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 آموزان دانش يریپذ تیمسئول سطوح سهیمقا حاضر، پژوهش از هدف
 دانش هیکل انیم از .است TPSR مدل اساس بر ورزشکار ریغ و ورزشکار

 نفر)، 6882( رشت شهر یدولت مدارس ییراهنما سوم هیپا پسر و دختر آموزان
 در يا خوشه یتصادف طور به نمونه عنوان به نفر 357 مورگان، جدول اساس بر
 ن،یوالد از نفر 357 لهیوس به آنان يریپذ تیمسئول که کردند شرکت وهشپژ

 کالس خانه، طیمح سه در دروس ریسا معلم 69 و یبدن تیترب معلم 44
 پرسشنامه پژوهش، ابزار شد. یبررس یدرس يها کالس ریسا و یبدن تیترب

 ییروا بود. )2008( همکاران و تیرا PSRQ يریپذ تیمسئول استاندارد
 ،یورزش تیریمد نظر  صاحب نفر 20 نظرات اعمال با پرسشنامه يصور

 يها پرسشنامه ییایپا و گرفت قرار دأییت مورد پرورش و آموزش و یروانشناس
 یبدن تیترب کالس )،α= 72/0 ( خانه در آموزان دانش يریپذ تیمسئول

)86/0 =α ( ها کالس ریسا و )90/0=α ( کرونباخ يآلفا روش اساس بر 
 نرم قیطر از و یتنیو ومنی آزمون از استفاده با ها داده لیتحل شد. محاسبه

 ن،یوالد دگاهدی از که داد نشان ≥05/0P يدار یمعن سطح در SPSS افزار
 تمام در ورزشکار آموزان دانش دروس، ریسا معلمان و یبدن تیترب معلمان
 به کمک ،یخودگردان مشارکت، ،يدار شتنیخو یعنی يریپذ تیمسئول سطوح

 تیترب کالس خانه، در یاجتماع و يفرد يریپذ تیمسئول نیهمچن و گرانید
 يباالتر نمرات ورزشکار ریغ آموزان دانش به نسبت ها کالس ریسا و یبدن

 دانش یتیمسئول یب زانیم گروه سه هر دگاهید از که یصورت در ؛کردند کسب
 دانش از کمتر ها کالس ریسا و یبدن تیترب کالس خانه، در ورزشکار آموزان
 . ≥05/0P بود ورزشکار ریغ آموزان

 

 هاي کلیدي واژه
عاطفی، تربیت بدنی  –، رشد اجتماعیTPSRمسئولیت پذیري، مدل 

 مدارس.

The purpose of this research was to compare 
responsibility levels of athlete and non-athlete students 
based on TPSR model. On the basis of Morgan table, As 
the sample of this study 357 students from all male and 
female students in 3rd grade of public middle schools in 
Rasht (n=6882), randomly participated in this research 
whose responsibility were studied based on opinions of 
357 parents, 44 physical education teachers and 69 other 
courses teachers’ viewpoints in home, physical 
education class and other classes. Research instrument 
was PSRQ (Standard Responsibility Questionnaire) by 
Right et al (2008). Content validity was confirmed by 
the 20 experts of sport management, psychology and 
education. The reliability of students’responsibility 
questionnaires were confirmed in home (α=0.72), 
physical education class (α=0.86) and other classes 
(α=0.90) by Cranach’s Alpha coefficient. Data analyzing 
by using U-Mann Whitney test and SPSS software in the 
significant level of P≤0.05 indicated that from parents, 
physical education teachers and other courses teachers’ 
viewpoints, athlete students showed higher 
responsibility in all levels such as self- control, 
participation, self-direction, caring to others as well as 
personal and social responsibility in home, physical 
education class and other classes. Based on the opinions 
of all three groups, the responsibility level of athlete 
students was higher than non-athlete students in home, 
physical education class and other classes (P≤0.05). 
 
Keywords 
responsibility, TPSR model, socio emotional 
development, physical education in schools. 
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 همقدم
هاي رشد اجتماعی،  ها و مؤلفه ترین شاخص یکی از مهم

). 2003، 1؛ هلیسون1390مسئولیت پذیري است (رمضانی نژاد، 
مسئولیت پذیري، الزام و تعهد درونی فرد در انجام مطلوب همه 

هایی است که بر عهده او گذاشته شده (ایمان و مرادي،  فعالیت
دوره خاص و حساس ). از طرف دیگر، بعضی اوقات 1390

نوجوانی با نوعی سردرگمی همراه با کاهش عزت نفس و خود 
هاي طبیعی و  پنداره همراه است که سبب کاهش فعالیت

شود؛ بنابراین به وسیله آموزش مسئولیت  تعامالت اجتماعی می
توان وي را  هاي مناسب به نوجوان، می پذیري و واگذاري نقش

 ؛)1380اده کرد (رمضانی، براي یادگیري مفاهیم اخالقی آم
ترین مراحل زندگی فرد است و  چون دوران نوجوانی از مهم

رشد مسئولیت پذیري نیز در این دوران نیازي اساسی محسوب 
 ).1386، 2؛ برك1985؛ هلیسون، 1390شود (رمضانی نژاد،  می

هاي ورزشی از اقدامات تربیتی است که  شرکت در فعالیت
صوصیاتی مانند مسئولیت پذیري، توانند خ دانش آموزان می

ورزش بستر همکاري و روابط اجتماعی را در خود بپرورانند. 
 يها از مهارت یاريو رشد بس یجادا يبرا یمناسب یاربس

 است یريپذ یتاز جمله مسئول یاخالق يها و ارزش یاجتماع
 ).1985هلیسون،  ؛2003؛ هلیسون، 1390(رمضانی نژاد، 

هایی را براي تعامل آنان با  ا، فرصته مشارکت در این فعالیت
هاي شایسته اخالقی را یاد  کند تا مهارت افراد دیگر فراهم می

هاي دیگر مانند محیط خانواده و زندگی به  گیرند و در موقعیت
). ورزش فضایی براي تعامل 2003، 3کار برند (مارتینک

اجتماعی افراد است و دانش آموزان را به سوي مسئولیت 
فریزر توماس  ؛2003دهد (مارتینک،  جتماعی سوق میپذیري ا

 ). 2005، 4و همکاران
تحقیقات مختلفی درباره ابعاد مختلف رشد اجتماعی و 
اخالقی از طریق ورزش انجام گرفته است. مثالً امیرتاش و 

)، مارتینک 1385نریمانی و همکاران ( )،1385(همکاران 
 5) و رایت و بورتن2010)، هلیسون (2005)، فریزر (2003(
تر از  ی، اجتماعیافتند که ورزشکاران نوجوان و جواندر) 2008(
) فعالیت 1998( 6. همچنین، لوئیز و همکارانورزشکارانند یرغ

ها را باعث رشد اجتماعی  گروهی، ورزشی و فوق برنامه مدرسه
) و چن و 2006( 7دانند. سینگر و سینگر  می دانش آموزان

1. Hellison  
2. Berk  
3. Martinek  
4. Fraser-Thomas et al 
5. Wright & Burton  
6. Lewis et al 
7. Singer & Singer 

هاي ورزشی  ) به این نتیجه رسیدند که فعالیت2010( 8همکاران
هاي اجتماعی دانش آموزان  و گروهی باعث افزایش مهارت

هاي حل مسئله، بهبود  مانند مسئولیت پذیري، رشد مهارت
وه، گیري آنان شده است. به عال روابط بین فردي و تصمیم

 هاي ویژگیکه نوجوانان ورزشکار در  دریافت )1984( 9سیلوا
ي، خویشتن داري، انعطاف رهبر ی،شعور اجتماع ي،همکار

پذیري، مردم آمیزي، حضور اجتماعی، همدلی، مدارا، احساس 
 يدر مرتبه باالتر گري سالمتی، پیشرفت، استقالل و سلطه

همکاران  . نوفرستی وورزشکاران قرار دارند یرنسبت به غ
هاي  ) نیز نشان دادند که ورزشکاران در ویژگی1389(

هاي اجتماعی،  شخصیتی از قبیل مسئولیت پذیري، مهارت
داري، استقالل، خود شکوفایی، پیشرفت، انعطاف  خویشتن

پذیري، همدلی، مدارا، حضور اجتماعی و مردم آمیزي باالتر از 
با تحقیق روي ) نیز 1988( 10گروه غیر ورزشکار بودند. استفان

صفات شخصیتی ورزشکاران و غیر ورزشکاران بیان کرد که 
ورزشکاران نسبت به گروه غیر ورزشکار داراي سطح مسئولیت 
پذیري، مدارا، پیشرفت، همدلی، خویشتن داري، احساس 

گري باالتري بودند. البته برخی محققان مانند  سالمتی و سلطه
شدن ورزش  یاجتماعآثار ) 2003( 12) و هارتمن2000( 11لیکر
دانند. به طوري  اي چالش برانگیز می به ویژه در سطح حرفهرا 

هاي جمعی بر نقش ورزش همگانی و  که امروزه اکثر رسانه
). 1394تري دارند (گودرزي وهمکاران،  تربیت بدنی تأکید بیش

به طور کلی، رشد مسئولیت پذیري دانش آموزان از اهداف مهم 
ره مورد توجه معلمان، مربیان، تعلیم و تربیت و هموا

ریزان، والدین و حتی دانش آموزان بوده است. این مسئله  برنامه
نه فقط در سازگاري اجتماعی آنان با افراد هم سن و سال، 

هاي اجتماعی نقش مهمی دارد، بلکه عامل  خانواده و گروه
هاي  ها و موفقیت تواند با اکثر فعالیت مهمی است که می

زشی دانش آموزان همبستگی مثبتی داشته باشد تحصیلی و ور
 ).2005(فریزر توماس، 

گیري  هاي ارزشمند براي آموزش و اندازه یکی از مدل
 13مسئولیت پذیري، مدل مسئولیت پذیري دونالد هلیسون

) که با توجه به ماهیت کاربردي 2003) است (هلیسون 2003(
دانش  هاي اجتماعی این مدل و رابطه آن با توسعه مهارت

آموزان، به عنوان مدل برجسته آموزشی مطرح شده است (رایت 

8. Chen et al 
9. Silva  
10. Stephen  
11. Laker  
12. Hartman  
13. Hellison model 
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). این مدل از سطوح تکاملی مسئولیت 2007و همکاران، 
پذیري یا اهداف حیطه عاطفی تشکیل شده است. بر این 
اساس، پنج سطح اصلی براي ارزیابی مسئولیت پذیري افراد در 

فه مسئولیتی یا وظی سطح بی -1نظر گرفته شده است: 
سطح  -3، 15سطح خویشتن داري یا احترام -2، 14نشناسی

سطح مسئولیت فردي یا  -4، 16مشارکت یا تالش
. عالوه بر 18سطح کمک و توجه به دیگران -5 ،17خودگردانی

 يریپذ تیبه نام مسئولاین سطوح تکاملی، دو سطح کلی 
نیز براي بررسی رشد  20یاجتماع يریپذ تیو مسئول 19يفرد

اخالقی و مسئولیت پذیري افراد وجود دارد. سطح اول یا 
انضباط را توصیف  انگیزه و بی مسئولیتی، دانش آموزان بی بی
کند؛ کسانی که مسئولیت کارها و رفتار خود را به عهده  می

هاي اصلی سطح دوم، خویشتن داري و احترام  گیرند. مؤلفه نمی
ساسات دیگران است. سطح سوم به گذاشتن به حقوق و اح

کوشی و انجام درست وظایف محوله و سطح  مشارکت، سخت
چهارم به میزان استقالل، هدفمندي و خود انضباطی دانش 

هایشان اشاره دارد. سطح پنجم و  آموزان در انجام فعالیت
کند که حمایت،  باالترین سطح، دانش آموزانی را توصیف می

هاي اصلی آنان است.  ان از ویژگیکمک و پشتیبانی از دیگر
همچنین، دو سطح کلی مسئولیت پذیري فردي به مسئولیت 

خویش و مسئولیت پذیري اجتماعی  21فرد در قبال نیک زیستی
 شود.  به تعهد وي در قبال نیک زیستی دیگران مربوط می

بر اساس این مدل، هر چه دانش آموز مسئولیت پذیرتر 
در سطح  اخالقی و اجتماعیباشد از نظر معیارهاي رشد 

یت مسئول ). در واقع، مدل2010باالتري قرار دارد (هلیسون، 
تربیتی در آموزش تربیت -یآموزش پذیري هلیسون رویکردي

بدنی است که هدف اصلی آن دستیابی به رشد اخالقی و 
اجتماعی و به ویژه مسئولیت پذیري است. این مدل در بسیاري 

هاي تربیت بدنی مدارس و  ر برنامههاي ورزشی چه د از برنامه
چه در خارج از مدارس به اجرا در آمده و همچنان رو به رشد و 

در سال  یکاآمر یبدن یتترب یمل یهاتحاد یحتّ .گسترش است
استاندارد پنجم  ی،بدن یتشش استاندارد درس ترب ین، از ب2004

مسئوالنه اختصاص داده  یو اجتماع يرفتار فرد یشرا به نما

14. Irresponsibility 
15. Self-control / Respect 
16. Participation / Effort 
17. Self-responsibility/ Self- direction 
18. Helping & Caring for others  
19. Personal ressponsibility 
20. Social responsibility 
21. Well- Being 

 يها یتدر فعال یگراناحترام به خود و د یرندهکه در برگ است
عالوه بر  ).1389 یازي،نژاد و ن یاست (رمضان یورزش

هاي ورزشی، سطوح مسئولیت پذیري افراد را در خانه و  موقعیت
توان بررسی کرد. بر این اساس،  هاي درسی نیز می سایر کالس

 تیاز مسئول یدانش آموزان در چه سطحبرد که  توان پی می
هاي درسی و به  ي در کالس تربیت بدنی، سایر کالسریپذ

اجتماعی و مسئولیت -؛ زیرا رشد عاطفیقرار دارندویژه در خانه 
پذیري نوجوانان به همخوانی، حمایت و انطباق محیط خانواده، 

توان عملکرد  مدرسه و جامعه نیازمند است. بنابراین هنگامی می
ها دانش و  مفید دانست که آن دانش آموزان را مطلوب و

هاي  هاي اجتماعی آموخته شده را در خانه و موقعیت مهارت
؛ 2007، 22؛ گوردن1383دیگر زندگی به کار برند (سعادتی، 

). تحقیقات متفاوتی درباره رشد اجتماعی و 2003فریزر توماس، 
مسئولیت پذیري به ویژه مسئولیت پذیري دانش آموزان صورت 

و بسیاري از  این اساس، بین مسئولیت پذیريگرفته است. بر
اجتماعی و اخالقی مانند نوع دوستی، -هاي عاطفی خصیصه

، عزت سالمت عمومی انگیزه پیشرفت، کسب هویت موفق،
اي نزدیک و تنگاتنگ  نفس و رفتارهاي مطلوب اجتماعی رابطه

؛ احمدي، 1380؛ رمضانی،1390وجود دارد (ایمان و مرادي، 
. همچنین، بنابر نظر )2010هلیسون، ؛ 1383؛ سعادتی 1390

نظران، مسئولیت و آموزش مسئولیت  اندیشمندان و صاحب
اي که از بدو تولد  هاست؛ وظیفه ترین وظیفه انسان پذیري مهم

تا مرگ همراه افراد است و هیچ گاه جدا شدنی نیست 
). بر این اساس، نتایج تحقیقات لی و 1386(عابدینی، 
نشان داد که دانش آموزانی که مسئولیت  )2008(همکارانش 

هاي  پذیري باالیی دارند لذت بیشتري از شرکت در فعالیت
 )1995(برند. ضمناً، وزارت آموزش و پرورش کانادا  بدنی می

در مدارس ابتدایی استفاده شود  TPSRپیشنهاد داد که از مدل 
فردي و -هاي فرهنگی تا از این طریق دانش آموزان به دیدگاه

بر ). 2008، 23جتماعی درست و مناسب برسند (لی و همکارانا
و نقش  یتو مطالعات مشابه، اهم یقاتتحق یناساس ا

 يها از مهارت یاريو رشد بس یجاددر ا یريپذ یتمسئول
از  یريجلوگ ینو همچن یاخالق يها و ارزش یاجتماع-یعاطف

 یهیکامالً مشخص و بد يو رفتار یاز انحرافات اخالق یاريبس
و  نانسا یموضوع در روند زندگ ینا یتت. با توجه به اهماس

 ایرانسازان  یندهتوجه به نسل جوان و نوجوان که آ یتاهم
 یابعاد زندگ یآنان در تمام ییو خودشکوفا یشرفتهستند و پ

22. Gordon 
23. Li et al 
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 یريپذ یت) مسئولیزانسطوح (م یاست، لذا بررس یتحائز اهم
 یتسطوح مسئول یررسد و بطلب یرا م یشاز پ یشآنان توجه ب

 تحقیقاتورزشکاران درخور انجام  یرورزشکاران و غ یريپذ
دانش که توان پاسخ داد  یم یقطر یندر واقع از ا یشتر است.ب

در چه  ی،حرکت يها یتآموزان با شرکت در ورزش و فعال
نقش ورزش و  یرند وگ یقرار م یريپذ یتاز مسئول یسطوح

دانش آموزان  یريذپ یتمسئول یجاددر ا یحرکت يها یتفعال
ترین  به عنوان یکی از مهم ورزشکار) یرغ و(ورزشکار 

 . شود یآشکارتر م هاي اجتماعی این دوران مهارت
است که در  ینا مهم یارمطالب، نکته بساین با توجه به 

 یتمسئول در مورد مسئولیت پذیري، انجام شدهیقات تحق اکثر
مثل گالسر  یمتفاوت علوم روانشناس يها افراد با روش یريپذ

 یبدن یتها به ترب از آن یچکدامشده است که ه یدهسنج یرهو غ
 یجادا برمستقلی عامل اثر گذار  انبه عنو یحرکت يها یتو فعال

(ایمان و مرادي،  اند توجه نکرده یريپذ یتو توسعه مسئول
کردلو،  ؛1383؛ سعادتی، 1390احمدي، ؛ 1380؛ رمضانی، 1390
 TPSR یکه از مدل اختصاص وجود داشت یازن ینلذا ا)؛ 1387

دانش  یريپذ یتمسئول یزانم یابیو ارز یبررس يبراهلیسون 
. همچنین، استفاده شود یو ورزش یحرکت يها یتآموزان در فعال

از آنجا که، خانواده و مدرسه به عنوان نهادهاي مهم اجتماعی 
پذیري نقش هاي اجتماعی نظیر مسئولیت  در رشد مهارت

)، 2005؛ فریزر توماس، 1383بسزایی به عهده دارند (سعادتی، 
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان مسئولیت پذیري 
نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار شهر رشت بر اساس مدل 
هلیسون در سه موقعیت خانه، کالس تربیت بدنی و سایر 

ها بود؛  ان آنهاي درسی مدرسه از دیدگاه والدین و معلم کالس
یا چه تفاوتی بین سطوح مسئولیت پذیري نوجوانان ورزشکار و 
غیر ورزشکار شهر رشت در خانه و مدرسه (کالس تربیت بدنی 

 ها وجود دارد؟ ها) از دیدگاه والدین و معلمان آن و سایر کالس
 

 روش شناسی پژوهش
جامعه آماري است. اي  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مقایسه

کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم پژوهش را این 
در سال نفر)  6882راهنمایی مدارس دولتی شهر رشت ( 

تشکیل دادند. نمونه آماري بر اساس جدول  1390-91تحصیلی
نفر برآورد شد که با احتمال افت نمونه پژوهش،  365مورگان، 

 نفر غیر 200نفر ورزشکار و  200نفر دانش آموز ( 400تعداد 
اي انتخاب شدند. با توجه به  ورزشکار) به طور تصادفی خوشه

این که تعداد دختران و پسران در جامعه آماري مورد نظر، 
دختر) و تفاوت بسیار ناچیزي  3539پسر و  3343مشابه بود (

نفر  200نفر دانش آموز،  400وجود داشت، بنابراین از این 
پژوهش حاضر، تعداد نفر پسر بودند که با توجه به  200دختر و 

نفر غیر ورزشکار براي  100نفر ورزشکار و  100مساوي یعنی 
هر دو گروه ( یا دو جنسیت) در نظر گرفته شد تا رفتار این 
دانش آموزان از نظر والدین، معلم تربیت بدنی و معلم سایر 

 دروس آنان بررسی شود. 
نیز  بنابراین، با توجه به تعداد دانش آموزان، نمونه والدین

معلم تربیت بدنی هر  44برابر با تعداد دانش آموزان بود؛ ضمناً، 
دانش آموز را در کالس  10کدام میزان مسئولیت پذیري حدوداً 

 اًحدودمعلم غیر تربیت بدنی هر کدام، رفتار  69تربیت بدنی و 
 357کردند. البته،  ها ارزیابی می در سایر کالسرا  دانش آموز 6

و به طور جداگانه یعنی والدین، معلمان  روهپرسشنامه از هر گ
 يآمار يها یبررس يبراتربیت بدنی و معلمان سایر دروس 

. منظور از دانش آموز ورزشکار در این مورد استفاده قرار گرفت
پژوهش، دانش آموزي است که حداقل یک سال سابقه فعالیت 

هاي ورزشی در باشگاه ورزشی  منظم و مستمر در یکی از رشته
نیز به این فعالیت مستمر  1390-91اشته و در سال تحصیلی د

خود ادامه داده باشد. دانش آموز غیر ورزشکار به دانش آموزي 
هاي ورزشی  شود که نه نتها در هیچ یک از رشته اطالق می

فعالیت منظم و مستمر نداشته و به تأیید معلم ورزش خود نیز 
ل ندارد. ضمناً، هاي کالس تربیت بدنی حضور فعا در فعالیت

معلمان کالس افرادي هستند که به دانش آموزان انتخاب شده 
حداقل دو سال سابقه تدریس در مدرسه را داشتند و داراي 

 شناخت کافی از آنان بودند.
براي بررسی سطوح مسئولیت پذیري  در این پژوهش،

دانش آموزان از سه پرسشنامه استفاده شد. هر سه پرسشنامه 
هلیسون، میزان مسئولیت  TPSR وح مدلبر اساس سط

، کالس تربیت پذیري دانش آموزان را در سه موقعیت خانه
سنجند. همچنین براي هر کدام از این  میبدنی و کالس درس 

یک پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی استفاده ها  پرسشنامه
ها، پرسشنامه استاندارد  شد. مبناي اصلی این پرسشنامه

PSRQ سؤال با  14. این پرسشنامه، از بود )2008( و همکاران
 6(کامالً مخالفم) تا  1ارزشی لیکرت در پیوستاري از  6مقیاس 

(کامالً موافقم) طراحی شده است. همچنین، در مورد هر سه 
 PSRQمسئولیتی به سطوح پرسشنامه  پرسشنامه، سطح بی

اضافه گردید. هر سه پرسشنامه براي بررسی روایی صوري و 
نظران و اساتید مدیریت  صاحبنفر از  15ایی در اختیار محتو

نفر از کارشناسان و معلمان خبره  5و  ورزشی و روانشناسی
هاي مسئولیت  آموزش و پرورش قرار گرفت و پایایی پرسشنامه

)، در کالس تربیت α= 72/0پذیري دانش آموزان در خانه ( 
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) با روش  α= 90/0ها ( ) و در سایر کالس α= 86/0بدنی (
به منظور تجزیه و تحلیل آماري و آلفاي کرونباخ تأیید شد. 

 17نسخه  SPSSپژوهش از نرم افزار  هاي آزمون فرضیه
هاي پژوهش از  استفاده شد. براي تعیین چگونگی توزیع داده

اسمیرنوف یک گروهی و در تحلیل  -آزمون کالموگروف
ها از  ع دادههاي پژوهش به دلیل غیر طبیعی بودن توزی فرضیه
 ≥05/0Pداري  هاي آماري یومن ویتنی در سطح معنی روش

 مورد استفاده قرار گرفت.
 
 هاي پژوهش یافته

پسر  182%) و 49دختر ( 175نفر دانش آموزان،  357از مجموع 
نفر  194%) در پژوهش حاضر شرکت کردند. از این تعداد، 51(
ر بودند. %) غیر ورزشکا7/45نفر ( 163%) ورزشکار و 3/54(

سال  2-4درصد از دانش آموزان ورزشکار، بین  50همچنین 
داشتند. تعداد  ورزشی هاي سابقه فعالیت ورزشی مستمر در باشگاه

% ) و بیشتر از تعداد پدران بود و بیش 9/59مادران شرکت کننده (
% از والدین، داراي مدرك تحصیلی دیپلم و تعداد بسیار 45از 

 یالت باالتر(لیسانس و باالتر) داشتند.%) تحص11کمی از آنان (
ضمناً، تعداد معلمان زن و مرد تربیت بدنی با هم برابر 

نفر) و تعداد معلمان زن و مرد غیر تربیت بدنی تقریبا  44(جمع 
% هر دو گروه از معلمان 70نفر) بود و بیش از  69برابر کل( 

به ها)، تحصیالت لیسانس داشتند.  (تربیت بدنی و سایر کالس
% معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی 90عالوه، بیش از 

حداقل دو سابقه تدریس متوالی در مدارس را داشتند؛ بنابراین 
  داراي شناخت کافی از دانش آموزان بودند.

مقایسه سطوح مسئولیت پذیري دانش آموزان از دیدگاه 
مسئولیتی، احترام و  والدین نشان داد که بین سطوح بی

خودگردانی و همچنین سطوح مسئولیت پذیري فردي و 
اجتماعی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت 

. البته در بین سطوح تالش و ≥p)05/0داري وجود دارد ( معنی
کمک و توجه به دیگران در ورزشکاران و گروه غیر ورزشکار 

 )1داري وجود نداشت. (جدول  تفاوت معنی
از دیدگاه والدین،  1ه به نتایج جدول به طور کلی، با توج

میزان مسئولیت پذیري دانش آموزان ورزشکار در تمامی سطوح 
تر است.  مسئولیت پذیري از دانش آموزان غیر ورزشکار بیش

مسئولیتی آنان از دانش  همچنین نمرات مربوط به سطح بی
 تر است. داري پایین آموزان غیر ورزشکار به طور معنی

، دانش آموزان ورزشکار از یبدن یتلمان تربمع یدگاهاز د
مسئولیتی،  یري یعنی سطح بیپذ یتنظر تمام سطوح مسئول

احترام، خودگردانی، کمک و توجه به دیگران و همچنین 
 یربا دانش آموزان غمسئولیت پذیري فردي و اجتماعی 

 )2. (جدول ≥p)05/0( داشتند يدار یورزشکار تفاوت معن
 

 یدگاه والدیناز دمقایسه سطوح مسئولیت پذیري دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار  .1جدول 

 یتسطوح مسئول
 یريپذ

 یانگینم گروه
انحراف 
 استاندارد

 یتنیمان و -Uآزمون 
 داري سطح معنی Z محاسبه شده

 مسئولیتی بی
 02/1 10/2 ورزشکار

968/2- *003/0 
 09/1 42/2 غیر ورزشکار

 احترام
 78/0 11/5 ورزشکار

206/2- * 027/0 
 83/0 92/4 غیر ورزشکار

 تالش
 88/0 64/4 ورزشکار

943/0- 346/0 
 91/0 55/4 غیر ورزشکار

 خودگردانی
 83/0 16/5 ورزشکار

702/3-  *001/0 
 88/0 83/4 غیر ورزشکار

کمک و توجه به 
 دیگران

 73/0 06/5 ورزشکار
464/1- 143/0 

 86/0 90/4 غیر ورزشکار

 مسئولیت پذیري فردي
 76/0 90/4 ورزشکار

808/2- * 005/0 
 77/0 69/4 غیر ورزشکار

مسئولیت پذیري 
 اجتماعی

 68/0 08/5 ورزشکار
232/2- * 026/0 

 74/0 91/4 غیر ورزشکار

 دار است. معنی ≥05/0p*در سطح 
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 تربیت بدنیمعلمان  یدگاهاز دمقایسه سطوح مسئولیت پذیري دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار  .2جدول

یت مسئول سطوح
 یريپذ

 یانگینم گروه
 انحراف

 استاندارد
 یتنیمان و -Uآزمون 

 داري سطح معنی Z محاسبه شده

 مسئولیتی بی
 77/0 73/1 ورزشکار

005/11-  *001/0 
 94/0 90/2 غیر ورزشکار

 احترام
 81/0 36/5 ورزشکار

036/7-  *001/0 
 24/1 50/4 غیر ورزشکار

 تالش
 88/0 84/4 ورزشکار

518/14-  *001/0 
 99/0 64/2 غیر ورزشکار

 خودگردانی
 76/0 90/4 ورزشکار

718/13-  *001/0 
 98/0 17/3 غیر ورزشکار

 کمک و توجه به دیگران
 81/0 93/4 ورزشکار

349/12-  *001/0 
 93/0 48/3 غیر ورزشکار

 مسئولیت پذیري فردي
 78/0 88/4 ورزشکار

453/14-  *001/0 
 91/0 90/2 غیر ورزشکار

مسئولیت پذیري 
 اجتماعی

 75/0 14/5 ورزشکار
530/10- * 001/0 

 01/1 98/3 غیر ورزشکار

 دار است. معنی ≥05/0p*در سطح 
 

 سایر دروسمعلمان  یدگاهاز دمقایسه سطوح مسئولیت پذیري دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار . 3جدول 

 یتمسئول سطوح
 یريپذ

 استاندارد انحراف یانگینم گروه
 یتنیمان و -Uآزمون 

Z داري سطح معنی محاسبه شده 

 مسئولیتی بی
 17/1 44/2 ورزشکار

326/3-  *001/0 
 31/1 89/2 غیر ورزشکار

 احترام
 93/0 99/4 ورزشکار

938/3-  *001/0 
 15/1 56/4 غیر ورزشکار

 تالش
 08/1 62/4 ورزشکار

167/3-  *001/0 
 29/1 78/3 غیر ورزشکار

 خودگردانی
 01/1 78/4 ورزشکار

529/6-  *001/0 
 22/1 96/3 غیر ورزشکار

کمک و توجه به 
 دیگران

 93/0 73/4 ورزشکار
457/6-  *001/0 

 05/1 01/4 غیر ورزشکار

 مسئولیت پذیري فردي
 98/0 71/4 ورزشکار

573/6-  *001/0 
 22/1 87/3 غیر ورزشکار

مسئولیت پذیري 
 اجتماعی

 87/0 86/4 ورزشکار
572/5- * 001/0 

 02/1 27/4 غیر ورزشکار
 دار است. معنی ≥05/0p* در سطح 

 
دانش  یريپذ یتمسئول یزانم که دهد ینشان م 2اطالعات جدول 

از یدگاه معلمان تربیت بدنی از د یبدن یتآموزان ورزشکار در کالس ترب
نمرات مربوط به سطح  ضمناً،تر است.  یشورزشکار ب یردانش آموزان غ

 تر است. یینورزشکار پا یرآنان از دانش آموزان غ یتیمسئول یب

سایر معلمان  یدگاهاز د که دهد ینشان م 3اطالعات جدول 
 یتدانش آموزان ورزشکار از نظر تمام سطوح مسئولدروس نیز 

 داشتند يدار یورزشکار تفاوت معن یربا دانش آموزان غ یريپذ
)05/0(p≤ .دانش آموزان ورزشکار در  یريپذ یتمسئول یزانم
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 از دانش آموزان یدگاه معلمان آنان،از دهاي درسی  کالسسایر 
نمرات مربوط به سطح  و تر است یشورزشکار ب یرغ
تر  یینورزشکار پا یرآنان از دانش آموزان غ یتیمسئول یب

 باشد.  می
 

 گیري بحث و نتیجه
هاي پژوهش از سه دیدگاه والدین، معلمان تربیت  تحلیل یافته

بدنی و معلمان سایر دروس (غیر تربیت بدنی)، نشان داد که 
پذیري دانش آموزان ورزشکار و غیر بین سطوح مسئولیت 

هاي درسی  ورزشکار در خانه، کالس تربیت بدنی و سایر کالس
ها، از دیدگاه والدین (به جز در دو  تفاوت وجود دارد. این تفاوت

سطح تالش و کمک به دیگران)، معلمان تربیت بدنی و معلمان 
دار است. در واقع، میزان مسئولیت پذیري دانش  کالس معنی

وزان ورزشکار از دانش آموزان غیر ورزشکار باالتر است. آم
ورزشکاران از نظر سطوح پنجگانه اصلی مسئولیت پذیري یعنی 
احترام، تالش، خود گردانی، کمک و توجه به دیگران و 
همچنین دو سطح کلی مسئولیت پذیري فردي و اجتماعی از 

آنان  مسئولیتی از گروه غیر ورزشکار باالتر و از نظر سطح بی
هاي پژوهش با نتایج پژوهش هلیسون  تر بودند. این یافته پایین

)، سینگر و سینگر 2008)، رایت و همکاران (2010و همکاران (
)، نوفرستی و همکاران 1988)، استفان (1984)، سیلوا (2006(
) کامالً همخوانی دارد. بر اساس 1385) و نریمانی (1389(

هاي ورزشی نقش  در فعالیتهاي این تحقیات، مشارکت  یافته
گیري در افزایش مسئولیت پذیري افراد دارد و ورزشکاران  چشم

میزان مسئولیت پذیري باالتري نسبت به افراد غیر ورزشکار 
 دارند.

هاي پژوهش حاضر با تحقیقات  از طرف دیگر، یافته
) 2003) و هارتمن (2000لیکر ( )،1372نژاد ( یرمضان

و رشد شدن  یآثار اجتماعقان، همخوانی ندارد. این محق
دانند.  می فیضع هاي تربیت بدنی را اخالقی در ورزش و برنامه

بر سالمت  شهیورزش هماند که  در واقع، تحقیقات نشان داده
تواند داراي آثار سوء  رد و میندا یاثر مثبت نی و اجتماعیروا

باشد. البته باید بیان کرد که آثار مثبت ورزش و تربیت بدنی 
اخالقی افراد بسیار باالتر از نتایج منفی آن -اي رشد اجتماعیبر

). به طور 2007؛ گوردن، 2005است (فریزر توماس و همکاران، 
 اثرجسم و روان  بر یت فردي و گروهیشرکت در هر فعالکلی، 

جنب و  يدارا یج،فرح بخش، مه یتاگر آن فعال و گذارد یم
 یسالم ورزش يها یتجوش و حس رقابت سازنده مانند فعال

گذارد  یفرد م ی و اجتماعیروان ابعادبر  یباشد، مسلماً آثار مطلوب

رسد که  ). همچنین به نظر می1384( احمدي و همکاران، 
اي و قهرمانی بیشتر باشد.  عواقب منفی در زمینه ورزش حرفه

هاي ورزشی، به دلیل اهمیت کسب  در این سطح از برنامه
و باخت در مسابقات، در بسیاري پیروزي و جلوگیري از شکست 

از موارد به اصول اخالقی توجه چندانی نشده است و حتی این 
شوند. با توجه به روند کنونی در این  ها نادیده گرفته می ارزش
ها رو به افول است (طالبیان  هاي اخالقی در آن ها، ارزش ورزش

 ).1387نیا و همکاران، 
مسئولیتی  ول یا بینتایج این پژوهش نشان داد که سطح ا

تر بود. این یافته  داري پایین دانش آموزان ورزشکار به طور معنی
انگیزگی، عدم قبول مسئولیت،  پژوهش بدان معنی است که بی

انضباطی ورزشکاران به مراتب  رفتارهاي پرخاشگرانه و بی
تر از غیر ورزشکاران و افراد غیر فعال است. تحقیقات  پایین

هاي حرکتی بر توسعه تعهد و  ش و فعالیتمتعدد بر نقش ورز
رفتاري و  از انحرافات يریجلوگها،  وظیفه شناسی در فعالیت

). 1384؛ اتقیاء، 1391اند (یگانه و همکاران،  اخالقی تأکید کرده
) و یگانه 2010)، چن و همکاران (2010به عقیده هلیسون (

هاي  رفتاري و رشد رفتار-) ورزش باعث ثبات عاطفی1391(
شود. ضمناً، سطح احترام در  اجتماعی و اخالقی مثبت می

داري باالتر از گروه غیر ورزشکار بود؛  ورزشکاران به طور معنی
یعنی ورزشکاران داراي خود کنترلی یا خویشتن داري باالتر و 

حقوق و  تر با دیگران هستند و براي مدارا و سازش بیش
با  پژوهش جینتا نیاحترام و ارزش قائلند. ا نیریاحساسات سا

 ی) و نوفرست2003( نکی)، مارت1984( لوایس قاتیتحق يها افتهی
از  قات،یتحق نیدارد. بر اساس ا ی) همخوان1389و همکاران (

 یاجتماع تیرشد شخص ،توان یورزش م یآثار اجتماع نیتر مهم
 ،یاجتماع يها ارزش الانتق درك و ن،یافراد، احترام به قوان

 نام برد. ي راو قانونمند گرانیبا د يرسازگا ،يثبات رفتار
سطح سوم مسئولیت پذیري یا سطح تالش نیز در 

داري باالتر بود. در واقع انسان  ورزشکاران به طور معنی
هاي خسته کننده  مسئولیت کسی است که خود را از تالش بی

دهد و براي رسیدن به اهداف خویش انگیزه و تمایل  نجات می
هاي هر چند ناچیز  کافی براي مواجهه با مشکالت و چالش

). نمرات 1386اش را ندارد (عابدینی،  و در وظایف محولهر پیش
دانش آموزان ورزشکار نشان داد که آنان به مراتب از افراد غیر 

تر و به ویژه  ورزشکار و غیر فعال، مشارکت و تالش بیش
هایشان نشان  سخت کوشی باالتري از خود در انجام فعالیت

یقات استفان هاي پژوهش با نتایج تحق اند. این یافته داده
) 2003) همخوانی دارد. مارتینک (1385) و نریمانی (1988(
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هاي  کند که ورزشکاران با شرکت فعال در فعالیت بیان می
ها و موانع را تجربه  ورزشی فرصت رو به رو شدن با چالش

کنند و سخت کوشی، ایستادگی و پشتکار آنان از این طریق  می
هاي  ویت این مهارتاي براي تق یابد و زمینه پرورش می

شود.  هاي زندگی براي آنان فراهم می ارزشمند در سایر موقعیت
هاي تربیت  ضمناً، تالش و پایبندي آنان نه تنها در کالس

هاي درسی و همچنین در محیط  بدنی، بلکه در سایر کالس
خانواده به خوبی مشخص و آشکار است. که در این زمینه، 

دانش آموزان ورزشکار از ) بیان کرد که 1385نریمانی (
پیشرفت تحصیلی باالتري نسبت به گروه غیر ورزشکار 

دار نبود.  برخوردارند. البته این تفاوت از دیدگاه والدین معنی
شاید وظایف محوله در خانه به دلیل متفاوت بودن و اختیاري و 
باب طبع بودن نسبت به وظایف درسی و ورزشی دانش آموزان 

تر است. در نتیجه تالش  شان رضایت بخشغیر ورزشکار، برای
 دهند. تري در جهت انجام آن از خود نشان می بیش

دانش آموزان ورزشکار از نظر چهارمین سطح مسئولیت 
داري نمرات  پذیري یا سطح خودگردانی نیز به طور معنی

باالتري از هر سه دیدگاه و در هر سه موقعیت خانه، کالس 
تند. بنابراین آنان از نظر قدرت تربیت بدنی و کالس درس داش

تصمیم گیري، استقالل، پیشرفت در کارها، تنظیم اهداف و 
باشد در سطح   می هاي اصلی این سطح رفتار هدفمند که مؤلفه

) 1988هاي استفان ( باالتري هستند. این نتایج پژوهش با یافته
) همخوانی دارد. احتماالً، شرکت 1389و نوفرستی و همکاران (

هاي ورزشی به ورزشکاران هویتی  و مستمر در برنامه منظم
کوشا  ،ياستقالل را يمصمم، دارابخشد که از آنان افرادي  می

مختلف با  يها تیفعالد. آنان در هنگام اجراي ساز یو خالق م
استقالل و اعتماد  هیو روح شدهتر آشنا  شیب شیخو يها ییتوانا

گر، در مورد دانش . از طرف دیکند یم نیرا تمر شیبه نفس خو
 يتر کم یلتماآموزان غیر ورزشکار باید بیان نمود افرادي که 

 یدفوابسیباري از دارند، از  یورزش يها یتبه شرکت در فعال
(لی و همکاران،  بهره خواهند ماند یب یاجتماع رشدورزش در 

2008 .( 
سطح نهایی یا سطح کمک و توجه به دیگران که باالترین 

ولیت پذیري است در ورزشکاران به مراتب سطح تکاملی مسئ
باالتر از غیر ورزشکاران بود. بر این اساس، دانش آموزان 

تري نسبت به سایرین از خود نشان  حمایت و توجه بیش
ها نه تنها در قبال بهزیستی خود، بلکه در برخورد  دهند. آن می

کنند. مطالعات هلیسون و  با دیگران نیز احساس مسئولیت می
) و 1389)، نوفرستی و همکاران (1984)، سیلوا (2002( والش

دهد که ورزشکاران در خصوصیات  ) نشان می2003مارتینک (

همدلی، تعامل اجتماعی، کار گروهی، رفتارهاي نوع دوستانه و 
کنند. بر  تر از غیر ورزشکاران رفتار می مردم آمیزي بسیار موفق

نی منظم و هاي بد کسی پوشیده نیست که ورزش و فعالیت
هاي اخالقی و  گیري در ایجاد و رشد ارزش مستمر تأثیر چشم

رفتارهاي انسان دوستانه دارد. از دیدگاه روانشناسان، رفتار 
 و گروه جامعه يها که هنجارها و ارزش ي استرفتاراخالقی، 
گردد ها  انسان گریکمک به د و سبب ادهقرار د دأییرا مورد ت

 ). 1984؛ سیلوا، 2003؛ مارتینک، 1389(نوفرستی و همکاران، 
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطوح 
مسئولیت پذیري فردي و اجتماعی دانش آموزان ورزشکار در 

هاي درسی، به طور  خانه، کالس تربیت بدنی و سایر کالس
ن نتایج معنی داري باالتر از دانش آموزان غیر ورزشکار است. ای

)، نوفرستی و 2008پژوهش با تحقیقات رایت و همکاران (
) همخوانی دارد. در واقع 1385) و امیر تاش (1389همکاران (

این تحقیقات نشان دادند که ورزشکاران هم از نظر خصوصیات 
فردي و هم اجتماعی در سطح باالتري نسبت به افراد غیر 

رسد که حضور  میورزشکار و غیر فعال قرار دارند. به نظر 
هاي ورزشی عالوه بر آنکه  مستمر و منظم افراد در برنامه

هاي فردي آنان اثر گذار باشد و باعث بهبود  تواند در ویژگی می
در کنترل خلق و خو، رفتار فردي، مسئولیت فردي و 

تواند زمینه ساز روابط  خصوصیاتی از این قبیل شود، می
التر، برون گرایی، بهبود و اجتماعی مثبت، تعامالت اجتماعی با

افزایش حس همدردي و دلسوزي آنان شود و در بعد اجتماعی 
؛ یگانه و 1384گیري داشته باشد (اتقیاء،  آنان نیز تأثیر چشم

و  25؛ واتسون2002، 24؛ هلیسون و والش1391حسین خانزاده، 
اي است چند وجهی  ). در واقع، ورزش پدیده2003همکاران، 
نه ورزش دهد.  ظارات را به تدریج تغییر میها و انت که ارزش

ی افراد اجتماع بلکه در سازگاري و یشخص يدر سازگارتنها 
 ). 1389(نوفرستی و همکاران،  است لیدخ مشارکت کننده،

هاي ورزشی سالم، توسعه  هدف اصلی تربیت بدنی و فعالیت
و تکامل رفتارآدمی در تمامی ابعاد فردي و اجتماعی آن است. 

این نوجوانان عالوه بر برخوداري از ثبات فردي ( رشد بنابر
را  عیسر اریبس راتییکه تغ ایدن نیاگر بخواهند در افردي)، 

 يریادگی ازمندیبرسند، ن یگذارند به ثبات اجتماع یپشت سر م
 ،( هلیسون هستند گرانیو کمک به د تیحما ،يهمکار
شود که معلمان تربیت بدنی و ورزش  )؛ لذا پیشنهاد می1985

هاي  ابعاد تربیتی و اهداف مختلف حیطه عاطفی را در برنامه
خود مورد توجه قرار دهند و در این زمینه با والدین و دیگر 

24. Walsh 
25. Watson 
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همکاران مدرسه در ارتباط باشند. البته با توجه به 
رشد عاطفی هاي پژوهشی، باید بتوان سایر ابعاد  محدودیت

گیري کرد تا در تحقیقات  دانش آموزان را تفکیک و قابل اندازه

هاي ورزشی مختلف و سطوح متفاوت  نیمه تجربی و در رشته
 قهرمانی مورد استفاده قرار گیرد.
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