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 1دکترای تخصصی روان شناسی عمومی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خراسان رضوی ،واحد نیشابور ،ایران.
 2دکترای تخصصی روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خراسان رضوی،ایران مؤلف مسؤل

چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی است ،که با هدف بررسی نقش میانجی گرایانه مسئولیت پذیری
در رابطه اشتیاق تحصیلی با انطباق پذیری در میان دانش آموزان می باشد .روش :جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش
آموزان دوره متوسطه شهر مشهد می باشند .که از بین آنها نمونه ای با حجم  172نفر به صورت نمونه گیری در دسترس و
داوطلبانه انتخاب شدند .ابزارهای اندازه گیری متغیرهای پژوهش که شامل پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران
(  ،) 2002انطباق پذیری سینها و سینگ (  ،) 1991پرسشنامه مسئولیت پذیری پرسش نامة شخصیتی کالیفرنیا (  ،) 1997می
باشند ،تجزیه و تحلیل شدند که اساس آزمون های تحلیل مسیر با روش بارون و کنی و همبستگی پیرسون و نمودار توصیفی
می باشد .یافته ها :نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد مسئولیت پذیری در رابطه اشتیاق تحصیلی با انطباق پذیری در
میان دانش آموزان نقش میانجیگرانه دارد .نتیجه گیری :بر اساس نتایج معادالت ساختاری مشخص شد که مسئولیت پذیری
نقش میانجیگرایانه در رابطه بین متغیرهای مذکور دارد و همچنین رابطه بین خرده مقیاس های اشتیاق تحصیلی بر تمامی
خرده مقیاس های انطباق پذیری دانش آموزان مستقیم و معنادار است.
واژههای کلیدی :مسئولیت پذیری ،اشتیاق تحصیلی ،انطباق پذیری
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مقدمه:
یکی از عوامل مؤثر بر مؤفقیت ،اشتیاق تحصیلی است (  ) 1انطباق پذیری تحصیلی ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق با
شرایط و الزامات تحصیلی و نقش هایی است که مدرسه ،دانشگاه به عنوان نهاد اجتماعی فرا روی آنها قرار میدهد (  .) 2اشتیاق
چیزی بیش از یک وضعیت هیجانی گذرا و خاص است و به یک حالت پایای سرایت کننده و هیجانی – شناختی اشاره دارد که
روی یک موضوع ،واقعه یا رفتار خاص متمرکز می شود (  ) 1سازه اشتیاق تحصیلی به رفتار هایی که به یادگیری و پیشرفت
تحصیلی مربوط است ،اطالق می شود (  .) 2این مفهوم به کیفیت تالشی اشاره دارد که فراگیر صرف فعالیت های هدفمند
آموزشی می کند تا به صورت مستقیم در دستیابی به نتایج مطلوب نقش داشته باشد (  .) 5اشتیاق تحصیلی سازه ای چند
بعدی است که دارای سه بعد شناختی ،انگیزشی و رفتاری است ( ) 6ابعاد شناختی (نیروگذاری روانشناختی در امر یادگیری )،
عاطفی (احساسات و عالیق مثبت ن سبت به تحصیل) ،رفتاری (انجام دادن به موقع و از روی رغبت تکالیف) ،هر کدام به نحوی
عملکرد تحصیلی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد .اشتیاق تحصیلی به میزان انرژی که یم یادگیرنده برای انجام کارهای
تحصیلی خود صرف می کند و به میزان اثربخشی و کارایی حاصل شده ،اطالق می شود(  ) 7دانش آموزانی که اشتیاق تحصیلی
بیشتری دارند ،توجه و تمرکز بیشتری بر مسایل و موضوعات مورد هدف یادگیری دارند و از انجام رفتارهای ناسازگارانه و
نامطلوب اجتناب می کنند و در آزمون عملکرد بهتری دارند (  .) 9مسئله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهمترین
دغدغه های هر نظام آموزشی است .موفقیت و پیشرفت تحصیلی در هر جامعه نشاندهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه
هدف یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است؛ بنابراین نظام آموزشی را زمانی میتوان کارآمد و موفق دانست که پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان آن در دورههای مختلف دا رای بیشترین و باالترین رقم باشد (  .) 9یکی از مسائلی که منجر به پیشرفت و
اشتیاق بیشتر تحصیلی در دانش آموزان می شود انطباق پذیری تحصیلی است .بر طبق نظر اسکات و اسکات (  ،) 10انطباق
پذیری تحصیلی به عنوان یکی از ابعاد کلی سازگاری روانی  -اجتماعی مورد توجه پژوهشگرا ن تعلیم و تربیت بوده است .انطباق
پذیری تحصیلی به مجموعه واکنشهایی گفته میشود که به وسیله آن فرد آماده میشود تا پاسخی موزون و هماهنگ با
شرایط مدرسه و فعالیتهایی که آن محیط از وی میخواهد ،ارائه نماید .در واقع انطباق پذیری تحصیلی شامل رضایت از
مدرسه ،پیش رفت تحصیلی ،مورد عالقه معلم بودن ،ارتباط با سایر دانش آموزان ،نظر مسئولین مدرسه نسبت به عملکرد دانش -
آموز و ...میشود ( .) 11
مسئولیت پذیری به معنای متعلق بودن انتخاب ها به خود و برخورد صادقانه با آزادی است و در نظریه گشتالت درمانی مسئولیت
پذیری یعنی اتکا به توانایی خویش جهت انتخاب کردن است (  .) 12مسئولیت پذیری به عنوان درجه ای که شخص پشتکار،
وظیفه شناسی ،سازماندهی در نقطه مقابل تنبلی ،عدم پاسخگویی و عمل بدون تفکر دارد ،تعریف می شود .این ابعاد بیشتر در
صفت ویژه ای که نشانه دقت ،پاسخگویی ،قابل اعتماد مرد م بودن در نقطه مقابل افرادی که تنبل ،بی نظم هستند خالصه می
شود ( .) 11
مشکل انسانها و ناهنجاری های آنها از مسئولیت نپذیرفتن است .زیرا آنها نمی توانند نیازهای اساسی خود را براساس وضعیت
صحیح و انسان دوستانه ارضا کنند .همچنین طبق نظرالیس ،وی فرد را مرکز عالم قرار می دهد و او را مسئول اعمال و
احساسات اعمال و احساسات خویش می داند و معت قد است که فرد می توان میان آنچه که از محیط می گیرد و بازده عاطفی
خویش مبادله کند بنابراین انسان موجودی تلقی می شود که کنترل بر افکار و احساسات و اعمال خود دارد ( .) 12
بر طبق پژوهشی که توسط اریک (  ،) 2017تحت عنوان انطباق پذیری و مسئولیت پذیری :اولین گام در تالش برای سازش بین
محل و جامعه نشان داده شد که بین مسئولیت پذیری و انطباق پذیری رابطه وجود دارد .همانطور که در گزارش پژوهش های
انجام شده نشان داده شد ،تا کنون پژوهشی پ یرامون موضوع نقش میانجی مسئولیت پذیری در رابطه اشتیاق تحصیلی با
انطباق پذیری دانش آموزان انجام نشده است .بنابراین هر چند در مورد متغیرهای مسئولیت پذیری ،اشتیاق تحصیلی و انطباق
پذیری به طور جداگانه پژوهش هایی انجام شده ،اما رابطه ی بین این دو متغیر (اشتیاق تحصیلی و انطباق پذیری) با میانجی
گری مسئولیت پذیری مورد بررسی قرار نگرفته و خالء پژوهشی در این زمینه محسوس است ( .) 15
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روش کار:
پس از اخذ معرفی نامه از دانشگاه به مدارس مقطع متوسطه در سطح شهر مشهد مراجعه گردید و در رابطه با کار تحقیق و
پرسشنامه توضیح داده شد ه و از آزمودنی ها خواسته شد با صداقت به آنها پاسخ دهند .البته پرسشنامه ها با کمک روانشناس
کلینیک در اختیار آزمودنی ها قرار گرفته است و به صورت انفرادی تکمیل گردید .در پایان با کمک نرم افزار  SPSSمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود .در بُعد توصیفی ،از شاخص ها یی مانند فراوانی
ها ،درصدها ،میانگین ها و انحراف معیار ها و در بُعد استنباطی از آزمون های تحلیل مسیر با روش بارون و کنی و همبستگی
پیرسون استفاده خواهد شد .تحلیل ها با کمک نرم افزار  SPSS19ا نجام می شود.
ابزار پژوهش:
پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران (  :) 2002این پرسشنامه دارای  15گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج
درجه ای (هرگز تا همیشه که خرده مقیاس اشتیاق تحصیلی  .عاطفی و رفتاری را میسنجد .اعتبار یا روایی با این مسئله سر و
کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که در پژوهش (عباسی و همکاران ) 1192 ،پایایی
پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ باالی  0 /70به دست آمده است.
پرسشنامه ی انطباق پذیری :پرسشنامه انطباق پذیری دانش آموزان در سال  1991توسط سینها و سینگ به منظور تعیین
سازگاری اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی دانش آموزان ساخته شده است .در ایران قدسی احقر فرم  55سوالی این مقیاس را در
نمونه  1000نفری از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی مورد بررسی قرار داده است  .پرسشنامه حاضر  55گویه دارد و نمره
گذاری آن به صورت صفر و یک می باشد .مولفه های پرسشنامه :سازگاری اجتماعی ،سازگاری هیجانی ،سازگاری تحصیلی
می باشد .سازندگان آزمون ضریب پایایی این آزمون را با روش های دو نیمه کردن ،بازآزمایی و کودر ریچاردسون به ترتیب
%95و  %91و  % 92به دست آورده اند .همچنین در پژوهش خانخانی زاده و باقری(  ) 1191پایایی خرده مقیاس سازگاری
اجتماعی با روش آلفای کرونباخ  %75به دست آمد.
پرسشنامه مسئولیت پذیری :برای سنجش میزان مسئو لیت پذیری از خرده مقیاس مسئولیت پذیری پرسش نامة
شخصیتی کالیفرنیا ) (CPI-Rبهره گرفته شده است .حمزه لویی (  ) 1171در پژوهشی برروی  129نفر از کارمندان شرکت
ملی نفت مناطق نفت خیز اهواز ،برای سنجش مسئولیت پذیری ،از خرده مقیاس سنجش مسئولیت پذیری پرسش نامة
مذکور استفاده نمودو پایایی خرده مقیاس را از روش دونیمه سازی سواالت فرد و زوج محاسبه نمود که میزان آن برابر r=65
شد .موسوی (  ) 1177نیز در پژوهشی ضرایب پایایی مقیاس مسئولیت پذیری به سه روش ،دونیمه سازی س ئواالت فرد
وزوج ،آلفای کرونباخ و گتمن محاسبه کرده است که به ترتیب 0 /69 ،0 /70 ،0 /69به دست آمده است و حاکی از پایایی
مطلوب مقیاس مذکور می باشد.
یافته ها:
یافته های نشان می دهد که  99نفر از کل نمونه مورد مطالعه دانش آموزان پسر و  92نفر دانش آموزان دختر هستند که که
تقریباً درصد یکسانی را شامل می شوند ،میانگین انطابق پذیری دانش آموزان پسر  21/59و دختران  12 /99می باشد و با عنایت
به آزمون مقایسه میانگین اینکونه استنباط می گردد که انطباق پذیری دانش آموزان دختر به طور معناداری بیشتر از پسران می
باشد؛  -مقدار در آزمون مقایسه میانگین این سدوه گروه کمتر از  0 /05می باشد لذا بین این دو گروه به لحاظ انطباق پذیری
تفاوت معناداری وجود دارد .دانش آموزان شرکت کننده در پژوه ش بر اساس پایه تحصیلی در سه گروه پایه دهم ،یازدهم و
دوازدهم قرار داشته اند که حدود  25درصد را دانش آموزان پایه دوازدهم تشکیل داده اند .میانگین دانش آموزان در پایه های
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تحصیلی به ترتیب  11/969 ،16/110و  27 /666می باشد لذا میانگین انطباق پذیری دانش آموزان پایه یازدهم بیشتر از دو پایه
تحصیلی دیگر می باشد و با عنایت به تحلیل واریانس یکطرفه مربوط به مقایسه میانگین سه گروه اینکونه استنباط می شود که
اختالف معناداری بین انطباق پذیری دانش آموزان پایه یازدهم با سایر دانش آموزان وجود دارد که در جدول  1نمایش داده می
شود.
جدول شماره  . 1فراوانی نمونه بر حسب متغیرها جمعیت شناختی
نام متغیر
جنسیت

پایه تحصیلی

انحراف معیار ±میانگین

طبقه بندی

تعداد

درصد

پسر

99

51 /2

21 /59 ± 7 /096

دختر
دهم

92
29

29 /2
16/9

12 /99 ± 1 /100
16/110 ± 2 /592

یازدهم

65

17 /9

11 /969 ± 5 /505

دوازدهم

79

25 /1

27 /666 ± 2 /279

سطح معناداری
0 /001

0 /001

روش نمره گذاری پرسشنامه در تعیین معیارهای توصیفی و استنباطی و روابط متغیر بسیار حائز اهمیت می باشد .نتایج جدول
فوق بیانگر آن است که تمام اطالعات مورد نیاز در این پژوهش برای  172نفر شرکت کننده به طور کامل استخراج شده و مشاهده
گمشده در تحقیق وجود ندارد .کمترین و بیشترین مقدار متغیرهای تحقیق میتواند در شناسایی مشاهدات پرت در تحلیل
داده های به پژوهشگر کمک کند .در بین متغیرهای تحقیق پراکندگی مشاهدات با توجه به دامنه تغییرات که از تفاضل دو مقدار
مذکور حاصل می شود؛ برای متغیر مسئولیت پذیری بیشتر از سایر متغیرهای تحقیق می باشد .البته مطمئناً معیار اندازه گیری هر
یک از متغیرها در تعیین معیارهای توصیفی موثر است که این موضوع باید مد نظر تمام محققین باشد؛ در حقیقت تعداد سواالت
متناظر با هر یک از مولفه های و طیف لیکرت نمره گذاری در هر خرده مقیاس در نمرات به دست آمده و در نتیجه آن در
معیارهای توصیفی موثر است که باید مد نظر محقق باشد .میانگین به عنوان اساسیترین معیار مرکزی در متغیر انطباق پذیری
 29 /111و کمتر از متغیرهای مسئولیت پذیری و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان به دست آمده است که با توجه نمره  0و  1برای
هر سواالت و تعداد سواالت (  55سوال) این موضوع ایجاد شده است.
جدول  .2آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش

تعداد

متغیر

گویه ها
سازگاری

مولفه های انطباق
پذیری

مقدار

مقدار

معیار

19

172

2

15

10 /925

1 /272

سازگاری هیجانی

19

172

2

12

9 /166

2 /776

سازگاری
تحصیلی

اجتماعی

19

172

2

12

7 /921

2 /721

55

172

12

21

29 /111

7 /209

اشتیاق رفتاری

2

172

5

17

12 /651

1 /295

اشتیاق عاطفی

6

172

9

26

17 /109

2 /192

انطباق پذیری (نمره کل)
مولفه های اشتیاق
تحصیلی

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف
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تعداد

متغیر

گویه ها
اشتیاق شناختی

تعداد

کمترین

بیشترین

مقدار

مقدار

میانگین

انحراف
معیار

5

172

5

21

12 /599

1 /191

اشتیاق تحصیلی (نمره کل)

15

172

19

62

22 /559

10 /226

مسئولیت پذیری

22

172

79

129

102 /172

11 /219

نمودار  . 1بررسی نقش میانجی گرایانه مسئولیت پذیری دانش آموزان
نشانگرهای مربوط به برازش مدل مسیر در جدول زیر ارائه شده اند که نشان دهنده برازش بسیار مطلوب مدل است.

جدول  . 2خالصه نتایج معادالت ساختاری
ضریب
رگرسیونی

متغیر

خطای
معیار

آماره آزمون

اثرات مستقیم
اشتیاق تحصیلی بر انطباق پذیری

0 /715

0 /099

7 /971

اشتیاق تحصیلی بر مسئولیت پذیری

1 /922

0 /119

12 /010

اشتیاق تحصیلی بر انطباق پذیری

0 /022

0 /011

1 /217

اثرات غیر مستقیم (با نقش میانجی مسئولیت پذیری )
0 /169

اشتیاق تحصیلی بر انطباق پذیری

0 /052

اثر مستقیم اشتیاق تحصیلی برانطباق پذیری دانش آموزان معنادار است
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جدول شماره  .1آزمون همبستگی بین خرده مقیاس های انطباق پذیری و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان
سازگاری
اجتماعی
سازگاری اجتماعی

سازگاری هیجانی

سازگاری تحصیلی

اشتیاق رفتاری

اشتیاق عاطفی

اشتیاق شناختی

سازگاری
تحصیلی

سازگاری
هیجانی

اشتیاق
رفتاری

اشتیاق
عاطفی

اشتیاق شناختی

ضریب همبستگی

1

(سطح معناداری)

---

ضریب همبستگی

** 0 /150

1

(سطح معناداری)

0 /001

---

ضریب همبستگی

** 0 /625

** 0 /170

1

(سطح معناداری)

0 /001

0 /001

---

ضریب همبستگی

** 0 /210

** 0 /570

** 0 /269

1

(سطح معناداری)

0 /001

0 /001

0 /001

---

ضریب همبستگی

** 0 /691

**0 /706

** 0 /705

** 0 /757

1

(سطح معناداری)

0 /001

0 /001

0 /001

0 /000

---

ضریب همبستگی

**0 /266

** 0 /299

** 0 /722

** 0 /902

** 0 /779

1

(سطح معناداری)

0 /001

0 /001

0 /001

0 /000

0 /000

---

جدول  1نشان می دهد که ضریب همبستگی بین تمامی خرده مقیاس های اشتیاق تحصیلی و انطباق پذیری دارای سطح
معناداری کمتر از  0 /05می باشد لذا تمامی خرده مقیاس های اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دارای رابطه معناداری با خرده
مقیاس های انطباق پذیری می باشد؛ البته میزان همبستگی بین اشتیاق شناختی و سازگاری تحصیلی بیشتر از سایر خرده
مقیاس ها می باشد.
بحث و نتیجه گیری:
با توجه یافته های می توان چنین استنباط نمود که مسئولیت پذیری در رابطه اشتیاق تحصیلی با انطباق پذیری دانش آموزان
نقش میانجیگرایانه دارد .یافته های فوق با مطالعه اریک (  ،)15 ( ) 2017کاساسو هولگادو ( ،)16() 2012بارو (  ،) 17 ( ) 2010وانگ
و همکاران (  ،) 1 9 ( ) 2011لوتان (  ،) 19 ( ) 2017همسویی و همخوانی دارد.
با استناد به نتایج پژوهش های علمی ،دانش آموزانی که میزان پشتکار ،وظیفه شناسی ،سازماندهی آنها بیشتر است و در بین
مردم قابل اعتماد ترند ،حس مسئولیت پذیری باالتری دارند و در مقابل آنهایی که تنبل و بی نظم و هستند و عمل بدون تفکر
دارند ،حس مسئولیت پذیری پایینی در آنها به چشم می خورد .دانش آموزانی که نمی توانند نیازهای اساسی خود را براساس
وضعیت صحیح و انسان دوستانه ارضا کنند میزان مسئولیت پذیری پایینی برخوردارند .بنابراین دانش آموزانی که میزان مسئولیت
پذیری پایینی دارند میزان انطباق پذیری و اشتیاق تحصیلی در آنها پایین می باشد ( ) 20و ( .) 21
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 اولین گام در تالش برای سازش بین: تحت عنوان انطباق پذیری و مسئولیت پذیری،) 2017 ( بر طبق پژوهشی که توسط اریک
 حال بر طبق نظریه و پژوهش های.محل و جامعه نشان داده شد که بین مسئولیت پذیری و انطباق پذیری رابطه وجود دارد
 و از دیگران نیز کمک الزم را بگیرند و،انجام شده نشان داده می شود دانش آموزانی که قادرند مشکالت خود را حل کنند
 دنیا و سرنوشت داشته باش ند در نتیجه میزان اشتیاق به تحصیل و سازگاری آنها،طرز تفکر مثبت و منطقی نسبت به خود
.) 15 ( بیشتر خواهد بود لذا این فرضیه قابل تبیین می باشد
فرضیه فرعی حاکی از این بود مسئولیت پذیری در رابطه اشتیاق تحصیلی با انطباق پذیری دانش آموزان نقش میانجیگرایانه
 با توجه به یافته ها می توان چنین استنباط نمود که بین اشتیاق تحصیلی با انطباق پذیری دانش آموزان رابطه وجود.دارد
.دارد
،) 22 ( ) 2015 (  نورتیال و همکاران،) 21 ( ) 2015 (  پکران و همکاران،) 22 ( ) 2011 ( یافته های فوق با مطالعه سیتون و همکاران
. همسویی و همخوانی دارد،) 2 6( ) 2010 (  فریدریک،) 2 5 ( ) 201 1 ( اوونیل
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