر مسئولیت 1119

 نهاد خانواده 1-50-5

-ترین نقش را در رشد شخصیت و اجتماعی شدن کودک به عهده دارد. در سذالخانواده اولین و مهم 

های گروهی و عوامل دیگر بیشذتر اسذت، های آغازین زندگی نقش خانواده از همساالن، مدرسه، رسانه

اما در دوره نوجوانی که کسب استقالل مشخصه اساسی آن است، نقش محوری خذانواده در اجتمذاعی 
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(. نهذاد خذانواده در زمینذه 2481 ،وکردلذو 2489 خذادمی،شود )می تررنگکمرشد اجتماعی( شدن )

-دهی و آموزش مسذئولیتد، یکی، شکلپذیری نوجوانان دو نقش اساسی به عهده دارمفهو  مسئولیت

 (.2481 ،پذیری در نوجوانان و دیگری ارزیابی و بهبود برای تداو  آن است )کردلو

پذذیری بذه صذورت نهادی اجتماعی است که در آن رشد اجتماعی و به دنبال آن مسذئولیت، خانواده 

آن به فرزنذد، آزادی و اسذتقالل ای که در بدین مننا که خانواده. شودواقنی شکل گرفته و نهادینه می

هذایش های متنذدد مناسذب بذا توانذاییدهد و به او نقشهایش میگیری در انتخابکافی برای تصمیم

(. 2481 کنذد )پاشذا،ای را ایفا میپذیری در وی نقش ارزندهکند، در پرورش حسّ مسئولیتواگذار می

هذای اساسذی کنذد، زیذرا یکذی از نیذازپیدا میاین موضوع به ویژه در سنین نوجوانی اهمیت بیشتری 

(. همچنین این 1111 لورای، و نوجوان در این دوران، پذیرش نقش و مسئولیت در زندگی است )برگ

های مثبت استوار باشد زیرا احساس مسذئولیتی کذه بذر پایذه پذیری باید بر پایه ارزشحس مسئولیت

 (.2484 ویرانگر باشد )سنادتی شامیر،تواند ضد اجتماع و هایی نباشد، میچنین ارزش

پذیری را بذه فرزندانشذان بیاموزنذد. توانند مسئولیتمسئول نمیبنالوه باید اکعان کرد که والدین غیر 

ها ناشی از عد  پذذیرش ها و ناهنجاری آنمشکل انسانکند که ( در این رابطه بیان می2596گالسر )

هذا اند، زیرا والذدین آنیاد نگرفته و یا ه که به آنان یاد دهدکسی نبود ، به این دلیل است کهمسئولیت

پذذیری شان، الگو(. فرزندان با مشاهده طرز رفتار والدین1114)جاستیس،  اندمهارتی را نداشته چنین

دار عهذده ترآسذانو تقویت و تشویق شدن از طرف والدین در قبال رفتار مسئوالنه خود، بسذیار  از آنها

 (.2481 پاشا، و 2488 شوند )بابایی،مسئولیت می

گذار پذیری فرزندان اثرها در می ان مسئولیتاجتماعی و اقتصادی خانواده -همچنین ساختار فرهنگی 

کنذد، روابذط عذاطفی والدینی که در آن فرد با یکی از والدینش زندگی مذی های تکاست. در خانواده

هذا، شود. در این خانوادهپذیری آنان میاف ایش مسئولیت تر والدین با نوجوانان و بالنکس، موجبقوی

های مخرب بیرونی دارند؛ در نتیجه از سذالمت عمذومی و بذه نوجوانان فرصت کمی برای انجا  فنالیت

ند، بنابراین استقالل بیشتری نسبت به همسذاالن کسذب رباالیی برخوردا مسئلهدنبال آن توانایی حل 
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از نامناسذب )وردار از شذرایط خذانوادگی با وضنیت خوب اقتصادی امّذا برخذهایی کنند. در خانوادهمی

-پذیری اجتماعی دیرتر به بلذوغ مذیلحا  اخالقی( و مستند به ب هکاری، نوجوان در زمینه مسئولیت

هایی که از شرایط اقتصادی نامناسب برخوردارند، در صورتی که فضای خانوادگی آنها اما خانواده؛ رسند

-رسند و در نتیجه در سنین پایینادی مستند به ب هکاری نباشد، زودتر به بلوغ اجتماعی میتا حدّ زی

 (.2452 نفوتی،روند )نظریهای مختلف میتر به دنبال پذیرش مسئولیت

که عذالوه بذر ایذن مذوارد،  (، حاکی از آن است2488(، بابایی )2414چنین نتایج تحقیقات پاشا )هم 

پذذیری پروری والدین نی  نقش مهمی در می ان مسئولیتهای تربیتی و فرزندچون شیوه عوامل مهمی

 پذذیری( نشان داد کذه بذین میذ ان مسذئولیت2451، تحقیقات عنایت )ضمناً فرزندان به عهده دارند.

فرزندان با سطح تحصیالت و شغل والذدین، تنذداد فرزنذدان خذانواده و رشذته تحصذیلی آنذان رابطذه 

-باشد ساختار فرهنگذی و ارزشتر از این عوامل میندارد. در واقت آنچه که بسیار مهمی وجود مننادار

 (.2488 ؛ بابایی،2451عنایت و تیتکان،است )های درونی خانواده 

تذر از جامنذه و خانواده واقنذی ها و عملکردها دردرباره عامل دو  یا نقش ارزیابی باید بیان کرد، رفتار 

 .های آنان را ارزیابی و اصالح کننذدتوانند رفتارس والدین بهتر از هر کسی میبر این اسا. مدرسه است

غیررسمی است که هدف عمده آن اجتماعی کذردن اسذت و بذه لحذا  دارا  یهاگروهخانواده در زمره 

-گروه نخستین و ایجاد روابط چهره به چهره و صمیمانه بین اعضای خذانواده و هذم یهایژگیوبودن 

چنذین ارزیذابی و هذم رشیدر پذبیشترین تدثیر را ، برانگیختن تنلقات شدید احساسی و عاطفیچنین 

ایذن اسذاس، چذه بسذا  پذیری نوجوانان دارد. بذرمسئولیت ژهیوبهو الگوهای رفتار اجتماعی و  هاارزش

 ردیذگقذرار پذیری فرزندان مورد بازنگری و تقویذت ده، مسئولیتاکه در کانون خانو تر خواهد بودمفید

 (.2481 ؛ خیّر و البرزی،2488 بابایی،)

پذذیری ایذن اسذت کذه نوجوانذان بذه های عملیاتی رشد اجتماعی و مسئولیتچنین، یکی از نمودهم 

-دانش که یزمان. های مدرسه در حلّ مشکالت خانواده بهره گیرندجوش از یافتهصورت مطلوب و خود

مطلوب ، اما از آن در امور خانواده بهره نگیرند، اجتماعی مجه  شوندهای آموزان به دانش روز و مهارت
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شذده را در  آموختهدانشآموزان را مطلوب و مفید دانست که آنها توان عملکرد دانشزمانی می. نیست

ها در خانواده نیذ  توجذه الز  بنابراین الز  است که به می ان کاربرد این مهارت .خانواده جاری نمایند

-پذذیری زودفرزنذد بذودن، مسذئولیت(. عالوه بر عوامل یاد شده مواردی مانند تک2481 کردلو،شود )

-نظذریاسذت ) رگذاریتدثپذیری نوجوانان هنگا ، روابط فرزندان در خانواده و غیره در می ان مسئولیت

 (.2452 نفوتی،

 نهاد مدرسه 1-21-1

شذود کذاری مذیوچکش افتهیپرورش آن درپذیری مدرسه نهادی است که رشد اجتماعی و مسئولیت 

-گیذریآموزان این است که درتصذمیمهای توسنه یافتگی دانش(. یکی از جنبه2484 شامیر،سنادتی)

-تحقق شنار و آرمان مدرسه. های مختلف مربوط به اداره مدرسه مشارکت جدّی و فنّال داشته باشند

 فرهذادی،دارد )آمذوزان پذذیری دانذشمسذئولیتمحوری بستگی به درجه و می ان رشذد اجتمذاعی و 

2484). 

 آموزان به مشارکت در( منتقدند، مدرسه مکان مطلوبی برای تشویق دانش2584) 2همکاران نیومن و 

های آموزشی آن در زمینۀ ابنذاد رود. مدرسه و انواع برنامهو اجتماعی به شمار میهای گروهی فنالیت

هذای توانذد بسذیاری از نیذازی و اجتماعی به عنوان کانون جمنی میگوناگون جسمانی، عقالنی، عاطف

تواند های خود، میها و برنامهآموزان را ارضا کند. آنان دریافتند که مدرسه با انواع فنالیتطبینی دانش

آموزان، رشد احساس مسئولیت آنان نسبت بذه یکذدیگر، احسذاس شایسذتگی، به رشد اجتماعی دانش

ها . مدرسه در انتقال هنجاردمسئله کمک کن حلهای های گروهی و مهارتفنالیت درلیاقت، مشارکت 

تواننذد بذا کمذک های مدرسه مذیآموز نقش حیاتی بر عهده دارد. فنالیتهای جامنه به دانشو ارزش

ز های ورزشی مناسب، انواع متنوعی اها از جمله فنالیتهایی چون طراحی و اجرای انواع فنالیتبرنامه

                                                 
1 . Newman et al 
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 ؛ هلیسذون،2489 امیرتذاش و همکذاران،آورند )آموزان فراهم های رشد اجتماعی را برای دانشزمینه

1114.) 

هذای آموزشذگاهی های مدارس، رسذمی و شذدیداً مبتنذی بذر اسذتانداردها، برنامهدر بسیاری از کشور 

هذای مذرتبط و زمینهآموزان، ازجمله تکلیف و درس نظری است و به رشد شخصیتی و اجتماعی دانش

؛ 2485 مهدوی و همکذاران،شود )ه چندانی نمیهای ورزشی، توجّگیری آن مانند برنامهمؤثر در شکل

آمذوزان و شذرکت آنهذا در هذای دانذشبررسی فنالیذت ( به2558) 1(. گاریتا و همکاران1115 ،2فلچر

آمذوزان در طذول تند که دانشهای ایتالیا و سوئد پرداختند و نتیجه گرفهای گروهی در مدرسهورزش

هذا را در هذای ارتبذاطی و اجتمذاعی را یذاد گرفتنذد و آنای از مهارتهای گروهی، بخش عمدهورزش

 .(2484 شامیر،به نقل ازسنادتی)زندگی به کار بردند 

. های آنان اسذتپذیری است، بازیآموزان که بیانگر رشد مسئولیتهای مهم تنامل دانشیکی از جنبه 

تواند بازی می. رودهای اجتماعی به شمار میهای مربوط به مهارتای برای اف ایش فنالیتبازی وسیله

هایی چون رعایت نوبت، برنده یا بازنده خوب شدن، کار گروهی، تنذاون، ای برای آموزش مهارتوسیله

در واقت، بذازی  .باشد مسئلههای حل و انواع مهارت یدارشتنیخوتوجه به ج ئیات، پیروی از مقررات، 

نحوه و کیفیت ، می ان. ای برای آزمودن حوادث دنیای واقنی استنوعی تقلید از زندگی واقنی و وسیله

 .(2414 ،نژاد؛ شناری2489 خادمی،است )پذیری آنان آموزان بیانگر رشد مسئولیتبازی دانش

آموز باید بذه کمذک همذدیگر در درس، امور مختلفی وجود دارد که منلم و دانش در کالسچنین هم 

نقذش  ،آموزان از رشد اجتماعی کمتری برخوردار باشندگیری نمایند. هر چقدر دانشمورد آنها تصمیم

-تصذمیم. شذودگیری انفرادی بر کالس درس حاکم میتر شده و تصمیمرنگگیری پرمنلم در تصمیم

داری و غیره بایذد مشذارکتی حوه کالسگیری در مورد چگونگی تدریس، محتوا، نوع و نحوه امتحان، ن

 (.2565 ،؛ گالسذر2484 فرهذادی،)کننده آن اسذت آموزان تضمینانجا  شود که رشد اجتماعی دانش

یار های کالسذی فرصذت بسذپذیریآموزان در تصمیمات و مسئولیتمحققان منتقدند مشارکت دانش"

                                                 
1 . fletcher 
2 . Garita et al 
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کند. سبک های کالسی فراهم میبرنامه راتیتدثمندانه و مسئوالنه از عالی را برای کسب تجارب رضایت

بذه  ) "شذان سذهیم هسذتندآموزان احساس کنند که در یادگیریآموزشی موفق است که در آن دانش

تذوان بذه ها در مدرسه، میها و فنالیت. عالوه بر نقش برنامه(2484 ،یفرهادو  1111 نقل از گوردون،

(. 2588 ؛ میلذر،2484 )فرهادی، جوانان اشاره کردپذیری نومسئولیت حسنقش و منلمان در پرورش 

منلمذان، نقذش بذه سذ ایی در ایجذاد  ( طبق پژوهش خود اظهذار کذرد2551) 2در این رابطه، اورتون

ها و شرایطی دارند که نوجوانان بتوانند ضمن داشتن روابط دوستانه و مثبت با دیگران، زنذدگی فرصت

 سالمی داشته باشند. 

ها در رشد مسئولیت نقش دارنذد، ولذی نقش مدارس باید بیان نمود اگرچه خانواده در رابطه با اهمیت

)ایمان و شذوندهذای درسذی یذاد گرفتذه مذیها و اصول و قواعد اجتماعی در کذالسبسیاری از هنجار

در  شدهی یربرنامههای رسمی و کالسیک و (. بنابراین نظا  آموزشی باید در کنار آموزش2451مرادی،

. ریذ ی نمایذدآموزان بذه صذورت عملذی برنامذههای اجتماعی و چگونگی مشارکت دانشمهارتزمینه 

طریق ایفای درسذت   را ازآموزان و جوانان وقتی افراد مفیدی هستند که بتوانند مشکالت جامنه دانش

 (.2484 های خود، حل کنند )فرهادی،نقش و پذیرش مسئولیت

 نهاد جامعه 1-21-4

های مختلف در ناپذیر جامنه مدنی است و نهادبه عنوان امری اکتسابی، ج ء جدایی پذیریمسئولیت   

های مذذهبی و تفریحی، نهاد –های آموزشیتربیتی و ورزشی، سازمان -های فرهنگیجامنه مانند نهاد

(. جامنذه بذا 2484 شذامیر،)سذنادتییری به نوجوانان نقشی حیذاتی داردپذغیره در آموزش مسئولیت

دهذی و پذرورش عقایذد و اسذتاندارد شکل های مناسب برای تربیت شهروندان ها و منیارهنجار تنیین

 .(2452 نفوتی،پذیری دارد)نظرینمودن رفتار و منش افراد، نقش به س ایی در پرورش مسئولیت

توانذد بذه نحذوی فرهنگ رایج در جامنه، شرایط اجتماعی، سیاسذی و اقتصذادی هذر جامنذه نیذ  مذی

 (.2451 )احمدی،قرار دهد ریتدثآن جامنه را تحت  پذیری افرادمسئولیت

                                                 
1 . Overton 
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پذیری نوجوانان پذیری، نمود عمل مسئولیتعالوه بر نقش آموزشی جامنه در زمینه پرورش مسئولیت

های نوجوانان در امور جامنه و امور شهروندی موجب و عملکرد رفتار یابد. جامنه مشروعیت می در نی 

-شود تا بهتذر بتوانذد مسذئولیتهمچنین فرصتی فراهم می. خودشان را محک ب نند آنان کهگردد می

هایی است کذه جامنه سالم یکی از نهاد .های اجتماعی خود را مورد ارزیابی قرار دهندپذیری و مهارت

امذور پذذیری نوجوانذان در تواند در مورد رشد اجتماعی و مسذئولیتهای واقنی میبه خوبی و با منیار

 نفذوتی،های مناسبی برای اصذالح آن ارائذه نمایذد)نظریمختلف زندگی قضاوت واقنی نموده و راهکار

2452).  

توان از است می پذیری فرد در جامنههایی را که توجه به آنها بیانگر رشد مسئولیتبه طور کلی منیار 

ادب و ن اکذت در برخذورد بذا  این قبیل اشاره کرد: رعایت نوبت در گذرفتن امکانذات مختلذف، رعایذت

های اجتماعی، پیروی از مقررات جمنذی، آراسذتن ظذاهر صون ماندن از انحرافات و ب هکاریدیگران، م

که  مهمی عالوه بر موارد(. 2451 های مناسب جامنه و داشتن رفتاری متنادل)احمدی،مطابق با ارزش

گذارنذد. از  ریتذدثپذیری نوجوانان ولیتبر می ان مسئی دیگری هم وجود دارند که ککر شد عوامل فرع

 .،توضیح داده شده استپژوهشبه دلیل اهمیت بیشتر و ارتباط با اهداف  تیعامل جنس هامیان آن

 پذیری و جنسیتمسئولیت 6-55

پذیری در ( منتقد است می ان مسئولیت2558) 2پذیری و جنسیت، فیشردر مورد رابطه بین مسئولیت

در ابناد عذاطفی و  منموالًاند، متفاوت است. زنان اساس نوع مسئولیتی که قبول کردهزنان و مردان بر 

پذیری بیشتری نسبت به مردان دارنذد، ولذی مذردان در ابنذاد اجتمذاعی و فردی مسئولیتارتباط بین

کنذد کذه ایذن پذیری باالتری نسبت به زنان برخوردارند. با این حذال اشذاره مذیاقتصادی از مسئولیت

شود، یننی بین نمره کل فردی مطرح است و کل جامنه زنان و مردان را شامل نمی صورتبهها اوتتف

داری وجود ندارد. همچنین بیان شذده اسذت کذه پذیری تفاوت مننیمردان و زنان در متغیر مسئولیت

شان پذیریتر و تجربه بیشتر، مسئولیتبیشتر، خودپنداره قوی نفسع تمردان به دلیل برخورداری از 

                                                 
1 . Fisher 
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پذیری زنان بیشذتر نسبت به زنان بیشتر است. اما در سطح تنهد به انجا  وظایف خانوادگی، مسئولیت

 (.2452 است)به نقل از نظری نفوتی،

 پذیری در بستر رشد اخالقیمسئولیت 6-56

ا ترین نیازهذا یذدنیا طالب سنادت است و اخالق یکی از ضروری است که در این آدمی یگان موجودی

توان گفت از زمذانی کذه (. به یقین می2482 نژاد،)شناری شودیموجهه دستیابی به سنادت محسوب 

اخذالق یذا  مسئلهانسان زندگی اجتماعی را آغاز کرده است و به خصایص هم یستی متوجه شده است 

گونذه ای از فلسفه است کذه بذه مطالنذه آنشاخه2زندگی اخالقی برای او مطرح بوده است. علم اخالق

پردازد که خوب یا بد، درست یا نادرست و خیر و شر بودن آن مورد پذیرش جامنه قرار رفتار انسان می

هذای شود و بذه جنبذههایی اطالق میهای نظری چنین رفتارگرفته است. این اصطالح عمدتاً به جنبه

بذه  طبنذاًاخالقذی  شود به همین سبب در بحث از رشذد و تکامذلاطالق می 1عملی آن، رفتار اخالقی

 (. 2482 نژاد،پردازند )شناریهای عملی اخالق یا رفتار اخالقی میجنبه

تما  روانشناسان بر این عقیده هستند که اخالق یک امر اجتماعی اکتسابی است که بر فضایل  باًیتقر 

(. در 2414 نذژاد،شذناریاسذت )و سجایایی مبتنی است که جامنه مقرر داشته و برای خود پسندیده 

های پسندیده اجتماعی، به پذیری نی  به عنوان یکی از این سجایا و رفتارنتیجه این تناریف، مسئولیت

پذذیری مننذا و مفهذومی قذراردادی، اخالقذی و گردد. مسذئولیتعنوان یک رفتار اخالقی محسوب می

 رفنتیان،رسد )به کمال میهای رشد اخالقی به تدریج و به مرور تربیتی است و مانند بسیاری از جنبه

2489.) 

کذه اخذالق در واقذت بذر سذجایای  کنذد( بیان می2452) 9و تابا 4هاویگهرست نظری نفوتی به نقل از 

-محبت، صراحت لهجه، امانت و درستکاری، دوستی و پذیرش مسئولیت مبتنی است. ایذن مسذئولیت

شذود. همچنذین اجتمذاعی نمایذان مذی -پذیری در اطمینان فرد به خود و انجا  دادن وظایف اخالقی

                                                 
1 . Ethics 
2 . Morality 
3 . Havighurst 
4 . Taba 
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امانذت تذا حذدودی بذه  کذهاظهار کردند که صفات اخالقی یا سجایا با یکدیگر ارتباط دارند به طذوری 

 و تا حدّ زیادی به پذیرش مسئولیت مربوط است. دوستی و محبت

از  از سویی دیگر، شخصیت هر فرد متشکل از خصایص بدنی، کهنی، عاطفی، اجتماعی و اخالقی اعذم 

کنذد. بنذابراین اخذالق یکذی از موروثی و اکتسابی است که او را به طور آشکار از دیگران مشخص مذی

ارکان مهم شخصیت انسانی است و یکی از خصایص مهم یک شخصیت سالم، توانایی به عهده گذرفتن 

توانذایی  مسئولیت توسط اوست. در واقت، فرد باید از سازگاری خوب یا مطلوبی برخوردار باشذد. یننذی

هذایی را بذه عهذده خواهد مناسب سن خود مسذئولیتتواند و میپذیرش زندگی و مرد  را داشته، می

های اخالقی شخصیت هر فرد مطرح تواند به عنوان یکی از ویژگیپذیری میبگیرد. از این رو مسئولیت

 (.2414 نژاد،شود )شناری

اخالقیات شذخص در  کنندهنییتنهای عنوان شاخصهای متفاوتی را به های روانشناسی، مالکنظریه 

قرار دهد یا رفتاری  دیتائهای جامنه را مورد اند، از جمله اینکه رفتاری که هنجارها و ارزشنظر گرفته

ها شود و تناریف مختلف دیگر که گاه به تنهایی مورد انتقاد و همراه بذا که سبب کمک به دیگر انسان

-شناختی بذر مذیهای پژوهشی و نظریات فلسفی و رواناز مجموع یافته کاستی هستند، ولی آنچه که

که رفتاری که در آن انگی ه و نیّت به یستی و سنادت انسانی مطرح باشد و باعث رشذد  است نیاآید، 

شود. بذا توجذه بذه تنریذف و تنالی انسان در زندگی فردی و اجتماعی شود رفتار اخالقی محسوب می

های مهم اخالقذی در زنذدگی ها و رفتاربا داشتن این منیارها ج ء یکی از ارزش پذیریفوق، مسئولیت

 (.2489کریمی، شود )بشری محسوب می

توان گفت هر چی ی که به دالیل اقتصادی، روانی، اجتمذاعی و یذا زیبذایی، مذورد توجذه همچنین می

ای اخالقی هستند که بذه ههای مهم در زندگی بشر ارزششخص قرار گیرد، ارزش است. یکی از ارزش

ی اقسا  فضذایل ها همهتوجه وی هستند. این نوع ارزش درخوردلیل پاسخگو بودن به نیازهای انسان 

خواهی، انضباط شخصی، راستگویی و غیره شخصی )درونی( و اجتماعی )بیرونی( از قبیل عدالت، نیک

ترین دارا بودن تمامی این شروط، یکی از مهمپذیری با را در بر دارند. با توجه به این مطالب، مسئولیت
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-که به مجموعه اعمال و کردارهای افراد که بر پایه هنجار فضایل( اخالقی، است. از آنجایی) یهاارزش

-های اجتماعی و فرهنگی قرار دارد، اخالقیات یا اخالق عملی و یا رفتار اخالقی گفتذه مذیها و ارزش

پذذیری بنذا اجتماعی مهمی به نا  مسئولیت -بر اساس ارزش اخالقی شود؛ رفتار مسئوالنه هر فرد که

 (.2482نژاد، شناریشد )شده است نی  یک رفتار اخالقی محسوب خواهد 

ای از فضایلی مانند درستکاری، های اخالقی مجموعههمچنین به طور صریح بیان شده است که ارزش 

غیره است. این فضایل باید به کودک و نوجذوان داری، احساس مسئولیت و همدلی، وفاداری، خویشتن

 (.2489های اخالقی اف ایش پیدا کند )کریمی، آموخته شود تا مقاومت وی در برابر کژی

 که: شودیمبه رفتاری اطالق  منموالًدر واقت اصطالح رفتار اخالقی  

 زند.. در زندگی اجتماعی از شخص سر می2 

 . آگاهانه است.1 

 . ارادی است.4 

 . با منیارهای مصوّب جامنه قابل ارزشیابی است.9 

 است. ینیبشیپ. پیامدهایش قابل 9 

 کند.شرایط زمان و مکان در هر جامنه فرق می برحسب. خصایص آن 6 

 تنهد( دارد.) یشخص. مسئولیت 1 

-ی میهای اخالقی را فرار از قبول مسئولیت منرفبیماری ( یکی از نخستین عوامل2414نژاد )شناری  

نوجوانی این میکروب وارد روح  ژهیوبهکند که اگر در سنین پایین و در دوران کودکی و کند و بیان می

وی شود برای مدرسه و جامنه بسیار دشوار و بنضی اوقات غیر ممکن است که بتوانند این میکروب را 

را نافرمذانی و نادیذده  های اخالقی مهم نوجوانان( یکی از کژی2484چنین سیف )کن سازند. همریشه

 کند.ها مطرح میگرفتن مسئولیت

یذک خصیصذه  عنوانبذهپذذیری توان چنین اسذتنباط کذرد کذه مسذئولیتاز مجموع این مطالب، می 

شخصیتی، جایگاه مهمی در رشد اخالقذی و ارتبذاط بسذیار ن دیکذی بذا بسذیاری از مفذاهیم آن دارد. 
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-یک رفتار اخالقی محسوب مذی عنوانبهرفتار مسئوالنه  های اخالقی وپذیری یکی از ارزشمسئولیت

 شود.

 اجتماعی -ورزش و رشد اخالقی 6-59

بدنی، به طور گسترده به عنوان یذک بسذتر مناسذب بذرای رشذد مثبذت ورزش، فنالیت بدنی و تربیت 

وان بذدنی اغلذب بذه عنذاند. این نقش در زمینه ورزش و فنالیتاخالقی و اجتماعی در نظر گرفته شده

هذای جسذمانی سذالم بذه ایجذاد و شود. این عقیده که مشارکت در فنالیترشد شخصیت توصیف می

طذوالنی( ) یمیقذدمحکم( و ) یقطنای پرورش شخصیتی ممتاز و شایسته کمک خواهد کرد، پیشینه

هذای فنالیذت" برگردد. افالطون این رابطه را چنذین توضذیح داد: 2تواند به عقاید افالطوندارد که می

کننذد. رفتذاری کذه جسمانی از طرق مختلف به پرورش و یا بهبود رشد رفتذار شذهروندی کمذک مذی

دهد و یا اینکه رفتار اخالقی او را ای است که شخصیت فرد را شکل میدربرگیرنده خصوصیات شایسته

 (.2581 ،1گریندوفربه نقل از ) "کنددر این جهان مادّی هدایت می

های جسمانی بذرای پذرورش شخصذیت شایسذته، بذه وسذیله ان ورزش و فنالیتاعتقاد به قدرت و تو 

هایی که مبتنی بر فنالیت جسمانی بودنذد و بذا هذدف پشتیبانی و حمایت نویسندگان مناصر از برنامه

پرورش شخصیت مناسب و کمک به کاهش مسائل و مشکالت اجتماعی طراحی شده بودند، همچنذان 

(. بذا ایذن حذال، بذا قبذول پتانسذیل 1119، 9؛ اسذتول و رود1111 ،4وپادامه پیدا کرده است )سیدنت

های ورزشی، نویسندگان عموماً بر این باورند که این نتایج ل وماً فقط از طریق فراینذد شذرکت فنالیت

ها باید بذه طذور واضذح، رشذد های جسمانی اتفاق نخواهد افتاد. برای موفقیت، برنامهکردن در فنالیت

ری ی و سازماندهی مهم مشخص کرده و برای تحقق آن برنامه تیاولومثبت اجتماعی را به عنوان یک 

 (.1111 ؛ سیدنتوپ،1114 و همکاران، 6؛ شیلدز1112 ،9ساالمودیندهند )دقیق انجا  

                                                 
1 . Plato 
2 . greendorfer 
3 . siedentop 
4 . Stooll & Rudd 
5 . Salamuddin 
6 . Shields 
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 یو یک نیاز اساسی زیربنذای ریانکارناپذورزش به عنوان یک ضرورت های فنالیتو  یبدنتیترب ،امروزه 

 چشمگیر و ف اینذده مذورد توجذه همگذان قذرار طوربهشود و یتما  کشورها و جوامت محسوب م یبرا

 نیتذدمبلکه  یتدمین سالمت و بهداشت جسمان به نه تنها توانیه است. از آثار مثبت این پدیده مگرفت

؛ 2415 ؛ اسدی و احمذدی،2451 حمدی،اکرد )اشاره  اجتماعی افراد -سالمت روحی، روانی و عاطفی

پنداره، خود یلرشد از قب یهاجنبه یربا سا یحرکت یهاارتباط مهارت(. 2488 عامری و همکاران،عرب

ضذرورت در  یذکرا بذه عنذوان  یحرکتذ یهذایتل و  پرداختن به فنال یجانیو رفتار ه یاجتماع رفتار

 (.2489 همکاران، آقاپور و ؛2482 سیّد زاده و فرخی،کند )یمطرح م یروانشناس

ه موجود در انسان را بالقوّ یروهایارزشمند، ن یلهوس یکبه عنوان  یو ورزش یبدن یهایتدر واقت فنال 

و  یماز تنلذ یو بخذش مهمذ یآموزش ی،اجتماع یایدهپد ی،فطر یازن یکرساند و به عنوان یبه فنل م

بذه پذرورش  کرو کمذ ینافراد دارد. از ا یاجتماع -یو عاطف یب رگ در تکامل جسمان یرسالت یت،ترب

نژاد، )رمضانی باشدیرشد در تما  ابناد از اهداف مهم آن م یلو تسه یاجتماع -یو رشد روان یتشخص

2486.) 

در حال توسنه از  یدر جهان است، در کشورها یتو شا یجد یکه مشکل یو روان یحجم مسائل رفتار  

 یذ انمختلذف در داخذل کشذور م یقاتتحق یناست. همچن یبه ف ونرو یش از پیش ب ،جمله کشور ما

 اسذدی و احمذدی،اند )کرده  ارشگ جامنه یتاز جمن ینیرا در دامنه وس یاختالالت روان یپراکندگ

(. در نتیجه با توجه بذه ایذن امذر ضذرورت توجذه بذه ورزش و 2486 ؛ سیّد احمدی و همکاران،2415

شدن فرد و  یاجتماع یتدر تسر یمهم تواند نقشارزشمند که می های حرکتی به عنوان عاملیفنالیت

 شود.، دو چندان میباشدداشته او  یاجتماع یرشد روان

 رتذاشیامچذون  یاوجود دارد. عذده یمتفاوت هایدیدگاهشدن  یالبته در مورد نقش ورزش و اجتماع 

(، 1121) سذونیهل(، 1119) 1(، فری ر1114) 2(، مارتینک2489) یمانینر(، 2489خادمی ) (،2489)

یافتنذد در ینذهزم یندر ا یقاتشدن افراد منتقدند و با تحق ینقش ورزش در اجتماع( به 1118) تیرا

                                                 
1 . Martinek 
2 . Fraser 
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یرمضانیقات تحق ی،انند. از طرفغیر ورزشکارتر از یورزش هستند، اجتماع ریتدثکه تحت  ورزشکارانی

شذدن ورزش را  یاجتماع آثار( 2559) 4بردمایرز(، 2586) 1(، کلبرن2519) 2(، استونسون2411نژاد )

زائل کننذده  یو رقابت یاز محققان اعتقاد دارند که ورزش قهرمان یاریبس یدانند، حتیم یفضن یاربس

دانشذمندان  یندر بذ (. البتذه2489 ؛ خذادمی،2481 نیذا و همکذاران،)طالبیذان اخالق در افراد اسذت

امذا ، دارد وجود توافق ی( بر رشد اجتماعیباز) یررسمیغ یبدن یتفنال ریتدثرشد، در مورد  یروانشناس

 یذاورزش را سذازنده مذنش  یانظذرات متفذاوت اسذت. عذده ی ،رقابت آم یورزش یهایتدر مورد فنال

برخذی  که یاگونه . بهکنندیم طرحورزش را م ب بودن اثراتیه مخرّفرض یدانند و گروهیم یتشخص

 ی،کذه بذر همکذار مؤثرنذد یرشذد اجتمذاع یشدر اف ا یدر صورت یرقابت یهاورزش ندمنتقد محققان

؛ نوفرسذتی و 2486 ؛ سذید احمذدی و همکذاران،2489 )خذادمی، کنذد یذدکدت یصداقت و جذوانمرد

های بدنی از آثذار و ، نتایج و اثرات مثبت ورزش و فنالیتطبینتاًاما باید دانست که ؛ (2485 همکاران،

و رشذد  یتذکرشذد حر (. ضذمناً،1119 تومذاس و همکذاران،است )و بیشتر  دهای منفی آن باالترپیام

در آن  یروانذ یرهذایو متغ رددا یحرکت، جنبه روان یراز یستندجدا از هم ن کامالًدو موضوع  یاجتماع

 یاجتمذاع یفدر انجذا  تکذال یتموفق یرادارد، ز یحرکت جنبه یکه رشد اجتماع ی. در صورتدانیلدخ

 ی،پژوهش ی( ط2581) 9و نوپوئن یمینیتاک (.2489 پور وهمکاران،آقااست ) یحرکت یمستل   توانمند

بذه نقذل از آورنذد )بذه دسذت  یخطذ یرا به صذورت منحنذ یو اجتماع یحرکت یهاییتوانا ینب رابطه

 .(2482 سیّدزاده و فرخی،

است که ورزش از  ینا یدعقا ینتراز گسترده یکیانسان  یدرباره اثر ورزش روطور که گفته شد همان 

 یذنا یذلتر به دلممکن است در افراد جوان .گذاردیانسان اثر م یتو شخص یهگوناگون در روح یهاراه

داشذته  یرتر از افراد مسن تاثیشاست، ب ینآنان در حال تکو یاجتماع -یرشد و تکامل عاطف یندکه فرا

                                                 
1 . Stevenson 
2 . Colburn 
3 . Bredemeier 
4 . Keitaanniemi & Nupponen 
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جنبذه "در تحذول  یمذؤثردهد که ورزش به شذکل ینشان م یقاتتحق یت،. عالوه بر رشد شخصشدبا

 (.2489 )خادمی، گذار استفرد اثر "یاجتماع یستگیو شا یتصالح" یا "یتشخص یاجتماع

 یهذاانتقذال ارزش افذراد، درک و یاجتمذاع یترشد شخص توانمی ورزش یآثار اجتماع ینتراز مهم 

 ین،احتذرا  بذه قذوان ی،اجتماع یو همساز ییگرایملو تناون، ی و تنادل، همکار یهمبستگ ی،اجتماع

ی نذا  بذرد و کاهش ب هکار یرافات اجتماعحاز ان یریو جلوگ یتقبول مسئول ی،روابط اجتماع یمتحک

 (.1118 ؛ ماتینک،2489 ؛ اتقیاء،2489 )خادمی،

 یاجتماع -یدر مدارس و رشد اخالق یبدنتیترب 6-56

 ییمسذتل   شناسذا ی،به جامنه مطلذوب و آرمذان یدنرس یبرا ی،آدم یتوسنه و گسترش استندادها 

بدنی (. تربیت2481 ؛ تیموری،2486 نژاد،رمضانیاست )هر جامنه  یتترب و یمتنل یآرمان و اهداف کل

 یذنو از ا( 2486 نژاد،رمضانیشود )نظا  آموزش یا تنلیم و تربیت تلقی می ریناپذکیتفکبخش مهم و 

بذدنی بخذاطر در واقذت مقبولیذت تربیذت مشذارکت دارد، یتو ترب یماز آرمان تنل یرو، در تحقق بخش

تا حذدودی آن را بذرای تذدثیر بذر رشذد اخالقذی و  مشروع در حوزه تنلیم و تربیته داشتن یک جایگا

ی بذا و ورزش یبدنتیترباجتماعی توانا و مستند ساخته است. بر این اساس، اهداف اجتماعی و عاطفی 

ت یننی اهداف روابط انسانی و اهداف اجتماعی و مدنی ارتبذاط ن دیکذی دو هدف عمومی تنلیم و تربی

 (.1111 دارد )گوردون،

آمذوز از نظذر جانبذه دانذشبدنی، تربیت و پرورش متنادل و همهترین اهداف و غایات در تربیتاز مهم 

-تر فنالیتابناد جسمانی، حرکتی، کهنی، اجتماعی، اخالقی و عاطفی است که این امر در فرایند و بس

نذه تنهذا رشذد  نیبنابرا (.2489 نژاد و تبری یان،رمضانیاست ) ریپذامکانکتی، بازی و ورزش های حر

 بدنی است.اخالقی و اجتماعی فرد، بلکه رشد همه جانبه او مد نظر اهداف تربیت

 "شخصذیت"شود، باید بذه اصذطالح بدنی و رشد اخالقی در نظر گرفته میوقتی که رابطه بین تربیت 

-توجه خاص شود. از دیرباز مفهو  شخصیت به هنگا  بحث در زمینه رفتار اخالقی در ورزش یا تربیت

را بذه جذای هذم در نظذر  "اخذالق"و  "شخصیت"بدنی، مطرح بوده است. حتی برخی از نویسندگان 
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بذدنی در یل قرن هیجدهم هنگامی که تربیذتادر او (.1119 ،1؛ استول و رود2558 ،2سیگاند )گرفته

در کنار مفهو   یتوجهقابلمدارس ایالت متحده آمریکا و انگلستان منرفی شد، رشد شخصیت، جایگاه 

آورد. این تثبیت جایگاه در مورد رشد شخصیت سبب شذد کذه در آمذوزش  به دستآمادگی جسمانی 

-د. در سالبدنی، به اندازه آمادگی جسمانی و رشد حرکتی به رشد فردی اشخاص نی  توجه شوتربیت

 -های بند زمانی که اصطالحات آموزشی تغییر کردند، مفهو  رشد شخصیت بذا عنذوان رشذد عذاطفی

آموزشی سبب شد که بذه اهمیذت نقذش رشذد اجتمذاعی در  روندهشیپاجتماعی منرفی شد. جنبش 

ر مدارس تدکید بیشتری شود و بسیاری از منلمان اهمیت بیشتری به نقش رشد اجتماعی و نتایج آن د

قادر باشند  دارد که یبه شهروندان ازین یجامنه به طور کلچون  (.1112 ساالمودین،دادند )بدنی تربیت

بردنذد کذه ورزش و  یاز افراد پ یاریو کار کنند و بس یزندگ گریکدیدر کنار  یمنطق یسازگار کی در

 )گذوردون، را داراسذت حیذاتی ارینقش بسذ، امر نیبه ا یابیدست در یبه عنوان عامل مهم یبدنتیترب

1111.) 

دهد که همواره توسنه رفتار اخالقی و شهروندی افراد یکذی از تاریخ، ثبات و دوا  این باور را نشان می

نیازهای ضروری جوامت بوده است و در این زمینه، از دوران بسیار گذشته و دور، ورزش و فنالیت بدنی 

ها بوده است. یونان باستان، آتن واره مورد توجه دولتبه عنوان یک اب ار اجتماعی کردن شهروندان هم

ی بارز در این زمینه هستند. ایذن هاها نمونهقدیم، بریتانیای کبیر و به دنبال آن بسیاری دیگر از دولت

(. تا آنجا کذه 1111 ،4دالک و کراوی کرد )بندی نی  همچنان ادامه پیدا  باورها در طی سالیان متمادی

یکی از اعضاء اصلی انجمن  کندبیان می 9ادوارد هیچکاک( به نقل از 1111گوردون )در قرن نوزدهم، 

در ارتبذاط  یگرکذدید با یجسم و قلب و روح با"نویسد: بدنی در آمریکا، در این زمینه میتوسنه تربیت

اعتقاد اصلی ما بر ایذن . نباید کسی آنها را از هم جدا کنده است، آفرید نیچننیارا باشند. خداوند آنها 

                                                 
1 . sage 
2 . Stooll & Rudd 
3 . Dalleck and kravitz 
4 . Edward Hitchcock 
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 انی،از نظذر جسذم انو زنذ انمذرد ینترکاملپرورش ، بدنیدر تربیت کار ما درهدف  ینکه باالتر است

 ."است یو روان یروح

مناصذر در  یسذندگاننواند. همچنان کذه تذاکنون بسذیاری از این عقاید به طور مداو  ادامه پیدا کرده 

ارزشمند و بالقوه  یبه عنوان بستر یبدنیتقدرت تربیت و از موقن یبانی خودبه پشت یبدنیتتربزمینه 

 ؛ مارتینذک،1119 ،1همکذاران ؛ پراساک و2554 ،2استیهلدادند )ادامه ی و اخالق یرشد اجتماع یبرا

دهد که در خاصی را ارائه می هایبدنی فرصت(. از دیدگاه بسیاری از افراد، محتوا و بستر تربیت1112

 ؛ اسذتول و رود،2554 ؛ اسذتیهل،1114 هلیسذون،) سذتینهای درسی دیگذر موجذود محتوای برنامه

بدنی برای رشد اخالقی، بر این باور است که هیچ جذایگ ینی (. هلیسون در زمینه قابلیت تربیت1119

-هذای ورزشذی فرصذتاجتماعی وجود ندارد. ماهیت فنالیت -برای کسب تجربه واقنی مسائل اخالقی

ها در اختیار افراد مشارکت کننده قرار تنارضات و برای تمرین کردن حل و فصل آن هایی واقنی برای

؛ دهذد یذادگیری واقنذی اتفذاق بیافتذدکه اجازه می است هاتیموقندهد. به اعتقاد او، واقنی بودن می

 (.1114 هلیسون،است ) ترمهمدر فنالیت ورزشی بسیار بنابراین اهمیت تجربه واقنی 

آمذوزان بدنی، یک تجربه عاطفی برای بسیاری از دانذشهای تیمی و کالس تربیتورزشمشارکت در  

گذارنذد. در مذی ریتدثآموزان درگیری(، ناامیدی و سرخوشی، همگی بر رفتار دانشتضاد )است. رقابت، 

های ها و واکنشدهند تا بتوانند پاسخآموزان قرار میهایی در اختیار دانشحالی که این تجارب فرصت

 (.1111 هایشان را بررسی کنند )گوردون،رفتار

های اخالقی نظا  اجتماعی و نظا  تنلیم و تربیت رسمی کشور قابل تبدیل به برخی از اصول و ارزش 

هذای حرکتذی و آموزان با شرکت در فنالیتهای حرکتی و ورزشی است. دانشاهداف رفتاری در برنامه

های آموزشی، بدنی برخالف سایر برنامههای تربیتتمرین کنند. کالسها را توانند این ارزشورزشی می

 انند دوستی، احترا  متقابل، تحملهایی متناملی را برای نمایش و عرضه عملی ارزشبستر طبینی و پر

 (.2486 نژاد،رمضانیکند )شکست، فداکاری و غیره فراهم می

                                                 
1 . stiehl 
2 . prusak 
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-دانذش تذر ازیآموزان دختر ورزشکار، اجتمذاعکه دانش داد در پژوهش خود نشان (2482) دزادهیّس 

 تفذاوت یو گروهذ یورزشذکاران انفذراد اجتمذاعی بودند. بذه عذالوه، رشذد غیر ورزشکارآموزان دختر 

 هایهای گروهی برای آموزش مهارتفرصت نتواند با فراهم آوردبنابراین مدرسه می؛ نداشت منناداری

آموزان کمک کنذد. اجتماعی دانش رشد و هاصالحیت هنجارها، ها،به رشد ارزش اجتماعی و ارتباطی،

انذواع  های ورزشذی متناسذب،از جمله فنالیت هاتوانند با کمک طراحی و اجرای انواع فنالیتمی هاآن

 امیر تاش و همکاران،آورند )آموزان فراهم را برای دانشاجتماعی و اخالقی  های رشدمتنوعی از زمینه

2489.) 

-آموزان با شرکت در فنالیذتهای ورزشی منتقد است دانش( در زمینه نقش فنالیت1114) نکیمارت 

پروراننذد. پذیری، همکاری و روابط اجتماعی را در خذود مذیهای ورزشی، خصوصیاتی مانند مسئولیت

مربی ها، داور، تیمیهایی برای تنامل با افراد دیگر مثل همها برای آنان فرصتمشارکت در این فنالیت

شود تا آنان خود را با های گروهی و تیمی سبب میکند. حضور در ورزشو افراد تیم حریف فراهم می

ها و های خاص خود در تیم، برای کسب موفقیت و اهداف گروه هماهنگ کنند، در مقابل مخالفتنقش

وزی و شکست هر دو موانت حریف با چالش روبرو شوند و رفتار خود را کنترل کنند، یاد بگیرند که پیر

بخش مهمی از زندگی است. ورزش خود یک فنالیت اخالقی است و به عنوان بستری ارزشمند توانایی 

های شایسته اخالقی را یاد گرفته و در آموزان فراهم کند تا مهارتآن را دارد که فرصتی را برای دانش

 (.1114 ،مارتینکبرند )نند خانواده و زندگی به کار های دیگر ماموقنیت

مذوزان رابطذه آاجتمذاعی دانذش -در واقت، بین شرکت در ورزش مدارس با سالمتی جسمانی و روانی 

 (.2482 سیّدزاده و فرخی،دارد )ی وجود مننادار

بذدنی مذدارس، هذای تربیذتاز طرفی، بسیاری از محققان منتقدند فنالیت جسمانی موجود در برنامه 

-کند که در محتوای برنامذهآموزان فراهم میپذیری برای دانشهایی خاص در زمینه مسئولیتفرصت
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تواننذد های درسی دیگر موجود نیستند و شاید مدرسه برای بسیاری از آنها تنها جایی باشذد کذه مذی

 (.1121 ،2؛ هاگنبچ1121 های رفتار مسئوالنه را بیاموزند )هلیسون،مهارت

ورزش "موزش رفتار مسئوالنه چنین بیان شده اسذت: بدنی در آتربیت فردمنحصربهدر رابطه با نقش  

ای از افذراد و ها نیاز به مجموعذههایی را بر عهده بگیرند و این نقشتیمی نیاز به افرادی دارد که نقش

بدنی تقریباً همیشه نیاز دارند که به اشذتراک گذاشذته بازی تیمی آنها دارد. تجهی ات و فضا در تربیت

بازی و نظم آن هسذتند.  برهم زنندهافتد که بالقوه مخل و غلب مسائلی اتفاق میو در این مورد ا شوند

 "کنذدآمذوزان روبذرو مذیبرای ترویج رفتار مسذئوالنه در دانذش ییهابا فرصتاین شرایط، منلمان را 

 (.1111 )گوردون،

منلمذان،  موردتوجذهآموزان یکی از اهداف مهم تنلیم و تربیت و همذواره پذیری دانشرشد مسئولیت 

آموزان بوده اسذت. ایذن مسذئله نذه فقذط در سذازگاری ری ان، والدین و حتی خود دانشمربیان، برنامه

های اجتماعی نقش مهمی دارد، بلکه عامل مهمی است اجتماعی با افراد همسن و سال، خانواده و گروه

تواند همبستگی مثبتذی داشذته میهای تحصیلی و ورزشی فراگیران، ها و موفقیتکه با بیشتر فنالیت

 (.1119 توماس و همکاران،باشد )

ورزش نه فقط یک فنالیت بدنی است، بلکه فضایی برای تنامل اجتماعی افراد است. تحقیقذات نشذان  

بذدنی، کیفیذت رفتذار هذا و رفتارهذای اجتمذاعی در تربیذتری ی و آمذوزش ارزشداده است که برنامه

؛ 1119 توماس و همکاران،دهد )پذیری اجتماعی سوق میبه سوی مسئولیتآموزان را اجتماعی دانش

هذای ورزشذی و فراگیذری (. حضور در کالس ورزش، آموختن قوانین و مقررات رشته1118 مارتینک،

هایی است که شذخص ها، بیانگر موقنیتها در مسابقات و رقابتهای ورزشی و کاربرد عملی آنمهارت

کند، به این ترتیب مننی و مفهو  مسئولیت و تقسذیم کذار را ها برخورد میبا آندر آینده و در جامنه 

-های سایر افراد در تیم خود آگاه است و میها و مسئولیتآموزد. او به نقشبرای رسیدن به هدف می

کوشد همکاری را در طول بازی و مسابقه با دیگر اعضای تیم خود به نحو بسیار خوب انجا  دهد، او با 

                                                 
1 . Hagenbach 
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شود و روحیذه اسذتقالل و اعتمذاد بذه های خویش بیشتر آشنا میهای مختلف با تواناییاجرای فنالیت

 .(1114 مارتینک،کند )نفس خویش را تمرین می

اسذتاندارد ملذی  6بدنی در مدارس، باید بیان کرد که از پذیری در تربیتدر رابطه با اهمیت مسئولیت 

هذا بذه اهمیذت رفتذار مذورد آن 4بذدنی، در کذالس تربیذت 1191)آمریکا( در سال  2رفتارهای مثبت

های آموزان باید در کالسکند که دانشمسئوالنه اختصاص داده شده است. پنجمین استاندارد ککر می

بدنی رفتار مسئوالنه از جنبه فردی و اجتماعی داشته باشند. این وظیفه آنها، در قبال به یسذتی تربیت

ین امر باید در تمامی مراحل یادگیری و در تمامی جلسات آموزش آنها برقذرار خود و سایرین است و ا

هذای جسذمانی آموزان بذه فنالیذتباشد. ششمین استاندارد رفتاری، به اهمیت ارزش قائل شدن دانش

کنذد. تنظذیم ها و تنذامالت اجتمذاعی تاکیذد مذیبرای دستیابی به سالمتی، لذت، ابراز وجود در نقش

هذا کلیذد موفقیذت در زنذدگی اسذت. ایذن مسئولیت در کارها و مواجه شدن با چالش اهداف، پذیرش

هذای اجتمذاعی هذا مهذارتکند تا آنآموزان کمک میپذیری دانشچی ی ارزشمند است که مسئولیت

های مثبت اجتمذاعی بذرای یذک زنذدگی موفذق داشذته آوردند و بدین ترتیب واکنش به دستالز  را 

هذا در کذالس و آموزان باید بذه مفذاهیم کلذی فنالیذتکند که دانشدو  نی  بیان میباشند. استاندارد 

 مؤثرآموزان نیاز دارند که بیاموزند که چگونه به طور ها و هنجارهای یادگیری توجه کنند. دانشارزش

د های دیگذر زنذدگی خذود بکذار ببندنذها را در موقنیتها عمل کنند و آنیاد بگیرند و به این آموزش

 (. 1121هاگنبچ، )

پذیری و رشد اخالقی آموزان نه تنها به نظمپذیری دانشبنابراین اهمیت و ضرورت توجه به مسئولیت  

کند تا آنها از نظر برخورداری مهارت الز  برای یذک زنذدگی هم میاای فرها اشاره دارد، بلکه زمینهآن

بدنی به صورت های تربیتکند اگر برنامهبیان می( 2489) 1مسنر خادمی به نقل از بهتر ارزیابی شوند.

تواند بسذیاری از مراحذل اجتمذاعی شذدن نظیذر رعایذت قذوانین و صحیح و منقول به اجرا در آید می

 .د بیاموزدپذیری و غیره را به افراها و هنجارها، مسئولیتمقررات، احترا  به ارزش

                                                 
1 . NASPE (national standards in physical education) 
2 . Mecner 
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 پیشینه پژوهش 6-51

 ر داخل کشورهای انجام شده دپژوهش 1-29-2

پذذیری بذین خذواهران و مقایسذۀ مسذئولیت"( پژوهشی را تحت عنذوان: 2451علمدارلو و همکاران ) 

 :اندانجا  داده "کهنی و عادیتوانیآموزان با کمبرادران دانش

کهنی و تذوانیآموزان با کمپذیری بین خواهران و برادران دانشمقایسه مسئولیتاز این پژوهش هدف  

-ساله دانش 28-21نوجوان جامنه آماری پژوهش حاضر کلیه خواهران و برادران  عادی صورت گرفت.

-21نوجوان  211ای به حجم ها نمونهکهنی و عادی شهر شیراز بودند که از بین آنتوانیآموزان با کم

هذا خذواهر یذا بذرادر آننفر از  51کهنی داشتند و توانیها خواهر یا برادر با کمنفر از آن 81ساله ) 28

پذیری نوجوانان بذرای سذنجش عادی داشتند( به شیوه هدفمند انتخاب شدند. از پرسشنامه مسئولیت

پذیری استفاده شد. تج یه و تحلیل اطالعات با استفاده از آزمون تحلیذل واریذانس دوطرفذه مسئولیت

داری کهنی بذه طذور مننذیتذوانیبذا کم آموزانپذیری خواهران و برادران دانشنشان داد که مسئولیت

چنین نتذایج آزمذون تحلیذل آموزان عادی است. همپذیری خواهران و برادران دانشبیشتر از مسئولیت

کهنی در همذه خذرده تذوانیآمذوزان بذا کمواریانس چندگانه نشان داد که خذواهران و بذرادران دانذش

آموزان عادی بذه شناسی نسبت به خواهران و برادران دانشوظیفه ءپذیری به ج های مسئولیتمقیاس

 داری باالتر هستند.طور مننی

 پیشذرفت و یریپذتیمسذئول بذین رابطذه بررسذی"(: پژوهشی تحت عنذوان 2451خدیوی و الهی ) 

 :اندانجا  داده"مهاباد هفتم( شهرستان پایهمتوسطه ) اول مقطت آموزان دختردانش تحصیلی

وزان آمذو پیشذرفت تحصذیلی دانذش یریپذتیمسئولپژوهش شناسایی رابطه بین این هدف از انجا   

حاضذر  پذژوهشروش پذژوهش در بذود. شهرستان مهاباد  پایه هفتم(متوسطه )دختر مدارس پایه اول 

آموزان دختر مقطت متوسذطه و جامنه آماری آن شامل، کلیه دانش بودهتوصیفی با رویکرد همبستگی 

انذد. بذه تحصذیل مشذغول بوده 2451-54که در سال تحصیلی  بودپایه هفتم( مهاباد )اول شهرستان 



52 

 

بر اساس فرمول کوکران صورت گرفته است که در این فرمذول از  پژوهشآموزان در این انتخاب دانش

. اب ار گردآوری اطالعات شدنداب نفر انتخ 181ای به حجم نفر نمونه 2295ای با حجم تقریبی جامنه

به منظور تنیین پایایی آزمون، از روش آلفذای کرونبذاخ اسذتفاده  بوده است.پرسشنامه محقق ساخته 

گردیده است. همچنین برای روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده شده است. برای تج یه و تحلیل 

. در آمذار اسذتنباطی از شذدتنباطی اسذتفاده های آمار توصذیفی و اسذهای به دست آمده از روشداده

ها نشذان داد بذین آزمون ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نهایی آزمون فرضیه

هذای های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد در واقت همه فرضیهو کلیه مؤلفه یریپذتیمسئول

 .پژوهش مورد تدیید قرار گرفت

آمذوزان پذذیری دانذشمقایسذه سذطوح مسذئولیت"( در پژوهش خود با عنذوان 2452) ینفوتری نظ 

نشذان داد بذین  "پایه سو  راهنمایی شهر رشت از دیدگاه والذدین و منلمذان غیر ورزشکارورزشکار و 

تنهد درونذی( و ) یفردمسئولیت  پذیری،آموزان دختر و پسر شهر رشت از نظر سطوح مسئولیتدانش

داری وجذود دارد و بیرونی(، احترا ، تالش، توجّه و کمذک بذه دیگذران تفذاوت مننذیتنهد ) یاجتماع

 ان قرار دارند.غیر ورزشکارورزشکاران در سطوح باالتری نسبت به 

آمذوزان ای مشذکالت رفتذاری دانذشبررسذی مقایسذه"با عنوان  یپژوهش( با 2452همکاران )یگانه و 

به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه والدین و منلمان، ورزشکاران در مقایسذه  "غیر ورزشکارورزشکار و 

اجتماعی، سذوء رفتذار و پرخاشذگری کمتذری ناسازگاری اجتماعی، رفتارهای ضد غیر ورزشکاربا افراد 

 .دختران بوددارند. همچنین مشکالت رفتاری پسران بیشتر از 

آمذوزان پذذیری دانذشانگی ه پیشرفت بذا مسذئولیترابطه "عنوان خود با  پژوهش( در 2451) یباقر 

آمذوزان پذیری دانذشنشان داد که بین مسئولیت "85-51سال تحصیلی  در  یتبرهای شهر دبیرستان

 .ترندپذیری وجود دارد و دختران نسبت به پسران مسئولیتمنناداردختر و پسر تفاوت 

 زندگی، رضایت از ،یریپذتیمسئول حس بررسی هدف" عنوان بادر پژوهش خود ( 2451) یلیکائیم

 مقطذت دو در روزیمدارس شذبانه آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و عمومی سالمت همکاری، روحیه
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 کذه داد نشذان  "پذیرفتذه انجذا  مدارس روزانذه آموزاندانش با آنی مقایسه و متوسطه و راهنمایی

 و همکذاری روحیذه ،پذذیریولیتمتغیرهذای مسذئ در روزیمدارس شبانه آموزاندانش نمره میانگین

 متغیذر در است. امذا مننادار تفاوت این و بوده روزانه مدارس آموزاندانش بیشتر از تحصیلی پیشرفت

 آموزانوضنیت دانش زندگی محل و مدرسه دوستان، از رضایت و عمومی سالمت مشکالت جسمانی،

 .است بوده بهتر روزانه مدارس

غیذر آموزان ورزشذکار و های شخصیتی دانشمقایسه ویژگی"عنوان در پژوهشی با  (2485) ینوفرست 

هذای پذذیری، مهذارتهذای شخصذیتی از قبیذل مسذئولیتنشان داد ورزشکاران در ویژگذی "ورزشکار

همذدلی، مذدارا، حضذور  پذذیری،شکوفایی، پیشذرفت، اننطذافداری، استقالل، خود، خویشتنیاجتماع

نمذرات پسذران در تمذامی ایذن  بودنذد. همچنذین غیر ورزشذکارآمی ی باالتر از گروه اجتماعی و مرد 

، انحذراف غیذر ورزشذکارکند ورزشکاران در مقایسه با افراد ها باالتر از دختران بود. وی بیان میویژگی

 اجتماعی، ناسازگاری اجتماعی و رفتارهای پرخاشگرانه کمتری دارند.روانی

 اف ایش بر های اجتماعیمهارت آموزش تدثیر و شناسایی هدف ( با2481نژاد )اکبری توسط پژوهشی 

 آمذوزش داد، نشذان پذژوهش نتیجذه .است یدهرس انجا  به آموزاندانش یریپذتیمسئول و نفسع ت

 همچنذین. دارد مثبت تدثیر آموزاندانش یریپذتیمسئولو  نفسع ت اف ایش بر اجتماعی یهامهارت

 .دارند منناداری رابطه با هم یریپذتیمسئول و نفسع ت

 ویژگذی و یریپذتیمسذئول بذین رابطذه بررسذی"عنذوان  ( بذا2489پذورکران ) تقی توسط پژوهشی 

 دختر آموزاندانش داد، بین نشان پژوهش نتیجه .است پذیرفته انجا  "تحصیلی پیشرفت و شخصیتی

 و گراییبرون و گراییدرون هایجنبه و تحصیلی پیشرفت و یریپذتیمسئول هاینظر ویژگی از پسر و

 وجود دارد. مننادار تفاوت شخصیتی پرسشنامه احساسی و تفکری و حسی و شهودی

 های تفکذر،سبک سختی روانشناسی،مقایسه سر"موضوع ( با 2489وهمکاران )نریمانی  پژوهشنتایج  

نشذان داد نوجوانذان  "ورزشذکارغیر آموزان ورزشکار و لی دانشیاجتماعی و پیشرفت تحص هایمهارت
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-، سبکیشناختروانهای اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، سرسختی ورزشکار از لحا  خصوصیات مهارت

 ی در سطح باالتری قرار دارند.منناداربه طور  غیر ورزشکارهای تفکر در مقایسه با گروه 

های ورزشذی بذا عضو تیمآموزان عملکرد تحصیلی دانش"( در پژوهش خود در زمینه 2489نریمانی ) 

آموزان ورزشکار بذه دریافت که متوسط عملکرد کلی تحصیلی دانش "آموزان دوره متوسطهسایر دانش

مثبتذی بذر  ریتذدثهای ورزشذی مذنظم آموزان باالتر است. در واقت، فنالیتداری از سایر دانشطور مننا

های ورزشی به طذور مثبذت بذا رشذد آموزان ورزشکار دارد. شرکت در فنالیتپیشرفت تحصیلی دانش

-های رهبری، به یستی فذردی و اجتمذاعی دانذشفردی، ارتباط با همساالن و تواناییهای بینمهارت

 .تحصیلی مرتبط است سسات ورزشی وآموزان با مؤآموزان و تنهد و الت ا  دانش

 و نفذسپذیری، عذ تقانونپذیری، رهبری، کند سازگاری اجتماعی، مسئولیت( بیان می2489آقاپور ) 

 دزادهیسذاست. همچنین، فرخذی و  غیر ورزشکارهای اجتماعی نوجوانان ورزشکار باالتر از افراد مهارت

آمذوزان بررسی ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتمذاعی در دانذش" ی با عنوانپژوهش( طی 2482)

به این نتیجذه رسذیدند کذه بذین  "شهر تهران 6سو  راهنمایی منطقه  غیر ورزشکاردختر ورزشکار و 

ن برتری رشد مبیّ پژوهشی وجود دارد، این منناداران تفاوت غیر ورزشکاراجتماعی ورزشکاران و رشد

پردازنذد یمذ یبذدن یتکه به فنال یکسان. در واقت، ان استغیر ورزشکاراجتماعی ورزشکاران نسبت به 

نریمذانی برخوردارنذد )تر یشذب یاجتمذاع یرشهستند و از پذ یاجتماع یتخصلت جذب در فنال یدارا

ان اسذت کذه غیذر ورزشذکاربا  یسهبرتر ورزشکاران در مقا یرشد اجتماع (. همچنین2489 وهمکاران،

 یکمتذر یسذازگار یذابذوده  یفضن یکه از لحا  رشد حرکت یموضوع است که افراد ینا دهندهنشان

 یاجتماع رشدورزش در  یددارند، لذا از فوا یورزش یهایتبه شرکت در فنال یکمتر یلتما دارند نسبتاً

 .(2482)سید زاده و فرخی، بهره خواهند ماندیب



55 

 

در زمینه رشد اخالقی نی  بسیاری از تحقیقات مشخص کردند تمرین ورزشی سبب بهبود خلق و خو  

؛ احمذدی 2551 ،2شذود )پالنتذه و رودیذنباوری و احترا  به نفذس مذیو سالمت روان و اف ایش خود

 .(2415 ؛ اسدی واحمدی،2489 وهمکاران،

پذذیری و عملکذرد تحصذیلی در بررسذی رابطذه پرخاشذگری بذا مسذئولیت"( نیذ  بذه 2481شیری ) 

ی بذین مننذادارتفذاوت  ،پژوهشاین پرداخت. بر اساس نتایج  "دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اهواز

پذیری زنان و مردان با استفاده سئولیتپذیری دختران وپسران مشاهده نشد. مطالنه می ان ممسئولیت

هذای نفر از دانشجویان دختر و پسر رشذته 181( روی R-CPI) 1پذیری کالیفرنیااز مقیاس مسئولیت

داری وجود نذدارد. پذیری در دختران و پسران تفاوت مننیفنی نشان داده شد که بین نمره مسئولیت

های مربوط به انجا  وظایف منذ ل و مردان در مسئولیتدر مطالنه ای دیگر نشان داده شد که زنان و 

هایی که در ارتباط خویشاوندان و ن دیکان است نمره باالتری از مردان گرفتنذد و مذردان در مسئولیت

 تر مانند رئیس یک مدرسه، شهرداری یک ایالت نمره بهتری گرفتند.های ب رگانجا  مسئولیت

 

 رج کشورهای انجام شده در خاپژوهش 1-29-1

 در کذه دهذدمی نتیجه نشان که است پذیرفته ( انجا 1111) 4چن گومینگ و النگ توسط پژوهشی 

 اصلی هایدینامیک پذیریو مسئولیت دیگران با ارتباط قبیل از موضوعاتی پسر آموزاندانش با مقایسه

 .باشدمی دختر آموزاندانش برای هویت تنریف در

 پیشذرفت درسذی و تکذالیف" عنذوان ( تحذت1119) 9اتاستاز و مرمانیز جی، باری توسط پژوهشی 

 انجذا " پذذیریو مسؤولیت تنظیمی خود نقش بر درسی تکالیف اثر بررسی پژوهش هدف با آموزشی

                                                 
1 . Plante & Rodin 
2 . California Personality Inventory-Responsibility 
3 . Long & Chen 
4 . Bari j. Zimerman and Etaztar 
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 و یادگیری برای دختران بخشی اثر و خود شب تکلیف بین که دهدمی نشان نتیجه که است پذیرفته

 .دارد وجود مننادار رابطه یریپذتیمسئول

 عذد  کذه دهذدنشذان مذی نتیجذه که است پذیرفته ( انجا 1112) 2واسکوارت  لوین توسط پژوهشی 

 و شذودیمذ تیهو رشد در موجب وقفه یا یننی اندازد؛می خطر به را هویت سالمت ،یریپذتیمسئول

 آمذادگی نتیجذه در .بذود خواهذد سذطحی از زندگی او شناخت یا و رسدمی فکری بلوغ به دیرتر فرد

 هویت یک تشکیل موجب یریپذتیمسئول اما شود،نمی او ایجاد در ب رگسالی پیچیده تکالیف با مقابله

 فکذری بلذوغ به زودتر کرده؛ ایجاد خود در را مشکالت با مقابله آمادگی فرد که طوری شود؛می سالم

 (2451 والهی،)به نقل از خدیوی . شد خواهد ترعمیق مسائل از او و شناخت رسدمی

 به تنلق احساس که الزمه دهدیم نشان نتیجه که است پذیرفته ( انجا 1112مازلو ) توسط پژوهشی  

 و تیاحساس امن نیاز دو آمدن به وجود ،نفسع ت آمدن وجود به الزمه و امنیت احساس آمدن وجود

 از اسذت؛ نفسعذ ت و تنلذق احسذاس امنیت، تدمین احساس یریپذتیمسئول الزمه و تنلق احساس

 .است خانواده از ترکنندهنییتنبسیار  مدرسه نقش دیگر سوی

نفذر غیذر  51نفذر ورزشذکار و  51) یرسذتانیدبآموز دانش 281( در پژوهشی در مورد 2589) 1سیلوا 

 ،یشذنور اجتمذاع ی،همکار یاتخصوص یکه نوجوانان ورزشکار در تمام ورزشکار( به این نتیجه رسید

آمی ی، حضور اجتماعی، همدلی، مدارا، پذیری، مرد داری، اننطافپذیری، خویشتنیتو مسئول یرهبر

غیذر نسذبت بذه  یدر مرتبه باالتر گریاحساس سالمتی، پیشرفت، استقالل، احساس سالمتی و سلطه

 .ان قرار دارندورزشکار

                                                 
1 . Lovin and Eskovartez 
2 . Silva 
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 یتیشخصذ یهذایژگیو یو، دو گروه ورزشکار انجا  داد یرو یپژوهش ی ن( 1111) 2همچنین استفان

هسذتند، اعتمذاد بذه  ریپذتیمسذئولو  یتر اجتماعیشورزشکاران بکه کرد  یانب گونهنیاورزشکاران را 

 .دارند یباالتر یتیو ساختار شخص یاجتماع یبهتر، سازگار یریتنفس و مد

میذانگین ( نشان داد که مسابقات ورزشذی مذدارس در کذاهش 2518) 1نتایج تحقیقات لندرز و لندرز

ب هکاری نوجوانان تدثیرات مفیدی دارد. همچنذین ایذن نتذایج مشذخص کذرد کذه بذاالترین میذانگین 

کنند و برعکس، های ورزشی داخل مدرسه شرکت نمیآموزانی بود که در برنامهب هکاری در بین دانش

 4دامونذو آمذوزان ورزشذکار و رهبذران خذدمات ورزشذی بذود.ترین میانگین ب هکاری در بین دانذشکم

 مذؤثرکنترلذی های گروهی و ورزشی را در بیان عواطف، خالقیذت، کنجکذاوی و خذود( فنالیت2584)

هذای تفریحذی و ( نشان داد شرکت در فنالیذت2589) 9دانست. همچنین نتایج تحقیقات ریچاردسون

 ران،بذه نقذل از آقاپوروهمکذاشذود )ها میگیریورزشی موجب حفظ ثبات عاطفی و تنادل در تصمیم

2489). 

 گیریبندی و نتیجهجمع 6-57

اجتماعی است. منموالً می ان -بدنی، اهداف عاطفیترین اهداف تربیتکه بیان شد از مهم طورهمان

شود که یکی گیری میهای مختلف رشد اجتماعی، عاطفی و اخالقی اندازهتحقق این هدف با شاخص

با توجه به مطالنات انجا   پذیری است.پذیری، مسئولیترشد اجتماعی و جامنه یهامؤلفهترین از مهم

پذیری، نتایج نشان داده که از مطالنات مختلف نتایج متفاوتی بدست آمده که شده درباره مسئولیت

                                                 
1 . Stephens 
2 . Landers & Landers 
3 . Damonnow 
4 . Richardson 
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برخی از مطالنات نشان دادند که ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران از نظر سطوح مسئوایت 

( و نوفرستی 2452( ، نظری نفوتی )1114ورزشکاران بودند هلیسون و همکاران ) ر پذیری باالتر از غی

. همچنین برخی از مطالنات هاکی از تفاوت می ان مسئولیت پذیری در بین دختران و پسران ( 2485)

پذیری ( به این نتیجه رسیدند که دختران از نظر مسئولیت2588( و فیشر )2451بودند، باقری ) 

( به این نتیجه رسیدند که هیچ تفاوتی 2489( و فرهادی )2481لو )سران هستند، اما کردباالتر از پ

انجا  . لذا با توجه به این نتایج پذیری وجود نداردآموز از نظر مسئولیتبین دختران و پسران دانش

تر آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار جهت شناخت بهپذیری دانشبه عنوان مقایسه مسئولیتپژوهشی 

-هایی جهت اف ایش می ان مسئولیتپذیری این قشر از افراد جامنه و ارائه راهکارمی ان مسئولیت

 پذیری آنان  ضروری می نماید.
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 فصل سوم
 

 

 شناسی پژوهشروش
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 مقدمه 9-5

، پژوهشپژوهش پرداخته شده است. موضوعات این فصل شامل نوع  در این فصل به مراحل اجرای 

-و در نهایت روش تاطالعا آوریو جمت پژوهشاجرای روش ، پژوهش، اب ار ینمونه آمارآماری، جامنه

 ها است.های آماری تج یه و تحلیل داده

 نوع پژوهش 9-6

)تنهد  پذیریمسئولیتمی ان پرسشنامه، ای است که با استفاده اب ار و از نوع مقایسه علّی پژوهشاین  

 سنجد.( را میغیر ورزشکارورزشکار و دوّ  )آموزان مقطت متوسطه دانش درونی و تنهد بیرونی( 

 پژوهش یجامعه آمار 9-9

آموزان دختر و پسر مقطت متوسطه دوّ  مدارس دولتی شهر دانش هیکل پژوهش،این  یجامنه آمار

پذیری آنان بر اساس دیدگاه خودشان بررسی شد. که مسئولیت است 59-59 یلیتحصساری در سال 

آموزان مقطت شهر ساری، تنداد دانش 1و  2طبق اطالعات واحد آمار اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 ( است.2-4به شرح جدول ) 59-59متوسطه دوّ  در سال تحصیلی 

 ی )مدارس(جامنه آماری پژوهش به تفکیک جنسیت و ناحیه آموزش :2-4جدول 

 آموزاندانش

 ناحیه

 آموزان درمجموع دانش دختر پسر

 دو جنسیت

 جمع کل

 22111 6895 4986 4164 ناحیه یک

 9418 1418 1111 ناحیه دو 

  9859 9444 آموزان دو ناحیهمجموع دانش

 

 22111 جمت کل 
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 نمونه آماری پژوهش 9-6

، در یک جامنه 2گرفته است. طبق جدول مورگانای و تصادفی انجا  گیری به روش خوشهنمونه 

 919ها، تنداد نفر باشد. با توجه به احتمال افت آزمودنی 489نفری، تنداد نمونه باید  22111آماری 

 که محقق رسید دست به پرسشنامه 914 تنداد این ازآموزان توزیت گردید که پرسشنامه در بین دانش

ا توجه به این ب .وده و مورد تج یه و تحلیل آماری قرار گرفته استب استفاده قابل پرسشنامه 481 تنداد

و  611در جامنه آماری مورد نظر، به ترتیب برابر با  آموزان ورزشکار و غیرورزشکارکه تنداد دانش

 ورزشکارنفر  211و  غیرورزشکارنفر  199آموز، نفر دانش 919نفر بودند، بنابراین از این  21611

 9تنداد  رستانیدب 26تفکیک شد، بنابراین از  1و  2محاسبه شدند. در ابتدا شهر ساری به دو ناحیه 

دبیرستان عادی )از هر ناحیه یک  9( که شامل رستانیدب 1دبیرستان از دو ناحیه )برای هر ناحیه 

دانش آموزان  ابانتخ برای وانتخاب شدند دبیرستان دخترانه و یک دبیرستان پسرانه( به طور تصادفی 

که یک هنرستان دخترانه و  ، به دو هنرستان ورزش شهر ساریایای مرحلهخوشهبه روش  ورزشکار

آموزان ورزشکار از بین یک هنرستان ورزش پسرانه بوده است، مراجنه شد. همچنین تندادی از دانش

گرفته  بندی صورتاین انتخاب با توجه به تقسیم ؛ کههای عادی انتخاب شدندآموزان دبیرستاندانش

 919پس از انتخاب مدارس تنداد  اعمال گردیده است. ورزشکار ریغبرای تنداد افراد ورزشکار و 

پرسشنامه )برای  481آموزان تکمیل شدند که تنها پرسشنامه به صورت تصادفی ساده توسط دانش

 های آماری مورد استفاده قرار گرفت.مه( برای بررسیپرسشنا 292 ورزشکارو برای  146 غیرورزشکار

دختر و پسر به  ورزشکاران ریغنفر و تنداد  11و  15تنداد ورزشکاران دختر و پسر به ترتیب برابر با 

 اند.نفر بوده 216و  299ترتیب برابر با 

 

 

 

 

                                                 
1 . Krijcie & Morgan 
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 هااطالعات مربوط به نحوه برآورد نمونه و تنداد پرسشنامه :1-4جدول 

 استفادهقابل برگشتی شدهتوزیع برآورد نمونه کل تعداد 

 292 291 211 299 611 ورزشکار

 146 194 199 141 21611 ورزشکارغیر 

 

 ابزار پژوهش 9-1

-مسئولیت دپرسشنامه استاندار آموزان ازپذیری دانشبرای بررسی می ان مسئولیت پژوهشدر این  

فردی( و ) یدرونتنهد استفاده شده است. این پرسشنامه بر اساس دو سطح  (2454) پذیری کردلو

سنجند. همچنین در ابتدای این آموزان را میپذیری دانش، می ان مسئولیتاجتماعی() یرونیبتنهد 

اطالعات جمنیت شناختی که شامل: جنسیت، رشته ورزشی، مدت فنالیت و سطح شرکت پرسشنامه، 

 فته شده است.در مسابقات در نظر گر

 آموزانپذیری دانشپرسشنامه می ان مسئولیت 4-9-2

. این ( استفاده شد2454کردلو )آموزان از پرسشنامه پذیری دانشبرای بررسی می ان مسئولیت 

)کامالً  9)کامالً مخالفم( تا  2ستاری از ارزشی لیکرت در پیو 9با مقیاس  سؤال 11پرسشنامه، از 

، 29، 24، 21، 5، 8، 1، 6، 9، 4 سؤاالت) و دو بند اصلی تنهد درونی کهموافقم( تشکیل شده است 

-( را در بر می11و  12، 25، 21، 26، 29، 22، 21، 9، 1، 2سؤاالت )که ( و تنهد بیرونی 11 و 28

 .ردیگ

 پایایی و روایی اب ار پژوهش 4-9-1

و اساتید  نظرانصاحباز  نفر 29 ابتدا در اختیار پرسشنامهبرای تنیین روایی صوری و محتوایی  

قرار گرفت  وپرورشآموزشکارشناسان و منلمان خبره در تن از  9روانشناسی و در اختیار  مدیریت و

با  سؤاالت، ارتباط محتوای پرسشنامه، سؤاالتتا نظرات تخصصی خود را در مورد چگونگی نگارش 
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ها و با اهداف پژوهش اعال  نمایند. پس از بررسی و لحا  کردن نظراالت ؤنگی سهها و هماگ ینه

یننی دانش آموزان  موردنظرها، پرسشنامه نهایی تنظیم و تدیید شد و در اختیار نمونه آماری پیشنهاد

از پرسشنامه با استفاده  سازه هت تدیید روایی دختر و پسر مقطت متوسطه دوّ  قرار گرفت. سپس ج

تدییدی انجا  گردید که با توجه به نتایج حاصل از  عاملیتحلیل  اتی( عمل8/8نسخه )رل اف ار لی نر 

از پرسشنامه  سؤال( و یک 9و  4 سؤالاز پرسشنامه تنهد بیرونی ) سؤالاف ار تنداد دو خروجی نر 

( در تج یه و تحلیل نهایی حذف t<1.96عاملی )( به دلیل پایین بودن بار2 سؤالتنهد درونی )

 اند.گردیده

( و 4-4) جدولهای برازش آن در و شاخص سؤالخروجی مربوط به تنهد بیرونی در حالت حذف دو 

 ( ارائه شده است.2-4) شکل

 پرسشنامه تنهد بیرونی برازش یهاشاخص :4-4جدول 
 2X CFI NNFI NFI GFI AGFI RMSEA برازش یهاشاخص

 >2/1 51/1< 51/1< 51/1< 51/1< 51/1< 9< مقدار قابل قبول

 114/1 54/1 56/1 51/1 54/1 59/1 19/4 مقادیر برازش

 

 منناداری سطح یا t ارزش حالت در پرسشنامه تنهد بیرونی تدییدی مدل :2-4 شکل
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به دلیل پایین بودن بار عاملی در  9و  4با توجه به خروجی مربوط به تنهد بیرونی سواالت شماره 

 اند.تج یه و تحلیل نهایی حذف گردیده

( و 9-4)جدول های برازش آن در و شاخص سؤالخروجی مربوط به تنهد درونی در حالت حذف دو 

 ( ارائه شده است.1-4) شکل

 

 پرسشنامه تنهد درونی برازش هایشاخص :9-4جدول 
 df2X CFI NNFI NFI GFI AGFI RMSEA/ برازش یهاشاخص

 >2/1 51/1< 51/1< 51/1< 51/1< 51/1< 9< مقدار قابل قبول

 199/1 59/1 56/1 51/1 52/1 51/1 21/1 مقادیر برازش

 

 

 منناداری سطح یا تی ارزش حالت در درونیپرسشنامه تنهد  تدییدی مدل :1-4 شکل

به دلیل پایین بودن بار عاملی در تج یه و  2با توجه به خروجی مربوط به تنهد درونی سوال شماره 

 تحلیل نهایی حذف گردید.
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-پرسشنامه به دانش 41ها، در یک مطالنه راهنما تنداد ثبات درونی( پرسشنامه) ییایپابرای تنیین 

پذیری از دیدگاه نظر، تحویل داده شد که در نهایت می ان پایایی پرسشنامه مسئولیتآموزان مورد

یک پایایی هر  شد. ضمناً  دیتائ( با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ α=19/1آموزان )دانش

 (.1-4شد )جدول پذیری نی  جداگانه محاسبه از سطوح مسئولیت

 های پژوهشمی ان پایایی پرسشنامه :9-4جدول 

 مقدار آلفا پذیریسطوح مسئولیت

 11/1 تنهد درونی

 12/1 تنهد بیرونی

 19/1 کلی

 

 هاآوری دادهروش توزیع پرسشنامه و جمع 9-7

الز  با اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، جهت کسب مجوز برای توزیت  یاز هماهنگپس  

ها در مدارس به اداره آموزش و پرورش نواحی یک و دو مراجنه شد و پس از دریافت مجوز، پرسشنامه

ر گرفت. پس از اسامی و اطالعات مربوط به تما  مدارس تحت پوشش آن نواحی در اختیار محقق قرا

آموزش و پرورش هر ناحیه به  نامهیمنرفبه تنداد کافی، با در دست داشتن ها شنامهتکثیر پرس

 مدارسی مراجنه شد که از هر ناحیه انتخاب شده بودند.

پذیری به آنها داده شد و از آنها های مسئولیتآموزان، پرسشنامهبند از انجا  توضیحات الز  به دانش

مطرح شده در پرسشنامه پاسخ بدهند.  سؤاالتبه  وه نموده خواسته شد پرسشنامه را به دقت مطالن

تا  2459آوری آنها در حدود دو ماه و در بازه زمانی اواسط اسفند ها و جمتتوزیت پرسشنامه

 به طول انجامید. 2459اردیبهشت 

 های تحلیل آماریروش 9-1

های ویژگی میانگین، انحراف استاندارد( برای ارزیابی های آمار توصیفی )فراوانی، درصد،از روش 

 11نسخه  SPSS اف ارنر شناختی و همچنین تنیین می ان اهمیت متغیرها استفاده شد. از جمنیت
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پژوهش و از آلفای کرونباخ برای تنیین پایایی  هایتج یه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه منظوربه

 از کارشناسان و تانظر از پرسشنامه صوری و محتوایی ت تنیین رواییها استفاده شد. جهپرسشنامه

استفاده شده است. برای تنیین چگونگی توزیت ییدی جهت تحلیل عاملی تد 8/8لی رل نسخه  اف ارنر 

های پژوهش با توجه اسمیرنوف یک گروهی و در تحلیل فرضیه-از آزمون کالموگروف های پژوهشداده

های آماری یومن ویتنی در سطح از روش در سطوح تنهد بیرونی و درونی هابودن داده نرمال ریغبه 

پذیری کلی از ها در مسئولیتولی با توجه به نرمال بودن داده استفاده شده است. ≥p 19/1منناداری 

 مستقل استفاده شده است. tآزمون 
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 مقدمه 6-5

آمذوزان جهذت مقایسذه میذ ان ها از دیدگاه دانذشاز پرسشنامه شدهیآورجمتدر این فصل اطالعات  

دختر و پسر در دو بخش توصذیفی و اسذتنباطی  غیر ورزشکارآموزان ورزشکار وپذیری دانشمسئولیت

 بررسی شده است.

های پژوهش به صورت انحراف منیار و فراوانی درصدی یافتهدر بخش اول مشخصات فردی، میانگین، 

های پذژوهش بذا اسذتفاده از گ ارش شده است. در بخش دوّ  نی  فرضیه شکلجدول توزیت فراوانی و 

 های آماری مورد تج یه و تحلیل قرار گرفته است.آزمون

 هامودنیهای فردی آزتوصیف ویژگی 6-6

( 2-9جذدول ) آموزان مورد بررسی قرار گرفته شذده اسذت.دموگرافیک دانشهای در این بخش ویژگی 

 دهد.آموزان را نشان میهای توصیفی جنسیت دانششاخص

 آموزانهای توصیفی جنسیت دانششاخص :2-9جدول 

 درصد فراوانی جنسیت

 9/91 114 دختر

 9/91 289 پسر

 211 481 مجموع

 

آمذوزان پسذر آموزان دختر از تنداد دانذششود تنداد دانشمی( مالحظه 2-9همانطور که در جدول ) 

صذدق  غیذر ورزشذکاردر دانش آموزان آموزان ورزشکار و هم باشد که این مورد هم در دانشبیشتر می

 کند.می
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 دهد.آموزان به تفکیک جنسیت را نشان می(توصیف وضنیت فنالیت ورزشی دانش2-9شکل )

 

 

 

 

 وضنیت فنالیت ورزشی دانش آموزان دختر و پسر: توصیف 2-9 شکل

  

دانش آموزان  درصد 62دختر و پسر ورزشکار بودند و  آموزاندانش درصد 45( 2-9) شکلبا توجه به  

 غیر ورزشکار بودند.

آمذوزان را در سذه گذروه دهد که دانذشآموزان را نشان میوضنیت فنالیت ورزشی دانش (1-9جدول)

 های اجتماعی تقسیم کرده است.های انفرادی و ورزشکاران رشتهران رشتهبدون فنالیت، ورزشکا

 آموزانتوصیف وضنیت فنالیت ورزشی دانش :1-9جدول 

 درصد فراوانی نوع فعالیت

 1/49 248 بدون فعالیت

 9/91 289 های انفرادیورزش

 8/26 69 های اجتماعیورزش

 211 481 مجموع

20/4%

32%18/6%

دخترورزشکار29%

ورزشکاردختر غیر

پسر ورزشکار

ورزشکارپسر غیر



70 

 

 1/49های حاصل از پژوهش نشذان دادنذد کذه گردد، یافتهمشاهده می( 1-9جدول )که در  طورهمان 

کننذد و سابقه فنالیت ورزشی ندارند و یا بذه طذور مرتذب ورزش نمذی گونهچیهآموزان از دانش درصد

 باشند. آموزان دارای سابقه فنالیت ورزشی میدانش درصد 4/69

 دهد.آموزان را در پنج گروه نشان میشهای ورزشی دانوضنیت سابقه شرکت در فنالیت (1-9)شکل  

 

 : توصیف وضنیت سابقه ورزشی دانش آموزان1-9 شکل

اند و سابقه ورزشی داشته سال کیآموزان باالتر از از دانش نفر 268تنداد دهد می ( نشان1-9) شکل

سابقه فنالیت  سال کیسابقه ورزشی نداشته یا کمتر از  گونهچیهاز دانش آموزان نفر 125تنداد 

 اند.داشته

 پژوهشهای مربوط به متغیرهای توصیف یافته 6-9

های پژوهش را در سه سطح تنهد درونی، تنهد بیرونی و (آمار توصیفی متغیر4-9جدول)

 دهد.پذیری کلی نشان میمسئولیت

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

سال5باالتر از سال5تا3سال3تا1سال1زیربدون سابقه



71 

 

 پژوهش رهایآمار توصیفی متغی :4-9جدول 

 حداکثر حداقل M±SD تعداد نمونه متغیر

 61/1 11/2 65/2 ± 416/1 481 درونی تنهد

 11/9 22/2 41/1 ± 912/1 481 بیرونی تنهد

 14/4 22/2 55/2 ± 411/1 481 پذیری )کلی(مسئولیت

 

باالترین میانگین بوده و دارای  بیرونیتنهد  مؤلفه، گرددیم( مالحظه 4-9که در جدول ) طورهمان

 کمترین میانگین را دارا بوده است. درونی تنهدهمچنین 

 پژوهش یهاهیفرض آزمون 6-6

در سذطح  پذژوهشهذای اند. تمذا  فرضذیهزمون قرار گرفتهآمورد  پژوهشهای ر این قسمت فرضیهد 

 اند که نتایج حاصله درجداول مربوطه ارائه شده است.مورد بررسی قرار گرفته P≤0/05ی مننادار

 داده هابررسی چگونگی توزیت  9-9-2

 

 تنهذدپذذیری )مسذئولیتپرسشنامه هر دو بند داری ناگردد، سطح من( مشاهده می 9 - 9در جدول )

باشد و ها غیر نرمال میلذا توزیت داده (،α=19/1کمتر از )باشد کمتر از سطح آلفا میدرونی و بیرونی( 

، امّا با توجه گردداستفاده می (ویتنی-یو منهای ناپارامتریک )های آماری از آزمونبرای بررسی فرضیه

لذا بذرای (α=19/1از  بیشتر)باشدپذیری کلی باالتر از سطح آلفا میبه اینکه سطح منناداری مسئولیت

 .گردداستفاده می مستقل tهای آماری از آزمون بررسی فرضیه

 K-Sها توسط آزمون و ابناد آن : نتایج آزمون فرض نرمال بودن پرسشنامه9-9جدول

 معناداری Zآماره  M±SD نمونهتعداد  ابعاد پرسشنامه

 پذیریمسئولیت

 118/1 694/2 65/2 ± 416/1 481 درونیتنهد 

 112/1 414/1 41/1 ± 912/1 481 بیرونیتنهد  

 951/1 112/1 55/2 ± 411/1 481 کل
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 اولفرضیه  9-9-1

مذدارس  ورزشذکار ورزشذکار و غیذرآمذوزان پذذیری دانذش: بین می ان مسئولیت(1H) تحقیقفرض 

 ی وجود دارد.مننادارمتوسطه دو  شهر ساری تفاوت 

مدارس متوسذطه  ورزشکار آموزان ورزشکار و غیرپذیری دانش: بین می ان مسئولیت(oHصفر )فرض 

 دارد.نی وجود منناداردو  شهر ساری تفاوت 

 tز آزمون اها با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف و نرمال بودن داده اول برای بررسی فرضیه

 ( ارائه شده است.9-9) جدولاستفاده شده است. نتایج مربوط به این آزمون در  مستقل

  ورزشکار غیرآموزان ورزشکار و پذیری دانشجهت بررسی مسئولیت مستقل t: آزمون 9-9 جدول 

 P ≤ 0/05      

 P ≤ 0/05و در سذطح  مسذتقل tآمذده از آزمذون  دسذت بذه Z دهد(، نشان می9-9اطالعات جدول )

آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس مقطذت پذیری دانشبنابراین بین می ان مسئولیت. مننادار است

به  آموزان ورزشکارپذیری دانشنمره مسئولیت دارد ومتوسطه دوّ  شهر ساری تفاوت منناداری وجود 

بنابراین فرضیه صفر تدیید و فرضیه تحقیذق  باشد.می ورزشکار غیرآموزان طور منناداری باالتر از دانش

 شود.رد می

 فرضیه دو  9-9-4

آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دو  شهر پذیری دانشبین می ان مسئولیت :(1H) تحقیقفرض 

 داری وجود دارد.ساری تفاوت مننی

 آزمون لون معناداری سطح tآماره  M±SD گروه

پذیری مسئولیت

 آموزاندانش

 ورزشکار

(292n= ) 
421/1 ± 16/1 

195/4 111/1 

 معناداری  Fآماره 

 غیر ورزشکار 542/1 1 /111
(146n= ) 

414/1 ± 59/2 
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دو  شذهر  آموزان دختر و پسر مذدارس متوسذطهپذیری دانشمی ان مسئولیت بین :(oHصفر )فرض 

 دارد.نداری وجود ساری تفاوت مننی

ها از آزمون با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف و نرمال بودن دادهبرای بررسی فرضیه دو  

t  شده است. ارائه( 6-9به این آزمون در جدول ) استفاده شده است. نتایج مربوطمستقل 

  دختر و پسر آموزانپذیری دانشجهت بررسی مسئولیتمستقل  t: آزمون 6-9جدول 

 P ≤ 0/05      

 p ≤ 0/05و در سذطح مسذتقل  tآمذده از آزمذون  دست به Z دهد(، نشان می6 - 9اطالعات جدول )

آموزان دختر و پسر مذدارس مقطذت متوسذطه پذیری دانشبنابراین بین می ان مسئولیت. مننادار است

پذیری پسران به طور منناداری بذاالتر از نمره مسئولیت و دوّ  شهر ساری تفاوت منناداری وجود دارد

 شود.صفر تدیید و فرضیه تحقیق رد می بنابراین فرضیه باشد.می دختران

 فرضیه سو  9-9-9

آمذوزان دختذر ورزشذکار و غیذر ورزشذکار مذدارس پذذیری دانذشمسئولیت بین :(1H) تحقیقفرض 

 داری وجود دارد.متوسطه دو  شهر ساری تفاوت مننی

مدارس متوسذطه  غیر ورزشکارآموزان دختر ورزشکار و پذیری دانشمسئولیت بین :(oHصفر )فرض 

 دارد.نداری وجود دو  شهر ساری تفاوت مننی

ها از آزمون با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف و نرمال بودن دادهبرای بررسی فرضیه سو  

t  شده است. ارائه( 7-9به این آزمون در جدول ) استفاده شده است. نتایج مربوطمستقل 

 

 آزمون لون سطح معناداری Tآماره  M±SD گروه

پذیری مسئولیت

 آموزاندانش

 پسر

(289n= ) 
421/1 ± 14/1 

589/2 19/1 

 معناداری  Fآماره 

 دختر 564/1 1 /111
(114n= ) 

419/1 ± 56/2 
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 دختر آموزانپذیری دانشبررسی مسئولیتجهت مستقل  t: آزمون 1-9جدول 

 P ≤ 0/05      

 p ≤ 0/05و در سذطح مسذتقل  tآمذده از آزمذون  دسذت بذه Z دهد(، نشان می1-9جدول )اطالعات 

و غیر ورزشکار مذدارس  ورزشکار دخترآموزان پذیری دانشبنابراین بین می ان مسئولیت. مننادار است

 دخترآموزان پذیری دانشنمره مسئولیت مقطت متوسطه دوّ  شهر ساری تفاوت منناداری وجود داردو

بنابراین فرضیه صفر تدیید  .باشدمی غیر ورزشکاردخترآموزان به طور منناداری باالتر از دانش ورزشکار

 شود.و فرضیه تحقیق رد می

 چهار فرضیه  9-9-9

ورزشکار مدارس متوسطه  آموزان پسر ورزشکار و غیرپذیری دانشمسئولیت بین :(1H) تحقیقفرض 

 وجود دارد.داری دو  شهر ساری تفاوت مننی

مذدارس متوسذطه  ورزشذکار غیرآموزان پسر ورزشکار و پذیری دانشمسئولیت بین :(oHصفر )فرض 

 دارد.نداری وجود دو  شهر ساری تفاوت مننی

هذا از با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسذمیرنوف و نرمذال بذودن دادهبرای بررسی فرضیه چهار  

 شده است. ارائه( 8-9به این آزمون در جدول ) نتایج مربوطاستفاده شده است. مستقل  tآزمون 

 

 

 

 آزمون لون سطح معناداری Tآماره  M±SD گروه

پذیری مسئولیت

 آموزاندانش

 ورزشکاردختر 

(15n= ) 

411/1 ± 

11/1 
684/4 211/1 

 معناداری  Fآماره 

 غیر ورزشکاردختر  459/1 1 /142
(219n= ) 

421/1 ± 

51/2 
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 آموزان پسرپذیری دانشجهت بررسی مسئولیتمستقل  t: آزمون 8-9جدول  

 P ≤ 0/05      

 p ≤ 0/05و در سذطح مسذتقل  tآمذده از آزمذون  دسذت بذه Z دهد(، نشان می8-9اطالعات جدول )

آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس مقطت پذیری دانشبنابراین بین می ان مسئولیت. ستنیمننادار 

بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تدییذد  دوّ  شهر ساری تفاوت منناداری وجود ندارد.متوسطه 

 شود.می

 پنجمفرضیه  9-9-6

-تنهذد بیرونذی( دانذش) ی( و اجتمذاعتنهد درونی) یفرد یریپذتیمسئول بین :(1H) تحقیقفرض 

 .داری وجود داردمتوسطه دو  شهر ساری تفاوت مننیمدارس  ورزشکار ریغآموزان ورزشکار و 

آمذوزان تنهد بیرونی( دانذش) یاجتماع ( وتنهد درونی) یفرد یریپذتیمسئول بین :(oHصفر )فرض 

 دارد.نداری وجود متوسطه دو  شهر ساری تفاوت مننیمدارس  ورزشکار ریغورزشکار و 

هذا از داده برای بررسی فرضیه پنجم با توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف و غیرنرمذال بذودن

 شده است. ارائه( 5-9) جدولمن ویتنی استفاده شده است. نتایج مربوط به این آزمون در آزمون یو

 

 

 

 

 

 آزمون لون سطح معناداری Tآماره  M±SD گروه

پذیری مسئولیت

 آموزاندانش

پسر 

 ورزشکار

(11n= ) 

414/1 ± 19/1 

619/1 996/1 

 معناداری  Fآماره 

غیر پسر  996/1 1 /498

 ورزشکار
(221n= ) 

411/1 ± 12/1 
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 ورزشکار ریغورزشکار و  آموزاندرونی و بیرونی بین دانش تنهدآزمون یومن ویتنی جهت بررسی  :5-9جدول 

 سطح معناداری Uآماره  Zنمره  M±SD گروه

 درونی تنهد

 ورزشکار

(292n= ) 
186/1 ± 19/2 

114/4- 111/29946 111/1 
 غیر ورزشکار

(146n= ) 
424/1 ± 69/2 

 بیرونی تنهد

 ورزشکار

(292n= ) 
959/1 ± 46/1 

541/2- 911/29199 194/1 
 غیر ورزشکار

(146n= ) 
991/1 ± 16/1 

P ≤ 0/05 

آمذده از آزمذون یذومن  دسذت به Z دهدنشان می(، 5-9آمده از جدول ) دست بهاطالعات با توجه به 

پذیری درونذی بنابراین بین می ان مسئولیت. مننادار است p ≤ 0/05درونی و در سطح  تنهدویتنی در 

هر ساری تفاوت مننذاداری وجذود آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس مقطت متوسطه دوّ  شدانش

، باشذدمذی ورزشذکار غیذرآمذوزان به طور منناداری باالتر از دانذش آموزان ورزشکاردانش نمره  ودارد 

آمده از آزمون یومن ویتنذی در  دست به Zامّا  شود.بنابراین فرضیه صفر تدیید و فرضیه تحقیق رد می

پذیری بیرونی بین دانش آموزان نمره مسئولیت تفاوت دهدنشان می p≤ 0/05بیرونی و در سطح  تنهد

 شود.بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تدیید می باشد.ار نمیمنناد ورزشکار غیرورزشکار و 

 ششمفرضیه  9-9-1

-انذشد تنهذد بیرونذی() یاجتمذاعو  تنهد درونی() یفرد یریپذتیمسئول: بین (1H) تحقیقفرض 

 دارد.نی وجود مننادارمدارس متوسطه دو  شهر ساری تفاوت  آموزان دختر و پسر

آمذوزان انذشد تنهد بیرونی() یاجتماعو  تنهد درونی() یفرد یریپذتیمسئول: بین (oHصفر )فرض 

 دارد.نی وجود مننادارمدارس متوسطه دو  شهر ساری تفاوت  دختر و پسر

هذا از بذودن داده نرمال غیربا توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف و  ششمبرای بررسی فرضیه 

 ارائه شده است. (21-9) جدولتایج مربوط به این آزمون در است. ن من ویتنی استفاده شدهآزمون یو
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 دختر و پسر آموزاندرونی و بیرونی بین دانش تنهدمن ویتنی جهت بررسی آزمون یو :21-9جدول 

 سطح معناداری Uآماره  Zنمره  M±SD گروه

 درونی تنهد

 پسر

(289n= ) 
159/1 ± 19/2 

899/4- 111/29961 112/1 
 دختر

(114n= ) 
411/1 ± 69/2 

 بیرونی تنهد

 پسر

(289n= ) 
966/1 ± 41/1 

444/1- 911/28422 145/1 
 دختر

(114n= ) 
916/1 ± 15/1 

p ≤ 0/05 

 
آمذده از آزمذون  دسذت بذه Z دهدنشان می نتایج(،21-9آمده از جدول ) دست بهاطالعات با توجه به 

پذذیری بنابراین بین می ان مسذئولیت. مننادار است p ≤ 0/05درونی و در سطح  تنهدیومن ویتنی در 

 آموزان دختر و پسر مدارس مقطت متوسطه دوّ  شهر ساری تفاوت منناداری وجذود داردودرونی دانش

بنابراین فرضیه صفر تدییذد و  ،باشدمی پذیری پسران به طور منناداری باالتر از دختراننمره مسئولیت

 ≥ pبیرونی و در سطح  تنهدآمده از آزمون یومن ویتنی در  دست به Z امّا شود.فرضیه تحقیق رد می

 .باشذدنمذیار مننذاد بیرونی بذین دختذران و پسذران پذیریمسئولیتنمره  تفاوت دهدنشان می 0/05

 شود.بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه تحقیق تدیید می
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 فصل پنجم
 

 

 گیریبحث و نتیجه
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 مقدمه 1-5 

. ارائه شده استطرح پژوهش، مبانی نظری، پیشینه و نتایج پژوهش  ای ازخالصهاین فصل ابتدا  در 

محققان مقایسه، های پژوهش سایر های حاصل از پژوهش حاضر با نتایج و یافتهو یافته سپس نتایج

به کشور )ری ان ورزش برنامهکاربردی برای مسئوالن و  یشنهادهایپو در پایان  هبحث و بررسی شد

 ه شده است.موضوعاتی برای مطالنات آینده ارائویژه در حوزه آموزش و پرورش( و همچنین 

 خالصه پژوهش 1-6

و  2489 پور و همکاران،آقااست )پذیری های اجتماعی، مسئولیتها و مهارتلفهؤترین میکی از مهم 

داری زندگی خود، تشخیص به مننی به عهده گرفتن یا عهده پذیری. مسئولیت(2486 نژاد،رمضانی

کسی است که بر اساس  ریپذتیمسئول. انسان وظایف خانوادگی، اجتماعی، کشوری و ملی است

های خود را ارزیابی نموده ها و دیدگاهبه حقوق و نظرات سایرین، انتخاب خویش و با احترا  نفسع ت

-پذیری یکی از مهم. مسئولیت(248 4 فرهادی،) ردیپذاعمال و تصمیماتش را می هایمدو نهایتاً پیا

اجتماعی و اخالقی مانند نوع -های عاطفیخصیتی است که با بسیاری از خصیصههای شترین ویژگی

ن دیک و ای رابطه و رفتارهای مطلوب اجتماعی نفسع تموفق،  تیهوه پیشرفت، دوستی، انگی 

-رمضانی و 2486 ؛ حریری،2451 ؛ باقری،2451 ؛ ایمان و مرادی،2451 احمدی،دارد ) تنگاتنگ

 (.2481 دیسفانی،

-آموز طرحپذیری نوجوانان دانشاین پژوهش با هدف بررسی نقش ورزش در کمک به رشد مسئولیت 

 ری ی شده است. 

 اجرا شده است. پرسشنامه ای است که با استفاده ازپژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مطالنات مقایسه

متوسطه دو  مدارس دولتی شهر دانش آموزان دختر و پسر مقطت  کلیه جامنه آماری این پژوهش را

دانش آموزان با استفاده پذیری مسئولیتتشکیل دادند  59-59 یلیتحصدر سال ( نفر 22111)  یسار

و تنهد بیرونی  سؤال 22 فردی()یا  یدرونتنهد دو بند شامل ( 2454کردلو) یسؤال 11از پرسشنامه 
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ای و تصادفی انجا  گرفت. طبق جدول گیری به روش خوشهنمونه شد. ارزیابی سؤال 22 اجتماعی(یا )

نفر  919ها، تنداد افت آزمودنیحتمال با توجه به ا تنیین شد.نفر  489، تنداد نمونه مورگان

بیشتر از  آموزان غیرورزشکاردانشانتخاب شدند و با توجه به برآورد نمونه و اینکه تنداد  آموزدانش

آموزان دانشپرسشنامه برای  211و  آموزان غیرورزشکاردانشپرسشنامه برای  199بوده  ورزشکار

آموزان دانشپرسشنامه  194 تنداد شدهتیتوزکه از این تنداد پرسشنامه  در نظر گرفته شد ورزشکار

به دست محقق رسیده که از این تنداد  آموزان ورزشکاردانشپرسشنامه  291 و تنداد غیرورزشکار

 292و  آموزان غیرورزشکاردانش استفادهقابلپرسشنامه  146پرسشنامه برگشت شده در پایان از 

گیری این پژوهش جهت تحلیل و نتیجه پرسشنامه( 481جمناً ) ان ورزشکارآموزدانشرسشنامه پ

 استفاده گردید.

 29در اختیار  پرسشنامه به همراه اهداف پژوهش ابتدا ،برای تنیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه

تن از کارشناسان و منلمان خبره در آموزش و  9و اساتید مدیریت و روانشناسی و  نظرانصاحبنفر از 

، ، محتوای پرسشنامهسؤاالتپرورش قرار گرفت تا نظرات تخصصی خود را در مورد چگونگی نگارش 

ها و هماهنگی سؤاالت با اهداف پژوهش اعال  نمایند. پس از بررسی و لحا  با گ ینه سؤاالتارتباط 

دختر  موردنظرها، پرسشنامه نهایی تنظیم و تدیید شد و در اختیار نمونه آماری ها و پیشنهادظرکردن ن

نسخه اف ار لی رل از نر پرسشنامه با استفاده  سازهو پسر مقطت قرار گرفت. سپس جهت تدیید روایی 

اف ار تنداد تدییدی انجا  گردید که با توجه به نتایج حاصل از خروجی نر  عاملیتحلیل  اتی( عمل8/8)

( به 2 سؤالاز پرسشنامه تنهد درونی ) سؤال( و یک 9و  4 سؤالاز پرسشنامه تنهد بیرونی ) سؤالدو 

 .شدند( در تج یه و تحلیل نهایی حذف 19/1عاملی )کمتر از دلیل پایین بودن بار

به روش آلفای نفر از جامنه مورد مطالنه، پایایی پرسشنامه  41روی اهنما ، در یک مطالنه رضمناً 

( محاسبه و 19/1) یکل یریپذتیمسئولو ( 12/1) یرونیب، تنهد (11/1) یدرونکرونباخ برای تنهد 

 شد. دییتد
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های آماری به کمک نر  آزمونها، اطالعات حاصل با استفاده از آوری پرسشنامهتوزیت و جمت پس از 

ها و از مون یومن ویتنی برای مقایسه گروهمورد تج یه و تحلیل قرار گرفت. از آز 11نسخه  spssاف ار 

استفاده   ≥19/1pهای پژوهش در سطح یرمن برای بررسی رابطه بین متغیرآزمون همبستگی اسپ

 شد.

 های حاصل از پژوهش در بخش توصیفی نشان داد:یافته

  289و تنداد  دختر (%9/91نفر ) 114تنداد  آموزان مورد مطالنه، نفر دانش 481مجموع از 

 نفر 11 دختر و نفر 15)( ورزشکار %45نفر ) 292. از این تنداد، ندبود پسر (%9/91نفر )

  بودند. ورزشکار ریغ( %62نفر ) 146 ( وپسر

   ( سابقه %9/91نفر ) 289بدون فنالیت و  (%1/49نفر ) 248آموزان نفر دانش 481از مجموع

های اجتماعی سابقه ( در ورزش%8/26نفر ) 69های انفرادی و فنالیت در بخش ورزش

 فنالیت داشتند.

 های اصلی پژوهش، در بند تنهد درونی میانگین برابر در بخش آمار توصیفی  مربوط به متغیر

 بود. 55/2پذیری کلی میانگین برابر با و در مسئولیت 41/1و در بند تنهد بیرونی  65/2با 

 استنباطی نشان داد:های حاصل از پژوهش در بخش یافته

ورزشکار مورد مطالنه آموزان ورزشکار و غیرمستقل نشان داد که بین دانش tنتایج استفاده از آزمون 

-ین دانذشهمچنین نتذایج نشذان داد بذ .( (T= 3.059 به لحا  آماری وجود داشتداری تفاوت مننی

 tنتذایج اسذتفاده از آزمذون . (   (T= 1.984 داری وجذود داشذتآموزان دختر و پسر نی  تفاوت مننذی

داری به ورزشکار مورد مطالنه تفاوت مننیآموزان دختر ورزشکار و غیرمستقل نشان داد که بین دانش

-ورزشکار تفاوت مننیغیر آموزان پسر ورزشکار وبین دانشامّا   .((T= 3.683 لحا  آماری وجود داشت

  (.(T= 0.605داری به لحا  آماری وجود نداشته است 
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ورزشذکار در بنذد آموزان ورزشکار و غیذرکه بین دانشنتایج استفاده از آزمون یومن ویتنی نشان داد 

ولی در بنذد تنهذد بیرونذی . ((Z= -3.073 داری به لحا  آماری وجود داشتیتنهد درونی تفاوت منن

نتایج اسذتفاده از آزمذون یذومن  همچنین (. (Z= -1.937 داری وجود نداشتگروه تفاوت مننی بین دو

داری بذه لحذا  آموزان دختر و پسر در بند تنهد درونذی تفذاوت مننذیویتنی نشان داد که بین دانش

داری وجذود ولی در بند تنهد بیرونذی بذین دو گذروه تفذاوت مننذی( Z= -3.854) آماری وجود داشت

 (. (Z= -0.333 نداشت

 

  گیرینتیجهبحث و  1-9

 های این پژوهش ارتباط دارند،که با مؤلفه ها با توجه به ادبیات پژوهشدر این قسمت تحلیل یافته

 شوند.گیری انجا  گرفته و پیشنهادها ارائه مینتیجه درنهایتشوند و توضیح داده می

 ورزشکار غیرآموزان ورزشکار و دانش پذیریمسئولیت 9-4-2

 ریغورزشکار و آموزان پذیری دانشبین سطوح مسئولیتهای پژوهش نشان داد یافتهتج یه و تحلیل 

آموزان آموزان ورزشکار از دانشپذیری دانشمسئولیت دار است، در واقت، می انتفاوت مننا ورزشکار

ها و منتقد است مشکل انسان( که 2569گالسر )همچنین با توجه به نظریه باالتر است.  ورزشکار ریغ

های اساسی خود را بر اساس توانند نیازآنها نمی رایزهای آنها از نپذیرفتن مسئولیت است نابهنجاری

آموزان ورزشکار در شود که دانشتبیین می گونهنیاارضا کنند،  انسان دوستانهوضنیت صحیح و 

باشند و در واقت پذیرش یپذیری باالتری میتدارای قدرت مسئول ورزشکار ریغآموزان مقایسه با دانش

 باشد.می در موفقیت مؤثرخود یکی از عوامل  ،مسئولیت

، سینگر و (2581همکاران )و  ومنین(، 1114همکاران )با نتایج پژوهش هلیسون و ها این یافته 

یگانه و  (،2452) ینفوتنظری ،(1111استفان )، (2551مسنر )(، 2589) لوایس(، 2581) نگریس

های این فتههمخوانی دارد. بر اساس یا (2489) یمانینر( و 2485) ینوفرست، (2452همکاران )
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پذیری افراد دارد و گیری در اف ایش مسئولیتورزشی نقش چشمهای ، مشارکت در فنالیتتحقیقات

 .دارند ورزشکار ریغپذیری باالتری نسبت به افراد می ان مسئولیتورزشکاران 

 ورزشکار ریغآموزان ورزشکار و پذیری فردی و اجتماعی دانشمسئولیت 9-4-1 

-ورزشکار در سطح تنهد درونی )مسئولیتان ورزشکار و غیرآموزدانشبین پژوهش حاضر نشان داد 

در سطحی باالتر  پذیری فردیدار است و ورزشکاران از نظر می ان مسئولیتپذیری فردی( تفاوت مننا

آموزان بین دانش مننی داریرونی تفاوت اما در سطح تنهد بی قرار دارند ورزشکار ریغ آموزاز دانش

اخالقی  رشدکه  دریافتتوان میبا توجه به نتایج پژوهش  .مشاهده نگردید ورزشکار ریغورزشکار و 

و نتایج با تحقیقات رایت این  است.ورزشکارآموزان غیراز دانشتر آموزان ورزشکار باالتر و بیشدانش

( همخوانی دارد. در واقت 2489) یمانینر(، 2485) ینوفرست(، 2452) ینفوتنظری(، 1118همکاران )

ر سطح باالتری این تحقیقات نشان دادند که ورزشکاران هم از نظر خصوصیات فردی و هم اجتماعی د

های ورزشی برنامهور مستمر و منظم افراد در قرار دارند. حض رفنالیغو  ورزشکار ریغنسبت به افراد 

گذار باشد و باعث بهبود در کنترل خلق و خو، رفتار فردی، های فردی آنان اثرتواند در ویژگیمی

ساز روابط توانند زمینهها می، این فنالیتضمناً مسئولیت فردی و خصوصیاتی از این قبیل شود.

ایش حس همدردی و دلسوزی آنان گرایی، بهبود و اف ت، تنامالت اجتماعی باالتر، بروناجتماعی مثب

 ؛ نریمانی،2485 فرستی و همکاران،؛ نو2489 گذار باشد )اتقیاء، ریتدثشود و در بند اجتماعی آنان نی  

و انتظارات را به ها وجهی که ارزشای است چند. ورزش پدیده(1111 و رایت و همکاران، 2489

تواند در می جیتدربهبلکه با مرور زمان و  و یشخص یدر سازگارنه تنها ورزش دهد. تدریج تغییر می

(. هدف اصلی 2481 نوفرستی و همکاران،باشد ) مؤثر ،کنندهمشارکتی افراد اجتماع سازگاری

آدمی در تمامی ابناد فردی و اجتماعی  توسنه و تکامل رفتار ،های ورزشی سالمی و فنالیتبدنتیترب

 ایدن نیاگر بخواهند در ارشد فردی(، ) یفرداز ثبات  یورداربرخآن است. بنابراین نوجوانان عالوه بر 

 ،یهمکار یریادگی ازمندیبرسند، ن یگذارند به ثبات اجتماعیرا پشت سر م تیسر اریبس راتییکه تغ

 امّا در تنهد بیرونی .(2485 حالجی،هستند )و پذیرش مسئولیت  گرانیو کمک به د تیحما
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 مشاهده نشده است ورزشکار ریغتفاوت منناداری بین دو گروه ورزشکار و  اجتماعی(پذیری مسئولیت)

یکی از دالیل عد  تفاوت در سطح تنهد بیرونی بین دو گروه ورزشکار وغیر ورزشکار احتماالً که شاید 

هم به اندازه ورزشکاران در ارتباط مستقیم با دوستان و اجتماع  ورزشکارریغآموزان این باشد که دانش

بیرون از محیط خانواده در کارهای تیمی و گروهی مشارکت دارند و به تمرین انجا  وظایف محوّله در 

 پردازند.و پذیرش مسئولیت در حیطه فرهنگی، آموزشی و پرورشی می

 دزادهیسو  یفرخ (،2489) یخادم(، 2489، امیر تاش )ها با نتایج تحقیقاتهمچنین این یافته 

-رشد اجتماعیبه نقش ورزش در که ( 2551) یرالویسبنتون و ، (2559) همکاران پرانک و ،(2481)

 یدب ،(2581نوپونن )و  یمیتانیک ،(2518لندرز و لندرز ) قاتیتحق جینتاو همچنین  اخالقی منتقدند

( همخوانی 1119)  ریفر(، 2581) دیش(، 1114همکاران )و  رزیبردما ،(2551) یکرب ،(2551) لیجیو

 .اندکرده دیتدکآموزان اجتماعی دانش-اخالقی هایارزشی در رشد بدنتیتربه بر نقش دارد ک

پذیری، تنهد مسئولیت، یخود انضباطهای حرکتی بر توسنه یقات متندد بر نقش ورزش و فنالیتتحق

؛ 2489اتقیاء، اند )کرده دیتدکرفتاری و اخالقی  از انحرافات یریجلوگ ها،شناسی در فنالیتو وظیفه

 (.2589) چاردسنیر(، 1121) سونیهل(. به عقیده 2452یگانه،  و 2489 خادمی،

، (1114( هارتمن )1111) کریل ( و2519استونسون )(، 2411نژاد )یرمضان با تحقیقات این نتایج 

های و رشد اخالقی در ورزش و برنامهشدن  یآثار اجتماعاین محققان،  همخوانی دارد. (2554) نگیتن

کننده  لیزاتوانند های ورزشی میدانند و ضمناً منتقدند که فنالیتمی فیضن اریبسرا  یبدنتیترب

 نی  باشند. در واقت، تحقیقات نشان دادند که کنندهمشارکتاجتماعی افراد -ات اخالقیخصوصی

 تواند دارای آثار سوء باشد )استونسون،و می نداشته است یورزش بر سالمت روان اثر مثبت شهیهم

(. در این رابطه باید بیان کرد که آثار مثبت 2411 نژاد،رمضانی و 1111 ؛ الکر،2559 ؛ تینینگ،2519

 گوردون،است )اخالقی افراد بسیار باالتر از نتایج منفی آن -ی برای رشد اجتماعیبدنتیتربو  ورزش

زمینه ورزش  عواقبی بیشتر دررسد چنین (. همچنین به نظر می1119همکاران، و توماس و  1111

های ورزشی، به دلیل اهمیت کسب پیروزی و انی باشند. در این سطح از برنامهای و قهرمحرفه
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جه چندانی نشده و جلوگیری از شکست و باخت در مسابقات، در بسیاری از موارد به اصول اخالقی تو

های اخالقی ها، ارزشتوجه به روند کنونی در این ورزش شوند. باها نادیده گرفته میحتی این ارزش

 (.2481 نیا و همکاران،در آنها رو به افول است )طالبیان

 

 آموزان دختر و پسرپذیری دانشمسئولیت 9-4-4

تر و پسر، تفاوت آموزان دخپذیری دانشوهش حاضر این بود که بین مسئولیتهای دیگر پژاز یافته

باشد. پسران به دلیل برتری در دختران میمنناداری وجود دارد و میانگین نمرات پسران بیشتر از 

و  آمی یگرایی بیشتر، نسبت به دختران در برقراری تنامالت اجتماعی، مرد روابط اجتماعی و برون

ها و مشارکت با آنان در فنالیت کنند، در نتیجه برای کمک به دیگرانحمایت از دیگران بهتر عمل می

های پژوهش حاضر با نتایج یافته (.2485فرستی و همکاران، نوهستند )تر و پذیرش مسئولیت مشتاق

  همخوانی ندارد. (2558) شریف( و 2451) یباقر،  تحقیقات

داری آموزان دختر و پسر تفاوت منناپذیری دانش( به این نتیجه رسید که بین مسئولیت2451باقری )

احتماالً یکی از دالیل عد  همخوانی تر هستند، پذیروجود دارد و دختران نسبت به پسران مسئولیت

های دو تحقیق باشد، حاضر تفاوت در فرهنگ و سبک زندگی آزمودنی نتایج تحقیق باقری با پژوهش

چون تحقیق باقری در شهر تبری  انجا  پذیرفته که از لحا  فرهنگ و سبک زندگی متفاوت از فرهنگ 

 .و سبک زندگی مرد  شمال کشور می باشند

مسئولیتی که  نوعساس پذیری در زنان و مردان برااست که بین می ان مسئولیت منتقد (2558) شریف

پذیری فردی مسئولیتدر ابناد عاطفی و ارتباط بین منموالًزنان  کنند تفاوت وجود دارد.قبول می

 پذیری باالتریتصادی از مسئولیتبیشتری نسبت به مردان دارند، اما مردان در ابناد اجتماعی و اق

ها به صورت فردی مطرح کنند که این تفاوتند. با این حال ایشان اشاره میرنسبت به زنان برخوردا

تحقیقاتی که بین دانشجویان  ( در2481) یریش .شوداست و کل جامنه زنان و مردان را شامل نمی

نفر از  181روی ( CPI-R) پذیری کالیفرنیامسئولیت اسیمقدختر و پسر دانشگاه اهواز با استفاده از 
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پذیری دختران و پسران دانشجویان دختر و پسر انجا  داد به این نتیجه دست یافت که بین مسئولیت

با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر و عد  همخوانی   تفاوت منناداری مشاهده نشده است.

عد  همخوانی، تفاوت سن های سایر محققان که ککر شد، شاید یکی از دالیل این نتایج با یافته

( باشد زیرا تحقیقات شیری بر روی دانشجویان 2481( و شیری )2558ها در تحقیقات فیشر )آزمودنی

کردلو های تحقیقات همچنین یافته و تحقیقات فیشر بر روی زنان و مردان ب رگسال انجا  شده است،

 تفاوت وجود ندارد. پسرانو  دختران پذیری(، نشان دادند که بین مسئولیت2489(، فرهادی )2481)

آموزان مقطت راهنمایی انجا  داده، ( تحقیقات خود را بر روی دانش2489) با توجه به اینکه فرهادی

احتماالً یکی از دالیل اصلی عد  همخوانی نتایج دو تحقیق ناشی از این عامل باشد و همچنین 

الی عد  همخوانی نتایج این پژوهش با نتایج ای متفاوت، همچنین دلیل احتماستفاده از پرسشنامه

-باشد، چون در تحقیق کردلو می ان مسئولیت( استفاده از پرسشنامه متفاوت می2481تحقیق کردلو )

 آموزان در مدرسه و من ل مورد مطالنه قرار گرفته است.پذیری دانش

 ورزشکار غیرآموزان دختر ورزشکار و پذیری دانشمسئولیت 9-4-9

 ریغورزشکار و  دختر آموزانپذیری دانشکه بین می ان مسئولیت یج دیگر پژوهش حاضر این بوداز نتا

در سطوح  ورزشکار غیرنسبت به دختران  و دختران ورزشکار تفاوت منناداری وجود دارد ورزشکار

باالتری نمرات  و تنهد بیرونی . در واقت دختران ورزشکار از نظر سطح تنهد درونیدارندباالتری قرار 

بودن می ان  ( که باال2482) زاده( و سید 2452) نفوتیقات نظری دریافت نمودند. این یافته با تحقی

سیدزاده و ) داردکرده است، همخوانی  تائیدپذیری دختران ورزشکار پایه سو  راهنمایی را مسئولیت

ورزش برای  عرصه های مختلف دررسد به دلیل عوامل و حتی محدودیت(. به نظر می2482 فرخی،

وجود تر آنان و غیره( برای حضور و مشارکت بیش از لحا  فرهنگی، خانوادگی) بیشتریدختران، موانت 

که با وجود این موانت در  توان چنین استنباط نمود که دخترانی(، لذا می2489 نریمانی،) دارد

ها، از آثار دارند به دلیل تمایل و تنهد بیشتر به این برنامه ال و مستمرهای ورزشی مشارکت فنّفنالیت

های برند. همچنین، دختران ورزشکار به دلیل حضور در برنامهری میاخالقی و اجتماعی آن بهره بیشت
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باشد در برابر بسیاری از آثار منفی تنامالت و روابط اجتماعی آنان میورزشی که بستر مناسبی برای 

( ورزشکار غیر) غیرفنالکه در بین دختران  های ورزشیو عد  تمایل به فنالیت رکیتحکم ناشی از

ورزشی به  هایکند شرکت در فنالیت( بیان می2489) نریمانیاز طرفی  مانند.می مصونشایت است 

فت، های رهبری، انگی ه پیشردی، ارتباط با همساالن و تواناییفرهای بینطور مثبت با رشد مهارت

ال آموزان به عملکرد تحصیلی باان و به ویژه تنهد و الت ا  دانشآموزبه یستی فردی و اجتماعی دانش

رزشکار در خصوصیاتی مانند دهد که به طور کلی، دختران ومرتبط است. این موضوع نشان می

پذیری اصلی سطوح مسئولیت هایمؤلفههای اجتماعی که داری، پشتکار، استقالل، مهارتخویشتن

 هستند باالترند.

 ورزشکار ریغآموزان پسر ورزشکار و پذیری دانشمسئولیت 9-4-9

 ورزشکار ریغآموزان پسر ورزشکار و پذیری دانشبین می ان مسئولیت پژوهش حاضر مشخص کرد

( روی پسران در مدارس 2489تاش )این یافته با تحقیقات امیر  تفاوت منناداری وجود ندارد.

مسئله و های حل پذیری، تسلط بر خود، مهارتبودن خصوصیاتی مانند مسئولیت بر باال راهنمایی که

، که کرده است همخوانی ندارد دییتدفردی در پسران ورزشکار تنامالت بین گیری، روابط وتصمیم

ها در تحقیق امیر تاش باشد، همچنین ابناد احتماالً یکی از دالیل عد   همخوانی سن آزمودنی

های این یافتههمچنین  باشد.پذیری در تحقیق امیر تاش متفاوت از ابناد پژوهش حاضر میلیتمسئو

، توجه به پذیریبر باال بودن می ان سطوح مسئولیت( که 2452) ینفوتپژوهش با نتایج پژوهش نظری

همخوانی ندارد.  ،دارد ورزشکار داللت به غیرآموزان پسر ورزشکار نسبت دیگران، احترا  و تالش دانش

 پژوهشحاضر به این دلیل باشد که  پژوهشآمده در  به دستعد  همخوانی نتایج  یکی از دالیل شاید

از دیدگاه والدین و منلمان مورد بررسی قرار  همچنین و آموزان مقطت راهنماییمذکور بر روی دانش

 است. گرفته
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 دختر و پسرآموزان دانش و اجتماعی فردی یریپذتیمسئول 9-4-6

آموزان پسر دانشفردی( پذیری مسئولیتتنهد درونی ) بینهای دیگر این پژوهش این بود که از یافته

قرار دارد اما در تنهد  اندخترداری وجود دارد و پسران در سطح باالتری نسبت به و دختر تفاوت مننا

در این رابطه باید بیان کرد که  گروه مشاهده نشده است. بین دو یمنناداراجتماعی( تفاوت ) یرونیب

پذیری افراد های جنسیتی در می ان مسئولیتنتایج متفاوتی در مورد نقش تفاوتدر تحقیقات مختلف، 

 است.شده مشاهده 

دختر و پسر از  آموزانکه بین دانش افتهی دستاین نتیجه تحقیقات خود به  ( در2452) ینفوتنظری 

احترا  و تالش تفاوت  دیگران،توجه به  تنهد درونی و بیرونی، پذیری از قبیلنظر سطوح مسئولیت

باالتر از پسران بودند ولی در  پذیری فردیدختران از نظر سطوح مسئولیتداری وجود دارد و مننا

ها یافته نیدارند ادر سطحی باالتر قرار  پذیری اجتماعی پسران نسبت به دخترانسطوح مسئولیت

هاواب ار پژوهش باشد که احتماالً به دلیل تفاوت در ماهیت آزمودنیحاضر میهای پژوهش عکس یافته

به دست  (2558) شریفذیری دختران و پسران، از تحقیقات پوجود تفاوت در می ان مسئولیت .باشدمی

 آمده است.

مسئولیتی که  نوعساس پذیری در زنان و مردان برااست که بین می ان مسئولیت ( منتقد2558) شریف

پذیری فردی مسئولیتدر ابناد عاطفی و ارتباط بین منموالًزنان  کنند تفاوت وجود دارد.قبول می

پذیری باالتری تصادی از مسئولیتا مردان در ابناد اجتماعی و اقبیشتری نسبت به مردان دارند، امّ

ها به صورت فردی مطرح تفاوت کنند که اینند. با این حال ایشان اشاره میرنسبت به زنان برخوردا

 .شوداست و کل جامنه زنان و مردان را شامل نمی

-های مربوط به انجا  وظایف من ل، مسئولیتای دیگر نشان داده شد که زنان در مسئولیتدر مطالنه

هایی که در ارتباط با خویشاوندان و ن دیکان است نمره باالتری از مردان گرفتند و مردان در انجا  

به نقل از سنادتی گرفتند )های ب رگتر مانند رئیس مدرسه، شهرداری یک ایالت نمره بهتری ئولیتمس

وظایف بیشتری  اصوالًهای ایرانی، توان بیان کرد به دلیل ساختار فرهنگی خانواده(. می2484 شامیر،
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ه در خانه شود و از این نظر به پسران برای مشارکت در وظایف محولبر عهده پسران گذاشته می

-شود و همین امر باعث باال رفتن می ان مسئولیتمسئولیت بیشتری نسبت به دختران واگذار می

 فرستی و همکاران،نوشود )می از وظایف خانوادگی(خانواده )های مشارکت پسران در کارپذیری و 

پذیرش نشان داد بین دختران و پسران از لحا   (2451سال )ی در پژوهش درسروش  (.2485

ات ( در تحقیق2485) یفرستهمچنین نو مسئولیت فردی و اجتماعی تفاوت منناداری وجود ندارد.

 پژوهشهای پذیری فردی باالتر از پسران هستند که با یافتهخود نشان داد دختران در سطح مسئولیت

 ما همخوانی ندارد.

 پیشنهادها 1-6

 پیشنهادهای کاربردی 9-9-2

 آموزان آموزان ورزشکار نسبت به دانشپذیری دانشبودن سطوح مسئولیتوجه به باالتر بات

ری ان آموزشی کشور به ویژه در حوزه مسئوالن و برنامهشود که ، پیشنهاد میورزشکار ریغ

 یسازیغنبه  مدارس یبدنتیتربمنلمان  خصوصبهآموزش و پرورش و همچنین مدیران و 

گسترش در مدارس توجه بیشتری نموده و زمینه  یبدنتیتربهای کالسهای ورزشی و برنامه

 های ورزشی را فراهم آورند.و توسنه هر چه بیشتر فنالیت

 به علل و رفنالیغو  ورزشکار ریغپذیری در نوجوانان با توجه به سطوح پایین مسئولیت ،

ری ی برنامهتوجه شده و برای رفت آنها های ورزشی بر عد  تمایل آنها به فنالیت مؤثرعوامل 

 شود.

  آموزان دختر آموزان پسر نسبت به دانشپذیری دانشباالتر بودن می ان مسئولیتبا توجه به

در  ژهیوبهمدرسه )های بیشتر برای دختران در شود با فراهم کردن موقنیتپیشنهاد می

و دادن مسئولیت و محوّل کردن  های گروهی( برای شرکت در فنالیتیبدنتیتربکالس 

 پذیری آنها کمک گردد.رخی از کارها به آنها به اف ایش می ان مسئولیتب



91 

 

 ریغپذیری دختران ورزشکار در سطحی باالتر از دختران با توجه به اینکه می ان مسئولیت 

-دارای مسئولیت ورزشکار ریغدختر ورزشکار نسبت به  آموزانو دانشقرار دارد  ورزشکار

-حضور ورزشکاران در تیم احتماالًدهد که وع نشان میباشند، این موضپذیری بیشتری می

-ها و ارتباط بیشتر آنها با افراد جامنه موجب پذیرش بیشتر مسئولیتهای ورزشی و باشگاه

شود والدین، مدیران آموزشی و شود. لذا پیشنهاد میمی ورزشکاران ریغپذیری آنها نسبت به 

جهت  ورزشکار ریغآموزان دختر ور دانشمنلمان ورزش ترتیبی اتخاک کنند تا موانت حض

آموزان با بر عهده گرفتن های ورزشی و گروهی برطرف گردد تا این دانششرکت در فنالیت

 پذیری بپردازند تا در آینده فردی مفید برای جامنه باشند.وظایف محوّله به تمرین مسئولیت

 پیشنهادهای پژوهشی 9-9-1

 آموزان ورزشکار بیشتر از دانش پذیری دانشمسئولیتمی ان های پژوهش، بر اساس یافته

در رشد  یمؤثرهای ورزشی نقش دهد ورزش و فنالیتبوده که نشان می ورزشکار ریغآموزان 

تجربی و نیمه  پژوهششود در یک نوجوانان دارد، لذا پیشنهاد می یریپذتیمسئول

پذیری بر می ان مسئولیت وره مشخص زمانیهای ورزشی در یک د، اثرات برنامهشدهکنترل

 بررسی شود. یترتیوسنوجوانان در ابناد و سطوح 

 پیشنهاد می، رفنالیغو  ورزشکار ریغپذیری در نوجوانان با توجه به سطوح پایین مسئولیت-

گذار در این زمینه و همچنین علل عد  تر با توجه به عوامل اثرطور دقیقشود این موضوع به 

 رسی شود.مشارکت ورزشی آنان بر

 شود آموزان متوسطه دو  شهر ساری انجا  گرفته لذا پیشنهاد میاین پژوهش بر روی دانش

های استان نی  مورد بررسی قرار گیرد تا نتیجه آن در یک جامنه این موضوع در دیگر شهر

 مورد بررسی قرار گیرد. ترتیوس
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 یو اجتماع یو مقابله با انحرافات اخالق یریشگیدر پ یورزش هاییتفنالنقش " .(2489) .دیناه ،یاءقتا 

 .41-98 ص ،29شماره  ،و نشاط رویمجله ن ."یرانیجوانان ا

 . مجموعه مقاالت  ."اجتماعی و نوع دوستی پذیرییتمسئولبررسی رابطه بین " .(2451)احمدی، س

 اجتماعی جوانان، پژوهشکده علو  اجتماعی دانشگاه شیراز. پذیرییتمسئولهمایش ملی 

 مقایسه سالمت روانی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار " .(2415) ،  .احمدی .،ح ،اسدی

 .95-89، ص 9 شماره ،9 دورهمجله حرکت،  ."شهرستان سنندج هاییرستاندب

 مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان ورزشکار و غیر " .(2489) .، عابدی، ا.، سبحانی نژاد،  .ع ،امیر تاش

 .94-62، ص 1 شماره ، سال چهاردهم،فصلنامه المپیک ."پسر ورزشکار دوره راهنمایی تحصیلی

 بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و رفتارهای مطلوب " .(2451) ، گ.مرادی .،ت ،  ،ایمان

اجتماعی جوانان، پژوهشکده علو   پذیرییتمسئولملی مجموعه مقاالت همایش  ."اجتماعی جوانان

 اجتماعی دانشگاه شیراز.

 مجله  ."بررسی فراتحلیل تنامل رشد حرکتی و اجتماعی" .(2489) . فرخی، ا.غ ،جمشیدیها .  ،آقاپور

 .294-212، ص 11، شماره حرکت

 جوانان پذیرییتمسئولبررسی نقش خانواده در " .نامه کارشناسی ارشدیانپا .(2488) ، ی.بابایی". 

 .دانشکده علو  اجتماعی، دانشگاه تهران

 شهر تبری  در  هاییرستاندبدانش آموزان  پذیرییتمسئولرابطه انگی ه پیشرفت با " .(2451) ، ر.باقری

اجتماعی جوانان، پژوهشکده  پذیرییتمسئولمجموعه مقاالت همایش ملی  ."85 -51سال تحصیلی 

 علو  اجتماعی دانشگاه شیراز.

 نشر   .س ،ترجمه محمدی ."روانشناسی رشد )از نوجوانی تا پایان زندگی(" .(2486) ، ل.برک

 ارسباران.

 ع ،پوربخشی .  ،  ،علیلو ترجمه ."شناسی بالینیهای شناختی روانبنیاد" .(2416) ، ک.بروین. 

 تبری .، روان پویان انتشارات

 پذیرییتمسئولبررسی رابطه تربیت خانوادگی والدین و می ان "طرح پژوهشی:  .(2418) ، غ.پاشا 

 دانشگاه آزاد اهواز. ."دانش آموزان دوره راهنمایی شهرستان اهواز

 بررسی آموزش اهداف " .وپرورشآموزشنامه کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه یانپا .(2481) ، ل.تیموری

 دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علو  انسانی، ."در برنامه درسی دوره ابتدایی حیطه عاطفی

 .و اجتماعی بلوغ گناه، احساس مقایسه" نامه کارشناسی ارشد:یانپا .(2486) حریری، ف 

، دانشگاه آزاد اسالمی یشناسرواندانشکده  ."شهر اهواز یو عاد ب هکار نوجوانان بین پذیرییتمسئول

 واحد اهواز.
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 مجله رشد  .")حیطه عاطفی( بدنییتتربراهبردهای توانمند در آموزش " .(2485) ،  .حالجی

 .15-49ص ، 2 شماره ،22دوره ، بدنییتتربآموزش 

 .کارشناسی  نامهیانپا .مقایسه رشد اجتماعی نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار .(2489) خادمی، ع

 ، دانشگاه گیالن.بدنییتتربارشد رشته 

 در دانش آموزان دوره  پذیرییتمسئولاف ایش  یهاروشبررسی " .(2488) .عابدی،  .   ،خدابخشی

، 9، دوره یشناختروانفصلنامه مطالعات  ."2489-89راهنمایی شهر شهرضا در سال تحصیلی 

 .224-241ص ، 2شماره 

 آموزان دختر و پیشرفت تحصیلی دانش پذیرییتمسئولبررسی رابطه بین " .(2451) ، ا.الهی. ا، خدیوی

، 11شماره ، 6دوره ، زن و مطالعات خانواده مجله ."مهاباد ( شهرستانپایه هفتممتوسطه )مقطت اول 

 .41-61ص 

 پذیری فردی و اجتماعی نوجوانان بررسی رابطه سبک زندگی و مسئولیت" .(2454) .ب ،خواجه نوری

جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  مجله ."دبیرستانی شهر شیراز

 .99-69پنجم، شماره چهار ، ص  سال ،فرهنگی

 پذیری اجتماعی جوانان و عوامل بررسی مسئولیت"نامه کارشناسی ارشد: یانپا .(2451) ، ی.خوشبین

 تهران. دانشگاه عالمه طباطبایی ."بر آن مطالنه موردی شهر همدان مؤثراجتماعی و فرهنگی 

 ّمجله  ."توسط والدین، منلم و خود او آموزدانشمقایسه ارزشیابی رفتار " .(2481) .ش ،البرزی .  ،رخی

 .26-11، ص 2، شماره علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

 تهرانانتشارات قطره .پذیرییتمسئول .(2489) .ع ،رفنتیان ،. 

 به  پذیرییتمسئولاثربخشی آموزش "ارشد کارشناسینامه یانپا .(2481) ، ع.رمضانی دیسفانی

دانشکده  ."شیوه گالسر بر کاهش بحران هویت دانش آموزان مقطت متوسطه شهر اصفهان

 .روانشناسی و علو  تربیتی، دانشگاه اصفهان

 191ص  ،21چاپ سو ، انتشارات سمت، فصل  ."در مدارس بدنییتترب" .(2486) ، ر.نژادرمضانی-

142. 

 تهران چاپ اول، انتشارات بامداد کتاب، ."بدنییتتربمبانی  اصول و" .(2486) ، ر.نژادرمضانی ،

494-498. 

 در مدارس بدنییتترباجتماعی  -آموزشی عاطفی یهامدل" .(2489) ، ع.تبری یان. ر ،رمضانی نژاد". 

 .11-14ص ، 219، شماره نشریه ورزش و ارزش

   ،اجتماعی در برنامه درسی کنونی دوره  پذیرییتمسئول" .(2415). فردانش، ه .سبحانی نژاد

 .59-229ص ، 2، شماره مدرس یهنشر ."ابتدایی
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 مجموعه  ."احساس مسئولیت فردی و اجتماعی، دیگر خواهی و اعتماد اجتماعی" .(2451) .  ،سروش

 اجتماعی جوانان، پژوهشکده علو  اجتماعی دانشگاه شیراز. پذیرییتمسئولمقاالت همایش ملی 

 یسنجروانهویت  یهاسبکبررسی ارتباط بین " نامه کارشناسی ارشد:یانپا .(2484) .ا ،شامیرسنادتی 

در دانشجویان  پذیرییتمسئولاطالعاتی، هنجاری، سردرگمی/اجتنابی( با سالمت عمومی و )

 تهران. منلمیتترب، دانشگاه و علو  تربیتی یشناسانرو دانشکده ."تهران یهادانشگاه

 بررسی و ارتباط بین رشد حرکتی و رشد اجتماعی در دانش آموزان " .(2482) ، ا.فرخی . زاده، سسیّد

، نشریه علوم ورزشی و حرکتی ."تهران 6دختر ورزشکار و غیر ورزشکار سو  راهنمایی منطقه 

 .84-56ص ، ص 2شماره 

 سازمان مطالنه و  ."(5روانشناسی رشد )" .(2484) .لطف آبادی، ح. ن ،کرمی .پ ،کدیور س. ،سیف

 ، چاپ شان دهم.()سمت هادانشگاهتدوین کتب علو  انسانی 

 انتشارات دانشگاه پیا  نور، چاپ ششم. ."(5روانشناسی رشد )" .(2482) ، ا.ع ،نژادشناری 

 نشر آستان  ."رشد و تکامل انسان یشناسروانرشد در  هاییهنظر" .(2482) .ا، ع ،نژادشناری

 قدس رضوی.

 تهرانانتشارات اطالعات، چاپ یازدهم ."روان شناسی رشد"( 2414) ، ا.ع ،نژادشناری ،. 

 ورزش  در اخالقی رفتار توسنۀ وضنیت بررسی" .(2481) .ب ،مرتضائی .ا،مظفری  . ح،  نیا طالبیان

 .212-252ص ، 41شماره  ،حرکتمجله  ."راهکار ارائۀ و کشور قهرمانی

 تهرانانتشارات عابد ."سیاسی و اجتماعی پذیرییتمسئولفرزندان و " .(2486) .ا ،عابدینی ،. 

 شماره فصلنامه تعلیم و تربیت ."منلم بر سبک مدیریت کالس هاییژگیو یرتدث" .(2481) .آ ،عالی ،

 .99 -41ص ، 19

 عمومی، سالمت وضنیت بین ارتباط بررسی" .(2488) .اح،  سیّ .  ،دهخدا ی، ش.احسان .ا عامری،بعر 

 ."تهران دانشگاه پسر و دختر ورزشکار یرغ و دانشجویان ورزشکار بدنی شاخص توده و افسردگی شیوع

 .84-51ص ، 4، شماره ورزشی -حرکتی یادگیری و رشد

 اجتماعی  پذیرییتمسئولمطالنه رابطه استفاده از اینترنت و " .(2451) .ف  ،قاسمی تیتکان .ح ،عنایت

اجتماعی جوانان، پژوهشکده علو  اجتماعی  پذیرییتمسئولمجموعه مقاالت همایش ملی  ."جوانان

 دانشگاه شیراز.

 بر  یآموزدانشفنالیت در شورای  یرتدث یبررس"نامه کارشناسی ارشد: یانپا .(2484) .ش ی،فرهاد

دولتی( شهرستان کرج در -عادیراهنمایی )دانش آموزان مدارس  پذیرییتمسئولو  نفسع ت

 تهران. منلمیتتربدانشگاه ، دانشکده روانشناسی و علو  تربیتی ."2481-84سال تحصیلی 

 219-211ص مجله تربیت، ویژه تابستان،  ."پذیرییتمسئولیادگیری و " .(2419) ، ن.کاظمی. 
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 نوجوانان دبیرستانی در خانه و مدرسه پذیرییتمسئولبر  مؤثربررسی عوامل " .(2481) .  ،کردلو". 

 .9-22ص ، 2شماره ، 9دوره ، مجله رشد مشاور مدرسه

 بر  یدتأکاخالق در کودک با  یریگشکلرشد مراحل  یشناسروان" .(2489) .ع ،کریمی

 انتشارات عابد. ."تحولی یکردهایرو

 انتشارات رشد. .ح ،ترجمه ساده ."شکستمدارس بدون " .(2489) .گالسر 

 ترجمه  ."رشد و شخصیت کودک" .(2486) .و ،ج ،کانجر. ک ،آ ،هوستون .ج ،کیگان .ه ،پ ،ماسن

 .، تهراننشر مرک . چاپ دهم ،مهشید یاسایی

 نفسع تبر  پذیرییتمسئولبررسی اثربخشی آموزش " .(2485) .ع ،نیسی .ص ،  ،عنایتی .ا ،مهدوی 

 .221-242، ص نو در روانشناسی هاییافتهمجله  ."دانش آموزان پسر مقطت متوسطه

 ثنائی کاکر و همکاران،  ترجمه ."های مشاوره و راهنماییمینهز"(. 2486) .ر ،گیبسون .  ،میشل

 ، تهران.اول چاپ موسسه انتشارات رشد،

 عمومی و  سالمت همکاری، یهروح پذیری، رضایت از زندگی،مسئولیت یبررس" .(2485). ف ،میکائیلی

و روزانه استان آکربایجان غربی در دو مقطت  یروزشبانهآموزان مدارس پیشرفت تحصیلی دانش

ص  ،49شماره  های آموزشی،نوآوری یپژوهشعلمی  مجله ."راهنمایی و متوسطه و مقایسه آنها

62-88. 

 یهاسبک، یشناختروان یسرسختمقایسه " .(2489) .ا،   ،زرار .ا ،برهمند .ع ،ابوالقاسمی .  ،نریمانی 

پژوهش در  ."اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار یهامهارتتفکر، 

 .95-11ص ، شماره یازدهم، علوم ورزشی

 آموزان پذیری دانشمقایسه سطوح مسئولیت" نامه کارشناسی ارشدیانپا .(2452) ، س.نفوتینظری
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 یتنالبسمه
 گرامی دهندهپاسخ

 باسال 

تواند باعث شناخت بهتر این گروه از اقشار جامنه آموزان میهای اجتماعی دانشبی تردیدشناسایی ابناد مختلف ویژگی

شود پرسشنماید؛ از این رو از شما ع ی ان تقاضا میهای مختلف جامنه تسهیل میشده و همچنین ورود آنها را به عرصه

 کیل را با دقّت مطالنه نموده و آن را تکمیل نمایید.نامه 
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     های تقویتی تشکیل نمایند.همه مدارس عالوه برکالس های درسی باید کالس 2

تنمیر  اموال مدرسه رادرصورت خراب شدنوظیفه مسئولین مدرسه است که  1

 نمایند.

    

را تنمیر  که نیاز به تنمیرج ئی دارند وظیفه دانش آموزان است که وسایلی 4

 نمایند.

    

چه مسئولین مدرسه مرا ببینند و  کنم مقررات مدرسه را رعایت کنم،سنی می 9

 چه نبینند.

    

تخصص دارند، به فرزندان کمک  های درسی کهالز  است والدین در زمینه 9

 صورت امکان افت درسی زیاد است. غیر این نمایند؛ در

    

     شو  و نیاز به تذکر دیگران ندار .غالباً سر موقت در مدرسه حاضر می 6

     پرداز .من غالبًا بدون تذکر والدین به مطالنه دروس می 1

     نظافت مدرسه یاری دهند.الز  است دانش آموزان، مستخدمین را در  8

     موفق باشند. های کنکورتوانند بدون شرکت در کالسدانش آموزان می 5

     به نظر من شرکت در کالس های کنکور الزمه قبولی در کنکور است. 21

     اگر مدرسه سختگیری نکند، دوست دار  با تدخیر به مدرسه بیایم. 22

     تذکر می دهم. وسایل مدرسه را تخریب می کنند،اگر ببینم دانش آموزان  21

اگر دوستانم نیاز به کمک درسی داشته باشند، در اولین فرصت آنها را یاری  24

 کنم.می

    

     دهم.تکالیف درسی را به طور روزانه انجا  می منموالً 29

     کنم.تکالیف درسی را به وقت دیگر محوّل می غالباً 29

     دهم.تکالیف درسی را در شب امتحان یا لحظات پایانی انجا  می غالباً 26

     دهم.غالباً تکالیف را انجا  نمی 21

     هایم قرار دارد.درس خواندن در اولویت اول برنامه 28

     هایم قرار دارد.های بندی برنامهدرس خواندن در اولویت 25

     ندار .ای برای درس خواندن انگی ه 11

     دهم.وقت کمی را برای درس خواندن قرار می 12

     دهم.وقتی را برای درس خواندن قرار نمی اصالً 11



106 

 

Abstract 

One of the most important components of the social development of students is sense of 

responsibility.  responsibility means that a person perform optimally a thing which is a 

part of her/his job, role, or legal obligation. Therefore the purpose of this study was the 

comparison of responsibility levels in athlete and non-athlete students at secondary 

schools in Sari city. 

The statistical population were included all of male and female students who were 

studying in public secondary schools in Sari (11227 people) at 2016. The sample was 

selected by utilizing cluster random sampling and the size of sample was identified 

based on Morgan's table equal with 384, but 425 questionnaires (170 for athlate and 255 

for non-athlate) were distributed by reason of probable diminution of subjects and  387 

questionnaires (%91) were returned. 

The data was gathered by Kordluo’s standard questionnaire (1393) for responsibility. 

This questionnaire  have two levels: 1) internal or individual obligation; and 2) external 

or social obligation. The Validity of questionnaire confirmed by education and 

management experts and their Reliability determined by Cronbach’s alpha test in pilot 

study which was 0.75 (0.70 for internal and 0.71 for external obligation). Furthermore, 

the construct validity of questionnaire   determined by Confirmatory Factor Analysis 

using the LISREL software program 8.8. 

In order to analyze data, descriptive statistics and inferential statistics, including 

independent t-test, Mann-Whitney U were used. 

Te results showed that there was a positive and significant difference between total 

responsibility (t=3.059) and internal obligation (z=-3.073) of Athlete and non-Athlete 

students; but their external obligation difference was not significant (z=-1.937). These 

results were tru about comparsion of girls and boys as there was a positive and 

significant difference between total responsibility (t=1.984) and internal obligation (z=-

3.854) of girl and boy students, and there was not significant diference between external 

obligation of girl and boy students (z=-0.333). Also, there was not significant diference 

between responsibility of athlete and non-athlete boys (t=0.605). Moreover, Also, there 

was significant diference between responsibility of athlete and non-athlete girls 

(t=3.683) as athletes score was better than non-athlates score. 

Therefore, it can be concluded that participation in sports activities caus to the 

development of adolescent students’ responsibility. So, it needs to provide adolescent 

students for participating in sports activities.  

 

Keywords: Responsibility, Internal obligation, External obligation, athlete, non-athlete
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