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مقدمه: این پژوهش با هدف شناسایی رابطه بین خودتنظیمی هیجانی و 
مسئولیت پذیری با روابط اجتماعی دانش آموزان ششم ابتدایی منطقه 19 شهر 

تهران انجام شد.
پایه ششم  ابتدایی  دانش آموزان  از  این پژوهش  به  روش: جهت رسیدن 
به تعداد  بودند، نمونه ای  نفر  بالغ بر 2250  كه در سال تحصیلی 1396-97 
327 نفر بر اساس جدول مورگان و به شیوه نمونه گیری خوشه ای مرحله ای 
پرسشنامه   ،)1392( حقیقیان  اجتماعی  روابط  پرسشنامه  شد.  انتخاب 
خودتنظیمی هیجانی هافمن و كاشدن )2010( و پرسشنامه مسئولیت پذیری 
با  و  جمع آوری  داده ها  سپس  شد.  اجرا  نمونه  گروه  در   )1380( نعمتی 
روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره بررسی 

و تحلیل شدند.
یافته ها: بین خودتنظیمی هیجانی و روابط اجتماعی در دانش آموزان رابطه 
بین مؤلفه های خودتنظیمی هیجانی در پیش بینی  از  معنی داری وجود دارد. 
داشته است.  »تحمل«  مؤلفه  را  بیشترین سهم  دانش آموزان  اجتماعی  روابط 
رابطه  نیز  اجتماعی  بین مسئولیت پذیری و روابط  داد  نشان  نتایج  از طرفی 
مثبت و معنی داری وجود داشته است. مسئولیت پذیری به خوبی قادر است 
این روابط را تبیین كند. درزمینه بررسی رابطه خودتنظیمی هیجانی با روابط 
با روابط اجتماعی  بین تمامی مؤلفه های خودتنظیمی هیجانی  نیز  اجتماعی 

هیچ رابطه معنی داری یافت نشد.
بحث: خودتنظیمی هیجانی و مهارت مسئولیت پذیری ازجمله مهارت های 

مهم و اساسی است كه از سنین كودكی باید به فرزندان آموخت.
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Short Abstract
The purpose of this study was to identify the relation-
ship between emotional self-regulation and responsibil-
ity with social relationships among sixth grade elemen-
tary students in district 19 of Tehran. 327 students were 
selected from sixth grade elementary students who were 
2250 in the academic year of 1396-1997. The Hege-
lian Social Relationships Questionnaire (2013), Hoff-
man & Kashden’s (2010) Emotional Self-Regulation 
Questionnaire, and Wellbeing Responsibility Question-
naire (2001) were administered to the sample group.
The results showed that there is a significant relation-
ship between emotional self-regulation and social rela-
tions of students. Among the components of emotional 
self-regulation, “tolerance” was the most important fac-
tor in predicting students’ social relationships. On the 
other hand, the results showed that there was a positive 
and significant relationship between responsibility and 
social relations.The results showed that with 99% con-
fidence it can be concluded that between “responsibil-
ity” and “social relations” was equal to 0.146. In other 
words, “responsibility” alone accounted for approxi-
mately 1.2 percent of the changes in students’ “social 
relations”. The results of regression model analysis also 
showed that by increasing one unit of responsibility by 
0.146 units, students’ social relations score increased .
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Extended Abstract
Relationship with others is one of the basic needs of human beings. In order to 
achieve the goals of social life, people as the social members must consolidate 
and strengthen the foundations and pillars of society in order to form a cohesive 
and united society, given the importance of social development and the acquisi-
tion of related skills, exploring the contexts and factors that are valuable to it. This 
has been the concern of various researchers, parents, teachers, and psychologists. 
Various factors including family, school, group of friends, television, gender and 
socioeconomic status, one’s dominance over different communication skills, cog-
nition, and emotion regulation in different situations influence the development of 
social relationships and their type and status. They may accelerate or slow down 
social growth. Those who wantto enhance their social skills, they must be able to 
regulate and manage their emotions .Accountability refers to any skill learned and 
acquired. Non-use of emotional self-regulation strategies in childhood has a direct 
relationship with peer rejection and indirect relationship with adolescent antisocial 
behaviors. The ability to control emotions is an important feature that a person 
must possess. Self-application of abilities can be referred to as self-efficacy. Ev-
ery child becomes more focused on the inner goals, processes, and functions of 
diabetes as a psychic force. Responsibility is a form of internal control over the 
individual that is important for building relationships based on empathy, respect 
for the rights of others, and more generally order in social relationships. People 
who are more responsible have more positive relationships with others. The pres-
ent study seeks to identify the relationship between  the two variables of emotional 
self-regulation and social responsibility in students. In other words, the researcher 
seeks to answer the question whether emotional self-regulation and responsibility 
are related to students’ social relationships.
This study was conducted to investigate the relationship between emotional self-
regulation and responsibility of the sixth grade elementary students in district 19 
of Tehran. To achieve this goal, the  sample of the academic year of 1396-1397 
was selected from among 352 students based on Morgan’s table and cluster sam-
pling method and then HQ (2013) with 0.88 reliability coefficient, The Hoffman &  
Kasten’ (2010) emotional self-regulation questionnaire with a reliability of 0.81, 
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and the Wellbeing Responsibility Questionnaire (2001) with a reliability coeffi-
cient of 0.92 in the sample group were administered. Finally, data were collected 
and analyzed using multivariate regression analysis and correlation coefficients. 
In explaining this hypothesis, it can be stated that emotional self-regulation is a 
function of a broad structure of affect regulation. Emotional self-regulation has 
several important characteristics. First, people are likely to rate their emotions as 
they decrease or increase. Second, the basic elements of emotional self-regulation 
are consciousness. It is difficult to properly evaluate emotional self-regulation 
processes. Situations that invoke emotion do not necessarily lead to emotional 
responses. Trying to adjust the position to change emotional impact is a poten-
tial form of emotional self-regulation. Investigation of the relationship between 
emotional self-regulation with subscales of secrecy, adaptation, and tolerance with 
social relationships showed that there was a correlation between the component 
of “tolerance” with “social relations”. In other words, it can be concluded with 
99% confidence that there is a significant relationship between emotional self-
regulation and social relations and among the components,   the component of 
“tolerance” was found to be the most effective one . Emotional self-regulation that 
is activated before an event contributes to the interpretation of events, thereby it 
reduces the negative emotional response in the individual. Understanding your 
emotions and controlling yourself in a variety of emotional situations is one of 
the skills that people learn from birth at the heart of the family and then at school 
and in the society. Therefore, acquiring and mastering this skill can affect other 
aspects of people’s lives, one of which is the issue of social relationships. People 
who can easily control and regulate their emotions in different situations will be-
have more appropriately and adapt faster to different situations, and this ability to 
build and maintain positive social relationships. Another hypothesis was that there 
was a relationship between student responsibility and their social relationships. 
The results of testing this hypothesis also showed that the null hypothesis can be 
rejected at the 0.01 level and with 99% confidence indicating that there is a rela-
tionship between “responsibility” and “social relations” of students. In explaining 
this hypothesis, the scholar also pointed out that accountability refers to a sense of 
duty, responsibility, and commitment. Man as a social being in his collective life 
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is responsible for others and must respect the rights of others. People who have 
a high sense of responsibility, satisfy their needs reasonably, generally accept the 
consequences of their behaviors, and are trustworthy and reliable. They feel com-
mitted to the larger social structure and, although not necessarily the leader, they 
are righteous and keep their promises. People who are more accountable have 
better social relationships because of the sense of respect they have for themselves 
and for the society.
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مقدمه

روابط اجتماعی روابطی هستند كه شما با افراد اطرافتان دارید. این افراد می توانند مثل 
خانواده، دوستان و همكاران به شما نزدیك باشند، یا مانند كسانی كه اتفاقی می بینید غریبه 
باشند. آنچه مهم است نوع روابط اجتماعی است كه افراد در كنار یكدیگر دارند )كانگ و 
كیم1، 2014(. از نظر وبر1999،2)به نقل از ابراهیمی و همكاران، 2016(، مهم ترین شكل 
رفتار اجتماعی، همان روابط دوجانبه اجتماعی است كه روابط اجتماعی نامیده می شود و 
به عقیده وی بررسی آن مضمون كه در برخی كتب به رابطه اجتماعی ترجمه شده است، 
اصطالحی است كلی كه از آن برای بیان تمامی اشكال روابط اجتماعی با مشاركت آگاهانه 
افراد یا گروه ها استفاده می شود و وسایل ارتباط اجتماعی، عالمات، حركات، نمادها، سخن 

و صور مربوط به زبان و هر بیان معنی دار را دربر می گیرد.
انسان، موجودی اجتماعی است كه ارتباط و تعامل با دیگران یكی از نیازهای اساسی 
به صورت كالمی و غیركالمی،  نفر  یا چند  بین دو  این زمینه ستیر3 احساسات  اوست در 
هم اكنون  كه  می شود  عمیقی  بین فردی  فاصله  موجب  نامؤثر  روابط  باشد.  پایدار  یا  كوتاه 
در همه جنبه های زندگی اعم از شغلی، خانوادگی، تحصیلی، اجتماعی و همه بخش های 
و  عمده  مداخالت  در  مشكالتی  سبب  فردی ضعیف،  بین  روابط  می شود.  تجربه  جامعه 
سازنده،  و  مناسب  اجتماعی  روابط  می شود.  اجتماعی  مناسبات  و  روابط  در  افراد  اصلی 

بیشتر بر پایه دو نوع ارزیابی شناختی مسئله مدار و هیجان مدار شكل می گیرد.
در روابط اجتماعی متمركز بر مسئله، افراد ارزیابی های شناختی را برای تعیین رفتارهای 
مناسب، برای حل مسئله یا كاهش استرس همراه با محیط در روابط اجتماعی شان به كار 

1. Kang and Kim
2. Veber
3. Settir
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همراه  شناختی  ارزیابی  فرایند  هیجانی،  مسائل  بر  متمركز  اجتماعی  روابط  در  می برند. 
تا  كند  كمك  ارزیابی  فرایند  این  اگر  می شود،  ایجاد  محیط  از  تفسیر  و  تعبیر  و  تغییر  با 
افراد رفتارهایی را به كار برند كه آنها را در محیط اجتماعی سازگارتر و منطقی تر سازد 
مناسب  فرایندی  نشان دهنده  درواقع  كند  كمك  اجتماعی  روابط  در  همدلی  ایجاد  به  و 
جهت برقراری روابط اجتماعی سازنده خواهد بود )قنبری و همكاران، 2017(. ازاین رو 
متغیر  باشد  تأثیرگذار  افراد  اجتماعی  روابط  چگونگی  بر  می تواند  كه  عواملی  از  یكی 
خودتنظیمی هیجانی است. در این زمینه مك لم )2011( نیز معتقد است كه عوامل متعددی 
می دهد  قرار  تحت تأثیر  مختلف،  سنین  در  را  كودكان  اجتماعی  روابط  توسعه  و  رشد 
و  فرآورده  به عنوان  هیجانات هم  است.  هیجانات1  آنها خودتنظیمی  مهم ترین  از  یكی  كه 
خانواده  در  روابط  این  هسته  و  شروع  می شوند.  شناخته  اجتماعی  روابط  فرایندهای  هم 
كودكان  نیز  بارنت3  نیل  و  كنتراس  كرنز،  اعتقاد  به   .)2007 همكاران،  و  )موریس2  است 
می دهند.  رشد  والد- فرزندی  روابط  حین  در  زیادی  حد  تا  را  هیجان  تنظیم  روش های 
این روش های خودتنظیمی هیجانی در روابط میان فردی به دیگر بافت ها، ازجمله روابط 
محیط  از  بیرون  در  را  كودكان  روابط  كیفیت  بنابراین  و  می شود  داده  تعمیم  همساالن  با 
نوجوانان،  و  كودكان  در  ازاین رو   .)2011 )سیف،  می دهند  قرار  تحت تأثیر  نیز  خانواده 
از  یكی  می گیرد،  صورت  اجتماعی  اهداف  به  دستیابی  به منظور  كه  هیجان  تنظیم  فرایند 
شاو4  و  ترنتاكوستا  می آید.  شمار  به  هیجانی  و  اجتماعی  رشد  در  اساسی  مكانیسم های 
از راهبردهای خودتنظیمی  هیجانی  استفاده  نیز در پژوهشی نشان دادند كه عدم   )2010(
رفتارهای  با  غیرمستقیمی  رابطه  و  پذیرش همساالن  با عدم  مستقیمی  ارتباط  كودكی،  در 
جامعه ستیز در نوجوانی دارد. ازاین رو خودتنظیمی هیجانی به عنوان یكی از راه های افزایش 

1. emotional self- regulation   2. Morris
3. Kerns     4. Trentacosta and Shaw
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سازگاری اجتماعی و روابط مناسب در جامعه محسوب می شود. توانایی در كنترل هیجان 
ویژگی مهمی است كه یك فرد باید دارا باشد. خودتنظیمی كاربرد توانایی ها و قابلیتهای 
خودهدایتی، خودكنترلی و خودمختاری است. خودتنظیمی به عنوان كوششهای روانی در 
كنترل وضعیت درونی، فرایندها و كاركردها جهت دستیابی به اهداف باالتر تعریف شده 
است. خودتنظـیمی هیجـان شـامل همـه راهبردهـای، آگاهانه و غیرآگاهانه ای می شود كه 
برای افزایش، حفظ و كاهش مؤلفه های هیجـانی، رفتـاری و شناختی یك پاسخ هیجانی 
به كار برده می شود و به توانایی فهم هیجانات، تعـدیل تجربه و ابراز هیجانات اشاره دارد. 
نظارت  فرآیندهای  شامل  بلكه  نیست  هیجانها  سركوب  تنها  هیجانی  خودتنظیمی  درواقع 
فرآیندهای  كردن  منظم  به  هیجانی  خودتنظیم  است.  شخص  هیجانی  تجربه های  تغییر  و 
احساسی در راستای عملكرد تطبیقی اطالق می شود )عسگری و همكاران، 2014(. هدف 
بلكه می خواهد همیشه فرد در  نامطلوب نیست  تنها فرونشاندن هیجان های  تنظیم  هیجان 

یك موقعیت آرام، هیجان هایش را بروز دهد )حسن پور، 2014(.
است  تأثیرگذار  مناسب  اجتماعی  روابط  شكل گیری  در  كه  دیگری  متغیرهای  از 
رسید  نتیجه  این  به  پژوهش خود  در   )2013( به نحوی كه سروش  است.  مسئولیت پذیری 
كه مسئولیت پذیری اجتماعی مناسب منجر به ایجاد روابط بین فردی و گروهی مناسب در 
افراد می شود. همچنین كلی و همكاران1، 2009 )به نقل از آلن، 2011( نیز مسئولیت پذیری 
اجتماعی را در ارتباط نزدیك با عواملی چون عدالت اجتماعی، تعامالت و روابط مناسب 
حس  به  اشاره  به تنهایی  مسئولیت پذیری  یا  مسئولیت  می دانند.  بشر  حقوق  و  فردی 
وظیفه شناسی، پاسخگو بودن و تعهد دارد. مسئولیت پذیری عبارت است از احساس تعهد 
در  خود  نقش های  قالب  در  اجتماعی،  كنشگران  به عنوان  افراد  كه  مسئوالنه ای  رفتار  و 
بروز  از خود  اجتماعی  فرهنگی و  اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی،  حوزه های گوناگون 

1. Keli
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و  هانس  دارد.  اشاره  گروه ها  و  افراد  تعلق  و  وظیفه  تعهد،  به  مسئولیت پذیری  می دهند 
بیرهف1، 1998 )به نقل از چلبی، 2011( مسئولیت پذیری را به عنوان یك ویژگی شخصیتی 
عالی در افراد می دیدند كه در روابط با دیگران و در موقعیت های گوناگون و در عمل خود 
را نشان می دهد. از نظر آنها در مسئولیت پذیری نوعی كنترل درونی بر فرد حاكم است كه 
این امر برای برقراری روابط مبتنی بر همدلی، توجه به حقوق دیگران و به طوركلی نظم 
در روابط اجتماعی، دارای اهمیت است. افرادی كه مسئولیت پذیرترند روابط مثبت تری با 

دیگران برقرار می كنند.
هیجانات  دارند،  كارآمدی  عملكردهای  و  رفتارها  كه  زمانی  اجتماع،  سطح  در  افراد 
و  اجتماعی  موقعیتهای  مناسب  تفسیر  و  تعبیر  توانایی  و  می دهند  بروز  خود  از  مناسب 
انجام  به خوبی  را  خود  مسئولیت های  می توانند  آنها  دارند.  را  خود  هیجانات  آن  متعاقب 
دهند و این مثبت بودن كه نوعی موفقیت اجتماعی محسوب می شود خود منجر به موفقیت 
در ایجاد ارتباطی صحیح بین آنها و افراد دیگر اجتماع می شود. در این راستا گروه سنی 
افراد در ایجاد این رابطه مثبت تأثیرگذار است به نحوی كه مسئولیت پذیری اجتماعی نسل 
نوجوان و جوان به دلیل اهمیت آن در تعیین نیروی فعال و آینده سازان جامعه، ضرورت 

بیشتری می یابد )طالبی و خوشبین، 2013.(
قنبری و همكاران )2017( در تحقیقی با عنوان »ادراک بین فردی، رویكردی در جهت 
نتیجه  این  به  مروری- تحلیلی  نوع  از  توصیفی  پژوهش  روش  با  اجتماعی«  روابط  تحلیل 
رسیدند كه افراد بسته به تفاوت درزمینه های مختلف، ادراكات متنوعی نیز دارند. به طوری كه 
ممكن است افراد از یك چیز واحد ادراكات مختلف و از چند چیز مختلف ادراكات واحدی 
داشته باشند كه همه در روابطشان مؤثر است. بنابراین با استفاده از ادراكات بین فردی مثبت 

می توان در روابط اجتماعی كارآمد بود و درنتیجه سطح كارایی فرد را افزایش داد.

1. Hanse and birhofe
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در كالس  معلم - دانش آموز  »تعامل  عنوان  با  تحقیقی  در   )2017( همكاران  و  اقدسی 
ابتدایی شركت كننده در آزمون  از مدارس  ناموفق: مطالعه موردی  درس مدارس موفق و 
را  آزمون  در  ناموفق  مدرسه  یك  و  موفق  مدرسه  چهار  كه   »2007 تیمز  و   2006 پرلز 
موردبررسی قرار داده اند. داده های مطالعه با بررسی اسناد )شامل دست نوشته های معلمان 
طبیعی  شرایط  در  مشاهده  و  دانش آموزان(  تحصیلی  پرونده های  و  دانش آموزان  درباره 
كالس و مدرسه، گردآوری و با توجه به رویكرد تقلیل اطالعات شامل كدگذاری توصیفی، 
كدگذاری استنباطی - الگویی تحلیل و تفسیر شده است. یافته ها نشان می دهند كه فضای 
گرم و صمیمی توأم با احترام، توجه معلم به دانش آموزان و حمایت از آنان در كالس های 
موفق و ارتباط خشك و توأم با عدم احترام به فردیت دانش آموزان در كالس ناموفق، از 
مهم ترین ویژگی های كالس های موردمطالعه هستند. همچنین، معلمان معموالً برای برقراری 
نظم در كالس های مدارس دچار مشكل هستند. مهم ترین گفتمان معلمان و دانش آموزان 
در كالس های موفق پس از برقراری نظم، ارائه بازخوردهای كالمی، غیركالمی، اصالحی و 
تشویقی به پاسخ های دانش آموزان از سوی معلم و همكالسی هاست. معلمان هر دو گروه 
دانش آموزان  به  نسبت  یعنی  هستند،  مشكل  دچار  اخالقی  و  روان شناسانه  كنش های  در 
ضعیف و دارای مشكالت رفتاری، سوگیرانه رفتار می كنند و تخصص و آگاهی الزم را 

برای برخورد مناسب با این قبیل دانش آموزان ندارند.
اجتماعی  مهارتهای  آموزش  اثربخشی  »بررسی  عنوان  با  تحقیقی  در  رادمنش )2016( 
بر بهبود روابط والد- فرزند، معلم- شاگرد و عملكرد تحصیلی دانش آموزان شهر تهران« 
كه روی 30 نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه منطقه 18 شهر تهران انجام شد به این 
نتیجه رسیدند كه آموزش مهارت های اجتماعی باعث بهبود روابط والد و فرزند و رابط 
همچنین  می شود.  دانش آموزان  مناسب  اجتماعی  روابط  وضعیت  بهبود  و  شاگرد  و  معلم 

آموزش مهارت های اجتماعی منجر به بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان نیز می شود.
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بشارت و همكاران )2015( در تحقیقی با عنوان »نقش تعدیل كننده راهبردهای تنظیم 
هیجانی در رابطه بین ناگویی هیجانی و مشكالت بین فردی« كه بین 443 دانش آموز )213 
پسر،230 دختر( مشغول به تحصیل در مدارس تهران در رشته های تحصیلی مختلف در 
بین  نتیجه رسیدند كه  این  به  انجام شد،  انسانی، علوم تجربی و ریاضی  حوزه های علوم 
راهبردهای خودتنظیمی هیجانی با مشكالت روابط بین فردی همبستگی وجود دارد. میان 
بین  روابط  مشكالت  با  ناگویی  هیجانی  و  هیجانی  خودتنظیمی  غیرانطباقی  راهبردهای 
فردی همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت و نتایج تحلیل رگرسیون تعدیلی نشان داد 
كه راهبردهای خودتنظیمی هیجانی می توانند رابطه بین ناگویی هیجانی و مشكالت روابط 

بین فردی را تعدیل كنند.
موحدی راد )2014( در پژوهشی با عنوان »نقش میانجی خودتنظیمی هیجانی در رابطه 
بین جو عاطفی خانواده و مهارت های اجتماعی نوجوانان: آزمون یك الگوی علی تحولی« 
كه روی 452 دانش آموز دختر مقطع راهنمایی نواحی 1 و 2 و 4 شهر مشهد انجام شد، به 
مهارت های  و  متغیرهای جو عاطفی خانواده، خودتنظیمی هیجانی  كه  نتیجه رسیدند  این 
اجتماعی به صورت دوبه دو با یكدیگر رابطه دارند و میزان آنها در اوایل نوجوانی تفاوت 

معنی داری با اواسط آن دارد.
زاهد بابالن )2013( در تحقیقی با عنوان »میزان همخوانی روابط كالمی و غیركالمی 
با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان« كه روی 400  ارتباط آن  معلمان در جریان تدریس و 
دانش آموز دوره ابتدایی شهر اردبیل انجام شد به این نتیجه رسیدند كه ارتباط غیركالمی 
جنبه  دانش آموزان  برای  بوده،  متناسب  آنان  كالمی  ارتباط  با  تدریس  جریان  در  معلمان 
كالمی  ارتباط  با  غیركالمی  ارتباط  مؤلفه های  همخوانی  اندازه های  است.  داشته  ترغیبی 
معلمان پیشبین معنی داری برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است، سهم تمامی مؤلفه ها 

به جز آرام بخشی تنشی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان معنی دار است.
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سروش )2013( در تحقیقی با عنوان »بررسی رابطه میان احساس مسئولیت فردی و 
اجتماعی، اعتماد اجتماعی و رفتارهای دیگرخواهانه در میان نوجوانان« كه روی نوجوانان 
شهر شیراز انجام گرفت به این نتیجه رسیدند كه مسئولیت پذیری فردی با اعتماد اجتماعی، 
اعتماد به گروه ها و دیگرخواهی و رابطه مناسب اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارد 
رابطه  دیگرخواهی  با  و  داشته  معنادار  منفی  رابطه  اعتماد  با  اجتماعی  اما مسئولیت پذیری 

معنی داری ندارد.
كنی1 و همكاران )2015( در تحقیقی با عنوان »بررسی عوامل مؤثر بر ادراک و روابط 
بین فردی افراد« به این نتیجه رسیدند كه عوامل مختلفی بر ادراک فرد و روابط بین فردی 
تأثیرگذار است كه از آن جمله به مواردی چون ویژگی های هدف، ویژگی های ادراک كننده، 

شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد اشاره كردند.
در سطح  افراد  اجتماعی  روابط  »بررسی  عنوان  با  تحقیقی  در   )2014( كیم2  و  كانگ 
جامعه و رابطه آن با متغیرهای جمعیت شناختی چون سطح توانایی ها و وضعیت اجتماعی 
دانش ها،  توانایی ها،  افراد  اجتماعی،  روابط  حیطه  در  كه  رسیدند  نتیجه  این  به  افراد« 
برای  مهمی  پشتیبان  آنها  اجتماعی  وضعیت  و  می گذارند  اشتراک  به  را  مهارت های خود 
تداوم این رابطه محسوب می شود. افرادی كه در برقراری روابط اجتماعی مسئولیت پذیرتر، 
منطقی تر، با دانش و مهارت باالتر بودند، روابط فردی و اجتماعی مناسب تری نیز داشتند.
كلونس و هال )2014( در پژوهشی با عنوان »رابطه سبك دلبستگی، مسئولیت پذیری 
نوجوانان  و  والدین  بین  رابطه  هرچه  كه  رسیدند  نتیجه  این  به  اجتماعی«  مهارت های  با 
روابط  و  مسئولیت پذیرتر  نوجوانان  بیشتر(  حمایت  كنترل،  )پشتیبانی،  باشد  صمیمی تر 

اجتماعی مناسب تری از خود بروز می دهند.

1. Kenny
2. Kang and Kim
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خودتنظیمی  مهارت  و  والدین  »حمایت  عنوان  با  تحقیقی  در  نیز   )2013( گروندمن 
آنها حمایت  استقالل طلبی  از  والدینشان  كه  كودكانی  كه  داد  نشان  دانش آموزان«  هیجانی 
نسبت  بهتری  هیجان  ابراز  و  در جوانی خودتنظیمی، رشد شخصیتی  دارند،  بی قیدوشرط 
به كسانی دارند كه والدینشان به طور مشروط از آنها حمایت می كردند و مورداحترام قرار 
می دادند. همچنین رشد مناسب خودتنظیمی در دوران كودكی با شكل گیری روابط مناسب 

اجتماعی در جامعه مخصوصًا در دوران مدرسه همراه بود.
عدم  هیجانی،  »خودتنظیمی  عنوان  با  تحولی  پژوهشی  در   )2012( شاو  و  ترنتاكوستا 
بودند،  كم درآمد  خانواده های  از  كه  را  پسر   122 جامعه ستیز«  رفتار  و  همساالن  پذیرش 
كودكی  اوایل  در  هیجانی  خودتنظیمی  راهبردهای  كردند.  بررسی  نوجوانی  تا  كودكی  از 
مشخص شدند. عدم پذیرش همساالن و رفتار جامعه ستیز نیز به ترتیب در اواسط كودكی 
و اوایل نوجوانی و در فضای مدرسه و جامعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج 
به دست آمده عدم استفاده از راهبردهای خودتنظیمی هیجانی در كودكی، ارتباط مستقیمی 
با عدم پذیرش همساالن و رابطه غیرمستقیمی با رفتارهای جامعه ستیز و روابط نامناسب 

اجتماعی در نوجوانی دارد.
رشد  با  هیجانی  خودتنظیمی  مهارت  »رابطه  عنوان  با  تحقیقی  در   )2011( كالسن1 
باالتری  خودتنظیم گری  از  كه  دانش آموزانی  كه  داد  نشان  تحصیلی«  پیشرفت  و  عاطفی 
از  آن  تبع  به  و  دارند  خود  عواطف  و  احساسات  بیان  در  بیشتری  توانایی  برخوردارند 
پیشرفت تحصیلی باال و روابط بین فردی بهتر نیز برخوردار بوده و انگیزه و عالقه باالتری 
برای ادامه تحصیل دارند. همچنین بیان كرد كه دانش آموزانی كه خودتنظیم گری پایین تری 

دارند احتماالً سطوح پایین رشد عاطفی و روابط اجتماعی كمرنگ تر برخوردارند.
مانزسك و داپكینز )2011( نیز در تحقیقی با عنوان »رابطه مهارت خودتنظیمی هیجانی 

1. Klassen



      198      198

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نوزدهم، تابستان 98، شماره 73

Social Welfare Quarterly, Vol 19, Summer 2019, No 73

      198

خودتنظیمی  توانایی  بین  كه  رسیدند  نتیجه  این  به  دانش آموزان«  در  اجتماعی  روابط  با 
متغیر  از  می توان  و  داشته  وجود  معنی داری  رابطه  اجتماعی  مهارتهای  رشد  و  هیجانی 
خودتنظیمی هیجانی به عنوان یك میانجی در روابط استفاده كرد كه می تواند در تسریع و 

شدت بخشیدن به روابط و كسب مهارت های اجتماعی مؤثر باشد.
معلم یكی از مجریان برنامه درسی است كه روابط منطقی، راهبردی یا روان شناسانه و 
اخالقی او سه عنصر اصلی در تدریس و پرورش دانش آموزان است. همچنین با توجه به 
اینكه با پیشرفت جوامع بشری افراد درون گراتر شده و از ایجاد ارتباطات اجتماعی گریزان 
بوده و به سمت فردگرایی بیشتر سوق پیدا كرده اند و این مسئله در بین دانش آموزان نیز در 
حال  توسعه یافتن است، نیاز است تا این مسئله از طریق به كارگیری راه هایی جهت تقویت 
گیرد.  قرار  موردتوجه  تحصیلی  پایین  مقاطع  از  بخصوص  اجتماعی  و  بین فردی  روابط 
بین خودتنظیمی  رابطه  بررسی  به  كه  پژوهشی  هیچ  به  محقق  اینكه  به  توجه  با  درنهایت 
باشد  پرداخته  به طور هم زمان  دانش آموزان  اجتماعی  روابط  با  مسئولیت پذیری  و  هیجانی 
و  آمده  به حساب  نو و ضروری  پژوهش های  در حیطه  پژوهش  این  است،  نیافته  دست 
را  كوچك  هرچند  راهكاری  پژوهش ها  این گونه  نتایج  تا  است  اهمیت  حائز  آن  بررسی 
این  در  محقق  دهد.  قرار  و...  مسئوالن  دانش آموزان،  اولیاء  مدارس،  معلمان  روی  پیش 
تحقیق به دنبال بررسی این فرضیه ها است: بین خودتنظیمی  هیجانی و مسئولیت پذیری با 
روابط اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد. بین خودتنظیمی  هیجانی با روابط اجتماعی 
دانش آموزان رابطه وجود دارد. بین مسئولیت پذیری با روابط اجتماعی دانش آموزان رابطه 

وجود دارد.
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روش
 پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردی و از نظر روش گردآوری اطالعات، پرسشنامه ای 
و از نظر روش پژوهش در زمره پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری 
این پژوهش شامل تمام دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی منطقه 19 شهر تهران در سال 
تهران   19 منطقه  آموزش وپرورش  اداره  از سوی  آنها  تعداد  كه  بودند  تحصیلی 1396-97 
2250 نفر اعالم شد. از جامعه آماری موردنظر، حجم نمونه ای به تعداد 327 نفر بر اساس 
جدول مورگان و به شیوه نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شد. به این صورت كه ابتدا 
از بین 18 مدرسه پسرانه پایه ششم منطقه 19 شهر تهران،8 مدرسه )مدارس هیدخ، بتول 
حداد، سیدالشهدا 2، خیرآبادی، زندی نیا، الغدیر 2، دستغیب، صادقی( و از هر مدرسه دو 

كالس پایه ششم به صورت تصادفی انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش استفاده شده در این پژوهش شامل بودند از:

الف( پرسشنامه مسئولیت پذیری )نعمتی، 1380(. این پرسشنامه بر اساس فرهنگ بومی 
ایرانی با 50 سؤال بوده و بر اساس طیف 5 درجه ای پاسخ دهی )كاماًل موافقم 5، تا كاماًل 
مخالفم 1( طراحی شد )محسنی، 2013(. نعمتی )1380( پایایی این پرسشنامه را بر اساس 
مدل آلفای كرونباخ معادل 0/85 به دست آورد. در پژوهش محسنی )1392( به منظور بررسی 
نتایج  اعتبار محتوایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی و تفاوت های گروهی استفاده شد. 
نشان داد كه آزمون از هفت عامل تشكیل شده و اشتراک سؤال ها )همبستگی تك تك سؤال ها 
با مفهوم كلی آزمون یعنی مسئولیت پذیری( بین 48% و 78% و اكثراً باال بوده است. اعتبار 
سازه نیز در وضعیت باالیی بوده است. برای سنجش پایایی از دو روش بازآزمایی و آلفای 
این  در  پرسشنامه  اعتبار  آمد.  به دست   %92 معادل  آزمون  پایایی  كه  استفاده شد  كرونباخ 

پژوهش نیز با استفاده از آلفای كرونباخ معادل 0/71 به دست آمد.
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ب( پرسشنامه روابط اجتماعی )حقیقتیان، 1392(. این پرسشنامه با 20 سؤال و هدف 
و  لیكرت  نوع  از  پاسخگویی  طیف  شد.  طراحی  افراد  اجتماعی  روابط  وضعیت  ارزیابی 
به صورت 5 درجه ای )هرگز 1 تا همیشه 5( است. امتیازها، 6 سطح از روابط اجتماعی را 
نشان می دهد. امتیاز بین 100-86 سطح 6 و باالترین سطح روابط اجتماعی است. امتیاز بین 
14-0 سطح 1 و پایین ترین سطح روابط اجتماعی را نشان می دهد. در بررسی های انجام شده 
این پرسشنامه از اعتبار سازه و محتوایی باالیی برخوردار است. پایایی این پرسشنامه توسط 
حقیقتیان بر اساس آلفای كرونباخ معادل 0/88 به دست آمده است كه در پژوهش حاضر این 

پایایی با استفاده از روش آلفای كرونباخ معادل 0/74 به دست آمد.
دارای  پرسشنامه  این   .)2010 كاشدن،  و  )هافمن  هیجانی  خودتنظیمی  پرسشنامه  پ( 
بر  به سؤاالت  آن،  پنهان كاری، سازش كاری و تحمل است كه طی  20 سؤال و سه مؤلفه 
اساس طیف لیكرت 5 درجه ای »از بی نهایت در مورد من درست است=5 تا اصاًل در مورد 
من درست نیست=1« پاسخ داده می شود. دامنه نمرات این پرسشنامه بین 20 تا 100 است. 
هافمن و كاشدن پایایی كل این پرسشنامه را بر اساس ضریب آلفای كرونباخ معادل 0/81 و 
برای مؤلفه ها به ترتیب پنهان كاری 0/70، سازش كاری 0/75 و تحمل 0/50 به دست آوردند 
)نریمانی، 2014(. پرسشنامه مزبور پس از ترجمه و ترجمه مجدد، از نظر اعتبار محتوایی 
در اختیار متخصصان روانشناسی مربوطه قرار گرفت كه اعتبار آن تأیید شد. این پرسشنامه 
دارای سه مؤلفه یا خرده مقیاس پنهان كاری، سازش كاری و تحمل است كه به ترتیب 8، 7 
و 5 سؤال دارند. در پژوهش نریمانی و همكاران )2014( پس از جمع آوری داده ها، برای 
احراز اعتبار سازه، از روش تحلیل عاملی استفاده شد و پایایی خرده مقیاس های پنهان كاری، 
سازش كاری و تحمل بر اساس ضریب آلفای كرونباخ به ترتیب 0/0،80/75 و 0/55 و پایایی 
كل برابر 0/85 به دست آمد. در این پژوهش نیز پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش 

آلفای كرونباخ معادل 0/68 به دست آمد.
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یافته ها

توصیف متغیرهای پژوهش
1- روابط اجتماعی: چنانچه در جدول )1( مشاهده می شود، آزمودنی ها به طور متوسط 
در »روابط اجتماعی« نمره 44/9 و انحراف استاندارد 10/7 به دست آوردند )الزم به ذكر 
است با توجه به توضیحات مربوط به پرسشنامه اگر امتیاز گزارش شده بین 47- 30 باشد به 
این معنی است كه فرد كمی مهارت برای برقراری ارتباط با دیگران دارد كه جای پیشرفت 
دارد(؛ همچنین كمترین مقدار گزارش شده برای روابط اجتماعی 20 و بیشترین مقدار 71 

است؛ از طرفی چولگی و كشیدگی ناچیز توزیع حكایت از نرمال بودن شكل توزیع دارد.
)n=327( مشخصه های آماری روابط اجتماعی در آزمودنی ها )جدول )1

MSDSkewKortMinMaxمتغیر

0/4562071-44/910/70/148روابط اجتماعی

2- مسئولیت پذیری: چنانچه در جدول )2( مشاهده می شود، آزمودنی ها به طور متوسط 
به  )الزم  آوردند  دست  به   16/6 استاندارد  انحراف  و   170/04 نمره  »مسئولیت پذیری«  در 
 166 باالی  گزارش شده  امتیاز  اگر  پرسشنامه  به  مربوط  توضیحات  به  توجه  با  است  ذكر 
باشد، میزان مسئولیت پذیری در حد باالیی است(؛ همچنین كمترین مقدار گزارش شده برای 
روابط اجتماعی 135 و بیشترین مقدار 209 است؛ از طرفی چولگی و كشیدگی ناچیز توزیع 

حكایت از نرمال بودن شكل توزیع دارد.
)n=327( مشخصه های آماری مسئولیت پذیری در آزمودنی ها )جدول )2

MSDSkewKortMinMaxمتغیر

0/726135209-170/0416/60/126مسئولیت پذیری
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آزمودنی ها  برای  می شود،  مشاهده   )3( جدول  در  چنانچه  هیجانی.  خودتنظیمی   -3
استاندارد  انحراف  با  به طور متوسط در كل پرسشنامه »خودتنظیمی هیجانی« نمره 2/63 و 
زیر  به  مربوط  ترتیب  به  گزارش شده  میانگین های  باالترین  طرفی  از  آمد؛  دست  به   8/10

مقیاس های پنهان كاری )7/24(، سازگاری )9/22( و تحمل )5/15( است.
)n=327( میانگین و انحراف استاندارد آزمودنی ها در خودتنظیمی هیجانی )جدول )3

MSDمتغیر

24/75/34پنهان كاری

22/95/29سازگاری

15/53/53تحمل

21/034/72كل

بررسی نرمال بودن توزیع داده ها
كه  شد  استفاده  كولموگروف-اسمیرنف  آزمون  از  داده ها،  بودن  نرمال  بررسی  جهت 

خالصه نتایج آن در جدول )4( منعكس شده است.
جدول )4( خالصه آزمون کولموگروف-اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن داده های مربوط به 

متغیرهای پژوهش

Zpمؤلفه هامتغیر

0/9940/7پنهان كاریخودتنظیمی هیجانی

1/080/19سازگاری

1/110/167تحمل

1/090/183مسئولیت پذیری

1/080/188روابط اجتماعی
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از 0/05  متغیرها بزرگ تر  به همه  معناداری مربوط  پایه اطالعات جدول )4( سطح  بر 
است. به عبارت دیگر توزیع داده های مربوط به همه مؤلفه های »خودتنظیمی هیجانی« و روابط 

اجتماعی و مسئولیت پذیری از توزیع نرمال پیروی می كند.

آزمون فرضیه ها
با روابط اجتماعی دانش آموزان  بین خودتنظیمی  هیجانی و مسئولیت پذیری  فرضیه اصلی: 

رابطه وجود دارد.
برای بررسی فرضیه ابتدا باید فرضیه های فرعی اول و دوم بررسی شود تا بتوان آزمون 

رگرسیون چندمتغیره را انجام داد.
1. استقالل عبارت خطا: استقالل خطاها با استفاده از آماره دوربین ـ واتسون1 بررسی شد كه 
این مقدار برابر با 2/004 محاسبه شد. به عنوان قاعده كلی اگر میزان دوربین واتسن بین 1/5 

تا 2/5 باشد، استقالل خطاها را نشان می دهد.
پژوهش  متغیرهای  بین  رابطه  می شود،  مشاهده   )1( در شكل  چنانكه  پراكنش:  دیاگرام   .2

كم وبیش خطی به نظر می رسد.

1. Durbin-Watson
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شکل )1( دیاگرام پراکنش مربوط به ابعاد خودتنظیمی هیجانی و مسئولیت پذیری و روابط اجتماعی

3. نرمال بودن عبارت خطا: چنانكه در شكل )2( مشاهده می شود، شكل توزیع تقریباً نرمال است.
شکل )2( نمودار هیسوگرام مربوط به بررسی مفروضه نرمال بودن عبارت خطا در فرضیه اصلی
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جدول )5( مدل همبستگی متغیرها و ضرایب بتا تحلیل رگرسیون با روش ورود گام به گام

RR2BSESβtpمتغیرهای واردشده در مدل

0/0001>55/057/0087/85عدد ثابت

0/080/0350/1252/270/024مسئولیت پذیری

پیش بینی  در  مسئولیت پذیری  برای  بتا  ضریب  تنها   )5( جدول  اطالعات  اساس  بر 
روابط اجتماعی معنادار است. بر این اساس می توان گفت از متغیرهای واردشده در معادله، 
مسئولیت پذیری پیش بینی كننده قوی برای روابط اجتماعی هستند. همچنین مقدار R2 برابر با 
0/046 است كه نشان می دهد 4/6 درصد از واریانس یا تفاوت های فردی در روابط اجتماعی 

مربوط به مسئولیت پذیری است.
الف- فرضیه فرعی اول: بین خودتنظیمی هیجانی و روابط اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد

جدول )6( ماتریس همبستگی بین خودتنظیمی هیجانی دانش آموزان و روابط اجتماعی

4 3 2 1 متغیرها

1 1. پنهان كاری

1 0/349** 2. سازگاری

1 0/323** 0/448** 3. تحمل

1 0/121*
-0/063 0/118 4. روابط اجتماعی

 p <0/50 *
p <0/50 **
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چنان كه جدول )6( نشان می دهد، رابطه مثبت و معناداری تنها بین دو متغیر )تحمل و 
روابط اجتماعی(، در سطح 0/05 دیده می شود. )r =0/121 ،p =0/029(؛ بنابراین می توان 
فرض صفر را در سطح 0/05 رد كرده و با 95 درصد اطمینان نتیجه گرفت كه بین »تحمل« و 

»روابط اجتماعی« دانش آموزان رابطه وجود دارد )تأیید فرضیه اول در مؤلفه تحمل(.

ب- فرضیه فرعی دوم: بین مسئولیت پذیری دانش آموزان و روابط اجتماعی آنها رابطه وجود دارد.

جدول )7( ماتریس همبستگی بین مسئولیت پذیری دانش آموزان و روابط اجتماعی

2 1 متغیرها

1 1. مسئولیت پذیری

1 0/146** 2. روابط اجتماعی

 p <0/50 *
p <0/50 **

چنان كه جدول )7( نشان می دهد، رابطه مثبت و معناداری بین دو متغیر )مسئولیت پذیری و 
روابط اجتماعی(، در سطح 0/05 دیده می شود. )r =0/008 ، p =0/146(؛ بنابراین می توان فرض 
صفر را در سطح 0/01 رد كرده و با 99 درصد اطمینان نتیجه گرفت كه بین »مسئولیت پذیری« 

و »روابط اجتماعی« دانش آموزان رابطه وجود دارد )تأیید فرضیه فرعی دوم(.
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بحث
فرضیه اصلی: بین خودتنظیمی هیجانی و مسئولیت پذیری با روابط اجتماعی دانش آموزان رابطه 

وجود دارد.

»روابط  و  »مسئولیت پذیری«  بین  كه  داد  نشان  فرضیه  این  بررسی  از  حاصل  نتایج 
اجتماعی« همبستگی وجود دارد و »مسئولیت پذیری« به تنهایی تقریبًا 2/1 درصد از تغییرات 
»روابط اجتماعی« دانش آموزان را تبیین می كند. نتایج بررسی مدل رگرسیون نیز نشان داد كه 
با افزایش یك انحراف استاندارد در »مسئولیت پذیری« به میزان 0/125 انحراف استاندارد بر 
»روابط اجتماعی« دانش آموزان افزوده می شود. درزمینه بررسی رابطه خودتنظیمی هیجانی با 
روابط اجتماعی نیز بین تمامی مؤلفه های خودتنظیمی هیجانی با روابط اجتماعی هیچ رابطه 

معنی داری یافت نشد.
معنی دار  رابطه   ،2013( همكاران  و  طالبی  یافته های  با  اصلی،  فرضیه  این  نتایج 
مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان با روابط اجتماعی(، كنی و همكاران )2015، از عوامل مؤثر 
بر روابط اجتماعی به میزان احساس مسئولیت پذیری فرد اشاره كرده است(، كانگ و كیم 
)2014، رابطه معنی دار بین روابط اجتماعی مناسب و مثبت با میزان مسئولیت پذیربودن فرد(، 
كلونس و هال )2014، رابطه مسئولیت پذیر بودن نوجوانان با میزان روابط اجتماعی مناسب( 
ادراكات  معنی دار  رابطه   ،2017( همكاران  و  قنبری  یافته های  نتایج  با  ولی  بوده  همخوان 
و  فرزادی  كارآمد(،  اجتماعی  روابط  با  و...(  حمایتی  رفتاری،  )هیجانی،  مثبت  فردی  بین 
همكاران )2016، رابطه معنی دار بین پرورش مهارت های هیجانی در تجربه های موفقیت آمیز 
با توانمندی در روابط اجتماعی گسترده(، بشارت و همكاران )2015، همبستگی معنادار بین 
تأثیر   ،2014( همكاران  و  مظاهری  فردی(،  بین  روابط  با  هیجانی  خودتنظیمی  راهبردهای 
مداخله مبتنی برتنظیم هیجانی بر اساس رویكرد درمانی یكپارچه در كاهش عالئم هیجانی 
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به سن  بتوان  ناهمخوانی  دالیل  از  شاید  است.  ناهمخوان  ارتباطی(  مهارت های  افزایش  و 
آزمودنی ها، عدم تقویت مهارت خودتنظیمی هیجانی در این سن، نحوه پاسخ دهی آزمودنی 
به سؤاالت آزمون خودتنظیمی هیجانی و... اشاره كرد. در تبیین این فرضیه می توان بیان كرد 

كه خودتنظیمی هیجانی تابعی از ساختار گسترده تنظیم عاطفه1 است.
 خودتنظیمی هیجانی چند ویژگی مهم دارد. اوالً این احتمال وجود دارد كه افراد هم با 
كاهش و هم با افزایش هیجانات، هیجانات منفی و مثبت خویش را تنظیم كنند. دوماً عناصر اولیه 
خودتنظیمی هیجانی، هشیار هستند. ارزیابی مناسب فرایندهای خودتنظیمی هیجانی امری مشكل 
است. موقعیت هایی كه هیجان را فرامی خوانند ضرورتاً منجر به پاسخ های هیجانی نمی شوند 
تالش برای تعدیل موقعیت در جهت تغییر تأثیر هیجانی، شكل بالقوه ای از خودتنظیمی هیجانی 
است. پژوهش ها نشان می دهد زمانی كه والدین از روی همدردی به ابراز هیجان فرزندان پاسخ 
می دهند، كودكان بالفاصله در موقعیت ها با هیجانات خود سازگارانه مقابله می كنند و توانایی 
نظم جویی هیجانی مثبت را كسب می كنند. برعكس، زمانی كه والدین به هیجانات كودكان 
به صورت انتقادی، تنبیهی یا اهانت آمیز پاسخ می دهند پیامدهای منفی در فرزندان بیشتر خواهد 
شد. عالوه بر خودتنظیمی هیجانی، مهارت مسئولیت پذیری ازجمله مهارت های مهم و اساسی 
است كه از سنین كودكی باید به فرزندان آموخت. مسئولیت پذیری عبارت است از احساس 
به عنوان كنشگران اجتماعی، در قالب نقش های خود در  افراد  تعهد و رفتار مسئوالنه ای كه 
حوزه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی از خود بروز می دهند 
)حقیقتیان، 2014(. مسئولیت پذیری به تعهد، وظیفه و تعلق افراد و گروه ها اشاره دارد. هانس 
بیرهف2 )1998( مسئولیت پذیری را به عنوان یك ویژگی شخصیتی عالی در افراد می دید كه 
در روابط با دیگران و در موقعیت های گوناگون و در عمل خود را نشان می دهد. از نظر او در 

1. affect regulation
2. Hanse and birhofe
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مسئولیت پذیری نوعی كنترل درونی بر فرد حاكم است كه این امر برای برقراری روابط مبتنی 
بر همدلی، توجه به حقوق دیگران و به طوركلی نظم در روابط اجتماعی، دارای اهمیت است. 
افرادی كه مسئولیت پذیرترند روابط مثبت تری با دیگران برقرار می كنند )چلبی، 2012(. افرادی 
كه در سطح اجتماع، زمانی كه رفتارها و عملكردهای كارآمدی دارند، هیجانات مناسب از خود 
بروز می دهند و توانایی تعبیر و تفسیر مناسب موقعیتهای اجتماعی و متعاقب آن هیجانات خود 
را دارند می توانند مسئولیت های خود را به خوبی انجام دهند و این مثبت بودن كه نوعی موفقیت 
اجتماعی محسوب می شود خود منجر به موفقیت در ایجاد ارتباطی صحیح بین آنها و افراد دیگر 
اجتماع می شود. ازاین رو تقویت مهارت های مهم زندگی همچون مسئولیت پذیر بودن، كنترل 
هیجانات و بروز به موقع آنها، می توانند به شكل گیری و گسترش مهارت های روان شناختی مهمی 

مانند روابط اجتماعی مناسب، دوری از كمرویی و گوشه گیری اجتماعی و... منتهی شود.

 فرضیه فرعی اول: بین خودتنظیمی هیجانی با روابط اجتماعی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

بررسی رابطه خودتنظیمی هیجانی با زیرمقیاس های پنهان كاری، سازگاری و تحمل با روابط 
اجتماعی نشان داد كه بین مؤلفه »تحمل« با »روابط اجتماعی« همبستگی وجود داشت كه به عبارت دیگر 
می توان با 99 درصد اطمینان نتیجه گرفت كه بین خودتنظیمی هیجانی و روابط اجتماعی رابطه 

معنی داری وجود داشته است و از بین مؤلفه ها بیشترین تأثیر را مؤلفه »تحمل« داشته است.
نتایج فرضیه فرعی اول، با پژوهش های قنبری و همكاران )2017، رابطه معنی دار ادراكات 
و  فرزادی  كارآمد(،  اجتماعی  روابط  با  و...(  حمایتی  رفتاری،  )هیجانی،  مثبت  فردی  بین 
همكاران )2016، رابطه معنی دار بین پرورش مهارت های هیجانی در تجربه های موفقیت آمیز 
با توانمندی در روابط اجتماعی گسترده(، بشارت و همكاران )2015، همبستگی معنادار بین 

تأثیر   ،2014( همكاران  و  مظاهری  فردی(،  بین  روابط  با  هیجانی  خودتنظیمی  راهبردهای 
مداخله مبتنی برتنظیم هیجانی بر اساس رویكرد درمانی یكپارچه در كاهش عالئم هیجانی و 

افزایش مهارت های ارتباطی( همخوانی دارد.
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در تبیین این فرضیه نیز مشخص شد كه خودتنظیمی هیجانی شامل تعدادی از سازوكارهای 
شناختی، رفتاری و فیزیولوژیكی است كه به صورت خودآگاه و ناخودآگاه مورداستفاده قرار 
می گیرد. برخی از موارد تنظیم هیجانی قبل و یا در آغاز وقوع یك رویداد فعال می شوند 
فعال  از شكل گیری یك هیجان  بعد  یا  از وقوع یك رویداد و  بعد  نیز  از آن ها  تعدادی  و 
می شوند. خودتنظیمی هیجانی كه قبل از وقوع یك رویداد فعال می شوند به تفسیر رویدادها 
پاسخ های هیجانی منفی در فرد می شوند. شناخت  به كاهش  كمك كرده و درنتیجه منجر 
هیجانات و كنترل خود در موقعیت های گوناگون هیجانی ازجمله مهارت های اكتسابی است 
كه افراد آموزش آن را از بدو تولد از كانون خانواده و سپس در سنین باالتر در مدرسه و از 
جامعه كسب می كنند. ازاین رو كسب این مهارت و تسلط بر آن می تواند بر سایر جنبه های 
زندگی افراد تأثیرگذار باشد كه یكی از این موارد همان بحث روابط اجتماعی است. افرادی 
كه به راحتی می توانند هیجانات خود را كنترل و تنظیم كنند در موقعیت های مختلف رفتار 
مناسب تر از خود بروز داده و با شرایط مختلف سریع تر سازگار خواهند شد و همین توانایی 

بر ایجاد و تداوم روابط اجتماعی مفید و مثبت آنها تأثیرگذار است.

فرضیه فرعی دوم: بین مسئولیت پذیری دانش آموزان با روابط اجتماعی آنها رابطه وجود دارد.

نتایج حاصل از بررسی این فرضیه نشان داد كه می توان فرض صفر را در سطح 0/01 
رد كرد و با 99 درصد اطمینان نتیجه گرفت كه بین »مسئولیت پذیری« و »روابط اجتماعی« 

دانش آموزان رابطه وجود داشته است.
معنی دار  رابطه   ،2013( همكاران  و  طالبی  پژوهش های  با  فرعی  فرضیه  این  نتایج 
عوامل  از   ،2015( و همكاران  كنی  اجتماعی(،  روابط  با  اجتماعی جوانان  مسئولیت پذیری 

مؤثر بر روابط اجتماعی به میزان احساس مسئولیت پذیری فرد اشاره كرده است(، كانگ و 
كیم )2014، رابطه معنی دار بین روابط اجتماعی مناسب و مثبت با میزان مسئولیت پذیربودن 
فرد(، كلونس و هال )2014، رابطه مسئولیت پذیر بودن نوجوانان با میزان روابط اجتماعی 
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مناسب( همسو و دارای رابطه معنی داری است.
در تبیین فرضیه فرعی دوم نیز می توان گفت ازآنجاكه مسئولیت یا مسئولیت پذیری، اشاره 
به حس وظیفه شناسی، پاسخگو بودن و تعهد دارد )آلن1، 2010(. انسان به عنوان موجودی 
اجتماعی در زندگی جمعی خویش در برابر دیگران مسئول است و باید برای حقوق دیگران 
احترام قائل شود، افرادی كه دارای احساس مسئولیت باالیی هستند ، نیازهای خود را در حد 
معقول ارضاء می كنند ، اصوالً پیامدهای رفتارهای خود را می پذیرند و قابل اعتماد و اطمینان 
هستند. نسبت به ساختار اجتماعی بزرگ تر احساس تعهد می كنند و اگرچه لزومًا رهبر نیستند 
اما درستكار بوده و به عهد خود وفا می كنند. افرادی كه مسئولیت پذیری باالتری دارند به 
دلیل حس احترامی كه برای خود و افراد جامعه قائل هستند از روابط اجتماعی مناسب تری 

برخوردار هستند )طباطبایی و همكاران، 2011(.
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