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  در پذیری اجتماعیمسئولیت  ارتباط عملکرد خانواده بابررسی  -1

 1قم دختر دانشگاه  دانشجویان

 

 3، ملیحه اصغری 2حکیمه سادات حسینی مهرآبادی

 

 چکیده 

عملکرد خانواده    اساس  برپذیری اجتماعی  مسئولیت  ینبیشی پ پژوهش حاضر، با هدف بررسی   

قم    انیدانشجو  در به  دختردانشگاه  و  کاربردی  اهداف،  نظر  از  پژوهش  این  است.  انجام گرفته 

نفر   4687لحاظ شیوه گردآوری اطالعات، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل  

ای طبقه  -گیری تصادفیآنها به روش نمونهنفر از    354دانشجویان دختر دانشگاه قم بود که  از  

-ها از پرسشنامه استاندارد مسئولیتانتخاب شدند. برای گردآوری دادهمورگان    از طریق جدول

  اپشتاین، بالدوین و بیشاب( و عملکرد خانواده  2004)  بکرز  و  تیت، اسمیاسکاپذیری اجتماعی  

بدست   914/0و  734/0( استفاده شد که پایایی آنها براساس آلفای کرونباخ به ترتیب  1950)

روایی تأ   هایپژوهش  درها  رسشنامهپ   محتوایی  و  صوری  آمد.  برای است  شده  دییمختلف   .

داده آزمونتحلیل  از  توصیفی،  آمار  بر  عالوه  کولموگروفها  استنباطی  اسمیرنوف،    -های 

یافته شد.  استفاده  رگرسیون  و  پیرسون  دادهمبستگی  نشان  واریانس   7/7ها  از  درصد 

طریق  پذیری  مسئولیت از  خانواده  اجتماعی  اساس عملکرد  بر  همچنین  است.  تبیین  قابل 

پیشبررسی خانواده  عملکرد  مسئولیتها  کننده  دختر بینی  دانشجویان  در  اجتماعی  پذیری 

مزایای جهت رسدمی نظر به ترتیب دانشگاه قم است. بدین به  در   پذیریمسئولیت دستیابی 

توسعه ملی هستند،    از عوامل موثر بر که دانشجویان  خانوادهبه عملکرد   سطح  جامعه، توجه

 ضروری می باشد.  

 . دختردانشگاه قم  انیدانشجو،  عملکرد خانوادهپذیری اجتماعی، مسئولیتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

یکی برخورداری  سرمایه  کیفیت  در  مهم   هایشاخص  از  امروزه،    از   جامعه  اعضای  اجتماعی، 

مسئولیت  این  در   که  است  چند   هایی فضیلت   دارد  ایویژه  اهمیت  اجتماعی   پذیریمیان، 

شخصیتی است که معموالً به    پذیری ویژگیمسئولیت(.  1393،  مهرپوری و  چار  نیحسجوکار،  )

می شکل  فرد  رفتاری  و  روانی  ساختار  در  نگرش  رفتارهای  صورت  در  مهم  متغیر  و  گیرد 

 از   یکی  پذیری(. مسئولیت1393  شود )خواجه نوری، مساوات و ریاحی،اجتماعی محسوب می

  در  متخصصان  که  هاییویژگی.  است  آینده  متخصصان  مهم  و  ضروری  ایحرفه  هایویژگی

 مسئولیت   قبول  برای  آمادگی   آزادانه،  و  مستقل  گیری  تصمیم  توانایی :  دارند  نیاز   آن  به  جامعه

باویچ   مسیر  انتخاب  توانایی   ای،حرفه  موقعیت  هر  در )آال  پذیری مسئولیت(.  2020،  1بهینه. 

را می بهاجتماعی  از نشانگرهای شخصیت فرهیخته  آورد )جوکار، توان در جایگاه یکی  حساب 

مهرپور،   و  چاری  ونتزل1393حسین   و مراعات را اجتماعی پذیریمسئولیت  (2:  1991)2(. 

 سطح (.  1390)خوشبین،داند  می اخالقی و توسعه  فردی میان دیگران، رقابت حقوق  به احترام

اجتماعی،مسئولیت   به)  اجتماعی  شده   تعریف  الزامات   و  هنجارها   شدن  درونی  میزان  پذیری 

 (2020، 3کند )آال باویچ می تعیین را( اجتماعی فعالیت یک عنوان

جامعه تاثیر فزاینده  پذیری اعضای آن بر سرنوشت  های اجتماعی که مسئولیتیکی از این نظام 

نظام آموزش عالی یا دانشگاه است، نظامی جوان و پویا که به نسبت سایر و تعیین کننده دارد،  

اش در سرنوشت کشور به مراتب بیشتر است )فضل الهی قمشی و فداکار،  ها، تاثیرگذارینظام

  کل   در   باید   اجتماعی   پذیریمسئولیت  احساس.  هستند  جامعه  سازان  آینده   دانشجویان(.  1395

)ژو    داشته  جریان  اجتماعی،   تمرین  جمله  از  دانشگاه،  دانشجویان  تربیت  فرآیند باشد 

پرورش4،2018ویین واقع،  در   آموزش   از  مهمی  بخش  اجتماعی  پذیریمسئولیت  احساس  (. 

  رویکرد  یک  اجتماعی  تمرین.  است  چندگانه  ابعاد  و  عناصر  همه  پیوندها،  همه  در  دانشگاهی 

  حاضر   حال  در  دانشجویان  که  است  اجتماعی  پذیریمسئولیت  احساس  بهبود  برای  ضروری

  و  یادگیری  زیاد  فشار  دلیل  به  ،برخی از دانشجویان.  (2021،  5هستند )لیو و یو   آن  فاقد  عموماً

  ندارند، حتی در   فرهنگی   و   علمی   دانش   مطالعه   به  تمایلی   حتی  دانشگاه،  در  بیرونی   نظارت  عدم 

  تک   هستند. ثانیاً،  اجتماعی  پذیریمسئولیتحس    فاقد   فعال ندارند و   مشارکت  اجتماعی   اعمال
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-ایجاد می  محوری  خود  به  تمایل  کم،  زندگی  فشار  و  مطلوب  رشد  محیط  با  خانواده  در  فرزندی

افراد تمایلی  و  کند را  همکاری  در  مشارکت  به  این  ژیائو و جین  جمعی  (.  2018،  1ندارند)ای، 

مشی کیفیت اخالقی  پذیری اجتماعی دانشگاهی را بعنوان خط( مفهوم مسئولیت2008)  2ریزر 

مدیریت  طریق  از  اداری(  کارکنان  و  علمی  هیات  )دانشجویان،  دانشگاهی  جامعه  عملکرد 

پذیری آموزشی، شناختی، کار و اثرات زیست محیطی تولید شده توسط دانشگاه، در  مسئولیت

بر جامعه  با  تعاملی  میگفتگوی  تعریف  پایدار  انسانی  توسعه  ترویج  کارکرد  کند.  ای  امروزه 

دانشگاه به جای آموزش دادن برای مشاغل مختلف به منظور ارتباط اجتماعی صرف به خاطر  

می  کمک  دانشجویان  به  اندیشهصدورگواهی،  و  مسیر  از  را  مسیرشان  منفعت  کند  ماورای  ای 

 (.2010، 3بارنا، ایپوره، بایکو  واسلسیو ،شخص به منفعت اجتماعی پیدا کنند )

سویی،   میاز  نشان  و  مطالعات  جرایم  بزهکاری،  قبیل  از  اجتماعی  مسائل  از  بسیاری  دهند، 

مشکالت رفتاری و اخالقی در جامعه با سطح نازل احساس مسئولیت فردی و اجتماعی رابطه  

 (. 1395دارد )بادسار و قاسمی، 

  یتیترب  یهاروش  و   فرزندانشان  با   نیوالد  رخوردب  ی چگونگ  نهیزم  در  که  یعیوس  یهاپژوهش

عملکرد،    بر  یطوالن  اثرات  نیوالد   یتیترب  یهاروش  که  دهدیم   نشان  است  شده   انجام رفتار، 

(. هدف خانواده  1394خزایی، محتشم،  )  دارند  ندهیآ  در  افراد  تیشخص  بر  تینها  در  و  انتظارات

زیرا   است؛  فرزندان  اجتماعی  رشد  و  پایهتوسعه  ارزش خانواده،  هویت،  شخصیت،  و  گذار  ها 

ارزش هنجارها،  فرهنگ،  یادگیری  محل  و  فرزندان  فکری  نقشمعیارهای  و  جنسیتی ها  های 

-خانواده و عملکرد خانواده است که فرزندان با شکل(.  1397قاسمی، بادسار و فتحی،  است )

می فرا  را  دیگران  شناختن  شخصیت،  و  گیری  می گیرند  پیشه  را  اجتماعی  کنند.  سازگاری 

امیدوار،   و    ارتباط  در  خانواده   اعضای  اثربخشی  به  اشاره   4خانواده  کارکرد(.  1395)زهادت 

  مک   مدل  دارد.  اشاره  بیرونی  رویدادهای  با  مقابله  و  خانوادگی  ارتباطات  خانواده،  قوانین  عاطفی،

  عملکرد   چه  هر  که  کنند می  پیشنهاد   خانواده   عملکرد  فرآیندی  مدل  و   خانواده   عملکرد  از  مستر

  خانواده  عملکرد.  است  بهتر  خانواده  اعضای  روانی  و  جسمی  سالمت  وضعیت  باشد،   بهتر  خانواده

است )پانگ، یان،    جامعه  با  آنها   ارتباط  و   خانواده   اعضای  روان  و   جسم  سالم   رشد  تحقق  مبنای

 (. 2021، 5هان و ژی

 
1 -Ai Chujun, Jiao Haoyuan, Song Xin-   
2-  Reiser 
3- Vasilescu, R. , Barna, C. , Epure, M. , & Baicu, 
4-  family functioning 
5Pan, Y., Yang, Z., Han, X., & Qi, S-  



 و همکاران  یمهرآباد ینیسادات حس  مهیحک ...    در یاجتماع یرپذی تی ارتباط عملکرد خانواده با مسئول یررسب 

171 

مهم   عوامل  از  یکی  خانواده  و  تضمینعملکرد  خانواده  روانی  و سالمت  زندگی  کیفیت  کننده 

ای سالم  خانواده کارآمد، افرادی سالم، و رشدیافته و جامعه  (.1396اعضای آن است. )رسولی،  

با توجه به اثر خانواده بر رشد اخالقی  (.  1394دهد )زارعی، جان بزرگی و احمدی،  پرورش می

-گیرند و می پذیری را از والدین خود یاد می فرزندان مسئولیترسد،  اولیه فرزندان به نظر می

تراستی و    (.1394آموزند که مسئولیت عواقب اعمال خود را بپذیرند )شیخ االسالمی و برزو،  

کنند، در محیط خانواده هرچه والدین رفتارهای مناسب و مسئوالنه ( بیان می1999)  1هریس 

در پژوهش خود نشان 2رفتاری را خواهند داشت. ناکاگاوا   داشته باشند، فرزندان آنان نیز چنین

گریز و  پذیری، قانونپذیری کمتری دارند، فرزندانشان فاقد مسئولیت داد والدینی که مسئولیت 

)ناگاوورا،   هستند  درمطالعه2000پرخاشگر  همچنین  که  (.  والدینی  است،  آمده  دیگر  ای 

فرزندانشان نیز از رشد اجتماعی باالیی برخوردار    پذیری و رشد اجتماعی باالیی دارند،مسئولیت 

»بررسی رابطه عملکرد خانواده با   ( در پژوهشی با عنوان1394باقرزاده )(.  2000،  3هستند )پنا 

دادمسئولیت نشان  نوجوانان«  اجتماعی  رشد  و  با   پذیری  خانواده  کلی  عملکرد  بین  که 

مثبمسئولیت رابطه  نوجوانان  اجتماعی  رشد  و  بریگزپذیری  و  دارد. گاستلو، گاستلو   4ت وجود 

شیوه2014) که  داد  نشان  بر  (  باال(  محبت  و  کنترل  از  )ترکیبی  مقتدرانه  فرزندپروری  های 

یافتهافزایش مسئولیت دارد.  تاثیر  استقالل دختران  و  پسران  اجتماعی  ونو،  پذیری  لنزی،  های 

-ای اجتماعی نوجوانان و مسئولیتهداد تشویق فعالیت( نشان  2014)  5سانتینلو، نشن و ویت

  اجتماعی  مسئولیت  توان گفت مفهومبنابراین میهای اجتماعی آنها  ارتباط مثبت وجود دارد.  

  شکوفایی  و .  جامعه  ترقی   و   پیشرفت   دارد. برای  زیادی  اهمیت  جامعه   برای  هم   و  فرد  برای  هم

  انجمن   و  موسسات  هستند  نیاز  مورد  خانواده  مانند  پذیری  جامعه  نهادهای  جامعه،    اعضای  همه

  فرصت  دارند،  منفی  و  مثبت  رفتارهای  از  بسیاری  با  که  تنگاتنگی  ارتباط  دلیل  به  آموزشی  های

  . کنند  می فراهم   جامعه افراد بین  در  اجتماعی مسئولیت و  خود رشد  برای  را  مناسبی  بستر  و  ها

  است  اجتماعی   محصولی  اما   است،  وجدان  رشد  بر   مبتنی  خودسازی  اگرچه  اجتماعی  مسئولیت

 (. 2021، 6است )صادقی و آیسا  اکتسابی و آموخته که
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پذیری اجتماعی بر  بینی مسئولیتبا توجه به مطالب مطرح شده مسئله اصلی این پژوهش پیش 

 باشد.  اساس عملکرد خانواده می

 

 روش شناسی پژوهش 

 طرح پژوهش، جامعه آماری و روش نمونه گیری 

نظر    حاضر  پژوهش تحقیقاتاز  نوع  از  روش،  و  نوع  ماهیت  از  و   همبستگی   توصیفی 

است  و  است کاربردی  تحقیق  نوع  از  هدف  اساس  آمار .  بر  کل  نیا  یجامعه  شامل   هیپژوهش 

است.    4687باشد که تعداد آنها  می  1396-97دانشجویان دختر دانشگاه قم در سال تحصیلی  

نمونه بر    شود کهمی  برآورد  نفر   435  1کوهن کرجسی و    مورگان،  بر اساس جدولنمونه  حجم  

قم، مطابق    دانشگاه  های  دانشکده  حجم  به  توجه  با  ای  گیری تصادفی طبقهاساس روش نمونه

 جدول ذیل انتخاب شده است. 

 : نمونه آماری پژوهش 1جدول شماره

 دانشکده جمعیت دانشجویان دختر  تعداد نمونه 

 ادبیات و علوم انسانی  924 77

 ادبیات و معارف اسالمی  722 60

 حقوق  330 27

 مدیریت  667 55

 علوم پایه  972 80

 مهندسی  660 55

 روش اجرا 

  شد.استفاده    ی ) ابزار پرسشنامه(دانیو م  یااز دو روش کتابخانه  هاداده  یآورگرد  یبرا

روانشناختی های مرتبط با موضوع پژوهش یعنی بهزیستی  تعیین حجم نمونه پرسشنامه  بعد از

( خانواده  عملکرد  و  بیشاب)ریف(  و  بالدوین  که  اپشتاین،  پژوهش  آماری  جامعه  در  و  تهیه   )

های توزیع شده با توجه به دانشجویان دختر دانشگاه قم بودند، پخش شد که تعداد پرسشنامه

با توجه به حجم جامعه در هر    354حجم جامعه مورد بررسی،   این تعداد  بود که  پرسشنامه 

 ای توزیع شد.طبقه  -های دانشگاه قم، به صورت نمونه گیری تصادفی  ام از دانشکده کد
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 ابزارسنجش 

دادهجمعابزار   در  آوری  منظور این  ها،  به  قسمت  این  در  است.  پرسشنامه  پژوهش، 

دادهجمع  از  آوری  اطالعات  و  لیکرت    پرسشنامه  2ها  طیف  در  پاسخ  بسته  استفاده  استاندارد 

 عبارتند از:  که به دانشجویان داده شده که   گردیده است

مستر .  1 مک  خانواده  عملکرد  شامل 1پرسشنامه  عملکرد    ی برا  سئوال  60:  سنجش 

الگوی مک مستر تدوین    1950در سال    2خانواده توسط اپشتاین، بالدوین و بیشاب بر مبنای 

 . دهدیمورد سنجش قرار م بعد 9متفاوت عملکرد خانواده را در   یهاهو حوز شده است

 : ابعاد پرسشنامه عملکرد خانواده 2جدول شماره
 ها¬ سوال ابعاد

 50، 38، 24، 12، 6، 2 حل مشکل 

 59، 52، 43، 35، 29، 22، 18، 14، 3 ارتباط 

 58، 53، 45، 40، 34، 30، 23، 15، 10، 8، 4 ها ¬نقش

 57، 49، 39، 28، 19، 9 ی واکنش عاطف

 54، 42، 37، 33، 25، 13، 5 یعاطف مشارکت

 55، 48، 47، 44، 32، 27، 20، 17، 7 رفتار مهار

 60، 56، 51، 46، 36،  31، 26،  21، 16، 11، 6، 1 خانواده  یکل عملکرد

-ی م  د ییپرسشنامه را تا  ن یا  یباال  ییو محتوا  یصوریی  و روا  پایایی   یاریبس  قاتیتحق

).  کنند خسروی  ملک  و  محمد  کر1385زاده  آلفای  ضریب  را  و(  پرسشنامه  کل  برای  نباخ 

نباخ برای کل پرسشنامه  وآلفای کر(  1393قمری و همکاران )اند. در تحقیق  گزارش کرده94/0

  هنحو.  ردیگیتا چهار تعلق م  کی  نیای بها نمرهاز جمله  کی هر  بدست آمده است. به    929/0

(  1(، کامالً مخالفم )2(، مخالفم )3)  موافقم(،  4کامالً موافقم )  یهای منفگذاری برای جملهنمره

جمله نمره  مثبت  هایاست.  معکوس  طور  مبه  زشوندیگذاری  نمره  ا  ادی.  پرسشنامه   نیدر 

 آمده است. . در این پژوهش نیز نمره ناکارایی خانواده بدست خانواده است ییناکارا  هدهندنشان

پرسشنامه  4 توسط  3یاجتماع   رییپذتیمسئول(  مقیاس  این  اسم1تیاسکا:    و   2ت ی، 

 دارای   اسیمق  نیا.  طراحی شده است،  یاجتماع   رییپذتیمسئول( برای سنجش  2004)  3بکرز 

 
1 - McMaster family performance questionnaire  
2-  Epstein, Baldwin & Bishop 
3-  Social Responsibility Questionnaire 
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  از  یکرتیل  فیط  دارای  و   سنجدیم  را  یاجتماع   رییپذتیمسئول  از   بعد  سه  و   است  هیگو  هشت

،  هانسل  انیم  انسجام  دو، بعد  و  کی  هایسؤال.  است(  موافقم  کامالً)  پنج  تا(  مخالفم  کامالً)  کی

هشت،    تا  پنج  هایپرسش  و  جامعه  در  انسجام  به  نسبت  بودن  ل یتمایچهار، ب  و  سه  هایسؤال

  یاجتماع  نهادهای  تی مسئول  مقابل  در   گرانید  ی ستیز  به  قبال  در   یشخص  رییپذتیمسئول  بعد 

 . رندیگیدربرم را

 

 پذیری اجتماعی: ابعاد پرسشنامه مسئولیت3جدول شماره
 ها سوال ابعاد

 7، 6، 5، 3، 1 پذیری فعال مسئولیت

 8، 4، 2 پذیری منفعل مسئولیت

 

در    یاصل  هدر نسخ  اسیمق  نی ا  ییای. پا شوند یم  گذارینمره  معکوس  صورت  به  زوج  های پرسش

ز،  ین س ایمق یفارس هگزارش شده است. در نسخ 57/0(، 2004) در سال و  55/0(، 2002سال )

آلفای  ییای پا از  استفاده  پا  42/0کرونباخ،    با  آمد که  این  است؛    یمتوسط  یی ا یبه دست  پایای 

ها  بدست آمد. این ضریب برای زیرمقیاس  65/0(،  1393مقیاس در پژوهش جوکار و همکاران )

 متغیر بود.  70/0تا  60/0بین 

 

-گیری که باید در بررسی تناسب و مفید بودن ابزارهای اندازهاساسی اندازهدو ویژگی  

روایی ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش  گیری مورد توجه قرار گیرد، روایی و پایایی است.  

نیز،   پایایی  با  ارتباط  در  است.  تایید شده  آنها،  بودن  استاندارد  به  توجه  با  قبلی  تحقیقات  در 

( نشان داده  7-3های مورد استفاده در پژوهش نیزدر جدول )آلفای کرونباخ  پرسشنامهمقادیر  

 7/0های مورد استفاده، باالتر از  شده است و از آنجایی که مقادیرآلفای کرونباخ کلی پرسشنامه

 است، پایایی قابل قبول و مطلوب است. 

 

 

 
1-  Schuyt 
2-  Smit 
3-  Bekkers 
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:آلفای کرونباخ 4جدول شماره  

 آلفای کرونباخ 
 

 تغیرم سازه سنجه

914/0 

 حل مشکل 50-60 -38 -12-24 -2 754/0

 عملکرد خانواده 

713/0 
3- 14-18-29- 43- 52-  

59 
 ارتباط

661/0 
4- 10- 15- 23- 30- 34-  

40- 45- 53 
 نقشها 

711/0 
5- 9- 19- 28- 39- 49-  

57 
 همراهی عاطفی 

761/0 
13- 21- 22- 25- 33-  

35- 37- 42- 54 
 آمیزش عاطفی

690/0 
7-17- 27- 32- 44- 47-  

48- 55- 58 
 کنترل رفتار 

833/0 
1 ،6 ،8 ،11 ،16 ،20 ،26  ،

31 ،36 ،41 ،46 ،51 ،56 
 عملکرد کلی 

 پذیری اجتماعیمسئولیت 8-1 734/0

 

 افته ها ی

 های پژوهش به کمک آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد.  تجزیه و تحلیل آماری داده

 اسمیرنوف    –: نتایج نرمال بودن متغیرها بر اساس آزمون کولموگروف5جدول شماره

 متغیر پرسش نامه 
 آماره کلموگروف 

 اسمیرنوف 
 سطح معنی داری 

 عملکرد خانواده 

 068/0 269/1 حل مشکل

 687/0 715/0 ارتباط

 611/0 760/0 ها نقش

 800/0 645/0 همراهی عاطفی 

 139/0 155/1 آمیزش عاطفی

 858/0 605/0 کنترل رفتار 

 313/0 962/0 عملکرد کلی 

 163/0 120/1 پذیری اجتماعیمسئولیت پذیری اجتماعیمسئولیت
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 برقرار است.  رهایهمه متغ یکه فرض نرمال بودن برا  دهدیجدول باال نشان م جینتا

 آزمون فرضیه 

قم ارتباط    دانشگاه   دختر  دانشجویان  در  اجتماعی   پذیری  مسئولیت  با  خانواده   عملکردفرضیه:  

 دارد. 

 شود.  در ابتدا رابطه بین متغیرهای پژوهش بیان می

 : ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش 6جدول شماره

 متغیرها
 ضرایب همبستگی

1 2 3 4 5 6 7 8 

        00/1 حل مشکل  -1

       00/1 600/0** ارتباط  -2

      00/1 326/0** 338/0** ها نقش -3

     00/1 447/0** 440/0** 412/0** همراهی عاطفی  -4

    00/1 579/0** 494/0** 420/0** 366/0** آمیزش عاطفی  -5

   00/1 550/0** 419/0** 434/0** 405/0** 461/0** کنترل رفتار  -6

  00/1 605/0** 660/0** 606/0** 592/0** 625/0** 662/0** عملکرد کلی  -7

یت پذیری  مسئول -8

 ی جتماعا
**231/0- *109/0- 002/0 048/0- 098/0- 089/0- **177/0- 00/1 

 05/0* معناداری در سطح    01/0** معناداری در سطح  

مسئولیت باال،  جدول  نتایج  با  کلی  مطابق  عملکرد  و  مشکل  حل  با  اجتماعی  پذیری 

پذیری اجتماعی با  مسئولیت(.  >01/0p)ابعاد ناکارایی خانواده( رابطه معکوس و معنادار دارد )

پذیری اجتماعی با نقشها  (. همچنین مسئولیت>05/0pارتباط رابطه معکوس و معنادار دارد )

( دارد  غیرمعنادار  و  مستقیم  این<05/0pرابطه  سرانجام  مسئولیت(.  با  که  اجتماعی  پذیری 

 (.  <05/0p)همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار رابطه معکوس و غیرمعناداردارد 

رابطه   بررسی  منظور  خانواده  به  اجتماعی مسئولیتبا  عملکرد  رگرسیون   پذیری  از 

پیش قدرت  )استاندارد(  ورود  روش  با  )چندگانه  بین  پیش  متغیرهای  عملکرد    7بینی  بعد 

اجتماعی مسئولیتخانواده( در فرض شده    پذیری  این جا  در  به  عملکرد خانواده  محاسبه شد. 

به عنوان متغیر مالک )وابسته(    پذیری اجتماعیمسئولیتبین )مستقل( با  عنوان متغیر پیش  

 رابطه دارد. 
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 بررسی مفروضات آزمون رگرسیون   

( نمونه  )  354حجم  فیدل  و  تباچنیک  است.  کافی  اندازه  به  ص  2007نفر(   ،123 )

(. مطابق نتایج جدول  mبین =  ارائه نموده اند )تعداد متغیرهای پیش  < m8    +50  Nفرمول  

قبل، متغیرهای پیش بین )بجز نقشها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار( با متغیر 

همبستگی بین متغیرهای پیش بین مناسب  (.  -177/0و    -109/0،  -231/0مالک رابطه دارند )

( به  VIF( و عامل افزایش واریانس )Toleranceباشد(. مقادیر تحمل )  7/0بود )نباید باالی  

از   برابر  می  758/3تا    627/1و    615/0تا    266/0ترتیب  نشان  که  هم خطی  است  چند  دهد 

مقدار  باشد(.    10امل افزایش واریانس نباید باالی  و ع   1/0وجود ندارد )تحمل نباید کوچکتر از  

قرار دارد و لذا    5/2و    5/1و در فاصله    906/1مطابق جدول بعد برابر    واتسون  -دوربینآماره  

نمی رد  خطاها  بین  همبستگی  وجود  عدم  نمود.  فرض  استفاده  رگرسیون  از  توان  می  و  شود 

پراکندگ داده یکسانی  بودن،  بهنجاری، خطی  پرت،  مانده های  استقالل پس  و  بررسی  ی  نیز  ها 

رود نقاط روی خط مورب مستقیم  استفاده شد. انتظار می  Normal P-P Plotشد. از نمودار  

می نشان  که  گیرند  قرار  راست  سمت  باالی  تا  چپ  سمت  انتهای  از  از  زیادی  انحراف  دهد، 

 بهنجاری وجود ندارد که همین گونه است. 

 
 : نمودار احتمال نرمال 1شکل

 اجتماعیپذیری مسئولیت
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-از نمودار پراکندگی پس ماندهای استاندارد )باقیمانده ها( نیز استفاده شد. انتظار می 

ها در مرکز  رود پس ماندها، توزیعی تقریبا مستطیل شکل داشته باشند، به طوری که اکثر نمره 

نمی آنچه که  نقطه صفر( جمع شوند.  امتداد  )برای  خواهید مشا)در  نظامدار  الگوی  کنید  هده 

کناره از  یکی  که در  این  یا  منحنی شکل،  بیشتری جمع  مثال،  نقاط  دیگری  با  مقایسه  ها در 

پس  برای  می   شوند(  این  ماندها  از  تخطی  وسط،  در  شده  متمرکز  مستطیل  از  انحراف  باشد. 

می نشان  را  همان مفروضه  مفردهد.  این  از  است  زیرمشخص  نمودار  در  که  تخطی طور  وضه 

داده همچنین  است.  نگرفته  نمیصورت  دیده  نمودار  این  در  پرت  طریق های  از  البته  شود. 

ها  ( داده پرت وجود داشت که با توجه به حجم باالی داده 1های ماهاالنوبیس فقط یک )فاصله

ه  ها قابل انتظار است(. در ضمن با توجه به این که فاصلدرصد از داده  1غیر معمول نیست )تا  

 است تاثیر زیادی بر نتایج مدل کلی ندارد.   1شده و کمتر از  089/0کوک حداکثر 

 :  نمودار پراکندگی پس ماندهای استاندارد 2شکل  

 

که  شد  رسم  آن  توزیع  نمودار  خطاها،  بودن  نرمال  بررسی  منظور  به  است  ذکر  قابل 

که در ادامه نمودار آن آمده    1نمودار نرمال بود با میانگین نزدیک صفر و انحراف معیار نزدیک  

 است. 

 پذیری اجتماعیمسئولیت
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 : نمودارتوزیع فراوانی خطاها 3شکل  

 

 

 ارزیابی مدل 
 : خالصه مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم7شمارهجدول  

 مدل
ضریب همبستگی  

 چندگانه 
 ضریب تعیین 

ضریب تعیین  

 تعدیل شده 

خطای معیار  

 تخمین 

 ضریب 

 واتسون  -دوربین

1 278/0 077/0 059/0 040/3 906/1 

 

باال   چندگانهجدول  همبستگی  تعیین،  ضریب  شده،  ضریب  تعدیل  تعیین  ،  ضریب 

همبستگی چندگانه  ضریب  دهد.  را نشان می  واتسون  -دوربین  ضریبو    تخمینخطای معیار  

است.    R=    278/0برابر با    پذیری اجتماعیمسئولیتبا  عملکرد خانواده  داده بین    354برای  

برابر   تعیین  باشد.    077/0ضریب  عبارتی،  می  واریانس    7/7به  از  پذیری مسئولیتدرصد 

 (.  2R=  077/0قابل تبیین است )عملکرد خانواده از طریق اجتماعی 

 

 پذیری اجتماعیمسئولیت
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 عملکرد خانواده ی از روی  اجتماع  پذیرییتمسئول: تحلیل رگرسیون  8جدول شماره

 مجموع مجذورات  منبع تغییرات
درجه  

 آزادی

میانگین مجموع  

 مجذورات 
F  سطح معناداری 

 رگرسیون 

 باقیمانده 

 کل

717/267 

249/3198 

966/3465 

7 

346 

353 

245/38 

243/9 
138/4 0005/0< 

درصد است، لذا پیش فرض    1بر اساس نتایج جدول باال، چون سطح معناداری کمتر از  

از روی پذیری اجتماعی  مسئولیترگرسیون  ،  خطی بودن مدل تایید می شود. به عبارت دیگر

   (.F=    129/4و    df=    343، 10و   p  <0005/0معنادار است )عملکرد خانواده 

 

 ارزیابی هر یک از متغیرهای پیش بین 

از متغیرهای پیش این که کدام یک  تعیین  بینی  بین وارد شده به مدل در پیش برای 

آمده  زیر  آزمون رگرسیون که در  از جدول ضرایب  میزان؟  به چه  و  دارد؟  متغیر مالک سهم 

 است، استفاده شد.  

 

 عملکرد خانواده از روی    یاجتماع  یت پذیریمسئول: ضرایب رگرسیون  9جدول شماره
 ضریب همبستگی نیمه تفکیکی B etaβ t Sigضریب   متغیر مدل

1 

 - >0005/0 643/19 - 795/28 مقدار ثابت 

 -157/0 003/0 -045/3 -226/0 -256/0 حل مشکل

 053/0 301/0 036/1 073/0 074/0 ارتباط

 113/0 030/0 185/2 144/0 145/0 ها نقش

 063/0 222/0 224/1 084/0 091/0 همراهی عاطفی 

 -040/0 443/0 -768/0 -058/0 -041/0 آمیزش عاطفی

 029/0 579/0 555/0 038/0 038/0 کنترل رفتار 

 -100/0 054/0 -934/1 -194/0 -099/0 عملکرد کلی 

( استفاده شد.  etaβبین از مقادیر بتا ) به منظور تعیین سهم هر یک از متغیرهای پیش

داده اساس  برابر  بر  مشکل  حل  برای  بتا  مقدار  بیشترین  باال،  جدول  کمترین    -226/0های  و 

دهد حل مشکل سهم یگانه  است. این مقادیر نشان می  038/0رفتار برابر  مقدار بتا برای کنترل  
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)پیشقوی تبیین  در  را  ) تری  مالک  متغیر  اجتماعیمسئولیتبینی(  همچنین پذیری  دارد.   )

ها  ( آزمون تساوی ضرایب رگرسیون مقدار ثابت، حل مشکل و نقشSigچون سطح معناداری )

( است، بنابراین فرض تساوی ضرایب رگرسیون  p  >05/0درصد )  5با مقدار صفر، کوچکتر از  

از  ها با مقدار صفر رد میمقدار ثابت، حل مشکل و نقش  شود و نیازی به خارج کردن آن ها 

نقش و  مشکل  حل  متغیرهای  بهتر  عبارت  به  باشد.  نمی  رگرسون  یگانه  معادله  سهم  ها 

بینی دارد، اما متغیرهای  درت پیشمعناداری در معادله دارد و بر متغیر مالک تاثیر گذاشته و ق

ارتباط، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی با سطح معناداری بزرگتر 

شود. بنابراین  ( سهم یگانه معناداری در معادله ندارد و از مدل حذف میP < 05/0درصد ) 5از 

 ، عبارت خواهد بود از:  یاجتماع  پذیرییتمسئولرگرسیون برای پیش بینی  معادله 

 ی اجتماع  یت پذیریمسئول  = 795/28 - 256/0+ )حل مشکل(  145/0ها( خطا + )نقش

توان گفت، در مدل متغیرهای  همچنین بر طبق معادله رگرسیون و ضرایب استاندارد شده می 

تاثیر معنادار دارد به طوری که به ازای یک   پذیری اجتماعی مسئولیت ها بر  حل مشکل و نقش

از آن -مسئولیتتغییر در متغیر مالک )  144/0،  -226/0ها به ترتیب،  واحد تغییر در هریک 

 شود.  ( ایجاد میپذیری اجتماعی

 

 بحث و نتیجه گیری 

نتایج،   رابطه مسئولیتطبق  کلی  عملکرد  و  ارتباط  مشکل،  حل  با  اجتماعی  پذیری 

و   مسئولیتمعکوس  همچنین  دارد  نقشمعنادار  با  اجتماعی  و پذیری  مستقیم  رابطه  ها 

همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی،    پذیری اجتماعی با مسئولیت. سرانجام این که  غیرمعنادار دارد

پذیری مسئولیتدرصد از واریانس    7/7. همچنین  معکوس و غیرمعنادارداردرابطه  کنترل رفتار  

 قابل تبیین است.  خانواده  عملکرداز طریق اجتماعی 

پیش توانایی  خانواده  عملکرد  پژوهش  نتایج  مسئولیتطبق  اجتماعی  بینی  پذیری 

لنزی   هایدارد. این نتایج با یافته  1396-97دانشجویان دختر دانشگاه قم را در سال تحصیلی  

(  1394باقرزاده )های پژوهش  تا حدودی با یافته  ( همسویی دارد. همچنین2014وهمکاران )

که داد  نشان  که  چرا  است    رشد  و  یریپذتیمسئول  با  خانواده  یکلّ   عملکرد  نیب  همراستا 

 . دارد وجود مثبت رابطه نوجوانان یاجتماع 
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تب مسئولیت  نتایج،  نییدر  معنادار  و  معکوس  رابطه  ابعاد  یعنی،  با  اجتماعی  پذیری 

 : گفت توانی مناکارایی خانواده )حل مشکل، ارتباط و عملکرد کلی( 

اجماع نظری وجود دارد بین صاحبنظران جامعه اجتماعی نوعی  روانشناسی  شناسی و 

گیری شخصیت فردی و هویت اجتماعی و  ترین دوره شکلایکه دوران کودکی و نوجوانی پایه

شود،  اما تغییرات در  ایند یادگیری اجتماعی در بزرگسالی متوقف نمیمدنی است. اگر چه فر

های ابتدایی زندگی در مقایسه با  پذیری در سالکه جامعه این دوران بسیار اندک و کند است

یادگیریجامعه واقع  در  دارد.  بیشتری  اهمیت  بزرگسالی  در  و  پذیری  کودکی  دوران  های 

 یا  هنجارمهم، نگرش و رفتار فرد را در بزرگسالی جهت دهد.  تواند به عنوان عامل  نوجوانی می

 هاست. خانواده عمومی شرایط گرو در جامعه ناهنجاری

سویی،   عنوان    یریپذتی مسئولاز  اجتماع   ندیفرا  کیبه  جامعه  یمهم  هر  در    ی اشدن 

  قیاز طر  ی و اجتماع   ی فرهنگ  یهاآموزه  وجود  ن یب  نیدر توسعه جامعه دارد؛ در ا  ییسهم بسزا

  افراد بحساب   یریپذتیمسئول  شیدر افزا  یبه عنوان گام مهمبخصوص خانوده  مرتبط    ینهادها

  دست   اجتماعی  پذیریمسئولیتکند که جوانان به  یکمک مخانواده    نهاد   قتیدر حق  .. دیآیم

مسئول  دایپ  جامعه  و  خود  برابر  در  و  از  خانواده باشد.    ریپذتیکنند،  که  مناسب  هایی  عملکرد 

برخوردار باشند، در خانواده، پاسخگویی متقابل در حل مشکل وجود داشته باشد و  ارتباط توام 

-ها،  پایگاه امنی برای فرزندان خود ایجاد میبا محبت و احترام وجود داشته باشد، این خانواده

مل کنند و به آن  شود هم به هنجارها و قواعد در خانواده و هم در جامعه ع کنند که باعث می

های اجتماعی و  ها اشتیاق بیشتری به مشارکت در فعالیتمتعهد باشند و فرزندان این خانواده

 مسئولیت نسبت به همنوعان خود دارند. 

 

 پیشنهادهای کاربردی 

خواهران که اگر این   بهبود تعامل میان فرزند با سایر اعضای خانواده شامل برادران و  -

امنیت و آرامش   در محیط خانه احساس  و جوان  شرایط بهتری رخ دهد و نوجوانتعامالت با  

عمل نماید.    تریها و وظایف خود به نحو مطلوبتواند به مسئولیتداشته باشد، در نهایت می

و انجام    نظام آموزشیها نیز نباید نادیده گرفته شود و همراهی آنان با  در این راستا نقش رسانه

 نقش مهمی ایفا کند.   و دانشجویان آموزانتواند در موفقیت دانشبا یکدیگر میاقدامانی همسو 
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با توجه به تاثیر نهاد خانواده و میزان همراهی و آمیزش عاطفی در ارتقای مسئولیت   -

می پیشنهاد  اجتماعی  آسیبپذیری  از  کاستن  برای  مسئولیتشود  عدم  از  ناشی  پذیری های 

رس جامعه  در  جوانان  سیاستانهاجتماعی  اساس  بر  جمعی  ارتباط  به های  مربوطه  کالن  های 

 تولید محتوای مطلوب در این زمینه اقدام نمایند. 

اعضا    - ارتباط مثبت  بنیاد خانواده و  انسجام  بر  بنیادین  تحول  تاکید سند  به  با توجه 

می مسئولیتپیشنهاد  ارتقای  و  خانواده  با  رابطه  در  مربوطه  محتوای  اجتماع شود  ی  پذیری 

 های سازمان تالیف کتب درسی قرار گیرد.  فرزندان در اولویت برنامه

  هایشیوه  آموزش  با  که  چرا  متعهد،  و  مجرب  متخصصین  توسط  خانواده  آموزش  -

  روند بهبود به طریق  این از و  ها درخانواده  مناسب  تربیتی جو ایجاد  به توانمی والدین  به صحیح

 .نمود کمک فرزندان  اجتماعیپذیری مسئولیت گیریشکل

 اینکه ازجمله.  شود جلب اجتماعی هداوطلبان خدمات و هافعالیت به جوانان  توجه  -

 فضاسازی این.  شود ایجاد نهاد  مردم هایسازمان در فعاالنه مشارکت  برای مناسب فضاسازی

 .شود گرفته پی آموزشی هایمحیط در و شود می شروع خانواده در کودکی دوران از ابتدا

 در اسالمی احادیث و آیات بر تأکید با نهادهای دینی نیز در کنار نهاد خانواده، باید  -

 را خود تبلیغات و فعالیت درجوانان  اجتماعی و فردی پذیریمسئولیت احساس تقویت جهت

بدون بیشتر خدای   محضر در حال همه در آنها که جوان نسل به دادن توجه تردید نمایند. 

 سازآنهاست، زمینه ناظر و شاهد  بپذیرند، پروردگار که را مسئولیتی هرگونه و هستند متعال

 امتیاز این بر و شودمی هامسئولیت  انجام و مختلف هایدر عرصه جوانان اخالقی وجدان رشد

 .  افزایدمی زندگی در ارزشمند

 

 شود:  می پیشنهاد

 مقایسه نتایج و  در هر دو جنساجرای پژوهش مشابه  -

 های مختلف )دولتی وآزاد( و مقایسه نتایجدر دانشگاهاجرای پژوهش مشابه  -

پذیری اجتماعی در  تقویت مسئولیت درایجاد و  مؤثر بندی عواملشناسایی و اولویت   -

 AHPدانشجویان با روش تحلیل سلسله مراتبی 

   بررسی تأثیرات فرهنگی و جنسیتی بر مسئولیت پذیری اجتماعی -
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 تقدیر و تشکر 

از تمام کسانی که با پاسخگویی خود به پرسشنامه ها، پژوهشگران را برای رسیدن به 

 اهداف پژوهش یاری کردند، قدردانی به عمل می آید. 
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