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 چکيده
 

هدف این تحقيق  بررسی رابطه بين مسئوليت پذیری و سازگاری با پيشرفت تحصيلی بود جامعه 

های روزانه و شبانه روزی شهرستان آماری این پژوهش شامل کليه  دانش آموزان دبيرستان

نفر بود  2200 مشغول به تحصيل بودند. تعداد آنان  92-93رفسنجان است که در سال تحصيلی 

نفر از روش نمونه گيری طبقه ای تصادفی با انتساب  327که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

یکسان به عنوان  نمونه انتخاب شدند. این تحقيق از نظر هدف جزو تحقيقات کاربردی و از نظر 

داده ها دو ماهيت و روش جزو تحقيقات توصيفی از نوع همبستگی می باشد. ابزار جمع آوری 

و    8/0و پایایی   94/0با روایی  سازگاری دانش آموزان دبيرستانیسوالی  60ی پرسشنامه

و معدل دانش آموزان بوده و  75/0و پایایی   91/0سئوالی مسئوليت پذیری با روایی  21پرسشنامه 

 ، ازیآمارحليل ت. در مرحله استفاده شده است SPSSها نيز از نرم افزاربرای تجزیه و تحليل داده

روش تحليل همبستگی پيرسون، تحليل رگرسيون همزمان،آزمون مقایسه همگن بودن شيب های 

خط رگرسيون برای گروههای مستقل، آزمون مقایسه ضریب همبستگی در گروههای مستقل 

با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص گردید بين مسئوليت پذیری و سازگاری با استفاده شد.

های روزانه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد اما بين حصيلی دانش آموزان دبيرستانپيشرفت ت

ها ی شبانه روزی  رابطه آموزان دبيرستانمسئوليت پذیری و سازگاری با پيشرفت تحصيلی دانش

معنادار نيست. رابطه بين مولفه سازگاری آموزشی با  پيشرفت تحصيلی ،مثبت و معنادار است اما با 

ه عاطفی، و مولفه سازگاری اجتماعی،رابطه معناداری مشاهده نشد همچنين بين مولفه مولف

مسئوليت پذیری اجتماعی با پيشرفت تحصيلی، رابطه مثبت و معنادار اما با مولفه مسئوليت پذیری 

 فردی، رابطه معناداری مشاهده نشد.
 

 ئوليت پذیری.مس ،روزیمدارس شبانه ،سازگاری، پيشرفت تحصيلی :يديکل واژگان
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 2. مهدي لسانی1افسانه اميري خراسانی

 زشی دانشگاه شهيد باهنر کرمانکارشناس ارشد رشته تحقيقات آمو 1
 عضو هيات علمی دانشگاه شهيد باهنر کرمان  2
 

 نویسنده مسئول:ميل نام و نشانی ای
  افسانه اميري خراسانی

yas.afsanehamiri@yahoo.com 

مسئوليت پذیري و سازگاري با پيشرفت بررسی رابطه بين 

هاي روزانه و شبانه روزي تحصيلی دانش آموزان دبيرستان
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 مقدمه

یکی از نهادهای اجتماعی، نهاد آموزش وپرورش است که مسئوليت مهمی درتربيت کودکان ،نوجوانان و جوانان بر عهده دارد .نگاه             

شتگان ، گسترده به نقش آموزش وپرورش به عنوان عاملی مؤثر در فعليت بخشيدن به امکانات بالقوه وذاتی افراد ،انتقال اندوختة تجارب گذ

مهارت های الزم در افراد برای زندگی و باالخره تسهيل مسير حرکت وجودی آدمی به  ارائه ارزش های مطلوب ، افزایش معلومات و ایجاد

به  همگان استقبالنشانگر گرایش وسوی کمال اهميت این نهاد اجتماعی را بيش از پيش نشان می دهد. گسترش کمی آموزش وپرورش

ناشی ازتوسعة معارف ، علوم و رشد بی وقفه تکنولوژی است که این دو بر پيچيدگی و ظرافت جریان آنکيفینهادوگسترش ایناثربخشی

 .]1[آموزش و پرورش افزوده است

جامعه موفق توسط افراد آن شکل می گيرد.انسان عامل توسعه است و این قابليت از طریق آموزش و پرورش فرصت ظهور می یابد .آموزش 

رورش در جوامع امروزی با کارکردهای متعدد ، مسئوليت بزرگی برای تحقق اهداف فردی و اجتماعی بر عهده گرفته است و به عنوان پ

 .]2[بهترین فرصت برای شکوفایی استعداد های انسان مطرح و مورد توجه است

معتقد  .]27[1مروز شهروندان فرهيخته فردا شوند.گلسردر جامعه موفق فرصت های یادگيری را باید چنان در نظر گرفت که دانش آموزان ا

است که برای موفقيت فرد در زندگی بطور کلی او باید نخست موفقيت را در یکی از جنبه های مهم زندگی خود تجربه کند و این جنبه 

عرصه های اصلی کسب احساس یکی از  2مهم برای بسياری از مردم قاعدتا مدرسه است . موفقيت در تحصيل و داشتن پيشرفت تحصيلی

 موفقيت در مدرسه می باشد.

( ابراز می دارد که تجربه موفقيت تحصيلی را دارند ، حتی در مواجهه با شکست های تحصيلی گاه به گاه برخورد 1987) 3پولين سيزر  

پيشرفت و عملکرد تحصيلی در حوزه  بهتری نسبت به دانش آموزان که موفقيت تحصيلی را تجربه نکرده اند از خودشان می دهند.ارزیابی

یادگيری و آموزش به مثابه مفهوم کنترل کيفيت در حوزه توليد و صنعت است . به زبان توليد این ارزیابی می تواند موجب تضمين کارآیی و 

يت محسوب می شوند و اثربخشی اندوخته ها و مهارت های علمی و عملی در افراد متخصص شود که همانا محصول نهایی حوزه تعليم و ترب

بدین ترتيب بازده کارخانجات توليد علم و فن آوری که همان دانشگاه ها و موسسات علمی و آموزشی هستند بيش از پيش مورد تقویت و 

در بهبود قرار خواهند گرفت. پيشرفت تحصيلی یکی از مهمترین معيارهایی است که در بررسی توانایی دانش آموزان برای انجام تحصيالت 

رسيدن به مرحله فارغ التحصيلی نقش قابل توجهی را ایفا می کند . این مفهوم یکی از مهمترین پارامترهایی است که در پيش بينی 

 .]3[وضعيت آتی فراگيران از لحاظ کسب صالحيت و مهارت های علمی و عملی الزم مورد استفاده قرار می گيرد

عوامل بيرونی و موقعيتی بر پيشرفت تحصيلی تاثير می گذارند.یکی از مسائل تربيت که در  عوامل زیادی اعم از عوامل درونی و فردی و

است . انسان مسئول با عملکرد خویش به عنوان فردی کار آمده  4علمکرد روحيه افراد نقش تعيين کننده ای دارد اصل مسئوليت پذیری

 می یابد وگالسر انسان مسئول را انسان سالم معرفی می کند . است که در او امکان اقدام به فعاليت های خود خواهانه کاهش 

فرد را مرکز عالم قرار می دهد و او را مسئول اعمال و احساسات اعمال و احساسات خویش می داند و متعقد است که فرد می توان  5آليس

ای برا شود که کنترل قابل مالحظهدی تلقی میميان آنچه که از محيط می گيرد و بازده عاطفی خویش مبادله کند بنابراین انسان موجو

به اعتقاد گالسر افراد دارای انگيزه پيشرفت باال برای پيدا کردن راه حل مسائل شخصا مسئوليت می .]4[افکار و احساسات و اعمال خود دارد

است  7نه ساز مسئوليت پذیری اجتماعیزمي 6پذیرند هدف مدار هستند و اهداف چالشی را انتخاب می کنند بنابراین مسئوليت پذیری فردی

 و مسئوليت پذیری اجتماعی پيامدهای اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد . 

دو بعد مسئوليت پذیری فردی و اجتماعی که وجود دارند در واقع از یک منشا هستند یعنی مسئوليت پذیری در بعد شخصی زمينه ساز 

س مسئوليت پذیری را برای بدست آوردن هر گونه پيشرفت و موفقيت فردی در برخی از محققان احسا.مسئوليت اجتماعی می شود

( در تحقيق خود مسئوليت پذیری را واسطه عمل متغير های مهمی ، مانند 2005) 8نوجوانان الزم دیده اند، مثالً زیمرمن و کيتسانتاس

                                                           
1 Gellser 
2 Academic Achievement 
3 Pollin Thizer 
4 Responsibility 
5 Alies 
6 Personal Responsibility 
7 Social Responsibility 
8 Zimmerman & Kitsantas 
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نتایج تحقيق نيز با قوت زیاد این فرض را تایيد کرده کيفيت انجام تکاليف و احساس خودکارآمدی و موفقيت تحصيلی فرض کرده اند و 

 .]5[است

انسان همواره در ارتباط با محيط پيرامون خود با مسائل و مشکالت متنوع و ناشناخته ای روبرو است برای پاسخگویی به خواسته خود 

ی معاصر پيشرفت های تکنولوژی و ارتباطی نيز با محيط اطراف خودی می باشد  این در حالی است که در دنيا 9نيازمند تعامل و سازگاری

نقش همنوایی کنار آمدن و سازگار با موفقيت ها مسائل پيش رو را  ضروری تر ساخته است . سازگاری جریان است که در آن فرد برای 

 .]29[وقف دادن خود با منشا های درونی و ملزومات بيرونی تالش و کوشش به خرج می دهد

حالتی است که در آن فرد با نيازهای خود با جامعه ای که به آن تعلق دارد منطبق شود .فرد احساس می کند که سازگاری شرایط یا 

تفاوت در تجارت خانوادگی اشخاص می تواند در طول زمانی تفاوتهای فردی را در سازگاری  .]6[نيازهای ارضا شده اند و یا ارضا خواهند شد 

 ها مربوط باشد . یل سازگاری دانش آموزان ممکن است به تجارب گذشته آندانش آموزان پدید آورد یعنی دال

 به  نست دا افکار و هافعاليت احساسات، هماهنگی ميان و شخصی زندگی از رضایت خوب، روانی شامل سالمت توانمی را عاطفی سازگاری

 فردبا سازگاری شامل اجتماعی سازگاری و کند می پيدا طفیثبات عا فرد نها، آ توسط که هاییمکانيزم یعنی عاطفی دیگر،سازگاری عبارت

 مجموعه به تحصيلی . سازگاری آید دست به محيط یا و خود دادن باتغيير است ممکن سازگاری این که است خود اجتماعی محيط

 ازوی محيط آن که فعاليتهایی و مدرسه شرایط با هماهنگ و موزون پاسخی تا ميشود آماده آن فرد وسيله به که ميشود گفته واکنشهایی

 نظر آموزان،دانش سایر با ارتباط بودن، معلم عالقه تحصيلی،مورد پيشرفت مدرسه، از رضایت شامل تحصيلی سازگاری .نماید ارائه ميخواهد،

 .]30[شودمی غيره و آموزعملکرد دانش به نسبت مدرسه مسئولين

 حقيقت در .است روانشناسان بوده و پرورش و آموزش نظام والدین، اصلی های هدغدغ از یکی تحصيلی پيشرفت 10اسکات و روت اسکات،

یک ميليون و با توجه به اینکه .شود می سنجيده آن در شاغل افراد پيشرفت تحصيلی ميزان با عمدتاً پرورش و آموزش نظام مطلوب بازدهی

مشغول به تحصيل هستند و  وز دختر نيز در مقطع متوسطهدانش آم 826هزار و  455دانش آموز پسر و یک ميليون و 780هزار و  391

معدل و پيشرفت تحصيلی از اهميتی دو چندان برخوردار شده است  درصدی سوابق تحصيلی در نتایج کنکور سراسری 25تاثير همچنين 

ها قابل تا نتایج به دست آمده از آنکند امتحانات را به شکل استانداردتری برگزار کند آموزش و پرورش نيز تالش میاین در حالی است که 

 .]3[گيری باشداطمينان بوده و مالک صحيحی برای اندازه

در حال حاضر نظام های آموزشی یکی از ابزارهای قدرتمند برنامه ی توسعه اقتصادی اجتماعی سياسی کشورها به شمار می رود زیرا تامين 

است های نظامی تعليم و تربيت بوده است تاسيس مدارس و مراکز شبانه روزی به نيروهای انسانی متبحر و متخصص به جهت توسعه از سي

منظور رفع محروميت ها و کشف و شکوفایی و تقویت استعدادهای در نقاط دور دست و محروم از تسيهالت بخصوص مناطق روستایی و دور 

 د و خالق صورت گرفت .از مراکز و حمایت از خانواده پر جمعيت و داری فرزندان نخبه و با استعدا

از سوی دیگر نمی توان منکرنقش تربيت فرزند و ميزان مسئوليت پذیری و سازگاری و کمک به رشد طبيعی و شناسایی و پرورش صحيح  

ده شد . استعدادهای نهفته و زمينه سازی برای امر تعليم و تربيت مطلوب آنها و ارتقای سطح روانی افراد در یک کانون متمرکز و گرم خانوا

با توجه به اهميت پيشرفت تحصيلی دانش آموزان بررسی و تاثير گذار بودن عواملی حوزه عاطفی مانند مسئوليت پذیری و سازگاری در 

ميزان آن و همچنين وجود دو قشر دانش آموزانی که در خانواده زندگی می کنند و گروهی دیگر که در شبانه روزی هاحضور دارند پژوهشی 

 م گرفت.حاضر انجا
 

 هاي پژوهشسوال -2
روزی شهرستان رفسنجان در  های عادی و شبانهآموزان دبيرستانآیا بين مسئوليت پذیری و سازگاری با پيشرفت تحصيلی در دانش        

 رابطه وجود دارد؟ 92-93سال تحصيلی

 د؟آیا بين مولفه های سازگاری )آموزشی،اجتماعی و عاطفی(با پيشرفت تحصيلی رابطه وجود دار

 های مسئوليت پذیری )مسئوليت پذیری فردی و مسئوليت پذیری اجتماعی(با پيشرفت تحصيلی رابطه وجود دارد؟آیا بين مولفه

 رابطه بين مسئوليت پذیری و سازگاری  با پيشرفت تحصيلی پسران ودختران چگونه است؟

 صيلی پسران با دختران چگونه است؟رابطه بين مولفه های سازگاری و مولفه های مسئوليت پذیری با پيشرفت تح

 رابطه بين مولفه های سازگاری و مولفه های مسئوليت پذیری با پيشرفت تحصيلی در مدارس روزانه و شبانه چگونه است؟

 

                                                           
9 Adjustment  
10 Scott& Ruth& Scott 
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 نام گذاري  متغيرها-3

يت و مدارس شبانه متغيرهای پيش بين: مسئوليت پذیری و سازگاری، متغير مالک: پيشرفت تحصيلی، متغيرهای تعدیل کننده: جنس         

 روزی

 

 روش شناسی-4

 جامعه مورد مطالعه-4-1

 .92-93روزی شهرستان رفسنجان در  سال تحصيلیهای روزانه و شبانهآموزان دبيرستاندانش        

 حجم نمونه وشيوه نمونه گيري-4-2
نفر در نظر  327ونه پژوهش حاضر نفر،با استفاده از جدول مورگان و همچنين فرمول کوکران ،نم 2200با توجه به حجم کلی جامعه          

گرفته شد.افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گيری طبقه ای تصادفی با انتساب یکسان انتخاب گردیدند.شيوه انتخاب افراد نمونه و 

شبانه از بين گردآوری داده ها بدین صورت بود که پس از هماهنگی با آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان، با توجه به تعداد مدارس 

مدرسه انتخاب گردید. سپس جامعه به دو طبقه روزانه و شبانه  7مدارس روزانه به صورت تصادفی مدارسی به حجم مدارس شبانه در کل 

مدرسه انتخاب شده  اسامی کليه دانش آموزان هر پایه تهيه گردید و متناسب با حجم هر پایه به تصادف دانش  7تقسيم شد،بعداز آن درهر 

 وزانی انتخاب و پرسشنامه ها را تکميل نمودند. آم
 

 ابزار اندازه گيري-4-3

در این پژوهش، به منظور جمع آوری داده های مورد نياز،از  دو پرسشنامه و معدل دانش آموزان استفاده شده است .برای سنجش و          

سئوال  که دارای یک مقياس دو  60با  11ان دبيرستانیپرسشنامه سازگاری دانش آموزی بررسی ميزان سازگاری دانش آموزان از پرسشنامه

سئوال که یک مقياس  21درجه ای ليکرت شامل بلی و خيرمی باشد، استفاده شده است. برای سنجش مسئوليت پذیری از پرسشنامه با 

)کم(، کامال مخالفم )خيلی کم( را پنج درجه ای ليکرت از کامال موافقم)خيلی زیاد(، موافقم)زیاد(، نه موافقم نه مخالفم)متوسط(، مخالفم

 معدل دانش آموزاندر این تحقيق  شامل می شود استفاده گردید. هر دو پرسشنامه در جدول پيوست شماره ب آورده شده است .همچنين

 . شده استيری اندازه گ ثبت شده،ها نمره ای که در کارنامه آزمودنیو  92-93پرونده تحصيلی آنان در سال تحصيلیاز طریق مراجعه به 

نفر از  اساتيد محترم دانشگاه شهيد باهنر کرمان بخش علوم تربيتی استفاده گردید. ضریب  9در این تحقيق به منظور تعيين روایی ، از نظر 

از   محاسبه گردید با استفاده91/0برای پرسشنامه مسئوليت پذیری 12محاسبه گردیده و ضریب روایی 94/0روایی برای پرسشنامه سازگاری 

 محاسبه گردید. 75/0و ضریب پایایی برای پرسشنامه مسئوليت پذیری 8/0برای پرسشنامه سازگاری  13روش آلفا کرانباخ ضریب پایایی

 

 طرح پژوهش-4-4
 این تحقيق از نظر هدف جزو تحقيقات کاربردی و از نظر ماهيت و روش جزو تحقيقات توصيفی از نوع همبستگی می باشد.

 

 هاجزیه و تحليل دادهشيوه ت-4-5
 بهره گيری شده است. SPSSها نيز از آمار توصيفی و استنباطی با استفاده از نرم افزاربرای تجزیه و تحليل داده

 

 یافته ها-5
 ( خالصه شاخص های توصيفی نمره های شرکت کنندگان در متغيرهای پژوهش نشان داده شده است. 1در جدول شماره ) 

 
 

 

 

 

                                                           
11 Youth Adjustment Inventory 
12 validity 
13 reliability 
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 (N =320هاي پژوهش) : خالصه شاخص هاي توصيفی نمره هاي شرکت کنندگان در متغير1جدول

 حداکثر نمره حداقل نمره کشيدگی کجی انحراف استاندارد ميانگين مولفه متغير

 104 48 3/0 -49/0 63/9 43/81 نمره کلی مسئوليت پذیری

 55 29 -6/0 27/0 - 71/5 37/43 اجتماعی

 55 18 15/1 -67/0 37/6 48/41 فردی

 48 6 -45/0 22/0 84/7 35/23 نمره کلی سازگاری

 24 0 72/0 45/0 39/3 75/7 عاطفی

 16 1 -002/0 39/0 95/2 7/7 اجتماعی

 18 1 -64/0 21/0 64/3 89/7 آموزشی

 20 13 63/0 -07/1 54/1 18/18 - پيشرفت تحصيلی

 

ست که نشان دهنده مطلوب بودن وضعيت متغيرها برای انجام تحليل ا ±2نتایج نشان داد که شاخص های کجی و کشيدگی متغيرها بين 

 خالصه تحليل رگرسيون همزمان پيش بينی پيشرفت تحصيلی نشان داده شده است. ( 2های پارامتری است.در جدول شماره )

 

 (=N 320:خالصه تحليل رگرسيون همزمان پيش بينی پيشرفت تحصيلی ) 2جدول 

مجموع  مدل مدل

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

r  

سئوليت م

 پذیری

r  سازگاری R 2R 

 رگرسيون روزانه

 خطا

 کل

556/31 

121/409 

677/440 

2 

158 

160 

778/15 

589/2 
 

039/6 003/0 **222/0 **235/0 268/0 072/0 

 رگرسيون شبانه

 خطا

 کل

668/1 

97/116 

637/118 

2 

152 

154 

834/0 

77/0 
 

083/1 34/0 039/0 115/0 119/0 014/0 

 

( نشان داد 2ر بررسی رابطه بين مسئوليت پذیری و سازگاری با پيشرفت تحصيلی  در دانش آموزان مدارس روازنه و شبانه  نتایج جدول)د

مسئوليت پذیری و  رابطه بين مسئوليت پذیری و سازگاری با پيشرفت تحصيلی  در دانش آموزان مدارس روازنه مثبت و معنادار و رابطه بين

 سازگاری با پيشرفت تحصيلی در دانش آموزان مدارس شبانه معنادار نبود.

های مسئوليت پذیری )مسئوليت پذیری فردی و مسئوليت پذیری اجتماعی(ومولفه های سازگاری در بررسی رابطه بين مولفه

های مسئوليت ه تحليل ماتریس همبستگی بين مولفه( خالص 4و 3)آموزشی،اجتماعی و عاطفی(با پيشرفت تحصيلی در جدول شماره )

پذیری )مسئوليت پذیری فردی و مسئوليت پذیری اجتماعی(ومولفه های سازگاری )آموزشی،اجتماعی و عاطفی(با پيشرفت تحصيلی در دو 

 گروه شبانه وروزانه نشان داده شده است.

 

 (: نتایج تحليل ماتریس همبستگی بين متغيرهاي پژوهش3جدول )

 سازگاری  آموزشی سازگاری اجتماعی سازگاری عاطفی متغير

 148/0** -074/0 009/0 پيشرفت تحصيلی

 مدارس روزانه

 177/0** 171/0** 185/0** پيشرفت تحصيلی

 مدارس شبانه روزی

 124/0 105/0 055/0 پيشرفت تحصيلی
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 (: نتایج تحليل ماتریس همبستگی بين متغيرهاي پژوهش4جدول )

 مسدوليت پذیری فردی مسئوليت پذیری اجتماعی متغير

 029/0 187/0** پيشرفت تحصيلی

 مدارس روزانه

 122/0 243/0** پيشرفت تحصيلی

 مدارس شبانه روزی

 07/0 034/0 پيشرفت تحصيلی

 

مدارس روزانه مثبت و  رابطه بين مولفه مسئوليت پذیری اجتماعی  با پيشرفت تحصيلی  در گروه ( نشان دادند که 4و  3نتایج جدول)

معنادار است  اما با مولفه سازگاری فردی  و همين طور در گروه شبانه روزی رابطه معناداری با پيشرفت تحصيلی مشاهده نشد. همچنين 

در گروه  رابطه بين مولفه های  سازگاری آموزشی  ، سازگاری عاطفی و سازگاری اجتماعی در گروه مدارس روزانه مثبت و معنادار است اما

 مدارس شبانه روزی رابطه معناداری مشاهده نشد. 
های مسئوليت پذیری )مسئوليت پذیری فردی و مسئوليت پذیری اجتماعی(ومولفه های سازگاری برای بررسی تفاوت رابطه بين مولفه

صه نتایج تحليل ماتریس ( خال 5)آموزشی،اجتماعی و عاطفی(با پيشرفت تحصيلی در دو گروه دختران و پسران در جدول شماره )

 همبستگی بين متغيرهای پژوهش در دو گروه دختر و پسرنشان داده شده است.

 

 

 : نتایج تحليل ماتریس همبستگی بين متغيرهاي پژوهش5جدول 

 پيشرفت تحصيلی متغير

 Zمقدار  دختر پسر

ضریب 

 پيرسون
rZ ضریب پيرسون فيشر rZ فيشر  

 48/1 04/0 041/0 209/0 -207/0** سازگاری عاطفی

 4/0 01/0 -011/0 056/0 -056/0 سازگاری اجتماعی

 -63/1 293/0 285/0** 107/0 -107/0 سازگاری آموزشی

 -37/1 177/0 173/0* 02/0 02/0 مسئوليت پذیری اجتماعی

 4/0 126/0 124/0 172/0 -169/0** مسئوليت پذیری فردی

 

رابطه بين مولفه سازگاری عاطفی با پيشرفت تحصيلی در گروه پسران  منفی و معنادار است اما در گروه دختران رابطه معناداری مشاهده 

نشد. بين مولفه سازگاری اجتماعی  با پيشرفت تحصيلی در گروه پسران و در گروه دختران است که رابطه معناداری مشاهده نشد،رابطه بين 

ری آموزشی با پيشرفت تحصيلی در گروه پسران معنادار نبود اما در گروه دختران مثبت و معنادار بود.رابطه بين مولفه مسئوليت مولفه سازگا

پذیری اجتماعی با پيشرفت تحصيلی در گروه پسران  معنادار نبود اما در گروه دختران مثبت و معنادار بود.رابطه بين مولفه مسئوليت 

 ت تحصيلی در گروه پسران منفی و معنادار بود اما در گروه دختران معنادار نبود.پذیری فردی با پيشرف
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 گيريجه بحث و نتي-6
 

رابطه بين مسئوليت پذیری با پيشرفت تحصيلی، در دانش آموزان مدارس روازنه مثبت و معنادار در تحقيق حاضر، این نتيجه حاصل شد که 

، ]31[16(، اسپيجر2008)15(، زیمرمانس و کيتسانتس2009) 14، ام اسکریونو]8[، بابایی]7[اییاست.این نتيجه همسو با نتایج نفيسه طباطب

که است. همچنين در مدارس روزانه سازگاری با پيشرفت تحصيلی در دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار داشت، همچنان ]32[ 17آدان

 نتایج مشابهی را بدست آورده بودند. ]38[18، واالس]12[شریفی، ]11[، برات وند]10[، اصفهانی اصل و همکاران ]9[شهينی یيالق 

مسئوليت حاصل سه ویژگی تشخيص تصميم و خالقيت است. کسی که بداند ،تصميم بگير و دگرگون کند ؛ بنابراین مسئول است.حال اگر 

با عث باال رفتن کيفيت کاالها، فن اوری ها در آینده این دانش اموز مسئول از پيشرفت تحصيلی  و دانش باالیی برخوردار باشد،علم آن

شود. این دانش آموزان بخشی از چرخه علم را در جامعه به حرکت در می آورند و بخش وخالقيت آنان سبب تنوع و گوناگونی بسياری می

ر عرصه های علمی و های مختلف دیگر را تحت تاثير قرار می دهند، کشور و آینده متعلق به این دانش آموزان است و موفقيت آنان د

نسل آینده در دنيایی زندگی خواهد کرد که به شيوة تفکر دقيق و پيچيده تری نياز خواهد داشت تا  فرهنگی سبب پيشرفت کشور می شود.

  .های اساسی، خود را با شرایط همواره متحول زمان، سازگار کندبا برخورداری از سيالی اندیشه و مهارت

ذیری و سازگاری با پيشرفت تحصيلی رابطه دارند با تقویت و توجه به این عوامل نه تنها دانش آموزانی فرهيخته حال که عوامل مسئوليت پ

د  و با سواد داریم بلکه شهروندانی خواهيم داشت که مسئول و سازگارند ، زیرا اینان سرمایه اصلی و مدیران و مسئوالن فردای جامعه اند که

 اثيری ژرف دارند.ر روند پيشبرد اهداف کشور ت

با تحليل آماری اطالعات جمع آوری شده در جواب به سوال اصلی رابطه بين پيشرفت تحصيلی با مسئوليت پذیری، و سازگاری،   در دانش 

نه در تحقيق خود نشان داد که مسئوليت پذیری در مدرسه را از روی مسئوليت پذیری در خا ]4[آموزان مدارس شبانه معنادار نبود.کردلو 

به این نتيجه رسيدند که ضریب همبستگی بين متغيرهای حمایت خانواده و  ]14[می توان پيش بينی کردهمچنين صفاری نيا و هزاره ای 

در پژوهش خود نشان داد که سالمت روانی با پيشرفت تحصيلی همبستگی مثبت و  ]15[سازگاری از نظر آماری معنادار است. محمدامينی

 معنی دار دارد.

در  بررسی وضعيت سالمت روانی دانش اموزان شبانه روزی با دانش اموزان روزانه مشاهده کرد که در تمامی موارد  ]16[طرفی معتمدی از 

 وتحصيلی رفتاری مشکالت های روانی، اختالل ]33[همکاران و  و 19گروه شبانه روزی ميزان اختالل باالتری  نسبت به روزانه داشتند.هوسی

 و ارتباطات و نفس عزت و ميکنند بيشتر زندگی باخانواده که خود همتایان ميبرند،از سر شبانه روزی به مدارس در که نانینوجوا و کودکان

 گيرند.می فرا خود والدین از را مسئوليت به این نتيجه رسيد که نوجوانان ]35[ 20کولز و روبرت  است کمتر ها آن مهارتهای اجتماعی

که دانش اموزان شبانه به دليل دوری از کانون خانواده و دارا بودن وضعيت روانی نامناسب از لحاظ پيشرفت  بنابراین دور از ذهن نيست

ميانگين نمره  دانش  ]17[تحصيلی، مسئوليت پذیری و سازگاری در سطح پایين تری باشند. از سوی دیگر در پژوهش ميکائيلی منيع 

( 1382يت پذیری و پيشرفت تحصيلی بيشتر دانش اموزان مدارس روزانه بوده و اسماعيلی)اموزان مدارس شبانه روزی در منغييرهای مسئول

است  اما  هر دو در ادامه بيان کرده  آموزان عادیدانش روزی بيشترازشبانه آموزان مدارسدانش تحصيلی به این نتيجه رسيد که پيشرفت

پارانویا، مشکالت  و فردی،هراس بين حساسيت نفس، عزت راب،وسواس،پریشی،اضط روان خودبيمارانگاری، افسردگی، نظر اند که  از

 . ]17[دارند قرار بدتری وضعيت در جسمانی، سالمت عمومی ،رضایت از زندگی

آموزان مدارس مرکزی روزی بهتر از دانشآموزان شبانهپيشرفت تحصيلی دانش (1374همچنين نتيجه این پژوهش با یافته های تابان )

نيز که   ]18[همتی جشنی مسئوليت پذیری و پيشرفت تحصيلی آنان را  بيش تر از دانش آموزان مدارس عادی نتيجه گرفتند و  ]8[وبابایی

اعتبار اما پيشرفت تحصيلی دانش آموزان مدارس شبانه روزی از دانش آموزان مدارس غير انتفاعی و عادی بيشتر می باشدنشان داد 

همسو  آیددر مدارس عادی و نمونه از مدارس غير انتفاعی و شبانه روزی باالتر است مدارس به عمل می های پيشرفت تحصيلی که درآزمون

 نمی باشد.

                                                           
14 M skrinove 
15 Zimmermanth & kitsanthes 
16 Spielberger 
17 Adan  
18 Vallas  
19 House  
20 Coles. R. 
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رابطه بين پيشرفت تحصيلی با مولفه سازگاری آموزشی ،مثبت و معنادار است اما با تحقيق نشان داد که  سواالت فرعیاز سوی دیگر، نتيجه 

اجتماعی،رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج به تفکيک نوع مدرسه نشان داد رابطه بين پيشرفت تحصيلی مولفه عاطفی، و مولفه سازگاری 

با مولفه سازگاری آموزشی ، مولفه عاطفی و مولفه سازگاری اجتماعی در گروه مدارس روزانه مثبت و معنادار است  که این یافنه در پژوهش 

، ایرانپور مبارکه ]19[(، یار محمدیان و همکاران 1997) 24، لی]37[و همکاران 23، چين]34[ 22(،  جانسون2006) 21های مشابه اليوت

بين ]26[( 1390ضيغمی) و ریاست و شهزاد، ]26[ (1391، استواری)]22[، رضویان شاد ]13[، شریفی]12[وند، برات]21[،  فنونی ]20[

رد. نيز مورد تایيد واقع شده اما در گروه مدارس شبانه روزی رابطه سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصيلی رابطه مثبت و معنادار وجود دا

 شاهد اجتماعی دانشجویان سازگاری و تحصيلی عملکرد بين را  معناداری رابطه هيچگونه ]23[معناداری مشاهده نشدهمچنان که خدایاری 

 نکرد.  مشاهده غيرشاهد و

این نتيجه در ( در گروه مدارس روزانه بيشتر از مدارس شبانه روزی دیده  شد. همچنين  مولفه های سازگاری )آموزشی، اجتماعی، عاطفی

معناداری  رابطه مدرسه در فرزندان اجتماعی وسازگاری خانوادگی عوامل بين کهباشد، بدین صورت می ( 1372رستگاران )راستای تحقيق 

مدارس شبانه روزی  ساکن پسران رفتاری و هيجانی کالت( مشخص کرد که مش2004) 25نيگرن و کيلسبرگ افته های پژوهشدارد.ی وجود

 .]25[ميکنند تجربه را بيشتری مشکالت دختران سایر با قياس در نيز مدارس این دختران .است پسران سایر از بيش

ی مشاهده نشد رابطه بين پيشرفت تحصيلی با مولفه سازگاری عاطفی در گروه پسران معنادار است اما در گروه دختران رابطه معنادار

 روان نظرسازگاری از ، دختران به نسبت پسران و دارد ارتباط سازگاری روانشناختی با تحصيلی نشان داد موفقيت ]38[همچنان که واالس

دارند. در عوض رابطه بين پيشرفت تحصيلی با مولفه سازگاری آموزشی در گروه پسران معنادار نبود اما در گروه  بهتری وضعيت شناختی

تران مثبت و معنادار بودهمچنين با بررسی رابطه بين پيشرفت تحصيلی با مولفه سازگاری اجتماعی در گروه پسران و در گروه دختران دخ

و همچنين افشار نياکان پسرها  و دختر سازگاری  ميزان بين که شد معلوم ]24[رابطه معناداری مشاهده نشد. در پژوهش خليل حسن زاده 

در راستای  ایجاین نتن  ميزان سازگاری اموزشی و سازگاری اجتماعی دانش اموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد اما نشان داد بي ]25[

نبودزیرا آنان به این نتيجه رسيده بودنددر بررسی برتری دانش آموزان دختر نسبت به پسر تفاوت بين  ]26[اردالن و حسين چاری  تحقيق

 تحصيلی معنی دار نيست.دو گروه مذکور از نظر سازگاری 

رابطه بين پيشرفت تحصيلی با مولفه مسئوليت پذیری اجتماعی ، مثبت و معنادار است اما با مولفه مسئوليت پذیری فردی، رابطه معناداری 

مدارس  مشاهده نشد. نتایج به تفکيک نوع مدرسه نشان داد رابطه بين پيشرفت تحصيلی با مولفه مسئوليت پذیری اجتماعی ، در گروه

روزانه مثبت و معنادار است  اما با مولفه مسئوليت پذیری فردی و همين طور در گروه شبانه روزی رابطه معناداری با پيشرفت تحصيلی 

مشاهده نشد. رابطه بين پيشرفت تحصيلی با مولفه مسئوليت پذیری اجتماعی در گروه پسران معنادار نبود اما در گروه دختران مثبت و 

بود. رابطه بين پيشرفت تحصيلی با مولفه مسئوليت پذیری فردی در گروه پسران منفی و معنادار بود اما در گروه دختران معنادار معنادار 

دارد و در پژوهش نفيسه  وجود تفاوت عادی بزهکارو پسر و دختر نوجوانان پذیری مسئوليت ( پی برده است که بين1386نبود. حریری )

 [ده است مسئوليت پذیری با پيشرفت تحصيلی در گروه پسران معنادار اما در گروه دختران رابطه  معنادار نداشت( گفته ش1391طباطبایی)

7[. 

بيان کرده  ]39[و همکارانش  26آموزان آن هم در دوره دبيرستان به این دليل حائز اهميت است که مرگلر توجه به مسئوليت پذیری دانش

نشان دادند  ]40[هادینه کردن مسئوليت پذیری فردی و اجتماعی نوجوانان است. لی و همکارانش اند دبيرستان فرصت مناسبی برای ن

عنوان کرد  ]41[ 27کسانی که مسئوليت پذیری فردی و اجتماعی بيشتری دارند از فعاليت های ورزشی خود لذت بيشتری می برند.ونتزل

 ]42[28ابزاری مفيد باشدهمچنين مياموتو شناختی های توانایی توسعه و دانش کسب در تواند می آموزان دانش اجتماعی های مسئوليت

 دارند. گروهی اجتماعی و های مسئوليت قبول به بيشتری اجتماعی باال تمایل پذیری مسئوليت با آموزان  نشان داد که دانش

پيشرفت تحصيلی، شاید با انجام پژوهش  پذیری و سازگاری با با توجه به  بيان اهميت بررسی پژوهش  حاضر و وجود رابطه بين مسئوليت

های بيشتر و تکرار آن در جامعه ها و نمونه های مختلف در زمينه مورد مطالعه بتوان به نتایج متفاوتی که همخوان یا نا همخوان با این 

رفته مرتبط با مدارس پژوهش و پژوهش های قبلی باشد،دست یافت.همچنين با در نظر گرفتن این مطلب که آخرین پژوهش های انجام گ

می باشند و با توجه به تحوالت و تغييرات در نظام ها و قوانين  2006و در خارج مربوط به سال 1390شبانه روزی در داخل مربوط به سال 
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ش آموزشی و همچنين جوامع و اینکه این مدارس در پی برقراری عدالت اجتماعی هستند بهتر آن است که وضعيت )علمی و روانی( دان

 آموزان ساکن در این مراکز در زمان حال مورد بررسی و تحقيق قرار گيرند.  
 

  هاي کاربرديپيشنهاد-7

 

بين مسئوليت پذیری و سازگاری با پيشرفت تحصيلی، در دانش آموزان مدارس روازنه رابطه نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که 

 دانش آموزانمحيطی را ایجاد کنند که  مدرسه در  مسئوالن شود پيشنهاد می د این رابطه،وجوبا توجه به مثبت و معنادار وجود دارد. 

د و سعی شود در مناسبت دهند را بر عهده بگيرن های اضافه بر آنچه که بصورت روزمره انجام میهای جدید و متنوع و مسئوليتمسئوليت

 شود .استقبال  یبطور جدنظر شان  ها و امور مختلف از نوجوانان رای گيری کنند و از ایده و

با تحليل آماری اطالعات جمع آوری شده در جواب به سوال اصلی رابطه بين پيشرفت تحصيلی با مسئوليت پذیری و سازگاری، در دانش  

س می خوانند و آموزان مدارس شبانه معنادار نبود و همچنين ميزان مسئوليت پذیری و سازگاری در دانش آموزانی که در مدارس عادی در

در جمع خانواده زندگی می کنند نسبت به دانش آموزان مدارس شبانه بيشتر است که این امررا می توان متاثر از بودن آنان در خانواده 

را  دانست بنابراین در نظر گرفتن امکانات رفاهی به منظور مالقات خانواده های دانش اموزان به صورتی که مشکالت دور بودن از خانواده

 به رسيدگی برای آنان آسان  کند، تشکيل جلسات اموزش خانواده ها به منظور کمک و یاری آنان در امور درسی و تربيتی فرزندانشان و

 روان دانش آموزان شبانه روزی ها  می تواند باعث کاهش و یا رفع برخی از مسائل و مشکالت این مدارس شوند.  وضعيت سالمت
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