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Extended Abstract 

Abstract 

The aim of this study was to determine the mediating role of social 

goals in the relationship between psychological vulnerability and 

responsibility of female high school students in Sangar. The research 

method is essentially descriptive-correlative. The statistical population of 

the study consists of 730 female junior high school students. The sample 

size was obtained by cluster random sampling of 252 people. Gaff 

Student Responsibility Questionnaire (1957), Social Goals, Elliott 

McGregor (2001) and Carpentry and David Mental Vulnerability 

Questionnaire (2001) were used to collect data. The data authenticity was 
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approved by professors of academic expertise and their reliability was 

also confirmed by Cronbach's alpha coefficient test. In order to analyze 

the data, the structural equation technique was used by means of Lisrel 

statistical software and Spss statistical software. Findings showed that 

there is a positive and significant relationship between students' 

psychological vulnerability with social goals and their responsibility. 

There is a positive and significant relationship between students' social 

goals and their responsibility. The results showed that social goals play a 

mediating role in the relationship between psychological vulnerability 

and students' responsibility. 

Introduction 

Responsibility is a conscious, non-coercive choice in determining 

one's own behavior and how to treat others in social relationships (Escartí, 

Wright, Pascual, & Gutiérrez, 2015). The results of numerous studies 

show that responsible behavior in interpersonal relationships will lead to 

flexibility, social adjustment and ultimately success in life. Irresponsible 

behavior also leads to selfish behavior and disorder in social relationships. 

Therefore, having people with a high spirit of responsibility is one of the 

great social assets. But unfortunately, today we see people escaping 

responsibility and we see environments that reinforce the grounds for 

irresponsibility in people. Statistical evidence suggests that today moral 

weakness is recognized as the most important economic, social and 

cultural problem and adolescents have a low spirit of responsibility in the 

field of individual and social (Ahmadizamani, goodarzi, dialameh, 2020). 

Psychological vulnerability refers to the susceptibility and readiness of 

individuals to suffer from mental disorders such as anxiety and 

depression. Mental damage or disorder is a syndrome or behavioral or 

psychological pattern clinically significant and is found in a person, and 

is associated with current distress or a significant increase in the risk of 

death, pain, or handicapping (Springer, 2018). Students are the greatest 

human assets of any society because by applying the science and 

knowledge and skills learned, they can take firm steps towards the 
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excellence and development of society, so one of the important goals of 

the educational system is responsible students education (Gil, 2017). The 

ultimate goal of school education in schools should be to gradually 

separate students from dependence on the teacher and to teach them to do 

whatever necessary to guide and direct their behavior. Hence, one of the 

most comprehensive goals of education in any society should be to teach 

students to take responsibility for their actions (Cheng, 2017). This study 

tries to answer the question whether there is a significant relationship 

between psychological vulnerability and responsibility of female high 

school students with the mediating role of social goals. 

Theoretical framework 

Responsability is related to a concept called the locus of control. The 

locus of control refers to a person's perception of what is causing his 

behavior. Students with a high locus of internal control and self-control 

believe in themselves and their ability to cope with events. In particular, 

they believe that it is their actions that cause events to occur, not 

accidental events or people in power; therefore, they are more motivated 

and usually feel a sense of responsibility hidden in themselves. (Shim, 

2018). Shim et al. (2017) conducted a study entitled "Investigating the 

relationship between social goals and psychological regulation through 

emotion regulation mediation in students." The results showed that 

emotion regulation has a mediating role in the relationship between social 

goals and psychological regulation, and the overall effects of social 

approach goals were weak; but social goals has had a direct effect on 

students' psychological regulation by reducing emotional regulation. Also, 

avoidance goals have a significant effect on psychological regulation by 

reducing the mediation of emotion regulation (Shim, 2017). 

Methodology 

The present study is methodologically a descriptive correlation. The 

statistical population of this study consisted of 730 female high school 

students in Sangar. Due to the large size of the statistical population, 
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three schools were randomly selected; one class from each school, which 

includes the seventh, eighth and ninth grade. A total of 9 classrooms were 

selected with a student population of 252. The sampling method was 

cluster random. Goff standard questionnaire (1957) for students' 

responsibility variable, and Elliott and McGregor questionnaire (2001) 

for social goals variable were used to collect data. Najjarian and Davoodi 

questionnaire (2001) was used for the psychological vulnerability 

variable. The test of research hypotheses was used to analyze the 

collected data, and the structural equation method was used by means of 

LISREL8 statistical software to investigate the relationship between 

independent and mediating variables with the dependent variable. 

Discussion and Results 

Structural equation software has been used to assess the mediating 

role of social goals in the relationship between psychological 

vulnerability and responsibility of female high school students. Since the 

root mean index of the mean squared is approximately 0.037, the model 

has a good fit. Other goodness-of-fit indicators have also been accepted 

in the range. 

According to the results of testing the first hypothesis, it was found 

that the strength of the relationship between psychological vulnerability 

and social goals is equal to (-0.60), which shows that the correlation is 

desirable. The t-test of the test was obtained (-7.67) which is smaller than 

the critical value of t at the 5% error level (-1.96) and shows that the 

observed correlation is significant. Therefore, it can be said that there is a 

negative and significant relationship between students' psychological 

vulnerability and their social goals. 

Based on the results of the second hypothesis of the research, it was 

found that the strength of the relationship between social goals and 

responsibility is equal to (0.76), which shows that the correlation is 

desirable. The t-test of the test (8.72) was obtained which is greater than 

the critical value of t at the level of 5% error (1.96) and shows that the 
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observed correlation is significant. Therefore, it can be said that there is a 

positive and significant relationship between students' social goals and 

their responsibility. 

The third hypothesis examined the relationship between students' 

psychological vulnerability and their responsibility. Based on the results 

of examining the third hypothesis of the study, it was found that the 

strength of the relationship between mental vulnerability and 

responsibility is equal to (-0.42), which shows that the correlation is 

favorable. The t-test of the test (-5.40) was obtained which is smaller than 

the critical value of t at the 5% error level (-1.96) and shows that the 

observed correlation is significant. Therefore, it can be said that there is a 

negative and significant relationship between students' psychological 

vulnerability and their responsibility. 

Conclusion 

The aim of this study was to assess the mediating role of social goals 

in the relationship between psychological vulnerability and responsibility 

of female high school students in Sangar. According to the results of the 

first hypothesis test, it can be said that there is a negative and significant 

relationship between students' psychological vulnerability and their social 

goals. The result is that studying is a priority for everyone and it is very 

difficult for the students to drop out of the school. They never forget 

school after graduation, and help their friends at the earliest opportunity if 

they need help.. The test results of the main hypothesis are consistent 

with and supported by research findings (moazenzadeh, 2017; Mohamadi, 

2015; Machadoo & et al, 2017). 

Based on the results of examining the second hypothesis of the 

research, it can be said that there is a positive and significant relationship 

between students' social goals and their responsibility. Therefore, it is 

concluded that there is a positive and significant relationship between 

students' social goals and their responsibility. The result is explained that 

when students simply make friends with others in the school and 

classroom environment and communicate more easily with others, they 

are better able to feel relaxed at the classroom and follow the teacher's 
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instructions. They listen well to their friends when they talk about their 

problems. The first sub-hypothesis is consistent with and supported by 

research findings (Kholghifar, 2014; Ajilchi, 2014; Ghazanfar, 2016). 

Based on the results of the third hypothesis of the research, it can be 

said that there is a negative and significant relationship between students' 

psychological vulnerability and their responsibility. The result is 

explained by the fact that students are far from believing that their lives 

are often controlled by random events. At the same time, they do not 

accept the view that when they reach their goal, it is usually because of 

their own good-luck, and they attribute the results of their performance to 

their own efforts. The results of the second sub-hypothesis test are 

consistent with and supported by research findings (Torabi Zonouz, 

Mahmoud Alilou, Pak, 2020; Hamideh Moghadam, Sharifipour Chokami, 

Abolghasemi, 2021; Darzi Azadboni, fakhri, mirzaeian, 2019). 

The main hypothesis of the study was to examine the mediating role 

of social goals in the relationship between psychological vulnerability 

and student responsibility. The result is explained in such a way that 

students' sense of responsibility arises when they are given responsibility. 

If you want the students and future builders of the country to be 

responsible, they should not be afraid to make mistakes. Students can be 

better responsible people if they have information in dealing with life 

issues and learn from their mistakes. The key to success in creating a 

sense of responsibility in a person is resolution and commitment. At the 

same time, they should be reminded that in any case they must accept the 

consequences of his mistakes. Test results of the main hypothesis with 

research findings (Torabi Zonouz, Mahmoud Alilou, Pak, 2020; Hamideh 

Moghadam, Sharifipour Chokami, Abolghasemi, 2021; Darzi Azadboni, 

fakhri, mirzaeian, 2019) is compliant and supported. 
 

Keywords: Social goals, psychological vulnerability, student 

responsibility. 
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با  یروان یریپذبیآس انیدر رابطه م یاهداف اجتماع یانجیم نقش

 دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه یریپذتیمسئول

  1سارا حسینی

 2محمد میرزایی خالص

  دهیچک

برا  یروانر پذیرییبآسر انیردر رابطره م یاهرداف اجتمراع یانجیرنقرش م نیریتعحاضرر،  قیهدف تحق

لحرا   بره قیرتحق روش. اسرت برودهدانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر سنگر  پذیرییتمسئول

آمروزان دخترر دوره اول متوسرطه بره را دانش قیرتحق یاست. جامعه آمرار یهمبستگ-یفیتوص ت،یماه

نفرر بره  252 یاخوشره یتصادف یریگبا روش نمونه قی. حجم نمونه تحقدهندیم لینفر تشک 730تعداد 

، (1957آمروزان گراف )دانش پذیرییتمسرئول یهانامههرا از پرسرشداده یدست آمد. جهت گردآور

استفاده  (2001) یو داود انینجار یروان پذیرییبو آس (2001) یگورمک گر وتیال ،یاهداف اجتماع

 یر هرا نآن ییایقرار گرفت و پا دییمورد تأ ینظران دانشگاهها توسط استاد صاحبآن ییکه روا دیگرد

 کیرهرا از تکنداده یرلمنظور تحلقررار گرفرت. بره دییرکرونباخ مرورد تأ یآلفا بیآزمون ضر قیاز طر

اسرتفاده شرد.  Spss یافر ار آمرارنرم  یرو ن Lisrel یافر ار آمراربرا اسرتفاده از نرم یمعادالت سراختار

 یریپذتیمسرئولو  یآموزان با اهداف اجتماعدانش یروان پذیرییبآس انینشان داد م یقتحق هاییافته

هرا آن پذیرییتآموزان با مسرئولدانش یعاهداف اجتما انیم وجود دارد. یها رابطه مثبت و معنادارآن

 انیررم در رابطرره ینشرران داد کرره اهررداف اجتمرراع قیررقتح جیوجررود دارد. نتررا یرابطرره مثبررت و معنررادار

 ارد.د یانجیآموزان نقش مدانش پذیرییتبا مسئول یروان پذیرییبآس

 .آموزاندانش پذیرییتمسئول ،یروان پذیرییبآس ،یاهداف اجتماع: یدیکل یهاواژه

                                                 
 .یرانواحد  تنکابن ، ا  ی،دانشگاه آزاد اسالم یتیو علوم ترب  ی، دانشکده روانشناس ییتکارشناس  ارشد  ، گروه علوم ترب . 1

ssarahoseini2@gmail.com 
 .یرانفهان،او اقتصاد ،دانشگاه ازاد   واحد دهاقان،اص یریت،دانشکده مد یریت،گروه مد یریتدکترا مد یدانشجو. 2
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 مقدمه

 با رفتار یچگونگ و خود رفتار نییتع در اجبار بدون و آگاهانه انتخاب کی یریپذتیمسئول

. )Escartí, Wright, Pascual, & Gutiérrez, 2015) است یاجتماع مناسبات در گررانید

 سبب یفردنیب روابط در مسئوالنه رفتار که دهدیم نشران متعردد یهراپرژوهش جینتا

 رفتار. شد خواهد یزندگ در تیموفق تیدرنها و یاجتمراع یسرازگار ،یریپرذانعطراف

. سازدیم فراهم را یاجتماع مناسربات در اغتشاش و خودخواهانه رفتار موجبات  ین رمسئوالنهیغ

 به یاجتماع میعظ یهاهیسرما از یکی باال یریپذتیمسئول رهیروح برا افرراد وجرود رو نیهم از

 کره مینیبیم را ییهاطیمح و میهست  یگرتیمسئول افرراد شاهد امروزه متأسفانه اما. رودیم شمار

 است آن از یحاک یآمار شواهد. کنندیم رتیتقو افرراد در را یر یگرتیمسرئول یهرانرهیزم

 شناخته یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصراد معضرل نیترمهم عنوانبه یاخالق ضعف امروزه که

 یاجتماع و یفررد حروزه در ینییپرا یریپرذتیمسرئول رهیروح از نوجوانان و شودیم

ها نشان پژوهش نیهمچن. (Ahmadizamani, goodarzi, dialameh, 2020) برخوردارند

و  یدوستنوع شیاف ا ،یو انسان یروابط اجتماع میتنظ ،یادر هر جامعه یریپذتیمسئول دهندیم

و  کنندیرا موجب شده است و براساس آن، افراد، خود را نسبت به هم وابسته احساس م یالگو

در  ن،یبنابرا نند؛یبیم وندیدر پ گرانیسرنوشت خود را با د ،یاحساس وابستگ نیهم یبر مبنا

 یگانگیاحساس ب یاو جامعه گریکدیجامعه نسبت به  یاعضا ،یریپذتیصورت نبود مسئول

گذرند یموجود م یاجتماع یهابیاز کنار آس یراحتو به کنندیم یکه در آن زندگ کنندیم

(Ghasemi, Badsar, Fathi, 2018همچن .)برآوردن  ییرا توانا یریپذتیگالسر مسئول نی

 یازهایدر برآوردن ن یکه مانع یاگونهبه کند،یرفتارها عنوان م امدیپ رفتنیخود و پذ یازهاین

متقابل افراد  یازهاین یارضا یبرا یعنوان عاملبه یریپذتیافراد جامعه نباشد. طبق نظر او مسئول

 یریپذبی. آس)Amarloo, shareh, 2018کند )یعمل م یاجتماع یهمبستگ نیجامعه و همچن

اضطراب و  رینظ یروان یهایافراد در جهت ابتال به آشفتگ یبه استعداد و آمادگ یروان

 ایو  یرفتار یالگو ایعبارت است از نشانگان  یاختالل روان ای بی. آسشودیاطالق م یافسردگ
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خطر  فراوان شیبا اف ا ای یفعل یشانیپر ایو  شودیم افتیدارد و در فرد  ینیبال تیکه اهم یروان

 یهاهیسرما نیترآموزان ب رگدانش(. Springer, 2018ارتباط دارد ) تیمرگ، درد، معلول

شده آموخته یهاعلم و دانش و مهارت یریکارگبا به رایز شوندیهر جامعه محسوب م یانسان

از اهداف  یکی نیبردارند، بنابرا عهجام یو آبادان یدر جهت تعال یاستوار یهاگام توانندیم

 یینها هدف(. Gil, 2017است ) ریپذتیمسئول یآموزاندانش تیترب ،یمهم نظام آموزش

 جدا معلم به یوابستگ از جیتدربه را آموزاندانش که باشد نیا دیبا مدارس در آموزش

 رفتارشان تیهدا و ییراهنما یبرا را آنچه هر خودشان که دهد آموزش هاآن به و کند

 هر در وپرورشآموزش اهداف نیترجامع از یکی رو،نی. ازادهند انجام دارد، ضرورت

 رندیبپذ را خود اعمال تیمسئول که اموزندیب آموزاندانش به که باشد نیا دیبا یاجامعه

(2017Cheng, مسئول .)ارتباط در شود،یم دهینام 2کنترل منبع که یمفهوم با 1یریپذتی 

 آموزان دانش. دارد اشاره است، شده رفتارش باعث آنچه از فرد ادراک به کنترل منبع. است

 دادهایرو با مقابله یبرا را شانیهاییتوانا و خود باال، یخودکنترل و یدرون کنترل منبع با

 رخدادها وجود آمدن به باعث که است اعمالشان نیا که دارند باور هاآن ژهیوبه .دارند باور

 و دارند یشتریب  شیانگ هاآن ن،یبنابرا قدرت؛ صاحب اشخاص ای یتصادف عیوقا نه شودیم

 یهاکه هدف رسدینظر م. به دانندیم خودشان در نهفته معموالً را تیمسئول احساس

  انیدارد و بر م دیتأک یشخص میبر تصم ی شیعامل انگ کیعنوان به رانیفراگ 3یاجتماع

شوند  تیحما یآموزش یهاتیدر موقع رانیاگر فراگ نی. عالوه بر اگذاردیآنان اثر م تیموفق

 یریادگیدرباره  یفرد یهاتیقبول مسئول یبرا ییهاتیکردن و موقعها اجازه انتخابو به آن

 دهندیاز خود نشان م قیشروع مطالعه و تحق ف،یبه انجام تکال یشتریخود داشته باشند، عالقه ب

نحوه  یبررس نیبنابرا گذارد،یم یقیعم ریآنان تأث یهدف یریگمسئله بر جهت نیا یو حت

                                                 
1. Responsibility 

2. Locus of control 

3 .Social Goals 
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 ,Shim)دارد  ییبس اآنان نقش  یریپذتیدر درک و پرورش مسئول رانیفراگ یگذارهدف

2018.) 

 یریپذبیآس انیم ایسؤال پاسخ داده شود که آ نیتا به ا شودیتالش م قیتحق نیا رد

 یاهداف اجتماع یانجیآموزان دختر دوره اول متوسطه با نقش مدانش یریپذتیبا مسئول یروان

  وجود دارد؟ یرابطه معنادار

 پژوهش نهیشیپ

 ینیبشیبه پ ی( در پژوهش2021) یابوالقاسم و یچوکام پور یفیشر مقدم، دهیحم

 یروان یریپذبیو آس یقش عواطف، خودشفقتبر اساس ن 19-دیدر برابر کوئ یانطباق یرفتارها

 یروان یریپذبیآسو  یاز نقش مهم عواطف، خودشفقت یپژوهش حاک نیا یهاافتهیپرداختند. 

 است ساالنب رگدر  19 دیدر برابر کوو یانطباق یبه کار بستن رفتارها ینیبشیپدر 

(Hamideh Moghadam, Sharifipour Chokami, Abolghasemi, 2021.) 

با  یر بدن یروان یریپذبیرابطه آس یبه بررس یقی( در تحق2020پاک ) لو،یزنوز، عل یتراب

 نیداد ب نشان جینتاکرونا پرداختند و  روسیو یپاندم طیدر شرا یاصهیخص یتیاضطراب موقع

معنادار  یهمبستگ ٔ  رابطه یاصهیخصریتیو اضطراب موقع یعموم یشناختروان یریپذبیآس

 ،یسازیمانبا جس یتیاضطراب موقع نیرابطه ب انگریب رهایمتغ نیا یساختار یوجود دارد. الگو

 تیاسحس ،یبا افسردگ یاصهیاضطراب خص نیو وسواس و رابطه ب ایفوب ،یاضطراب، افسردگ

 یبه بروز برخ ریپذبیدر افراد آس تواندیزا ماسترس یهاتیو وسواس است. موقع یفردنیب

 شودمنجر  یفردنیب تیاضطراب، وسواس و حساس ،یمانند افسردگ یپ شکاختالالت روان

(Torabi Zonouz, Mahmoud Alilou, Pak, 2020.) 

 یمنیا یانقش واسطه یبه بررس یامقاله در( 2019) انیرزائیم ،یفخر ،یآزادبن یدرز

در نوجوانان مبتال به اختالل  یروان یریپذبیبا آس سکیادراک ر نیدر رابطه ب یجانیه

 نیو همچن سکیبر ضرورت ادراک ر دیکتأ با پژوهش نیا جینتاپرداختند.  یاضطراب اجتماع
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 یکاربرد حاتیتلو تواندیمنوجوانان،  یروان یریپذبیآسبر  یجانیه یمنیا یاواسطهنقش 

 ,DarziAzadboni, fakhri) دهد ارائهقشر،  نیدر ا یشناختروان تیبهبود وضع یبرا

mirzaeian, 2019.) 

 یاقتصاد یریپذبیآس یهانهی( در پژوهش خود نشان دادند که ه 2018هافمن و واالس )

بعاد امراقبت نامناسب در  جهینامطلوب سالمت درنت یو رفتارها یاحساس دیدر اضطراب شد

 (.Hafman, Valas, 2018ها و دوستان است )در خانواده یفرد نیو ب یعاطف ،یجانیه
ح طوت و سدر ابعاد متفا یریپذبیآس نی( در پژوهش خود نشان دادند که ب2018) لسونیگ

را اشاره  یقیروابط دق توانیآن در افراد م انیب واب ار  ،یابیدر ارز منیا یجانیبا ابعاد ه تیمنا

 (.Gilson, 2018داشت )

 میو تنظ یرابطه اهداف اجتماع یبررس» عنوان با یقیتحق(، 2017همکاران ) و 1میش

 قیتحق روشانجام دادند.  «انیدر دانشجو جانیه میتنظ یگریانجیم قیاز طر یشناختروان

 میاز آن بوده است که تنظ یحاک قیتحق جینتاساده است.  یتصادف یریگو روش نمونه یشیمایپ

 یدارد و اثرات کل گریانجینقش م یشناختروان میو تنظ یدر رابطه اهداف اجتماع جانیه

 میکاهش تنظ قیاز طر یبوده است اما اهداف اجتماع فیضع یاجتماع یکردیاهداف رو

 یاهداف اجتناب نیداشته است. همچن انیدانشجو یشناختروان میبر تنظ یمیمستق ریأثت ،یجانیه

 ,Shimدارد ) یشناختروان میبر تنظ یداریمعن ریتأث جانیه میتنظ یگریانجیکاهش م قیاز طر

2017.) 

 پژوهش شناسی روش

 را قیرتحق نیرا یآمرار جامعهاست.  یهمبستگ نوع از یفیتوص روش، لحا  از حاضر قیتحق

 بره توجره برا. دادنرد لیتشرک نفرر 730 تعداد به سنگر شهر اول متوسطه دوره دختر آموزاندانش

 شرامل خرود کره مدرسره هرر از و انتخاب مدرسه سه یتصادف طوربه ،یآمار جامعه یباال حجم

                                                 
1. Shim et all 
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 کرالس 9 تعرداد جمعراً. شردند انتخراب کالس کی باشندمی نهم و هشتم هفتم، هیپا هایکالس

 کراهش از یریجلوگ جهت. است بوده نفر 250 هاآن آموزان دانش حجم که شد انتخاب درس

 252تعرداد، نیرا از کره شرد عیرتوز نامهپرسرش 255 تعرداد ،نامهپرسرش  شیرر از یناشر اعتبار

. اسرت بروده درصد( 8/98) نامهپرسش بازگشت نرخ اساس نیا بر. شد داده برگشت نامهپرسش

 .است بوده ایخوشه یتصادف گیرینمونه روش

 داستاندارنامه پرسش ازآموزان دانش یریپذتیمسئول ریمتغ به مربوط یهاداده یگردآور جهت

 نیگاف اول یریپذتینامه مسئول. پرسشبود هیگو 11 یدارا که استشده ( استفاده1957گاف )

( مطرح 1984توسط گاف ) "ایفرنیکال یشناختنامه روانپرسش"در  گرید اسیمق 14بار همراه با 

  انیو سنجش م یآن بررس یبوده و هدف از اجرا یبعدصورت تکنامه بهپرسش نیا. دیگرد

 یانهیگ  5 کرتیل فینامه بر اساس طپرسش نیاآموزان بوده است. دانش یریپذتیمسئول

 (.Hamidi, Gheitasi, 2010( است )5) تا( 1آن از ) یگذارشده است و نمره یطراح

و مک  وتیمه الناپرسش از یاهداف اجتماع ریمربوط به متغ یهاداده یگردآور جهت

 ،(1-4) یبعد خودکنترل سهو در قالب  هیگو 13 یکه دارا دیگرد استفاده( 2001) گوریگر

نامه توسط استادان رشته پرسش نیا ییایو پا یی( است. روا9-13) یهمکار و( 5-8) یهمدل

 ,Jamshidiقرارگرفته است ) دییأو ت یموردبررس تهراندانشگاه  یشیو مطالعه آزما تیریمد

2018.) 

 یو داود انینامه نجارپرسش از یروان یریپذبیآس ریمتغ به مربوط یهاداده یگردآور جهت

(، 1-14) یبعد افسردگ سه قالب در و است هیگو 39 یدارا که دیگرد استفاده (1380)

 یانهیگ  5 کرتیل فینامه بر اساس طپرسش نیا( است. 24-39( و وسواس )15-23اضطراب )

فرد را  ریمتغ نیشده است. ا می(( تنظ5(، بشدت )4) ادی(، ز3) ی(، تا حدود2) ی(، کم1) چی)ه

نامه نشانه دو و باالتر در نمرات خام کل پرسش نیانگی. مکندیم یابیهفته گذشته ارز کیدر 

دو فرم بلند و  نیب ی( همبستگ2001) یو داوود انی. نجارشودیدانسته م یوجود عالئم جد

منظور به به دست آوردند. 79/0کردند و اعتبار فرم را در کل نمونه  گ ارش 95/0کوتاه را 
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از آزمون  ابتدا ق،یتحق یهاهیاز آزمون فرض شدهیگردآور یهاداده لیوتحلهیتج 

منظور به یساختار ادالتدادها و مع عینرمال بودن توز یجهت بررس رنوفیکولموگروف اسم

 یاف ار آماروابسته با استفاده از نرم ریمتغ اب یانجیمستقل و م یرهایمتغ رابطه  انیم یبررس

LISREL8  شداستفاده. 

 پژوهش یهاافتهی

 اهدافو  یروان پذیرییبآس ،پذیرییتمسئول یرهایمتغ یفیآمار توص یهامشخصه

 است. شدهدادهنشان  1در جدول شماره  آموزاندانش یاجتماع

 قیتحق یرهایمتغ یفیتوص آمار .1جدول 

ریمتغ نیانگیم  اریمع انحراف  انسیوار  یچولگ  یدگیکش   

یافسردگ  19/3  58/0  334/0  339/0-  799/1  

32/3 اضطراب  45/0  207/0  011/0-  775/0  

32/3 وسواس  50/0  252/0  343/0  510/0  

یروان یریپذبیآس  31/3  48/0  232/0  544/0  925/0  

یخودکنترل  29/3  33/0  110/0  216/0  107/1  

یهمدل  20/3  57/0  328/0  344/0-  101/2  

یهمکار  34/3  50/0  252/0  149/0  543/0  

یاجتماع اهداف  30/3  68/0  471/0  029/0-  314/0  

یریپذتیمسئول  28/3  38/0  142/0  0577/0  315/0  

 5 فیط در کهییازآنجا و است 3 عدد از باالتر هامؤلفه یتمام نیانگیم دهدیم نشان( 1) جدول

 جامعه در ریمتغ آن تیوضع بودنموافق دهندهنشان 3 از باالتر نیانگیم شدهانتخاب که یانهیگ 

 .است مؤلفه نیا با دهندگانپاسخ بودنموافق دهندهنشان عامل نیا رونیازا. است فوق یآمار
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 پژوهش یرهایمتغ رنفیاسم –آزمون کولموگروف  جینتا .2جدول 

 یمعنادار سطح آماره آزمون رهایمتغ

یافسردگ  023/1  135/0  

021/1 اضطراب  237/0  

168/1 وسواس  167/0  

یروان یریپذبیآس  173/1  158/0  

یخودکنترل  190/1  139/0  

یهمدل  139/1  176/0  

یهمکار  117/1  194/0  

یاجتماع اهداف  113/1  197/0  

یریپذتیمسئول  180/1 143/0 

همه  یبرا رنفیاسم –کولموگروف  آزمون یمعنادار سطح( 2جدول )اطالعات  مطابق

 داریمعن رهایاز متغ یکیچه یآزمون برا جهی. لذا نتاست 05/0از  شتریب موردمطالعه رهایمتغ

 یبرا کیپارامتر یهاآزموناز  توانیم نیبنابرا ،استنرمال  رهایهمه متغ عیتوز یجهو درنت ستین

 پژوهش استفاده کرد. هاییهفرضآزمودن 

 انیدر رابطه م یاهداف اجتماع یانجیسنجش نقش م یبرا یینها یساختارمدل معادالت 

است.  شدهاستفادهسطه دختر دوره اول متو آموزاندانش یریپذتیمسئولبا  یروان یریپذبیآس

ز برونداد نرممدل با اقتباس ا نیا( ارائه شده است. 2) و( 1) یهاشکلدر  پژوهش هیمدل فرض

 شده است. میترس  رلیلاف ار 
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 قیتحق اتیفرض یساختار معادالتمدل  دیتائ جینتا .1 شکل

 

 
 قیتحق اتیفرض یساختار معادالتمدل  دیتائ جینتا( t-value) یمعنادارآماره  .2 شکل

 

 مدل برازش ییکوین

 یبخو یبرازندگمدل از  0.037برابر  بیتقرمجذورات  نیانگیم شهیرشاخص  ازآنجاکه

اند که در تهدر بازه مورد قبول قرار گرف  ینبرازش  یکوئین یهاشاخص ریسابرخوردار است. 

 .است آمده( 3جدول )
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𝑥2

𝑑𝑓
=
69.60
24

= 2.90 

 

 قیتحق اتیفرض یساختاربرازش مدل  یکوئین یهاشاخص .3جدول 

یبرازندگ شاخص  RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI 

قبولقابل ریمقاد  0.1>  0.9<  0.9<  0.9<  0.9<  0-1  

شدهمحاسبه ریمقاد  0.037 0.91 0.93 0.95 0.96 0.92 

 گیری نتیجه و بحث

 یریپذبیآس انیدر رابطه م یاهداف اجتماع یانجیحاضر باهدف سنجش نقش م مطالعه

 با. است شده انجام سنگر شهره اول متوسطه آموزان دختر دوردانش یریپذتیبا مسئول یروان

با  یروان یریپذبیآس انیقدرت رابطه م که شد مشخص اول هیفرض آزمون جینتا به توجه

مطلوب است.  یهمبستگ دهدیمحاسبه شده است که نشان م (-0.60برابر ) یاهداف اجتماع

 یدر سطح خطا t یتر از مقدار بحرانآمده است که کوچکدستبه (-7.67)  یآزمون ن tآماره 

 توانیم نیار است. بنابرامشاهده شده معناد یهمبستگ دهدی( بوده و نشان م-1.96) یعنی 5%

 یو معنادار یها رابطه منفآن یتماعآموزان با اهداف اجدانش یروان یریپذبیآس انیگفت م

 وجود دارد.

امور قرار  یتمام تیخواندن در اولو درسکه  گرددیم نییتب صورتنیبد حاصل جهینت

 گاهچیه الت،یها بعد از اتمام تحصسخت است. آن یلیخ شانیبرا یامدرسه نیچندارد و ترک 

فرصت  نیداشته باشند در اول ازین یبه کمک درس شانو اگر دوستان کنندیمدرسه را فراموش نم

که  دهندیابراز احساس، به دوستان خود نشان م ایجمالت  انیها با ب. آنکنندیم یاریها را آن

 ی یبرانگنیجمالت تحس دهندیخوب انجام م یکه کارها یو به افراد نددوستشان دار

موقع را به یکالس فیو تکال دارندیو مرتب نگه م  یخود را تم ریتحر  یم یها حت. آنندیگویم
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 ،moazenzadeh, 2017) یپژوهش یهاافتهیاول با  هیآزمون فرض جینتا. داد خواهند انجام

Mohamadi, 2015 )و (Machadoo & et al, 2017) شود.یم یبانیطابقت داشته و پشتم 

 انیشد که قدرت رابطه م مشخص پژوهش دوم هیفرض یحاصل از بررس جیاساس نتا بر

 یهمبستگ دهدی( محاسبه شده است که نشان م0.76برابر ) یریپذتیبا مسئول یاهداف اجتماع

در  t یتر از مقدار بحرانآمده است که ب رگدست( به8.72)  یآزمون ن tمطلوب است. آماره 

 نی. بنابرامشاهده شده معنادار است یهمبستگ دهدیبوده و نشان م (1.96) یعنی %5 یسطح خطا

ها رابطه مثبت و آن یریپذتیآموزان با مسئولدانش یاهداف اجتماع انیگفت م توانیم

آموزان با دانش یاهداف اجتماع انیکه م شودیفته مگر جهینت نیبنابراوجود دارد.  یمعنادار

 نییتب صورتنیبد حاصل جهیوجود دارد. نت یو معنادار مثبتها رابطه آن یریپذتیمسئول

خود  انیبا اطراف یسادگمدرسه و کالس به طیآموزان در محکه دانش یزمانکه  گرددیم

در سطح کالس  توانندیبهتر م کنند،یارتباط برقرار م گرانیتر با دو راحت شوندیدوست م

از  شانستانکه دو یها زمان. آنندینما یرویاحساس آرامش نموده و از دستورات معلم پ

خود  یها با سکوت به دعوا. در ضمن آندهندیها خوب گوش مبه آن ند،یگویمشکالتشان م

 هستند، یها عصبانآن از انیاطراف کهیهنگام باورند نیبر ا ان. آندهندیخاتمه م نیبا والد

. شوندیناراحت م افتدیم انشانیاطراف یبرا یاتفاق بد یوقت  یو ن کنندیآرامش خود را حفظ م

و  شوندیممدرسه دخالت داده  یهایریگمیآموزان در تصمدانش اساس نیا بر

ها با آن یطیشرا نیآموزان است. در چنمدرسه کاماًل منطبق با نظرات دانش یهایریگمیتصم

که در  کنندیار ماست و افتخ افتهی شیها اف ادر آن لیتحص هیروح یامدرسه نیچندر  ورود

 یپژوهش یهاافتهیبا  اول یفرع هیآزمون فرض جی. نتاندینمایم لیتحص یامدرسه نیچن

(Kholghifar, 2014; Ajilchi, 2014; Ghazanfar, 2016) شودیم یبانیطابقت داشته و پشتم. 

ها آن یریپذتیآموزان با مسئولدانش یروان یریپذبیآس انیرابطه م یسوم به بررس هیفرض

سوم پژوهش مشخص شد که قدرت رابطه  هیفرض یحاصل از بررس جیاساس نتا برپرداخت. 

 دهدی( محاسبه شده است که نشان م-0.42برابر ) یریپذتیبا مسئول یروان یریپذبیآس انیم
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تر از مقدار آمده است که کوچکدست( به-5.40)  یآزمون ن tمطلوب است. آماره  یهمبستگ

مشاهده شده معنادار  یهمبستگ دهدی( بوده و نشان م-1.96) یعنی %5 یدر سطح خطا t یبحران

ها آن یریپذتیآموزان با مسئولدانش یروان یریپذبیآس انیگفت م توانیم نیاست. بنابرا

آموزان که دانش گرددیم نییتب صورتنیبد حاصل جهیوجود دارد. نت یو معنادار یرابطه منف

ها در . آنکنندیکنترل م یتصادف یدادهایاغلب رو شانیباور به دور هستند که زندگ نیاز ا

 شانخود یشانس، معموالً به خاطر خوشرسندیبه هدف خود م یکه وقت دگاهید نیضمن ا

 یبرا یها وقت. آندانندیخود م یهاتالش هیعملکردشان را بر پا جیاهست را قبول ندارند و نت

ها داد. در ضمن آن ندکه تا آخر آن را انجام خواه ند، مطمئن هستکنندیم میتنظ یاخود برنامه

 تیآرام و مهربان برخوردارند. درنها یتیمانند خودشان از شخص  یکه دوستانشان ن دانندیم

ها آن یطیشرا نی. در چنندینماخود را حفظ  یشخص قیکه عال ندرا دار ییتوانا نیها اآن

 یوابستگ یآموزاندانش نی. چننددر مردرسه بمان یبعد از سراعت درس ی، حتنددوست دار

 گرانیبه تذکر د ازیو ن شدهبه مدرسه دارند و غالباً سر موقع در مدرسه حاضر  یدیشد یعاطف

 Torabi Zonouz, Mahmoud) یپژوهش یهاافتهی با دوم یفرع هیآزمون فرض جینتا. ندندار

Alilou, Pak, 2020; Hamideh Moghadam, Sharifipour Chokami, Abolghasemi, 

2021; DarziAzadboni, fakhri, mirzaeian, 2019) شود.یم یبانیطابقت داشته و پشتم 

 انیدر رابطه م یاهداف اجتماع یانجینقش م یبه بررس  ین پژوهش یاصل هیفرض

 .پرداخت آموزاندانش یریپذتیبا مسئول یروان یریپذبیآس

 دو میمستق ثرا یستیبا بحث، مورد هیفرض در یاهداف اجتماع یانجیم اثر یبررس منظوربه

 در تا داد رقرا یبررس مورد یانجیم یرهایمتغ ساختن لیدخ حالت در میرمستقیغ اثر با را سازه

 برابر میمستق اثر حاضر هیفرض در. دانست قبولقابل را یانجیم اثر بتوان اثر شیاف ا صورت

 است عبارت یاهداف اجتماع یجانیم ریمتغ وجود صورت در میرمستقیغ اثر ( است.-0.42)

 :از

 



   
 147  ...         با مسئولیت یروان یریپذبیآس انیدر رابطه م یاهداف اجتماع یانجیم نقش                                

×(0.69-)  (0.76) =0/524 

 ریمتغ وجود نیبنابرا میرمستقیغ یهاریمس از میمستق ریمس اثر بودن کمتر به توجه با

 مورد رحاض هیفرض در یانجیم نقش و دهدیم شیاف ا را رابطه قدرت یاهداف اجتماع یانجیم

دانش  یریپذتیکه حس مسئول گرددیم نییتب صورتنیبد حاصل جهینت .شودیم واقع دییتأ

آموزان و شدان دیواگذار شود. اگر بخواه تیکه به آنان، مسئول دیآیبه وجود م یآموزان وقت

آموزان ها را از اشتباه کردن ترساند. اگر دانشآن دیباشند نبا ریپذتیکشور مسئول سازانندهیآ

ر بهت ند،ریداشته باشند و از اشتباهات خود درس بگ یاطالعات یبا مسائل زندگ ییارویدر رو

حس  جادیدر ا تیموفق یبرا یباشند. شرط اصل ریپذتیمسئول ییهاانسان توانندیم

 یبه و دیموضوع با نیزمان با اثبات قدم و متعهد بودن است. هم در فرد یریپذتیمسئول

 .ردیبپذ  یتبعات اشتباهاتش را ن دیبا یطیکرد که در هر شرا یادآوری

 یلیخ شانیبرا یامدرسه نیچنامور قرار دارد و ترک  یتمام تیخواندن در اولو درس

و اگر  کنندیمدرسه را فراموش نم گاهچیه الت،یها بعد از اتمام تحصسخت است. آن

ها با . آنکنندیم یاریها را فرصت آن نیداشته باشند در اول یبه کمک درس ازین شاندوستان

که  یو به افراد ندکه دوستشان دار دهندیابراز احساس، به دوستان خود نشان م ایجمالت  انیب

خود را  ریتحر  یم یها حت. آنندیگویم ی یبرانگنیجمالت تحس دهندیخوب انجام م یکارها

 هیآزمون فرض جیخواهند داد. نتا انجامموقع را به یکالس فیو تکال دارندیو مرتب نگه م  یتم

 Torabi Zonouz, Mahmoud Alilou, Pak, 2020; Hamideh) یپژوهش یهاافتهیبا  یاصل

Moghadam, Sharifipour Chokami, Abolghasemi, 2021; DarziAzadboni, fakhri, 

mirzaeian, 2019) گرددیم شنهادیپ قیتحق جینتا اساسشود. بر یم یبانیطابقت داشته و پشتم: 

کل آن جهت رفع مش هایهمکالس ریسا دیآیم شیپ یآموزدانش یبرا یمشکل ی. وقت1

 اقدام کنند.

 سه استفاده گردد.مدر یو حت یکالس یهایریگمیآموزان در تصم. از نظرات دانش2
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خود با  یهایهمکالس ریسا با را یمشکالت درس گرددیم شنهادیآموزان پ. به دانش3

 .ندینما یدور یو از پرخاشگر ندیمذاکره و گفتمان حل نما

به ابراز وجود ندارند، توجه  یلیگرا، کمرو و مضطرب که تماآموزان درون. به دانش4

 یهادر بحث یریپذتیمسئول یواگذار وها را به مشارکت مثبت آن یرفتارها تیکرده و با تقو

 .میکن قیتشو یگروه یو کارها یکالس

، یران اجتماعپراسترس، مانند مددکا یهاازجمله حرفه گرید یهاپژوهش در حرفه نی. ا5

 .ردیپ شکان اورژانس، مشاوران و پرستاران صورت گ

آموزان از دانش یهاپژوهش در نمونه نیا شتریب یریپذمیجهت تعم گرددیم شنهادی. پ6

 .ردیمختلف جامعه صورت گ یقشرها نیمدارس، همچن ریسا

 نیح موارد اشاره کرد که محقق نیبه ا توانیپژوهش حاضر م یهاتیازجمله محدود

 اقیو اشت یجانیه هیسرما همچون) یگرید یرهایکه متغ افتیپژوهش حاضر در یاجرا

ژوهش حاضر ثابت فرض شده در پ لکنآموزان مؤثر است، دانش یریپذتیمسئول بر( یلیتحص

همچون  گرید یآموزش یهابه سازمان نامهانیپا جینتا میبه عدم تعم توانیم نیاست. همچن

 گرید تیمحدود مورد درپژوهش حاضر اشاره نمود.  جینتا یسازادهیپ جهت پسرانه مدارس

 یا دشوارب یبه نمونه آمار یکرونا، دسترس یماریب وعیش لیگفت که به دل توانیم پژوهش نیا

 .پژوهش شد یهانامهپرسش یاطالعات و اجرا یآورصرف جمع یادیمواجه بود و زمان ز
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