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آموزان دختر پایه ششم پذیری دانشبررسی رابطه بین خودکنترلی و مسئولیت

 ابتدایی )مطالعه موردی: شهر بابلسر(

 

 *مریم احمدی جویباری 

 دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. ریزی درسی،برنامه ارشد کارشناس .1

 Ahmadim705@yahoo.com* ایمیل نویسنده مسئول: 

---------------------------------------------------------------------- 

 چکیده

است. از این  وپرورشآموزشهای آموزشی به ویژه ترین اهداف سازمانی یکی از مهمپذیرمسئولیت

پذیری است. جامعه های آن با مسئولیترو هدف این پژوهش بررسی رابطه بین خودکنترلی و مؤلفه

آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر بابلسر در سال تحصیلی یه دانشآماری این پژوهش شامل کل

آموز بود که به دانش 181آماری پژوهش شامل  نمونهنفر بود.  324است که این تعداد  95 96

کنترلی های خودگیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامهروش نمونه

( بود. روش پژوهش توصیفی و 1393و همکاران ) زادهحسنرسشنامه ( و پ2004تانجی و همکاران )

ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی وتحلیل دادهاز نوع همبستگی بود و برای تجزیه

ساده و رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که 

کننده و خودکنترلی اولیه( رابطه مثبت لی بازدارنده با منعخودکنترآن )خودکنترلی و هر دو مؤلفه 

 آموزان دارند.پذیری دانشو معناداری با مسئولیت

 

 .آموزانپذیری، دانشخودکنترلی، مسئولیت واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

له:
مقا

ن 
نوا

ع
 

سی
رر

ب
 

طه
راب

 
ین

ب
 

لی
نتر

دک
خو

 و 
ت

ولی
سئ

م
ی

ذیر
پ

 
ش

دان
ان

وز
آم

 
ختر

د
 

ایه
پ

 
شم

ش
 

یی
دا

ابت
 (

عه
طال

م
 

ی
رد

مو
 :

هر
ش

 
سر

بابل
 

  
ره 

دو
1 

ره 
ما

 ش
/

2 
  /

 یزپای
13

96
ص 

 /
70-

63
 

http://www.tajournals.com/
http://dx.doi.org/10.21859/psychol-01026


 63-70، ص 1396 پاییز، 2، شماره 1دوره ،  روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتیفصلنامه علمی تخصصی 
ISSN: 2588-3976 

http://www.Tajournals.com 

 

64 

 10.21859/psychol-01026 

 مقدمه

توانند گاهای آموخته شده میتگیری علم و دانش و مهارکارزیرا با به آیند؛حساب می های انسانی هر جامعه بهترین سرمایهآموزان بزرگدانش

پذیر آموزانی مسئولیتتواری در جهت تعالی و رشد و آبادانی جامعه بردارند؛ بنابراین، یکی از اهداف مهم نظام آموزشی، تربیت دانشاس هایم

نظرهایی وجود داشته انی در میان دانشمندان اختالف(، از دیربار در مورد توصیف و تبیین رفتارها و صفات انس1391)حسینی قمی،  است

های انسان از یک طرف و کاربرد گسترده و کاربران مختلف از طرف دیگر پذیری نیز به عنوان یکی از ویژگیاست، از این رو اصطالح مسئولیت

ئول اعمال و رفتار خود نیست، بلکه تمام (، برای مثال از نظر فروید انسان مس1،2010یک اصطالح بسیار دشوار برای تعریف است )اسقف

کنند که در درون انسان قرار دارند. در حالی که آدلر بر مسئولیت فردی و اجتماعی تأکید دارد )خدابخشی و رفتارها را نیروهایی تعیین می

پذیری به معنای متعلق بودن ، مسئولیتگرایانپذیری نیز یکسان نیست، مثالً از دیدگاه وجود(. به همین دلیل تعاریف مسئولیت1388عابدی، 

پذیری یعنی اتکاء بر توانایی خویش جهت انتخاب ها به خود ما و برخورد صادقانه با آزادی است و در نظریه گشتالت درمانی، مسئولیتانتخاب

 (.1393، 2کردن است )شارف

 و فرد مسئول و منظم دارد هشیار، اعتماد،وخوی قابله خلقپذیرى اشاره بمسئولیت( معتقدند؛ 2009) 3کرونینگ و فرىو سرو  هارتشولز 

عمل و ایستادگى در حل مشکالت  براى منابع بیشترى را یا تصمیم، عمل پذیر در هنگام مـواجه بـا بازخورد منفى درباره یکمسئولیت

ای صورت کند که این کار به گونهیازهایش تعریف میپذیری را به عنوان توانایی فرد برای تأمین ننیز مسئولیت 4. گالسردهداختصاص مى

(. به عالوه ایشان معتقد است که 1382کند )بهرامی، ملکیان و عابدی، گیرد که در عین حل دیگران را از ارضای نیازهایشان محروم نمیمی

یازهای اساسی خود را بر اساس شرایط صحیح و توانند نها ناشی از عدم پذیرش مسئولیت است زیرا آنها نمیها و ناهنجاری آنمشکل انسان

 انسان دوستانه ارضا کنند )همان(.

وابستگی به معلم جدا کنیم و به  تدریج از آموزان را بهدانش مدارس باید این باشد که هدف نهایی آموزش درمعتقد است که؛  (1965گیج ) 

یکی از  از این رو، .(1390)حاتمی،  ضرورت دارد، انجام دهند یت رفتارشانخودشان هر آنچه را برای راهنمایی و هدا آنها آموزش دهیم که

ای جامعه مسئولیت اعمال خود را بپذیرند؛ زیرا که بیاموزندآموزان که به دانش این باشد ای بایدوپرورش در هر جامعهآموزش ترین اهدافجامع

 5پذیریدهند، مسئولیتآموزش می خواندن، نوشتن و حل مسائل را به افراد ر کهطوانتظار دارد که مدارس، همان کنیم،که ما در آن زندگی می

 .(2014، 6)دلیسی تبدیل شوند پذیرآنها بیاموزند تا به شهروندانی مسئولیت بهنیز  را

منبع کنترل باط است. شود، در ارتنامیده می 7پذیری با مفهومی که منبع کنترلاز سوی دیگر بررسی ادبیات پژوهش نشان داد که مسئولیت 

 برای را هایشانتوانایی و و خودکنترلی باال، خود کنترل درونی منبع با آموزان. دانشباعث رفتارش شده است، اشاره دارد به ادراک فرد از آنچه

 یا وقایع تصادفی نه شودمی اآمدن رخداده وجود باعث به که است اعمالشان این که دارند باور هاویژه آن به دارند. باور رویدادها با مقابله

(. 1389)خاکسار، دانند دارند و احساس مسئولیت را معموالً نهفته در خودشان می بیشتری انگیزش نهاآ بنابراین، قدرت؛ صاحب اشخاص

 قدر چه خود موقعیت در شخص یک است که این معنی به و مطرح شد 8توسط اشنایدر 1974نخستین بار در سال  دکنترلیخو مفهوم

توانایی ؛ خودکنترلی عبارت از ،(2014) 10بنا بر تعریف ربکا و مارک(. همچنین 2006، 9)کاشال و کوانتس است پایدار قدر چه یا پذیرانعطاف

خودکنترلی در واقع  در ارتباط با خود و جامعه است. ها، رفتار و نیازهاکار بستن استعدادها برای کنترل احساسات و هیجان فرد در شناخت و به

نوجوان با خودکنترلی زمانی را  یا کودکبرای عمل داشته باشد. یک  یعنی فرد کنترل رفتارها، احساسات و غرایز خود را با وجود برانگیختن
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، 12یرن(. شیپز، کاترین و م2009، 11کند )فرایز و هوفمنکند و سپس بهترین انتخاب را میها و نتایج احتمالی میانتخاب به کردن فکرصرف 

رغم دلسردی و وسوسه، ( از جمله فواید خودکنترلی را، کنترل سطوح برانگیختگی برای به حداکثر رساندن عملکرد، داشتن پشتکار به2009)

 (.1394اند )افخمی اردکانی، رغم فشارهای موجود عنوان کردهجلوگیری از واکنش مخرب در برابر تحریک و عملکرد صحیح به

آموزان یکی از عوامل موفقیت آنها در جامعه است که منجر به کنترلی دانشهای خود(، وجود مهارت1389) 13زعم وست ووددر این راستا به

های بسیاری پژوهش تاکنونرساند. پذیری میشود و افراد را به میزان الزم به استقالل و مسئولیتسازگاری و تطابق فرد با محیط و اجتماع می

با توجه به  کنترلی انجام گرفته است اما پژوهشی که رابطه این دو متغیر را بررسی کند انجام نشده از این روذیری و خودپپیرامون مسئولیت

آموزان، در این پژوهش بر آنیم که رابطه این دو متغیر را با پذیری دانشی آن با مسئولیتمطالب ذکر شده و اهمیت خودکنترلی و رابطه

 ستگی مورد بررسی قرار دهیم.استفاده از روابط همب

 

 روش پژوهش

رود. روش پژوهش از نوع های کمی و از نظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی به شمار میپژوهش موردنظر، از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش

و بررسی رابطه میان متغیر زیرا به دنبال بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر است و هدف از این پژوهش، توصیف ؛ باشدتوصیفی همبستگی می

آموزان دختر پایه ششم جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه ششم ابتدایی است. پذیری دانشخودکنترلی و مسئولیت

 14کرجسی و مورگانآموز با استفاده از جدول دانش 181نفر بود. تعداد  324است که این تعداد  95 96ابتدایی شهر بابلسر در سال تحصیلی 

 گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:( و به روش نمونه1971)

دهی است که توسط تانجی و یک پرسشنامه خود گزارش 16(SCS) یخودکنترلپرسشنامه  :15پرسشنامه خودکنترلی تانجی، بامیستر و بن الف

( خودکنترلی اولیه، تشکیل 2کننده یا بازدارنده و خودکنترلی منع)1خرده مقیاس؛  2و  عبارت 13ه است و از ( ساخته شد2004همکاران )

های . شاخصشباهت ندارد تا شباهت خیلی زیاد دارد، در نظر گرفته شده است اصالًای از درجه 5شده است. این جمالت در یک طیف لیکرت 

تعدد مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب همسانی درونی در مرجع اصلی، برای کل مقیاس فرم کوتاه روانسنجی این پرسشنامه در مطالعات م

های این دو خرده مقیاس پرداختند ( با انجام تحقیقی به بررسی تفاوت2011) 17بوئر، لوتین، بیکر و ون هوفتدِ، ریدردِ بود. همچنین %85شده 

ها حاکی از را با گزارش آلفای هر دو خرده مقیاس مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آنو در این میان همسانی درونی این پرسشنامه 

در این مطالعه  باشد(.می 68/0و آلفای کرونباخ برای خودکنترلی اولیه: 86/0کننده: )آلفای کرونباخ خودکنترلی منع همسانی درونی مناسب بود

 توسط متخصصان( و برای تعیین پایایی از ضریب همسانی درونی استفاده شد تأییدمحتوایی )برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و 

کننده یا بازدارنده و خودکنترلی اولیه ی منعخودکنترلهای و برای هر یک از مؤلفه 91/0که ضریب آلفای کرونباخ با این روش برای کل مقیاس 

 13ای است که در اینجا از فرم گویه 13و فرم کوتاه  36که این پرسشنامه دارای دو فرم به دست آمد. قابل ذکر است  83/0 و 86/0به ترتیب 

 ای استفاده شده است.گویه

( تهیه شده است و شامل 1393زاده و همکاران )این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی است که توسط حسنپذیری: ب پرسشنامه مسئولیت

گذاری شده است. روایی این پژوهش را ( نمره5تا کامالً موافقم=  1ای لیکرت از )کامالً مخالفم= درجه 5سؤال است که بر اساس طیف  50

( با استفاده از روایی محتوایی و سازه مورد بررسی قرار گرفت که برای روایی محتوایی از نظر متخصصان 1393زاده و همکاران )حسن

روش تحلیلی عامل )چرخش واریمکس( استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه  آموزان و برای روایی سازه ازروانشناس و خود دانش

نشان داد. پایایی این آزمون را نیز به روش همسازی درونی )ضریب آلفای  78/0تا  48/0همبستگی سؤاالت را با کل آزمون در دامنه بین 

                                                           
11. Friese & Hofmann 

12. Sheppes, Catran & Meiran 

13.Westwood. 

14. Krejcie & Morgan 

15. Tangney, Baumeister   & Boone 

16. SelfControl Scale 

17.Ridder, Boer, Lugtig, Bakker & van Hooft c 

http://www.tajournals.com/
http://dx.doi.org/10.21859/psychol-01026


 63-70، ص 1396 پاییز، 2، شماره 1دوره ،  روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتیفصلنامه علمی تخصصی 
ISSN: 2588-3976 

http://www.Tajournals.com 

 

66 

 10.21859/psychol-01026 

برای  نظر متخصصان( وای بررسی روایی از روایی محتوایی و صوری )گزارش کرده است. در این مطالعه بر 91/0کرونباخ( برای کل آزمون 

 به دست آمد. 90/0که ضریب آلفای کرونباخ با این روش  تعیین پایایی از ضریب همسانی درونی استفاده شد

های توزیع شد. داده های پژوهش به صورت فردیها و آگاهی دادن به آنها در خصوص اهداف پژوهش پرسشنامهبعد از جلب رضایت آزمودنی

حاصل از پرسشنامه در بخش آمار توصیفی با )میانگین، واریانس و انحراف معیار و کمترین و بیشترین نمره( و در بخش آمار استنباطی با 

 تحلیل و تفسیر شدند. 18و چندگانه به روش ورود استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده

 هایافته

 مربوط به درصد و فراوانی و میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش عاتاطال :1جدول 

 تعداد حداکثر نمره حداقل نمره واریانس انحراف معیار میانگین متغیر

05/4 خودکنترلی  652/0  425/0  2 96/4  

181 

کننده یا ی منعخودکنترلخرده مقیاس  

 بازدارنده
35/3  503/0  324/0  83/1  38/4  

09/2 اس خودکنترلی اولیهخرده مقی   426/0  302/0  74/1  97/3  

98/3 پذیریمسئولیت  605/0  367/0  92/1  54/4  

 

کننده یا بازدارنده ی منعخودکنترلهای آن )خرده مقیاس میانگین، انحراف معیار و واریانس متغیر مستقل خودکنترلی و خرده مقیاس 1جدول 

دهد که از میان دو خرده مقیاس های جدول نشان میدهد. دادهپذیری را نشان میوابسته مسئولیت ( و متغیرو خرده مقیاس خودکنترلی اولیه

 د.آموزان دختر کمتر وجود دارکنترلی، خرده مقیاس خودکنترلی میانگین پایینی را داراست و احتماالً در میان دانشخود

 پذیریسئولیتمهای آن با و مؤلفه خودکنترلیماتریس همبستگی بین : 2جدول 

 همبستگی شاخص آماری

 1 2 3 4 

86/0 کننده یا بازدارندهی منعخودکنترلخرده مقیاس       

832/0 خرده مقیاس خودکنترلی اولیه  ** 83/0    

947/0 خودکنترلی ** 966/0 ** 91/0   

286/0 پذیریمسئولیت ** 305/0 ** 309/0 ** 93/0  
 ماتریس قرار دارند.ضرایب پایایی متغیرها بر روی قطر اصلی *

 

بین نگرش  کهدهد یج نشان مینتاگزارش گردیده است.  2پذیری در جدول ی آن با مسئولیتهامؤلفهماتریس همبستگی خودکنترلی و 

ی ( و در حالی که هر دو مؤلفه خودکنترل=01/0p<,30/0 rپذیری دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )یتمسئولخودکنترلی با 

 آموزان دارد.پذیری دانشیتمسئول( را با =01/0p<,30/0 rپذیری رابطه معنادار دارند، مؤلفه خودکنترلی اولیه بیشترین رابطه )با مسئولیت

های فرض. ابتدا پیشدیگردپذیری دانش آموزان از تحلیل رگرسیون ساده استفاده بینی مسئولیتبه منظور تعیین سهم خودکنترلی در پیش

پذیری از آزمون ی مربوط به مسئولیتهاداده (. به جهت تشخیص نرمال بودن توزیع1393لیل رگرسیون بررسی شد )کرمی و صفری شالی، تح

ی هادادهادعا نمود، توزیع  توانیمحاصل گردید،  05/0داری بیشتر از معنی با توجه به اینکه سطح کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد که

ی از میزان رعایت حاک 19ها مقادیر پرت وجود نداشت، مقادیر خطای مجازدر توزیع داده (.=115/0pوابسته، نرمال است ) مربوط به متغیر

بود. در  3کمتر از  20بین بود و مقادیر عامل تورم واریانسبین با سایر متغیرهای پیشیشپی هم خطی به منظور ارتباط هر متغیر هاصیتشخ

آموزان از طریق درصد از واریانس خودکنترلی دانش 9 کهنشان داد؛ به این معنا  09/0کنندگی را برابر با بیینادامه، رگرسیون، میزان ت

                                                           
18. Inter 
19. Tolerance Values 

20. Variance Inflaction Factor (VIF) 
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آموزان پذیری دانشبینی مسئولیتخودکنترلی، قادر به پیش بنابراین،؛ (01/0p<،94/18 =181،1F،09/0=2Rپذیری، قابل تبیین است )مسئولیت

پذیری زیادی بر مسئولیت ریتأثگفت که احتماالً خودکنترلی  توانیم βبا توجه به مقدار  عالوه بر این د.باشدختر پایه ششم ابتدایی می

 (.p=,30/0= β 01/0)آموزان دختر پایه ششم دارد دانش

 آموزانپذیری دانشبینی مسئولیتی خودکنترلی در پیشهان مؤلفهضرایب رگرسیو: 3جدول 

بینمتغیرهای پیش  R R2 β t p 

کننده یا خرده مقیاس خودکنترلی منع 

41/0 بازدارنده  16/0  

17/0  72/2  0/01** 

11/0 خرده مقیاس خودکنترلی اولیه   98/1  ** 02/0 

 

رگرسیون چندگانه  ازآموزان پذیری دانشبینی مسئولیتبین( در پیشی خودکنترلی )متغیرهای پیشهامؤلفهچنین به منظور تعیین سهم هم

دهنده عدم وجود خودهمبستگی در خط دوربین واتسون نشان یکننده آمارهاستفاده گردید. در مورد مقیاس خودکنترلی منع زمانهمبه روش 

 ی خودکنترلیهامؤلفه( و لذا، استفاده از مدل رگرسیون بالمانع است. نتایج نشان داد 03/1) بوده 4مورد نظر رگرسیون، دارای مقداری کمتر از 

کنندگی متغیر (. میزان تبیین01/0p<،23/12=181،2F،16/0=2Rآموزان دختر پایه ششم هستند )پذیری دانشبینی مسئولیتیشقادر به پ

به دست آمد. همین طور نتایج  16/0تنها  ،(ی خودکنترلیهامؤلفهبین )پذیری( از طریق ترکیب خطی مجموع متغیرهای پیشمالک )مسئولیت

ی رگرسیون و معناداری هابیضرآمده است، بررسی  3کل مدل را مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس آنچه در جدول داری تحلیل واریانس معنی

خودکنترلی اولیه  ( وp=,17/0=β 01/0)کننده یا بازدارنده های خودکنترلی، هردو مؤلفه خودکنترلی منعکه از بین مؤلفه دهدیمنشان  هاآن

(02/0 p= ,11/0 =βضریب رگر ،)کننده یا بازدارنده و سیونی مثبت و معناداری به دست آوردند، به عبارتی با افزایش خودکنترلی منع

 .یابدآموزان دختر پایه ششم ابتدایی افزایش میپذیری دانش، مسئولیتخودکنترلی اولیه

 گیرییجهو نتبحث 

شود رو میه تا با وظایف متعددی که در دوران مختلف زندگی روبهمسئولیت فرایندی است که فرد باید از اولین سالهای کودکی آن را آموخت

های مهم سالمت روان شود و از شاخصهای آن جامعه محسوب میای، یکی از ارزشپذیری افراد در هر جامعهمسئوالنه برخورد کند. مسئولیت

آموزان به خصوص در ، این در حالی است که دانش(1387، به نقل از مهدوی، عنایتی و نیسی،1380شود )رمضانی دیسفانی، محسوب می

آموزند و با آموختن، این مهارت با ارزش را تا آخر عمر حفظ کرده و سنین پایین، احساس مسئولیت را از والدین، مدرسه، دوستان و اجتماع می

، 1986ها آموزش دهیم )کلمز، از کودکی به بچه پذیری را،شود. پس بهتر است مسئولیتها در امور زندگی میاین امر باعث موفقیت بیشتر آن

زمان فعال باشد، دهد که هممی ( تمایل به احساس مسئولیت به شخص اجازه1375(، همچنین بر اساس نظریه چلبی )1386ترجمه علیپور، 

و در عین حال نسبت به دیگران  باشد، خردورز باشد یمبرای کسب موفقیت کوشش نماید، محیط درونی و بیرونی خود را کنترل کند، خودتنظ

پذیری دو نکته را باید مورد توجه قرار داد؛ اول، توجه به انگیزه (، در واقع در بحث مسئولیت1390احساس تعلق عاطفی داشته باشد )خرم دل، 

 ویگفیلد، و ایکس) کندمی تسهیل افراد در را انگیزه این رشد زمینه که محیطی شرایط یاها فرد برای مسئوالنه عمل کردن و دوم، فرصت

 ایویژه جایگاه از پذیریمسئولیت حوزه در که مهمی یهامؤلفه از یکی رسدمی نظر به تفاسیر این با ،(1390 دل، خرم از نقل به ،2002

 پذیریمسئولیت با آن هایمؤلفه و خودکنترلی بین رابطه بررسی به نیز حاضر پژوهش این رو این از است، خودکنترلی مقوله است برخوردار

 یا کودک یک. باشد داشته عمل برای برانگیختن وجود با را خود غرایز و احساسات رفتارها، کنترل فرد یعنی خودکنترلی. چراکه پردازدمی

 خودکنترلی نهمچنی کند،می را انتخاب بهترین سپس و کندمی احتمالی نتایج و هاوان با خودکنترلی زمانی را صرف فکر کردن به انتخابنوج

 و داریم احساساتمان ابراز چگونگی برای انتخاب یک ما اینکه یعنی خودکنترلی برعکس،. نیست احساسات و هیجانات کردن سرکوب معنی به

 (.2009تأکید است، روش ابراز احساسات است به طوری که جریان تفکر را تسهیل کند )فرایز و هوفمن،  مورد که چیزی

کننده یا بازدارنده و خودکنترلی اولیه( رابطه مثبت و معناداری دارد د که خودکنترلی و هر دو مؤلفه آن )خودکنترلی منعنتایج پژوهش نشان دا

طور همان پژوهش از بخش این هاییابد. در تبیین یافتهپذیری نیز افزایش میکننده یا بازدارنده مسئولیتخودکنترلی منع به عبارتی با افزایش

 افزایش پذیریفرد نسبت به محیط درونی و بیرونی خویش تسلط بیشتری دارد در نتیجه توانایی وی در مسئولیت که هنگامی شد، بیان که

 به نسبت تعهدی برآوردن به نسبت توانیدمی شما زمانی که باشدمی شده تأیید کامالً موضوع این نیز عامیانه فرهنگ در که چرا کند،می پیدا
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 در هنوز که آموزیدانش بتوانید تا حدود زیادی بر آن موضوع احاطه و کنترل داشته باشید، کودک و یا که باشید ندپایب خاص موضوع این

 است درگیر احساسات و همین عواطف با که مسائلی پذیریمسئولیت حوزه در تواندمی چطور است ناتوان خویش احساسات و عواطف کنترل

منفی آن جلوگیری شود، نتایج این  اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گرفته تا از تبعاتدست توجه مورد یدبا موضوع این حتماً لذا باشد، موفق

همراستا است آنها در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که شیوه انضباط مثبت به  ،(1383پژوهش با پژوهش بهرامی و همکاران )

 و ارتباطی هایمهارت اجتماعی، هایحلیلی( و عوامل شخصیت کالیفرنیا شامل مهارتها )والدین، دبیران و خود تافزایش تمام مقیاس

 مقایسه همچنین. است بوده مؤثر خودکنترلی مقیاس و فردی برون و فردی درون هایمهارت شامل عاطفی هوش عوامل و شخصی هایمهارت

بت بر خود تحلیلی و خودکنترلی کارایی بیشتری مث انضباط وهشی که بود این از حاکی ایشان پژوهش در پذیریمسئولیت آموزش شیوه دو

های این پژوهش، روش پژوهش است که چون از نوع روابط همبستگی است، نه علت و معلولی در نتیجه از جمله محدودیتداشته است. 

دادند بنابراین پایه ششم ابتدایی تشکیل می توان به آنها به عنوان روابط علی استناد نمود. همچنین جامعه پژوهش را دانش آموزان دخترنمی

های دیگر پژوهش این است که؛ نتایج پژوهش توان نتایج را با قطعیت به مقاطع دیگر و جنسیت مذکر تعمیم داد. از جمله محدودیتنمی

ها تعمیم داد. در این پژوهش از روش رتوان آنها را با قطعیت به دانش آموزان سایر شهمربوط به دانش آموزان شهر بابلسر است، بنابراین نمی

ی هااز مصاحبههای بعدی گردد در پژوهشآوری اطالعات مربوط به متغیرها استفاده شده است، بنابراین پیشنهاد میگزارشی برای جمعخود

 به دستگیری های اندازهسط روشآوری اطالعات مربوط به متغیرها استفاده شود تا بتوان شواهدی از بیافته و روش مشاهده برای جمعساختار

 مزایای سایر از بتوان خود مدیریت مقوله بر تمرکز بر عالوه مدارس در زندگی هایمهارت هایبرنامه اجرای با شودپیشنهاد می آورد. همچنین

 .نمود استفاده جامعه و مدارس در پذیریمسئولیت مقولهازجمله  آن

 مراجع

 ( .ب1394افخمی اردکانی، مریم .)شهر ششم پایه آموزاندانش خودتنظیمی یادگیری با انگیزشی باورهای و خودکنترلی رابطه ررسی 

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد.اردکان. پایان

 کنترلی و اعتیاد بـه تلفـن همـراهدمعنوی، خو رابطه بین هوش(. 1393. )سیدعبدالمجید ،بحیرینیان و دهزاشهابی ؛حهملی ،پورآرین .

  . مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر ،المللی فرهنگ و اندیشه دینیکنگره بین

 1210، ص 373پذیری در کودکان و نوجوانان. مجله پیوند، شماره (. ایجاد مسئولیت1389اظم و خضری، حسن. )برزگر، ک. 

 ( .بررسـی و مقایسـه راه1382بهرامی، فاطمه؛ ملکیان، حسـین و عابـدی، محمدرضـا .)پذیری در بـین کارهـای افـزایش مسـئولیت

 .64 72، ص 17ه، شماره آموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان. فصلنامه آموزدانش

 ( .راهبردهای خودکنترلی رفتار. رشد آموزش مشاور مدرسه، دوره 1390حاتمی، زهرا .)52 55، ص 4، شماره 6. 

 ( .راهنمای جامع کاربرد 1390حبیب پور گتابی، کرم و صفری شالی، رضا .)SPSS های کمـی(. در تحقیقات پیمایشی )تحلیل داده

 چاپ سوم.تهران: انتشارات مبتکران، 

 ( .مسئولیت1391حسینی قمی، طاهره .)16 19، ص 2، شماره 8آموزان. مجله رشد آموزش، دوره پذیری در دانش. 

 ( .اثربخشی نشست1389خاکسار، مهدیه .) های خانوادگی به والـدین مبتنـی بـر رویکـرد آدلـر درایکـورس بـر بهبـود خـودکنترلی

 ه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی تهران.نامه کارشناسی ارشد رشتآموزان. پایاندانش

 ( .بررسی روش1388خدابخشی، مهدی و عابدی، محمدرضا .)آمـوزان دوره راهنمـایی شـهر پذیری در دانشهای افزایش مسـئولیت

، 1، شـماره 5شناسی دانشگاه الزهرا )س(، دوره روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و. مجله مطالعات روان1384 85شهرضا در سال تحصیلی 

 .137113ص 

 شـماره پیونـد، مجلـه. آموزاندانش پذیریمسئولیت با انصاف و خودمختاری نفسعزت بین رابطه بررسی(. 1390. )سکینه دل،خرم 

 .25 29 ص ،389

 ( .نظریه1393شارف، ریچارد اس .)فیروزبخت، تهران: نشر رسا، چاپ دوازدهم.درمانی. ترجمه مهرداد های مشاوره و روان 

  

 ( .بررسی میزان مسئولیت1385لطفی، مریم .)دانشـگاهی آمـوزان دختـر مقطـع پیشپذیری در حیطه خانواده و جامعـه بـین دانش

 ز نیشابور.نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور مرکمدارس عادی و غیرانتفاعی در شهرستان نیشابور. پایان
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 ،نفسعـزت بـر پذیریمسـئولیت آموزش اثربخشی بررسی ،(1387) نیسی. عبدالکاظم، و الدین میرصالح عنایتی، اسماعیل، مهدوی 

 115129 ص ،9 شماره ،3 دوره شناسی،روان در نو هاییافته متوسطه، پسر مقطع آموزاندانش

 ( .آموزش1389وست وود، پیتر .)ی ویژه. ترجمه شاهرخ مکوند حسینی، تهران: انتشارات رشد، چاپ دوم.وپرورش کودکان با نیازها 
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Abstract 

Responsibility is one of the most important objective of an educational organization particularly 

education administrative. Therefore, this research aims on studying the relationship between self-control 

and its components by responsibility. Statistical population of this research includes all sixth grade girl 

elementary school students on Babolsar city in 2016-2017 who were 324 persons. Statistical samples of 

this research included 181 students who were selected by simple random sampling method. Research tool 

includes Tangi et al. (2004) self-control questionnaire and Hassanzadeh et al. (2014) questionnaire. The 

methodology was descriptive-correlational, and Pearson correlation coefficient, simple linear regression, 

and multiple linear regression by simultaneous method were used to analyze data. Results of research 

showed that self-control and its components (preventive, inhibitor, and initial self-control) have a positive 

and significant relationship with students’ responsibility.  
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