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بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری بر عزت نفس 
دانش آموزان پسرمقطع متوسطه  

اسماعیل مهدوی*
میرصالح الدین عنایتی**
عبدالکاظم نیسی***

چكیده
نفس  عزت  گالسر(بر  شیوه  به  پذیری)  مسئولیت  آموزش  اثربخشي  حاضر،  پژوهش  هدف 

دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهر باغملک بود.
جامعه آماري این پژوهش را، کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر باغملک  تشکیل می داد 
و نمونه آن  30 نفر از این دانش آموزان بود که به روش نمونه گیري تصادفي چند مرحله اي انتخاب 
شده و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش؛ پرسشنامه 
عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه اطالعات فردی)دموگرافیک( بود. طرح پژوهش تجربی و از 
نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه بوده که پس از انتخاب تصادفي گروه هاي آزمایشي و 
گواه، ابتدا بر روي هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید، سپس مداخالت آزمایشي به مدت ده جلسه 
90دقیقه ای یک باردر هفته،روي گروه آزمایشي اجرا گردید و پس از اتمام برنامه آموزشي، از هر دو 
گروه پس آزمون به عمل آمد. در این پژوهش براي تحلیل داده ها روش تحلیل کوواریانس یک راهه 
)آنکوا(وتحلیل کوواریانس چندمتغیري )مانکوا( به کار بسته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که 

آموزش مسئولیت پذیری به شیوه گالسر باعث افزایش عزت نفس در گروه آزمایش مي شود.

کلید واژگان: مسئولیت پذیری، عزت نفس

* گروه مشاوره،دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات خوزستان
** عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات خوزستان

*** عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
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یافته های نو در روان شناسی118

مقدمه
دوره ي نوجواني به سبب بروز مسائل خاص، بعضي اوقات با نوعي سردرگمی همراه با کاهش 
عزت نفس، خود کم بیني و خود پنداره ي منفي همراه است که سبب کاهش فعالیت هاي طبیعي و 
تعامالت اجتماعي می شود. بنابراین به وسیله آموزش مسئولیت پذیري1به نوجوان می توان وي را براي 

ادامه یک زندگي مطلوب یاري نمود.)رمضانی دیسفانی،1380(.
توجه به نقاط مثبت، تقویت اعتماد به نفس و احساس خودباوري و خود ارزشمندي از مهم ترین 
کارهایي است که بزرگان دین و علماي تعلیم و تربیت به آن توجه داشتند. براین اساس تصور می شود 
مسئولیت و آموزش مسئولیت پذیري مهم ترین شغل و وظیفه ي ماست. وظیفه اي که از بدو تولد تا 

مرگ همراه ماست و هیچ گاه از ما جداشدني نیست. )عابدیني، 1386(.
وجود انسان هاي سرد و بي تفاوتي که در تمدني بي بند و بار و بي هدف غوطه می خورند ناشي 
از تربیتي است که در آن احساس مسئولیت مطرح نبوده است. با اندکي تعمق می توان دریافت، علت 
اساسي بي توجهي به دردها و نابساماني ها، عدم نظارت عمومي، وجود تکیه گاهاي فکري خطرناک 
نیست، بلکه ناشي از بي مسئولیتي یا فرار از مسئولیت و شانه خالي کردن از زیر بار آن است. بنابراین 
امروزه چه بسا افرادي را شاهدیم که از خود سلب مسئولیت می کنند، تا از کشمکش هاي ذهني خود 
را رهایي بخشند و از قید تالش ها و فعالیت هاي خسته کننده، خویش را نجات دهند. )گینات2، 1993؛ 

ترجمه سرتیپي، 1378(.
باتوجه به اهمیت و ارزش آموزش مسئولیت پذیري با اهداف پیشگیرانه و ارتقاء سطح سالمت روان 
و فقدان این امر که باعث می شود، فرد در برابر فشارها و استرس ها به رفتارهاي غیر مؤثر و پرخاشگرانه 
روي آورد، آموزش آن به کودکان و نوجوانان احساس کفایت، توانایي مؤثر بودن غلبه بر مشکل، 
افزایش احساس خود ارزشمندي )عزت نفس(، توانایي برنامه ریزي، رفتاري هدفمند و متناسب با مشکل 
را به وجود می آورد. بنابراین شک نیست که از مهم ترین غایات، پرورش و ایجاد روح مسئولیت در فرد 

است، امري که انسان به شرط واجد بودن آن انسان نامیده می شود. )رفعتیان، 1384(.
مسئولیت فرایندي است که فرد باید از اولین سال هاي کودکي آن را آموخته تا با وظایف متعددي 
که در دوران هاي مختلف زندگي روبه رو می شود مسئوالنه برخورد کند. مسئولیت پذیري افراد در 
هر جامعه اي، یکي از ارزش هاي آن جامعه محسوب می شود و از شاخص هاي مهم سالمت روان 

محسوب می شود.  )رمضانی دیسفانی،1380(.
مسئولیت پذیري به معني متعلق بودن انتخاب ها به خودمان و برخورد صادقانه با آزادي است. مسئولیت 
پذیري شامل مالحظه کردن دیگران و سرزنش نکردن آنان بابت مشکالت شخصي نیز می باشد.  

)شارف3، 1996(.
بچه ها احساس مسئولیت را از والدین، مدرسه، دوستان و اجتماع می آموزند و با آموختن، این مهارت 

1 responsibility
2 Ginat
3 Sharf
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119 یافته های نو در روان شناسی

با ارزش را تا آخر عمر حفظ کرده و این امر باعث موفقیت بیشتر آن ها در امور زندگي می شود. پس 
بهتر است مسئولیت پذیري را، از کودکي به بچه ها آموزش دهیم. خانواده نخستین عامل مؤثر در ایجاد 
مسئولیت در افراد است. پس به نظر می رسد شیوه هاي مشارکتي از ابتدا، مشارکت در کارهاي خانه، 
مدرسه، تحصیالت دانشگاهي، شغل و غیره یکي از روش هایي است که افراد مسئولیت بیشتري احساس 

می کنند و متعهدانه وظایف خود را انجام می دهند.)کلمز وبین1986،1؛ترجمه علیپور،1386(.
آموزش بچه ها برای پذیرش مسئولیت در درون خانواده روش بسیار مطلوبي براي آماده کردن آن ها 
در پذیرش وظایف و مسئولیت هاي بي شماري است که در بیرون از خانواده با آن ها مواجهه خواهند 
شد و وسایل الزم را براي استقالل آن ها فراهم می کند. براي یک کودک که اکنون رشد می کند و 
بعداً نوجوان و بزرگسال می شود، توانایي در توفیق مسئولیت هاي اجتماعي خارج از خانواده به فرصت 
براي تجربه کردن مشارکت ارزشمندي احترام به خود، قدرت و پیوند با اجتماعي بستگي دارد. )بارت2، 

.)2000
گروه کار ایالت کالیفرنیا3به منظور تعریف مسئولیت پذیري با عنایت به عزت نفس بیان نمود که 
مسئولیت پذیري همان قدر داني از ارزش و اهمیت شخصي و داشتن شخصیت پاسخگو براي خود و 

عمل مسئوالنه در ارتباط با سایرین است. )به نقل از فرهادي، 1383(.
از آن جایي که جوامع در حال پیشرفت، نیازمند افرادي مسئول و خودکفا می باشند، بنابر این  انسان هاي 
امروز بیش از پیش باید مسئولیت زندگي و سرنوشت خود را بپذیرند و این امر میسر نمی شود مگر اینکه 
مبناي آموزش و پرورش مبتني بر افزایش درک کودکان و نوجوانان در مورد نقش آنان در ساختن 
سرنوشت و کیفیت زندگي شان باشد و براي رسیدن به این هدف سعي و کوشش و برنامه ریزي دقیق 
الزم است. آموزش مسئولیت پذیري به کودکان و نوجوانان کمک می کند که مسئولیت احساس، 
شناخت و رفتار خود را بپذیرند و هم چنین بپذیرند که خودشان مسئول سالمتي، موفقیت، ارتباط با 

دیگران و ارتباط با محیط هستند. )بهرامي، ملکیان وعابدی، 1385(.
مطالعات انجام شده در خصوص آسیب شناسي رواني حکایت از آن دارد که علت بسیاري از 
رفتارهاي آسیب زاي فرزندان در خانه و مدرسه مانند پرخاشگري، اضطراب، بزهکاري، افکار مربوط به 
خودکشي، مصرف سیگار، سوءمصرف مواد مخدر، افت تحصیلي، عدم پذیرش مسئولیت و مواردي از 
این قبیل ریشه در کمبود »عزت نفس« آنان دارد. در واقع هرچه فرد از خودباوري و عزت نفس باالتري 
برخوردار باشد از موقعیت و کارآمدي باالتري برخوردار بوده و از آسیب هاي رواني- اجتماعي نیز 

مصون خواهند ماند. )شیهان4، 1988؛ ترجمه میرهاشمی و گنجي، 1383(.
مکي و اسمیت5 )2002( درباره ي عزت نفس بیان می کنند: عزت نفس یکي از عوامل تعیین کننده 
رفتار در انسان به شمار می رود. در حقیقت برداشت و قضاوتي که افراد از خود دارند تعیین کننده 

1 Kolmsee & Bin
2 Barrett
3 California task force
4 shihan
5 Mackie and Smith
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یافته های نو در روان شناسی120

چگونگي برخورد آن ها با مسائل مختلف است. فردي که عزت نفس پایین دارد و براي خود ارزش و 
احترامی قایل نیست، ممکن است دچار انزوا، گوشه گیري و یا پرخاشگري و رفتارهاي ضد اجتماعي 
شود. عزت نفس را   می توان مجموعه اي از افکار، احساسات، عواطف و تجربه ها تصور کرد که در 
فرایند زندگي اجتماعي شکل می گیرند. مجموعه ي هزاران برداشت، ارزیابي و تجربه اي که فرد از 
خود دارد، باعث می شود که نسبت به خود احساس خوشایند، ارزشمند بودن یا برعکس آن را داشته 

باشد. 
مازلو1)2001(نیز عنوان می کند الزمه احساس تعلق به وجود آمدن احساس امنیت است والزمه 
بوجودآمدن عزت نفس،به وجودآمدن دو نیازاحساس امنیت واحساس تعلق است والزمه مسئولیت پذیری 
تأمین احساس امنیت، احساس تعلق وعزت نفس است؛ ازسوی دیگر نقش مدرسه بسیار تعیین کننده 

ترازخانواده است.)به نقل ازکردلو، 1387(. 
گالسر2 )1965(نیز معتقد است که مشکل انسان ها و ناهنجاري آن ها ناشي از عدم پذیرش مسئولیت 
است، زیرا آن ها نمی توانند نیازهاي اساسي خود را بر اساس شرایط صحیح و انسان دوستانه ارضاء 
کنند، نمی توانند، زیرا کسي نبوده که به آنان یاد دهد، یاد نگرفته اند، زیرا والدین آن ها چنین مهارتي را 
نداشته اند. گالسر بیشتر به بعد رفتاري مسئولیت پذیري اهمیت می دهد و تاکید کمتري بر ابعاد شناختي 

و احساسي آن دارد. 
خدري )1380( در پژوهش خود نشان داد که بین هوش، عزت نفس و وضعیت اقتصادي – اجتماعي 
با مسئولیت پذیري دانش آموزان همبستگي چندگانه وجود دارد. بدین معني اگر دانش آموزان هوش، 
عزت نفس و وضعیت اقتصادي باالیي داشته باشند مجموعه ي آن ها با یکدیگر سبب می شود که 
نسبت به انجام مطلوب وظایف، با جدیت، وظیفه شناس و با  احساس تعهد بیشتري اقدام نمایند و در قبال 

دستیابي به اهداف تعیین شده احساس مسئولیت بیشتري داشته باشند.
رنجبریان و همکاران )1384( در تحقیق خود نتیجه گرفتند که، بین عزت نفس و مسئولیت پذیري افراد 
ارتباط معني داري وجود دارد. به عبارتی افرادی که عزت نفس باالیی دارند بیشترمسئولیت می پذیرند.

حریري )1386( در پژوهش خود نتیجه گرفت که بین مسئولیت پذیري نوجوانان دختر و پسر بزهکار 
و عادي تفاوت وجود دارد. به عبارتي بین نوجوانان بزهکار و عادي از لحاظ پذیرش مسئولیت تفاوت 

معني داري وجود دارد. 
اکبري نژاد )1387( در تحقیق خود به این نتیجه دست یافت که آموزش مهارت هاي اجتماعي 
و  نفس  دارد. همچنین عزت  مثبت  تاثیر  دانش آموزان  پذیري  مسئولیت  و  نفس  افزایش عزت  بر 

مسئولیت پذیري با هم رابطه ي معني داري دارند.
نتایج پژوهش کردلو)1387(نشان می دهدکه بین مسئولیت پذیری دانش آموزان دختروپسر تفاوت 
معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان دهنده ارتباط معناداری بین احساس امنیت،احساس تعلق 

وعزت نفس باال بامسئولیت پذیری است.

1 Maslow
2 Glasser
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121 یافته های نو در روان شناسی

نتایج پژوهش سهیلی)1387(، نشان دادکه، بین مسئولیت پذیری وخودشکوفایی ارتباط معنا داری 
وجوددارد. به عبارتی هرچه افراد بیشتر مسئولیت پذیرباشند به تدریج به سمت خود شکوفایی سوق داده 

می شوند.
روبرت کولز1 )1996( در تحقیق خود این نتیجه را ابراز می دارد: نوجوانان مسئولیت را از والدین 

خود، مدارس و محیط اجتماعي محل زندگي خود فرا می گیرند.
تري2 )2002( در پژوهشي نشان داد که افزایش عزت نفس براي پیشگیري از مشکالتي که ممکن 

است بر اثر عزت نفس پایین براي نوجوانان به وجود آید ضروري است.
مطالعات متعددي نقش محوري عزت نفس در سازگاري اجتماعي را نشان داده اند. اعتقاد براین است 

که بین سازگاري شخصي مطلوب و عزت نفس ارتباط متقابلي وجود دارد. )کاتا و جونیر3، 2002(.
   میاموتو4 )1998( در تحقیق خود نتیجه گرفت که بین انگیزه ي پیشرفت دانش آموزان با مسئولیت پذیري 
اجتماعي آن ها، رابطه مثبت معني دار وجود دارد. به این معني دانش آموزان واجد انگیزه پیشرفت باال 
در مقایسه با دانش آموزان واجد انگزه ي پیشرفت کم، تمایل بیشتري به قبول مسئولیت هاي اجتماعي 

و گروهي دارند.
نتایج پژوهش های کلوز و تنیوس5)2005(، جی مین سئووهمکاران6)2007(،   گامون و مورگان7 
)2005(،کوتس ورث وکانروی8)2006( اسمل وهمکاران9)2005( نشان دادند که اثرات مداخالت 
رابرافزایش  اثرات  قویترین  اجتماعی وتأثیر گروه درمانی( می تواند  تجربی )آموزش مهارت های 

عزت نفس افراد داشته باشد. 

سؤاالت پژوهش
1(آیا آموزش مسئولیت پذیري )به شیوه ي گالسر( موجب افزایش عزت نفس ومؤلفه های آن 

)عزت نفس خود،عزت نفس اجتماعی، عزت نفس تحصیلی وعزت نفس خانوادگی( می شود؟

روش پژوهش
دراین پژوهش ازروش تحقیق تجربی و ازطرح پیش آزمون-پس آزمون باگروه کنترل استفاده شده 
است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نیمی از آزمودنی ها درگروه آزمایش، نیمی دیگردرگروه 
گواه جایگزین شدند. قبل ازاعمال مداخله های تجربی درمورد گروه های آزمایش وگواه، پیش آزمونی 
برای آن ها اجرا گردید  وپس آزمون درپایان مداخله انجام گردید، به عبارتی هردو گروه دوبار مورد 

1 Robertcoles
2 Teri
3 Kata and Joiner
4 Moyamoto
5 Klose & Tinius
6 Ji-Min Seo، Sukhee Ahn، Eun-Kyung Byun، Chul-Kweon Kim
7 Gammon،J& Morgan،S.H
8 Coatworth & Conroy
9 Smoll،F.L.،Smith، R.E.،Barnett، N.P.، & Everett، J
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یافته های نو در روان شناسی122

اندازه گیری قرار گرفتند.تفاوت بین نمره های پیش آزمون وپس آزمون هرگروه ازنظر معنی دار بودن 
آماری مورد بررسی قرار گرفت.بدین ترتیب که آموزش مسئولیت پذیری به عنوان متغیر مستقل اعمال 

شده تا تأثیر آن برعزت نفس دانش آموزان به عنوان متغیر وابسته مشخص گردد.
جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دبیرستان های شهر باغملک 
است که در سال تحصیلی 88ـ1387 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری این تحقیق مشتمل بر 30 
دانش آموز پسردارای عزت نفس پایین که درمقیاس تست عزت نفس کوپر اسمیت کمتر ازمیانگین 
نمره کسب نمودند می باشد که براي انتخاب آنها از روش نمونه گیري تصادفي چند مرحله ای استفاده 

گردید.

ابزارپژوهش
الف(پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت 

جهت ارزیابی میزان عزت نفس افراد مورد مطالعه، از پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت )1967( 
استفاده شد. این پرسشنامه در سال های اخیر به طور گسترده ای در پژوهش های روان شناسی به کار 
رفته است و فرم الف آن، دارای 58 ماده است که 8 ماده آن دروغ سنج است. چنان چه آزمودني از 8 
ماده دروغ سنج بیش از چهار نمره بیاورد به آن معني است که اعتبار آزمون پایین است و آزمودني سعي 
کرده است خود را بهتر از آن چیزي که هست جلوه بدهد. شیوه نمره گذاری این آزمون به صورت صفر 
و یک است. در مجموع 50 ماده آن به 4 مقیاس عزت نفس خود، عزت نفس اجتماعي، عزت نفس 
خانوادگی و عزت نفس تحصیلی تقسیم می شود. این مقیاس عالوه بر 4 خرده مقیاس، یک نمره کلي 
به دست مي دهد. بدیهی است حداقل نمره ای که یک فرد می تواند بگیرد صفر و حداکثر آن 50 است. 
افرادی که در این آزمون نمره بیشتری کسب کنند، عزت نفس باالتری دارند. به این صورت فردی که 
در این آزمون نمره باالتر از 25 کسب کند دارای عزت نفس باال و فردی که پایین تر از این مقداربه دست 

آورد، دارای عزت نفس پایین می باشد. 
در پژوهش های متعددی به روایی و اعتبار باالی پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت اشاره شده است 
)واتکینز و استیال، 1980، احمد و همکاران، 1985، چی، 1985، برینکمن و همکاران، 1989(.)به نقل از 

به پژوه وهمکاران،1386(.
 در مطالعه شکر کن و نیسي )1373( که بر روي دانش آموزان سال اول تا سوم دبیرستان هاي نجف آباد 
انجام گردید، ضرایب اعتبار از طریق روش همبسته کردن نمره هاي آزمون با معدل سال آخر آنان 
محاسبه گردید. ضرایب به دست آمده براي پسران 0/69 و براي دختران 0/71 بودند که در سطح 0/001 
معني دار بوده است.همچنین ضرایب پایایي آزمون به روش بازآزمایي براي دانش آموزان پسر و دختر به 
ترتیب 90 و 92 گزارش شده است. در تحقیق پورفرجي )1380( ضرایب پایایي مقیاس کوپراسمیت با 
روش آلفاي کرونباخ برابر 0/52 بود که از لحاظ روان سنجي ضریبي قابل قبول است. در تحقیق حاضر 
براي تعیین پایایي پرسشنامه عزت نفس از دو روش آلفاي کرونباخ و تنصیف استفاده شــد که براي کل 

پرسشنـامه به ترتیب برابر با 0/60 و 0/70 می باشد.
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123 یافته های نو در روان شناسی

  ب( پرسشنامه اطالعات فردی)دموگرافیك(:
وخانوادگی،ترتیب  تحصیلی،اقتصادی  اجتماعی،  موقعیت  کردن  مشخص  برای  پرسشنامه  این   
اختیار  شدودر  پژوهشگرتهیه  توسط  والدین  وشغل  والدین  سواد  خانواده،میزان  تولد،فرزندچندم 

آزمودنی ها )گروه آزمایش و گواه( قرارگرفت.

شیوه مداخله:
آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 10جلسه1/5ساعتی، یک باردرهفته ازروش یادگیری مشارکتی 

وفنونی چون سخنرانی، بحث وگفتگو، پرسش وپاسخ درمعرض آموزش قرارگرفتند.
فعالیت هایی که درهرجلسه انجام شد به این صورت بودکه: در هر جلسه ابتدا جهت آشنایی بیشتربا 
غیاب  و  داشتند، حضور  درکالس حضور  که  دانش آموزانی  کردن  مشخص  و  اسامی دانش آموزان 
صورت می گرفت و بعد از آن تکالیفی که در جلسه قبل به آنان داده، بررسی می شد و اشکاالتی راکه 
داشتند برطرف، واقدامات الزم جهت رفع آن ها به عمل می آمد، سپس از مطالب جلسه قبل سؤاالتی 
ازدانش آموزان  پرسیده  می شد و بعد از این که مشخص می شد دانش آموزان مطالب جلسه قبل را به 
خوبی آموخته اند مطلب جدید تدریس می شد. برای ارایه مطلب جدیداین اقدام صورت می گرفت: 
ابتداهدف های رفتاری روی تابلونوشته می شدتادانش آموزان سریع تربتوانندخودرابامطالب هماهنگ 
کنند.مرحله ی بعدارزشیابی پیش دانسته های دانش آموزان بودکه برای این کاریک سری سئواالت شفاهی 
ازدانش آموزان پرسیده می شد تا میزان آشنایی دانش آموزان بامطلب جدیدمشخص شود.بعدازارزیابی 
پیش دانسته ها درس جدیدارائه می شد.ابتداتوضیحات کامل درمورد مطلب جدیدبه دانش آموزان داده 
مهم  نکات  دانش آموزان خواسته می شدکه  از  و  تابلویادداشت می شد  می شدونکته های مهم روی 
رایادداشت کنند و درمنزل مطالعه کنند. درهرجلسه سواالت به صورت شفاهی درموردمطلب جدید، به 
منظور باال بردن توانایی دانش آموزان برای شرکت دربحث و صحبت در مقابل جمع از دانش آموزان 
پرسیده مي شد و آخرین اقدام در هر جلسه تعیین تکلیف و تمرین براي جلسه بعد بود که در ابتداي هر 

جلسه مورد بررسي قرار مي گرفت.
شرح جلسات :

جلسه اول:آشنایی دانش آموزان با واژه عزت نفس و مسئولیت پذیری، و بررسی ویژگی های  افراد با 

شاخص آماري
     مقیاس

ضرایب پایایي

تنصیفآلفاي کرونباخ

0/510/40عزت نفس خود عمومی

0/590/66عزت نفس اجتماعی

0/560/68عزت نفس خانوادگی

0/470/45عزت نفس تحصیلی

0/600/70کل پرسشنامه عزت نفس

جدول1 : ضرایب پایایي پرسشنامه عزت نفس در تحقیق حاضر
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عزت نفس ومسئولیت پذیر:
با اهداف این  – آشنایی  باهمدیگر  از: آشنایی دانش آموزان  اند  اهداف این جلسه عبارت بوده 
نفس  عزت  واژه های  با  آشنایی  جلسات-  در  شرکت  برای  دانش آموزان  انگیزه  تقویت  دوره- 
ومسئولیت پذیری- شناخت افراد مسئولیت پذیر و با عزت نفس -بیان اصول وقواعدجلسات- پر کردن 

فرم تعهد برای حضور مداوم ومستمر تاپایان جلسات.
جلسه دوم:آموزش روابط سالم ومؤثربا دیگران به عنوان یک نیاز اجتماعی:

ازجمله مطالبی که دراین جلسه به دانش آموزان آموزش داده شدعبارت بودنداز: بررسی مفهوم ارتباط 
با دیگران،آشنایی  با ویژگی های ارتباط مؤثر ومسئوالنه، اهمیت ارتباط صحیح بادیگران ونقش آن 
درسالمت روانی و بررسی نتایج حاصل ازضعف ارتباط با دیگران. درپایان بعداز ارزشیابی از آموخته ها 

تکالیفی برای دانش آموزان درمنزل درنظرگرفته شد  واین کارتا پایان تمامی جلسات ادامه داشت.
جلسه سوم:آموزش مهارت های تصمیم گیری:

مطالبی که دراین جلسه آموزش داده شد عبارت بودنداز: آشنایی با معنا ومفهوم تصمیم گیری، اهمیت 
تصمیم گیری، مراحل انجام تصمیم، تصمیمات مهم زندگی وبررسی تأثیر  تصمیم گیری برموقعیت ها، 

شکست ها، مسئولیت پذیری  و عزت نفس. 
جلسه چهارم:آموزش مهارت ابرازوجودوگوش دادن:

از جمله مطالبي که به دانش آموزان در این جلسه آموزش داده شد عبارت  بودند از: تعریف ابراز 
وجود، بررسي تفاوت بین سبک هاي پاسخ دهي یعني ابراز وجود، عدم ابراز وجود و پرخاشگري، 
کارکردهاي ابراز وجود، انواع ابراز وجود، مؤلفه هاي ابراز وجود، چگونگي شناسایي موقعیت هاي 
مناسب براي ابراز وجود، مراحل ابراز وجود و غیره. عالوه بر آموزش این مطالب یک سري تمریناتي نیز 
در زمینه چگونگي ابراز وجود براي گروه هاي در نظر گرفته شده و از گروه ها خواسته شد این تمرینات 
را به صورت گروهي انجام دهند. همچنین درمورد مهارت گوش دادن، نقشي که این مهارت مي تواند 
در برقراري ارتباط با دیگران داشته باشد، کارکردهاي گوش دادن، انواع گوش دادن، جنبه هاي مختلف 

گوش دادن، موانعي که مي تواند گوش دادن را دچار اختالل کند و غیره آموزش داده شد.
جلسه پنجم: لزوم برنامه ریزی درکارها وتصمیمات گرفته شده:

فعالیت هایی که آموزش داده شدعبارت بودنداز: آشنایی باتأثیر برنامه ریزی درموفقیت ها، خودنگری 
شرط الزم برنامه ریزی، آشنایی با تأثیر برنامه ریزی برای مطالعه وانجام کارهای روزانه،تأکیدبرداشتن 

یک دفتر یادداشت برای ثبت فعالیت های روزانه ومرورهر روز آن ها. 
جلسه ششم:برنامه ریزی برای داشتن رفتارمسئوالنه:

اهداف این جلسه آشنایی بارفتار مسئوالنه، طرح ریزی رفتار مسئوالنه ونقش رفتار درسالمت روانی 
بود. دراین جلسه رهبر اطالعات کافی درخصوص مطالب ذکر شده دراختیار دانش آموزان قرارداد؛ و 
پس ازتقسیم بندی اعضا به دوگروه، به بحث وتبادل نظر درمورد مواردذکر شده پرداختندونتایج بعداز 

یادداشت نمودن بروی تابلو مورد نقد وبررسی قرارگرفتند.
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جلسه هفتم:ارزیابی رفتاروقضاوت ارزشی درباره آن:
اهداف این جلسه آشنایی باابعادرفتار)ازدیدگاه گالسر(،نقش انسان درکنترل رفتار،معیارهای ارزیابی 
رفتارو دالیل انتخاب رفتارنامطلوب بود. دراین جلسه رهبر به  بیان و ابعاد رفتار ازدیدگاه گالسر پرداخت. 
سپس اعضاء به دوگروه تقسیم شدند و به ترتیب درمورد ابعاد رفتار، نقش انسان درکنترل رفتار،معیارهای 
ارزیابی رفتارو دالیل انتخاب رفتارنامطلوب بحث وتبادل نظرنمودند.درپایان یکی ازاعضا نتایج را برروی 
تابلویادداشت نمود و اعضا متوجه شدندکه درمورد رفتاربهتراست به تمام ابعادآن توجه نمایند.زندگی 
درکنترل انسان قراردارد وما  می توانیم باداشتن ابزارهای الزم کنترل زندگی خود را به صورت مؤثردر 

دست داشته باشیم وبه جای آنکه حوادث برمامسلط شوند خودبر آن هاتسلط داشته باشیم.
جلسه هشتم:تصمیم گیری درموردتحصیل وانتخاب رشته تحصیلی:

اهداف این جلسه عبارت بودنداز: آشنایی باعوامل مؤثر درانتخاب رشته تحصیلی و نقش انتخاب رشته 
تحصیلی درزندگی وپذیرش مسئولیت،آشنایی بارشته ها وشاخه های تحصیلی دوره متوسطه ، ضوابط 

ورود به دوره پیش دانشگاهی ودانشگاه، نحوه ادامه تحصیل دردانشگاه های مختلف.
جلسه نهم:تصمیم گیری درانتخاب شغل:

اهداف این جلسه عبارت بودنداز:آشنایی باعوامل مؤثر درانتخاب شغل ، ویژگی های مشاغل جامعه 
امروز، مشکالت انتخاب شغل، اهمیت شغل مناسب ونقش آن برتمام جنبه های مختلف زندگی. 

جلسه دهم: خالصه،جمع بندی و برگزاری آزمون:
روش اجرا: بیان اهداف، برگزاری جلسات، بیان خالصه ای ازتمام جلسات توسط دانش آموزان، 
تقدیر وتشکر از زحمات دانش آموزان وایجاد انگیزه برای تمرین آموخته ها بعد از پایان جلسات 

درزندگی، برگزاری آزمون پس تست .

یافته های پژوهش
به فرضیه هاي پژوهش  یافته هاي مربوط  یافته هاي توصیفي،  یافتـه هاي پژوهش در سه قسمت 

ویافته هاي جانبی ارائه گردید.
الف(یافته هاي توصیفي:

   یافته هاي توصیفي این پژوهش شامل شاخص هاي آماري مانند میانگین، انحراف معیار و تعداد 
آزمودني هاي نمونه می باشد.

ب(یافته هاي مربوط به فرضیه هاي تحقیق:
این پژوهش شامل فرضیه های زیر است که هر فرضیه همراه با نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل 

آن در زیر ارائه می گردد.
فرضیه اول: آموزش مسئولیت پذیری به شیوه گالسر بر افزایش عزت نفس دانش آموزان پسر مقطع 

متوسطه تأثیر دارد.
فرضیه1-1 : آموزش مسئولیت پذیری به شیوه گالسر بر افزایش عزت نفس خود کلی دانش آموزان 

پسر مقطع متوسطه تأثیر دارد.
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فرضیه2-1 : آموزش مسئولیت پذیری به شیوه گالسر بر افزایش عزت نفس اجتماعی دانش آموزان 
پسر مقطع متوسطه تأثیر دارد.

 فرضیه3-1: آموزش مسئولیت پذیری به شیوه گالسر بر افزایش عزت نفس خانوادگی دانش آموزان 
پسر مقطع متوسطه تأثیر دارد.

فرضیه4-1: آموزش مسئولیت پذیری به شیوه گالسر بر افزایش عزت نفس تحصیلی دانش آموزان 
پسر مقطع متوسطه تأثیر دارد.

همان طور که در جـدول 2 مالحظه می شود با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان پسر مقطع 
متوسطه گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ عزت نفس تفاوت معني داري وجود دارد )F=21/65 و      

P <0/0001( بنابراین فرضیه اول تأیید می گردد.

همان طوري که در جدول 3مالحظه می شود با کنترل پیش آزمون سطوح معني داري همه آزمون ها، 
بیانگر آن هستند که بین دانش آموزان پسر گروه های آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یکی از متغیرهاي 

وابسته )مؤلفه های عزت نفس( تفاوت معني داري وجود دارد. 
همچنین با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان پسر  مقطع متوسطه گروه های آزمایش و گروه گواه 
 F =16/06( از لحاظ عزت نفس اجتماعی ،)p <0/006 و F = 9/26(از لحاظ عزت نفس خود کلی
و p <0/001(، از لحاظ عزت نفس خانوادگی  )F =9/21 و p < 0/006(و از لحاظ عزت نفس تحصیلی 

تفاوت های معني داري مشاهده می شود )F =24/60 و p < 0/0001(بنابراین کالً فرضیه ها تأییدمی شوند.

مقدارنام آزمون
DF

فرضیه
DF

خطا
F

سطح
)p( معني داري

مجذور
 اتا

توان آماری

0/5564216/570/0010/550/971آزمون اثر پیالیي

0/4444216/570/0010/550/971آزمون المبداي ویلکز

1/254216/570/0010/550/971آزمون اثر هتلینگ

1/254216/570/0010/550/971آزمون بزرگترین ریشه روي

جدول 3: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری)مانكوا( بر روی میانگین پس آزمون نمرات مؤلفه های 
عزت نفس دانش آموزان پسر مقطع متوسطه گروه هاي آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون

منبع تغییرات
مجموع 

مجذورات
درجه 
آزادي

میانگین 
مجذورات

F
سطح

p معني داري
مجذور

 اتا
توان آماری

188/621188/629/080/0060/250/828پیش آزمون

449/801449/8021/650/00010/440/994گروه

560/832720/77خطا

جــدول2: نتایج تحلیل کوواریانس یك راهه )انكوا( مقایسه میانگین پس آزمون عزت نفس
 دانش آموزان پسر مقطع متوسطه گروه هاي آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون
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بحث ونتیجه گیری:
در پژوهش حاضر هدف،بررسي تاثیر آموزش مسئولیت پذیری) به شیوه ی گالسر(بر عزت نفس 
دانش آموزان پسر مي باشد. فرضیه  هاي مطرح شده دراین پژوهش ونتایج به دست آمده دال بر اثربخشي 
بین آموزش مسئولیت پذیری بر عزت نفس مي باشد که در زیر به بررسي هر یک از این فرضیه ها و نتایج 

به دست آمده از آن ها مي پردازیم.
دراین پژوهش با توجه به مسئله واهداف تحقیق فرضیات اصلی وفرعی های زیر تدوین گردید.

فرضیه اول: آموزش مسئولیت پذیري به شیوه ي گالسر موجب افزایش عزت نفس دانش آموزان پسر 
مقطع متوسطه شهر باغملک می شود.

همان طوری که درجدول 2مالحظه می شود بین دانش آموزان پسرگروه آزمایش  وگروه گواه 
اول  فرضیه  (.بنابراین   F=21/65و  P</0001(دارد وجود  داری  معنی  تفاوت  نفس  عزت  لحاظ  از 
تاییدمی گردد. به عبارتی دیگر،آموزش مسئولیت پذیری به شیوه ی گالسر با توجه به میانگین عزت 
نفس دانش آموزان پسرگروه آزمایش نسبت به میانگین دانش آموزان پسرگروه گواه،موجب افزایش 
عزت نفس گروه آزمایش شده است. میزان تأثیر یا تفاوت برابر با 0/44 می باشد، یعنی 44 درصد 
تفاوت های فردی در نمرات پس آزمون عزت نفس مربوط به تأثیر آموزش مسئولیت پذیری به شیوه 
گالسر )عضویت گروهی( می باشد.. توان آماری برابر با 0/994 است، یعنی اگر این تحقیق 1000 مرتبه 

تکرار شود فقط 6 مرتبه ممکن است فرضیه صفر اشتباهاً تأیید شود.
نفس  عزت  افزایش  گالسرموجب  ي  شیوه  به  پذیري  مسئولیت  آموزش   :1-1 فرضیه 

خودعمومی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ي شهر باغملک می شود.
فرضیه 1-2: آموزش مسئولیت پذیري به شیوه گالسرموجب افزایش عزت نفس اجتماعي دانش آموزان 

پسر مقطع متوسطه ي شهر باغملک می شود.
فرضیه 1-3: آموزش مسئولیت پذیري به شیوه ي گالسر موجب افزایش عزت نفس خانوادگي 

دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ي شهر باغملک می شود.
تحصیلي  نفس  افزایش عزت  به شیوه ي گالسر موجب  پذیري  مسئولیت  آموزش  فرضیه 4-1: 

دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ي شهر باغملک می شود.
همان طور که در جـدول 4 مالحظه می شود با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان پسر  مقطع متوسطه 
 F =9/26( گروه های آزمایش و گروه گواه از لحاظ عزت نفس خود کلی تفاوت معني داري وجود دارد
و p < 0/006(، بنابراین فرضیه 1ـ1 تأیید می گردد. همچنین با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان پسر 
مقطع متوسطه گروه های آزمایش و گروه گواه از لحاظ عزت نفس اجتماعی تفاوت معني داري وجود دارد 
)F =16/06 و p < 0/001(، در نتیجه فرضیه 1ـ2 تأیید می گردد. با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان پسر 
مقطع متوسطه گروه های آزمایش و گروه گواه از عزت نفس خانوادگی تفاوت معني داري وجود دارد 
)F =9/21 و p <0/006(، در نتیجه فرضیه 1ـ3 تأیید می گردد و با کنترل پیش آزمون بین دانش آموزان پسر  
مقطع متوسطه گروه های آزمایش و گروه گواه از لحاظ عزت نفس تحصیلی تفاوت معني داري مشاهده 

می شود )F =24/60 و p <0/0001(، بنابراین فرضیه 1ـ4 تأیید می گردد.
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تنیوس  انجام شده توسط پژوهش های کلوز و  ازتحقیقات  به دست آمده  یافته های  با  یافته  این 
)2005(، جی مین سئووهمکاران )2007(، گامون و مورگان )2005(، کوتس ورث وکانروی )2006(

نژاد)1387(، سهیلی)1387(،  اکبری  اسمل وهمکاران)2005(، روبرت کولز)1996(،کردلو)1387(، 
خدری)1380(، رنجبریان  وهمکاران)1384(و حریری)1386( همخوانی دارد. 

   از جمله تبیین هاي احتمالي که مي توان براي این یافته در نظر گرفت این است که عزت نفس 
قسمتي از شخصیت طبیعي هر انساني است و بدیهي است که هر شخصي در وجود خود به نوعي 
احساس ارزشمندي خواهد کرد. اما این احساس ارزشمندي در افراد مختلف، داراي درجات مختلفي 
است. مسئولیت پذیری و شناسایي ارزش هاي فردي در پیشگیري یا کاهش ابتالء نوجوانان به انواع 
ناهنجاري هاي رفتاريـ  اجتماعي، اختالالت رواني و شخصیتي نقش مؤثري دارند. بنابراین با توجه به 
اهمیت و ارزش آموزش مسئولیت پذیری با اهداف پیشگیرانه و ارتقاء سطح سالمت روان، فقدان این 
مهارت باعث کاهش ارزشمندي در وجود فرد خواهد شد. آموزش چنین مهارت هایي در کودکان و 
نوجوانان احساس کفایت، توانایي مؤثر بودن، غلبه کردن بر مشکل یا سازگاري با ناکامی و افزایش 
عزت نفس، توانایي برنامه ریزي و رفتار هدفمند و یا تغییر اهداف مواجه شده با ناکامی و متناسب با 

مشکل را به وجود مي آورد.
   همچنین درتبیین نتایج فوق می توان گفت دانش آموزان از آموزش 10جلسه ای مسئولیت پذیری 
به نحو چشمگیری استفاده کردند وتوانستند مهارت های خود را تاحد قابل قبولی افزایش دهند.بدین 
ترتیب گروه آزمایش نسبت به گروه گواه تفاوت قابل توجهی در افزایش عزت نفس از خود نشان داد 

که می توان  گفت این آموزش ها منجر به به تأثیرات مثبت ومعنی داری شدند.
دربرنامه آموزش مسئولیت پذیری،ابعاد مختلف زندگی فردی، اجتماعی وخانوادگی هر فرد مدنظر 
قرار می گیرد و از آنجا که برنامه ها به صورت کارگاهی وعملی اجرا می گردد وافراد موردآزمایش 
دردوره ها شرکت فعال دارندو تحت تأثیر تمرین های فردی وگروهی مختلف قرار می گیرند، غنای 
برنامه وگستردگی آن به ثمر بخشی هرچه بیشتر آن کمک می کند. همچنین برنامه های آموزشی 
بنای عزت نفس،مهارت های  برای  به نوجوانان، مهارت های شناختی-رفتاری را  مسئولیت پذیری 
ارتباطی کارآمد و ارتقای ارتباطات فردی آموزش می دهد. مسئولیت پذیری انسان را آماده مقابله با 
مشکالت زندگی می کند و موجب مقاوم ترشدن شخصیت افراد،افزایش بینش آنها نسبت به زندگی 
ورویدادهای آن، افزایش مهارت دراداره زندگی وبرقرای ارتباط مؤثر ومفید با محیط واطرافیانش 

می گردد. به طوری که نتایج بسیاری از تحقیقات گواه بر این مسئله می باشد. 
-اکبري نژاد )1387( در تحقیق خود به این نتیجه دست یافت که آموزش مهارت هاي اجتماعي بر 
افزایش عزت نفس و مسئولیت پذیري دانش آموزان تاثیر مثبت دارد. همچنین عزت نفس و مسئولیت 

پذیري با هم رابطه ي معني داري دارند.
-نتایج پژوهش کردلو)1387(نشان می دهدکه بین مسئولیت پذیری دانش آموزان دختروپسر تفاوت 
معناداری وجود ندارد.همچنین نتایج،نشان دهنده ارتباط معناداری بین احساس امنیت،احساس تعلق 

وعزت نفس باال بامسئولیت پذیری است.
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- روبرت کولز )1996( در تحقیق خود این نتیجه را ابراز می دارد: نوجوانان مسئولیت را از والدین 
خود، مدارس و محیط اجتماعي محل زندگي خود فرا می گیرند.

-اسمل وهمکاران )2005(درتحقیق خود تحت عنوان آموزش مهارت های اجتماعی مربیان جوان برافزایش 
عزت نفس بچه ها به این نتیجه دست یافتندکه بهبود رفتارمربیان جوان می تواند عزت نفس بچه هایی 12 الی 

14 سال را،مخصوصا بچه هایی که دورانی را باعزت نفس پایین آغازمی کنند افزایش دهد.
مداخالت  اثرات  که  یافتند  نتیجه دست  این  به  شان  )2006(درتحقیق  وکانروی  -کوتس ورث 
تجربی)آمو زش روان شناختی( می تواند قویترین اثرات را بر افزایش عزت نفس افراد جوان تر همچنین 

افرادی که دوره ی  بلوغ را باعزت نفس پایین آغازکرده اند داشته باشد.

منابع

و  نفس  عزت  بر  اجتماعي  هاي  مهارت  آموزش  تأثیر  بررسي  ایراندخت)1387(.  نژاد،  اکبري 
مسئولیت پذیري دانش آموزان دختر سال دوم متوسطه شهرستان کهگلویه )دهدشت(.پایان نامه ي 

کارشناسي ارشد رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان.
راهکارهاي  مقایسه  و  بررسي  رضا)1385(.  محمد  عابدي،  و  حسین  ملکیان،  ؛  فاطمه  بهرامي، 
راهنمایي شهر اصفهان. فصلنامه آموزه،  بین دانش آموزان دوره ي  پذیري در  افزایش مسؤلیت 

شماره17،صفحات45تا48.
اثربخشی  بررسی  یکتا،محسن)1386(.  و شکوهی  خانجانی،مهدی؛حیدری،محمود  پژوه،احمد؛  به 
سالمت  در  پژوهش  مجالت  نابینا.  دانش آموزان  عزت نفس  بر  اجتماعی  مهارت های  آموزش 

روان شناختی، دانشگاه تربیت معلم تهران: قطب علمی روان شناسی استرس، دوره اول، شماره سوم. 
پور فرجي، فرج )1380(. مقایسه ي عملکرد تحصیلي و جسماني دانش آموز پسر فاقد و واجد پدر به 
نقش تعدیل کننده ي حمایت اجتماعي با کنترل هوش، عزت نفس، طول مدت فقدان و وضعیت 
اجتماعي و اقتصادي خانواده آنان در پایه ي تحصیلي اول دبیرستان شهرستان اهواز. پایان نامه ي 

کارشناسي ارشد، دانشکده ي علوم تربیتي شهید چمران اهواز.
حریري، فاطمه )1386(.مقایسه ي احساس گناه، بلوغ اجتماعي و مسئولیت پذیري بین نوجوانان بزهکار و 
عادي شهر اهواز.پایان نامه ي کارشناسي ارشد روان شناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.

خدري،زهرا)1380(. بررسي رابطه ي هوش، عزت نفس و وضعیت اقتصادي – اجتماعي با مسئولیت پذیري. 
پایان نامه ي کارشناسي ارشد روان شناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.

 رفعتیان، عبدالحسین)1384(.مسئولیت پذیری.تهران :انتشارات قطره.
رمضاني دیسفانی،علی )1380(.اثر بخشي آموزش مسئولیت پذیري به شیوه ي گالسر بر افزایش بحران 
هویت دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان. پایان نامه ي کارشناسي ارشد رشته ي مشاوره،دانشگاه 

اصفهان،دانشکده روان شناسي و علوم تربیتي.
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رنجبریان، رسول ؛موسی پور،نعمت اهلل و قزل ایاق، محمد )1384(. رابطه ي بین عزت نفس و نیاز به 
کسب موفقیت کارکنان سازمان هاي دولتي. مجالت مدیریت – مطالعات مدیریت، شماره ي 48، 

صفحات85تا102.
سهیلي،هرمز )1387(.رابطه ي خود شکوفایي با مسئولیت پذیري، جایگاه مهار و خالقیت در بین 
دانشجویان تحصیالت تکمیلي واحد علوم و تحقیقات اهواز. پایان نامه ي کارشناسي ارشد، دانشگاه 

آزاداسالمی واحد اهواز.
شکر کن، حسین و نیسي، عبدالکاظم )1373(. تأثیر عزت نفس بر عملکرد دانش آموزان پسر و دختر 
دبیرستاني. مجالت علوم تربیتي و روان شناسي، دانشکده ي علوم تربیتي و روان شناسي دانشگاه شهید 

چمران اهواز، چاپ اول، شماره ي اول.
شیهان، ایلین )1988(. عزت نفس. ترجمه : مالک میر هاشمی و مهدي گنجي)1383(. ناشر : ویرایش.

عابدیني،احمد)1386(.فرزندان و مسئولیت پذیري سیاسي و اجتماعي.تهران:انتشارات عابد.
فرهادي، شهریار)1383(. بررسي تأثیر فعالیت در شوراي دانش آموزي بر عزت نفس و مسئولیت پذیري 
دانش آموزان مدارس راهنمایي )عادي – دولتي (شهرستان کرج در سال تحصیلي 1382-83. پایان نامه 
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