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 یدر دانش آموزان دختر دبیرستانبا بازداری رفتاری بررسی رابطه مسئولیت پذیری 

 

 

 

 سوریا مدحت ، چیمن مصطفی پور

 

 

 

 کارشناس ارشد مشاوره وراهنمایی،مدرس دانشگاه پیام نور

 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

 

 

در  و بازداری رفتاری رابطه مسئولیت پذیریهدف پژوهش حاضر بررسی : چکیده 

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم کلیه . جامعه آماری شامل میباشددانش آموزان 

 197نفر(  بودند که از بین انها   0422) 7141-49در سال تحصیلی تهران  71منطقه 

انتخاب شدند. برای  روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله اینفر با استفاده از 

 ویلسون، و مقیاس مسئولیت پذیری -گردآوری داده ها از پرسشنامه شخصیتی گری

استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون  آن -پرسشنامه هوش هیجانی بار

 27/2رابطه معنادار وجود دارد)با بازداری رفتاری  مسئولیت پذیری بیننشان داد که 

≥P) درصد اطمینان مسئولیت  44نشان داد که با  نتایج تحلیل رگرسیون. همچنین

 .پیش بینی می کنند آموزانبازداری رفتاری را در دانش ، پذیری

 ،بازداری رفتاریدانش آموزان دختر، مسئولیت پذیری  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 

آغاز نوجوانی در هر جامعه با توجه به مختصات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، آب و هوا و محیط زیست متفاوت است. در کشور ما  

دوره تا پایان دبیرستان ادامه دارد و معموالٌ  نشروع دوره ی راهنمایی آغاز می شود و ایآغاز نوجوانی با پایان یافتن دوره ابتدایی و 

سالگی می باشد. در این دوره هم دختر و هم پسر از تغییرات بیولوژیکی معینی برخوردار می شوند که باعث غافلگیر  71-70بین 

تا  70سالگی و پسران در  71تا  4دختران در  شروع می شود. کردن نوجوان می شود. تغییرات ایجادی در دختران زودتر از پسران

تلقی کرده و به این نکته اشاره دارند که دوران نوجوانی  02تا  77سالگی به بلوغ می رسند. عده ای هم دوره ی نوجوانی را از  79

، تغییراتی در جسم و روان نوجوانی دورهر د. (7142) احدی و بنی جمال،قسمتی از دوره ی بلوغ محسوب می شود نه تمام آن

نوجوان رخ می دهد که هرکدام به نوعی بر او اثر می گذارد. گاهی این تغییرات، شخصیت و منش او را به کلی دگرگون می سازد. 

ا شیوه از این رو شناخت جنبه های مهم روانی، عقالنی، جسمانی و اخالقی نوجوان، این توانایی را به او و اطرافیانش می دهد ت

صحیح برخورد با تغییرات جسمی و روحی دوره نوجوانی را بدانند. این آگاهی، از بروز ناسازگاریهای خاص این دوران جلوگیری می 

دوره نوجوانی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران تعلیم و تربیت قرار داشته است.  ( . 0221 ،7کند)براون و پرسی

دوره نوجوانی را دوره  0ا زمانی معرفی کرده که احساسات و عواطف بر افکار فرد چیره می شود. استانلی هالافالطون این دوره ر

کودک و بزرگسال  "، جامعه شناس و روان شناس آلمانی اعتقاد دارد که : 1طوفان و یک جهش ناگهانی می داند. کورت لوین

شند ، ولی نوجوان مجبور است یک جا بار هر دو را بر دوش بکشد، زیرا هرکدام یک نوبت بار کودکی و بزرگسالی را بر دوش می ک

بدون شک یکی از مباحث اصلی و  (.7114به نقل ازنجمی و حسن زاده، ، 9،0222سرونپروین و ) متعلق به هر دو دوره است

 رفتاری افراد را تشکیل می دهند،ازآنجایی که این ویژگیها زیربنای نظام  بنیادی علم روانشناسی ویژگیهای شخصیتی می باشد.

مصادیق بارز این  از .پرداختن به این مقوله می تواند جنبه های خاصی از عملکرد افراد را در زمینه های مختلف روشن سازد

یکی از ویژگیهای شخصیتی نوجوانان (. 7111باشد)کریمی،می بر رفتار و عملکرد آنها موضوع، تأثیر ویژگیهای شخصیتی افراد

روانی و  مشکالت حادمی تواند منجر به  رفتاربه حساب می آید بطوریکه وجود اختالل در  آنهاری دهی رفتا ائل مهم در شکلمس

مسئولیت پذیری یکی از نشانه رشد و اعتماد به نفس است که به از طرف دیگر،  (.7111احدی و محسنی،)رفتاری در نوجوان گردد

کسانی که حس مسئولیت پذیری برخوردار هستند به موفقیت . تری را اتخاذ کند شخص کمک می کند تا تصمیم های مناسب
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های روز افزون و پاداش های ناشی از آن دست خواهند یافت که این خود به افزایش اشتیاق درارتباطات و یادگیری منجر خواهد 

 تدریج ایجاد می شود)ه به بعد ( ب مسئولیت پذیری نوعی نگرش اکتسابی است که از ابتدای زندگی) حدود سه سالگی. شد

بر که هایی فعالیتی همهمطلوب انجام برای فرد سوی از درونی تعهد و الزام یک را پذیری مسئولیت« سرتو» (.7142رفعتیان،

را کارها سری یک که کند میتوافق گیرد، میعهده بر را کاری مسئولیت که فردی او نظر از داند. میاست شده گذاشته او ی عهده

بعد شده، آغاز خانواده از پذیری مسئولیت« پالنکت»ی عقیدهبه باشد. داشته نظارت دیگران توسط کارها این انجام بر یا داده انجام 

تهدید را همسایگان و اطرافیان آرامش و امنیت دارد مسئولیت که اینبر  عالوهفرد حالت، این در رسد. میهمسایگان و اطرافیان به 

اجتماع به جریان این نهایت، در کنند. سلب را وی مدنی حقوق و امنیت آرامش، نیز ها آنندهد اجازه که دارد مسئولیت نکند، 

سالم و پاک بر عالوه باید و دارند مسئولیت کنند، میزندگی آن در که ای جامعهسالمت و نیت امقبال در افراد یعنی شود؛ میختم 

) بپذیرندرا خود ضداجتماعی و نامناسب رفتارهای مسئولیت و کنند برخورد احترام با  یکدیگربا جامعه، فضای داشتن نگاه 

ی گانهسههای مالکاز یکی را پذیری مسئولیتتوان میفوق، تعاریف بر عالوه  .(7111مه نونهالی،، ترج7441دسبونس و رابی، 

در را او انسان، به بخشیدن آگاهی با که بدانیم این را انسانی علوم تالش تمام بتوانیم شاید  .دانستشناسی رواندید از سالم رفتار 

کسی از که کاری گرفتن عهدهبه و گویی پاسخپذیرش، قابلیت یعنی پذیری مسئولیتکند. « پذیرمسئولیت»اش زندگیایط شرقبال 

و آید میپدید ها انسانرشد صحیح روند در پذیری، مسئولیتکند. رد یا و بپذیرد را آن دارد حق شخص و شود میدرخواست 

به طور کلی می توان گفت مسئولیت پذیری فرزندان بستگی زیادی به تجارب آنان در  (.7142رفعتیان، است)آگاهانه نتخابی ا

از جنبه های مختلفی می توان به (. 7111خصیتی فرزندان است) گنجی،زیرا خانواده از عوامل موثر در رشد و صفات ش خانواده دارد

پذیری پرداخت. یکی از نظریه هایی که از جنبه بیولوژیکی و سرشتی به تبیین آسیب شناسی تبیین تصمیم گیری و مسئولیت 

روانی و حالت های روانشناختی پرداخته است، بر روی دو سیستم انگیزشی بیولوژیکی تمرکز کرده است. فرض می شود این دو 

برعکس دور شونده و اجتنابی را تنظیم می کنند) سیستم بیولوژیکی در پاسخ به محرک های محیطی رفتارهای نزدیک شونده یا 

(. بر این اساس از نظر روانشناسان ویژگی های شخصیتی مبنای الگوهای رفتاری افراد است)سپاه 0221جانسون و همکاران،

 (.7140منصور،

بین ویژگی های  یکی از موضوعاتی که امروزه، ذهن پژوهشگران حیطه روانشناسی سالمت را به خود مشغول کرده است رابطه

شخصیتی و حالتهای روانشناختی است. برخی از روان شناسان به این نظر عالقه نشان میدهند که شخصیت مبتنی بر عملکرد 

دستگاه عصبی است. بر اساس نظریه پاولف، فرایند اساسی بر تمامی فعالیت های دستگاه عصبی مرکزی حاکم است. یکی از این 

گری بازداری است. تمامی محرک های درونی و بیرونی که باعث برانگیختگی و بازداری می شوند، هر چه فرایندها برانگیختگی و دی

بیشتر تکرار شوند در مغز به صورت باثبات تری در می آیند. در انتهای این زنجیره، رفتارهای قالبی پویا پدید می آیند که تا اندازه 

ین روند، به ویژگی های تثبیت شده ای منجر می شود که شاید بتوان گفت به عنوان زیادی در برابر تغییر مقاومت نشان میدهند. ا
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بخشی از شخصیت فرد در می آید. آن چه در دیدگاه پاولف از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در واقع به عنوان یک اصل و 

فرایندهای تحریکی و بازدارنده است) خصوصیت در باب دستگاه عصبی مرکزی انسان و حیوانات مطرح شده است، توازن میان 

 (.7114، نقل از سپاه منصور،7417گری، 

( افرادی که نظام بازداری آنها از حساسیت زیادی برخوردار است در مقایسه با 7114، نقل از سپاه منصور،7410در دیدگاه گری)

کنند. این امر بدین دلیل است که آنها به عالیم کسانی که از حساسیت بازداری پایینی برخوردارند، اضطراب بیشتری را تجربه می 

و نشانه های تنبیه پاسخ میدهند. در واقع حساسیت بسیار زیاد نظام بازداری رفتاری می تواند منجر به اختالل های اضطرابی یا 

ازداری فرد در زمان افسردگی گردد و روند طبیعی فرد را مختل نماید. در صورتی که اگر نظام بازداری رفتاری کم کار باشد، ب

مطابق با  مواجهه به عالیم تنبیه و غیر پاداش آسیب می بیند و بنابراین احتمال دارد که فرد دارای عالیم اختالل نقص توجه شود.

سه سیستم جداگانه در مغز پستانداران وجود دارد که رفتارهای هیجانی را کنترل می کنند.  6ویلسون -2نظریه شخصیتی گری

به و فعالیت هر یک از این سیستم ها در فرد منجر به حالت های هیجانی متفاوت چون اضطراب، زودانگیختگی و ترس همچنین غل

می گردد و شیوه های رویارویی و واکنش های رفتاری متفاوتی را بر می انگیزد. هر یک از سیستم ها در سه سطح توصیف می 

ح عصبی) کنش وری و ساختار مغز( و سطح شناختی)کارکردهای پردازش شوند: سطح رفتاری) تحلیل درون شد/ برون شد(، سط

(. نظریه شخصیتی گری بر این اصل استوار است که 7147اطالعات به دست آمده از فرایندهای عصبی مربوط()فتحی آشتیانی،

است.  مطابق با نظریه گری تفاوت های فردی در شخصیت، بازتاب تفاوت افراد در حساسیت افراد در فعال ساز و بازداری رفتاری 

افراد دارای بازداری قوی افرادی محافظه کارند، احتمال بیشتری دارد رفتارهای اجتنابی انجام دهند و به میزان بیشتری از خود 

مطابق نظریه گری، تفاوت های فردی در فعالیت سیستم  (.7147، نقل از فتحی آشتیانی،1،0226اضطراب نشان میدهند) موساپ

ال سازی و بازداری رفتاری زمینه اصلی صفات روان آزرده گرایی و برون گرایی در نظریه شخصیتی آیسنک هستند) فتحی های فع

بخشی از اساس نوروبیولوژیکال رفتار و عاطفه هستند و اساس  4و فعال ساز رفتاری 1(. دو سیستم بازداری رفتاری7147آشتیانی،

(. 72،0221در رفتار، خلق و عاطفه فراهم می سازند) چانگ، زومبرگ، سنا و همکارانانگیزیشی پایه ای برای تفاوت های فردی 

صفات انعکاس دهنده سیستم فعال ساز، صفات تکانشوری و صفات انعکاس دهنده سیستم بازداری، صفات اضطرابی هستند) کارور 

یه حساس است و با عواطف مثبت و هیجان های (. سیستم فعال ساز به نشانه های پاداش بدون تنبیه و فرار از تنب77،0229و وایت
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(. در مقابل سیستم بازداری باعث بازداری رفتار و افزایش 70،0277مثبت) مثل امید، سرخوشی و شادکامی( رابطه دارد) هارمون

اطف منفی سطوح برانگیختگی و توجه می شود. این سیستم به عالئم تنبیه، فقدان پاداش و تازگی حساس است و با هیجان ها و عو

مثل ترس، ناکامی، اضطراب و غمگینی رابطه دارد. فعالیت بیش از اندازه سیستم بازداری منجر به صفات شخصیتی اضطرابی، 

حساسیت باال به محرک های تهدید کننده و رفتارهای مرتبط با اضطراب مثل نگرانی و نشخوار فکری می شود) واندر لیندن، 

 (.71،0221تاریس، بیکر و کیند

 

 پژوهشروش 

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم کلیه  حاضر شامل جامعه آماری پژوهشروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. 

بودند. طبق امار آموزش و مشغول به تحصیل دبیرستانها در یکی از  7141-49می باشند که در سال تحصیلی تهران  71منطقه 

. تعداد افراد نمونه شدروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده که به نفر می باشد،  0422ورش حجم جامعه پر

ابزارهای  نفر انتخاب شد. 197نفر( نمونه ای به تعداد  0422شد که با توجه به حجم جامعه)از جدول نمونه گیری مورگان استفاده 

  مورد استفاده این پژوهش عبارتند از:

این پرسشنامه میزان فعالیت سیستم های مغزی/ رفتاری و مولفه های آن را ارزیابی می  :ویلسون -پرسشنامه شخصیتی گری -الف

کند و یک پرسشنامه خودارزیابی شخصیتی است که توسط ویلسون، بارت و گری در انگلستان طراحی شده و ویژگی های روان 

شده است. در ساخت پرسشنامه سعی شده محتوای خاص مواد سنجی آن عالوه بر انگلیس در دو کشور ژاپن و روسیه نیز ارزیابی 

و « خیر»، «بلی» سوال است و برای هر یک از سوال های پرسشنامه سه گزینه 702این پرسشنامه دارای  هر مولفه متنوع باشد.

ی از گزینه های بلی و خیر را در صورتی انتخاب می کند که به هیچ رو نتواند یک« نمیدانم» وجود دارد. آزمودنی گزینه « نمی دانم»

، بلی صفر -نمره و خیر صفر نمره ؛ و برای هر ماده با عالمت  7نمره، نمی دانم  0را انتخاب کند. برای هر ماده با عالمت +، بلی 

فای ( ضرایب آل7414در زمینه اعتبار این پرسشنامه ویلسون، بارت و گری) نمره تعلق می گیرد. 0نمره و خیر  7نمره، نمی دانم 

، 17/2کرونباخ را برای مولفه های روی آوری، اجتناب فعال، خاموشی، جنگ و گریز به این ترتیب به دست آورده اند: برای مردان 

؛ که بیانگر ثبات درونی آزمون است. 17/2و  17/2، 61/2، 24/2، 12/2، 61/2و برای زنان   62/2و  62/2، 67/2، 21/2، 67/2

 و پرسشنامه شخصیتی آیسنک روایی همگرای آزمون را نشان میدهد. GWPQستگی میان مولفه های همچنین با استفاده از همب

نفری از دانشجویان ایرانی اجرا  077( به فارسی برگردانده شده و در یک گروه 7111این پرسشنامه توسط آزاد فالح و همکاران)

فه های روی آوری، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، ( ضرایب آلفای کرونباخ را برای مول7112شده است. همچنین اشرفی)

                                                           
12 - Harmon  
13 - Van der Linden, Taris, Beckers & Kindt 
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؛ و ضرایب همسانی از طریق روش دو نیمه سازی را به ترتیب برابر  64/2و  62/2، 66/2، 67/2، 29/2، 62/2جنگ و گریز به ترتیب 

  (.7147گزارش کرده است)نقل از فتحی آشتیانی، 69/2و  69/2، 60/2، 20/2، 21/2، 21/2

برای سنجش مسئولیت پذیری از مقیاس مسئولیت پذیری  :آن -مسئولیت پذیری پرسشنامه هوش هیجانی بارمقیاس  -ب

آن  -خرده مقیاس است که توسط بار 72عبارت و  771آن استفاده می شود. این پرسشنامه دارای  -پرسشنامه هوش هیجانی بار

. زیر مقیاس های پرسشنامه عبارتند از: خودآگاهی هیجانی، تهیه شد و به طور نظامدار در آمریکای شمالی هنجاریابی گردید

خودابرازی، خودشکوفایی، احترام به خود، استقالل، همدلی، مسئولیت پذیری، رابطه بین فردی، واقع گرایی، انعطاف پذیری، حل 

 9و بعد از  12/2د از یک ماه آن ضرایب بازآزمایی بع -در تحقیق بار مساله، تحمل استرس، کنترل تکانه، خوش بینی، و شادمانی.

گزارش شده است. در بررسی دیگری همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ در هفت نمونه از جمعیت های مختلف  12/2ماه 

( 7112در ایران زارع) بدست آمد. 16/2) احترام به خود( با میانگین 16/2) مسئولیت پذیری( تا  64/2برای خرده مقیاس ها بین 

( ضرایب آلفا را در دامنه بین 7111بدست آورد. همچنین شمس آبادی) 16/2یانگین کل ضریب همسانی درونی پرسشنامه را م

( نرم شده و تعداد 7110این پرسشنامه بر روی جامعه ایرانی) دهشیری، )کنترل تکانه( گزارش کرده است.11/2)همدلی( تا 22/2

گزارش شده است.  41/2ت و اعتبار این پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ عبارت کاهش یافته اس 42عبارت های آن به 

به دست آمد. روایی این پرسشنامه نیز با روش تحلیل عاملی اکتشافی در پژوهش  11/2همچنین ضرایب اعتبار به روش زوج و فرد 

این پرسشنامه بر روی یک   نی روایی داشت.عامل برای آزمودنی های ایرا 1عامل،  71( محاسبه شد که از بین 7110دهشیری)

( و در بعضی سوال ها با محتوای 7و کامال مخالفم  2) کامال موافقم 7به  2درجه ای لیکرت تنظیم شده اند. نمره گذاری از  2طیف 

ون نشانگر موفقیت ( انجام می شود.کسب امتیاز بیشتر در این آزم2و کامال مخالفم  7) کامال موافقم  2به  7منفی یا معکوس از 

 (.7147برتر در مقیاس موردنظر یا در کل پرسشنامه می باشد) نقل از فتحی آشتیانی،

 

 

 

 

 

 

 یافته ها

 : بررسی ویژگی های آزمودنیها را از لحاظ سنی نشان می دهد7جدول
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 از لحاظ ترکیب سنی آزمودنیهابررسی ویژگیهای  :1جدول 

 درصد تعداد سن

 07/33 631 سال 61

 76/33 661 سال 60

 33/64 43 سال 63

 34/67 30 سال 61

 

 د.نسال قرار دار 74سال و کمترین آن در  76در  آزمودنیهانشان میدهد سن بیشتر  7همانطور که جدول

این شاخصهای آماری مربوط به بازداری رفتاری، مسئولیت پذیری ؛ منظور توصیف وضعیت نمرات آزمودنیها در متغیرهای به 

 آورده شده است.  0-0تا  7-0و نمودارهای   0متغیرها در جدول 

 بازداری رفتاری، مسئولیت پذیری و تصمیم گیریمتغیرهای مربوط به : شاخصهای آماری 0-9جدول 

خطای  میانگین متغیر

 استاندارد

انحراف 

 استاندارد

 حداکثر نمره حداقل نمره

 33 61 017/1 313/7 377/30 بازداری رفتاری

 37 63 131/3 611/7 313/11 مسئولیت پذیری
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 متغیر بازداری رفتاری : توزیع نمرات آزمودنیها در  7-0 نمودار

 
 متغیر مسئولیت پذیری : توزیع نمرات آزمودنیها در 0-0مودار ن
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 پذیری(همبستگی پیرسون برای متغیرهای مالک)بازداری رفتاری( و متغیر پیش بین )مسولیت : نتایج 1جدول

 مسئولیت پذیری با بازداری رفتاری ضریب همبستگی بین : 1جدول

 متغیرمالک متغیر پیش بین

 

 ضریب همبستگی
 

 سطح معناداری ضریب تعیین

 112/1 141/1 -/122 بازداری رفتاری مسئولیت پذیری

 بازداری رفتاریب( متغیر مالک: مسئولیت پذیری                                         الف( متغیر پیش بین:

در سطح  و معنادار (r=-/799)همبستگی منفی و معکوسبازداری رفتاری با  بین مسئولیت پذیرینشان میدهد که  1جدول 

؛ بنابراین فرض صفر رد می شود و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار می گیرد و میتوان نتیجه گرفت که داردوجود ( P≤ 27/2)آلفای

 رابطه معناداری وجود دارد.با بازداری رفتاری  مسئولیت پذیری بیندرصد اطمینان  44با 

 ضریب خام و استاندارد معادله رگرسیون: 9جدول

 

 

 مدل

  ضرایب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد شده
 

T 

 

 

 

ضریب غیر  معناداری

 استاندارد

  خطای استاندارد

Beta 

 

 111/1 411/2 - 521/9 511/91 عدد ثابت

مسئولیت 

 پذیری

415/- 135/1 193/- 111/4- 112/1 

 

گردیده و معنی دار بودن آن مشخص گردیده است. نتایج نشان  tدر جدول فوق ضریب خام و استاندارد معادله رگرسیون تبدیل به 

استاندارد بتای معادله رگرسیون میزان رابطه  . ضریب(P= 27/2)دارد بازداری رفتاریرابطه معناداری با  مسئولیت پذیریمیدهد که 

 .را تعیین می کند

 بحث ونتیجه گیری

 71دختر مقطع متوسطه دوم منطقه  مسئولیت پذیری با بازداری رفتاری در دانش آموزانبین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه 

و بازداری رفتاری دانش آموزان رابطه وجود  تهران می باشد. یافته های تجزیه و تحلیل پژوش نشان می دهد بین مسولیت پذیری

رابطه معنادار وجود با بازداری رفتاری  مسئولیت پذیری بیننتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که  دارد.
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بازداری رفتاری را در  و درصد اطمینان مسئولیت پذیری 44نشان داد که با  نتایج تحلیل رگرسیون. همچنین (P≤ 27/2دارد)

سلطان محمدلو، غرایی، فتحعلی لواسانی و تحقیقات زیر همسو است. نتایج  این یافته با پیش بینی می کنند. دانش آموزان

متغیرهای سیستم بازداری رفتاری، دشواری در تنظیم هیجانی و فراشناخت با نگرانی ( در پژوهشی نشان دادند که 7140گوهری)

به طورمعناداری با افزایش  D تیپ شخصیتی ند کهنشان داد( در پژوهشی 7147رند. ذوالجناحی و وفایی)ی دار دارابطه مثبت معن

نظام بازداری ( در پژوهشی نشان دادند که فعالیت 7142سیدموسوی و همکاران)فعالیت سیستم بازداری رفتاری همراه است. 

های اختالل نقص توجه/ بیش داری با نشانهمانی و رابطه منفی معنیداری با اضطراب و مشکالت جسرفتاری رابطه مثبت معنی

ساز رفتاری و سیستم بازداری  تکانشوری، سیستم فعال ،که ندنشان داد( در پژوهشی 7140پور کرد و ابوالقاسمی)فعالی داشت. 

( نشان داد که نمره های پایین 0224داو)استون و پژوهش الکداری دارند.  نوجوانان رابطه معنی رفتاری با سوء مصرف مواد در

سیستم بازداری رفتاری و نمره های سیستم های فعال ساز رفتاری هر دو با سوء مصرف الکل مرتبط می باشند. نتایج مطالعه 

 ( نشان داد که آزمودنی های دارای ترس های اضطرابی تعمیم یافته سطوح باالیی از سیستم0272گری)کیمبرل، میشل و نلسون

( نشان دادند که سطوح 0227بازداری رفتاری و سطوح پایینی از سیستم فعال ساز رفتاری گزارش می کنند.  موریس و همکاران)

( نشان دادند 0222باالی بازداری رفتاری با اضطراب و افسردگی بیشتر در نوجوانان رابطه دارد. موریس، میسترز، دکانتر، و تیمرمن)

فتاری با سطوح باالتر نشانه های مرضی درونی سازی و فعالیت باالتر نظام فعال سازی رفتاری با نشانه که فعالیت نظام بازداری ر

( در پژوهش خود نشان داد که نارسایی در بازداری رفتاری در سنین پایین بر تحول 0226های برونی سازی رابطه دارد. برکلی)

حافظه کاری کالمی، خودگردانی یا خودتنظیمی عواطف، انگیزی و کنش اجرایی یعنی حافظه کاری غیرکالمی،  9استفاده از 

برانگیختگی و ظرفیت تفکر تحلیلی و ترکیبی اثر می گذارد و این نارسایی در کنش های اجرایی منجر به نارسایی کنش وری در 

د که افراد دارای سطوح ( در پژوهشی نشان دادن0271رفتارهای سازش یافته و معطوف به هدف می شود. هیپونیمی و همکاران)

در حالت کلی، عواطف ناخوشایند بیشتری تجربه می کنند و در موقعیت های آزارنده افزایش بیشتری در عواطف  BISباالی 

با برخی از ابعاد کمال  BIS( در پژوهش خود نشان دادند که سیستم 0221ناخوشایند خود نشان میدهند. چانگ و همکاران)

( 0224مربوط به استانداردهای شخصی و تردید در اعمال مرتبط است. نتایج پژوهش اکانر، استوارت و وات)گرائی به ویژه ابعاد 

نشان داد که نمرات باال ار فعال سازی رفتاری و نمرات پایین در سیستم بازداری رفتاری با عادت به الکل در دانشجویان و مصرف 

در اختالالت هیجانی درگیر است. در پژوهشی  کنند که بازداری رفتاریطرح می(، م0224دخانیات همبستگی دارد. هانتر و اوکانر)

 طور معناداری با تفکر خودکشی مرتبط بود.به بازداری رفتاری ( انجام دادند،0221)79و گرنت  که اوکانر
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ه مورد توجه در تبیین این فرضیه می توان گفت؛ مسئولیت پذیری در دانش آموزان یکی از اهداف مهمی است که امروز

های تحصیلی ریزان، مربیان و والدین است، و یکی از مهمترین عواملی است که با بسیاری از عملکردها و پیشرفتبرنامه

آموزان در مدرسه همبستگی دارد. هنگامی که نوجوانان احساس مسئولیت کنند، میدانند که در هر موقعیتی چگونه عمل دانش

ها، الگوی رفتار مناسبی را اختیار گرایانه آن تجربههای واقعگیریهای خویشتن و رسیدن به نتیجهربهکنند و بر اثر ارزیابی تجمی

پذیری در خانواده توسط والدین و توانند مسئوالنه عمل کنند. رشد مسئولیتکنند. آنان پس از کسب چنین الگویی به تدریج میمی

گیرد. مطابق با نتایج پژوهش های درسی و آموزشی شکل میکل سیستم برنامه در مدرسه توسط عملکردها و رفتارهای معلمان در

  حاضر یکی از عواملی که می تواند بازداری رفتاری را در دانش آموزان پیش بینی نماید، مسئولیت پذیری است.
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