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 چكیده

مطابق الگوی روانی اجتماعی اریکسون  تشکیل هویت عمده ترین تکلیف دوره 

نوجوانی است در این دوره وی در جستجوی هویت بوده  و یافتن پاسخهای کیست؟ نقش اودر 

جامعه ؟ کودک است یا بزرگسال؟توانایی او برای پذیرش نقش  همسری یا سرپرست خانواده تا چه 

خواهد بود؟ و این جستجو فرآیندی است که بررفتار نوجوان تاثیر میگذارد واو  دراین مسیر حد 

بحرانی را تجربه میکندو بایدسردرگمی نقش راحل و فصل نموده  و تالش کندتا به هویتی  باثبات 

دست یابدوناگزیرازپاسخگویی درحیطه ارزشها،شغل،تعامالت بین شخصی،نقش جنسیتی 

واجهه باتغییرات جسمانی ناشی ازبلوغ باشد همچنین امیال تازه ای در وی ظاهرشده ،مذهبی،و....وم

که باید برای ارضاء شان اهداف تازه ای خارج از چارچوب  کانون خانواده  جستجو کند، انسجام 

مسئولیتهادر بعد  اجتماعی  و عاطفی و تحکیم آن در فرد باید از سنین کودکی باعملکرد صحیح 

از گردیده  و در وی نهادینه شده  باشد از ویژگی های خاص این سن تالش برای خانواده آغ

استقالل از خانواده بوده اگر فرد مراحل قبل را به خوبی طی ننموده ، فردی مسئول در برابر اعمال 

خویش نبوده و نشانی از وجود روابط درست بین فردی ،سازش یافتگی و پختگی اجتماعی در وی 

 .د شدپدیدار نخواه

 . 
 کلمات کلیدی

 انسجام ،خانواده،مسئولیت پذیری ، دانش آموزان متوسطه  اول ،نوجوان 

 

 مقدمه

 یکی از ارزشمند ترین آموزش هایی که می تواند سبب پیشرفت انسان ها شود ، آموزش مسئولیت پذیری است 

 ند تا تصمیم های مناسب تری را اتخاذ کندمسئولیت پذیری یکی از نشانه رشد و اعتماد به نفس است که به شخص کمک می ک

                                                 
 دبیرعلوم تجربی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت،دانشگاه تربیت مدرس 1 
 دبیرشیمی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه،دانشگاه پیام نور واحد قم 2
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. 
کسانی که حس مسئولیت پذیری برخوردار هستند به موفقیت های روز افزون و پاداش های ناشی از آن دست 

  . خواهند یافت که این خود به افزایش اشتیاق درارتباطات و یادگیری منجر خواهد شد

دای زندگی ) حدود سه سالگی به بعد ( بتدریج ایجاد می شود . مسئولیت پذیری نوعی نگرش اکتسابی است که از ابت

بنابراین والدین به عنوان نخستین متولی این امر بهتر است در ایجاد و رشد چنین حسی در فرزندان خود کوشش کنند . به طور 

به عنوان سرمشق و الگویی  کلی می توان گفت مسئولیت پذیری فرزندان بستگی زیادی به تجارب آنان در خانواده دارد.والدین

قوی می توانند خود با رفتاری حاکی از مسئولیت پذیری و با اتخاذ تدابیر آموزشی مناسب زمینه ی پرورش این حس را در 

فرزندان بوجود بیاورند . ایجاد این حس وقتی میسر خواهد بود که شرایط روحی و روانی کودکان را دریافته و تالش کنیم موقعیت 

  . سبی را برای قبول مسئولیت آنان فراهم کرده و انتظارات خود را متناسب با سن شان به طور دقیق و روشن بیان کنیمهای منا

 ضرورت ایجاد حس مسئولیت پذیری:

واضح است که داشتن فرزندانی مسئول قبل از هر چیز در ایجاد فضای آرامش خانوادگی بسیار موثر خواهد بود . در 

توانند در چنین فضای آرامی از داشتن تربیت فرزندان خود لذت ببرند . ولی داشتن حس مسئولیت پذیری  حالیکه والدین می

  . بیش از هر چیز به نفع خود فرزندان ، چه در دوران کودکی و نوجوانی و چه در دوران بزرگسالی شان ، است

  : مسئولیت پذیری در ایجاد احساسات و رفتارهای زیر موثر است

 دبودن ، داشتن برنامه ریزی و تصمیم گیری های مناسب در زندگیهدفمن•

 گسترش ارتباطات مناسب با دیگران•

 تقویت احساس عزت نفس و ایجاد آرامش•

 احترام به خود و دیگران•

 نظم و انظباط فردی و اجتماعی•

 بهره گیری مناسب از شکست ها برای رسیدن به موفقیت های بعدی•

 روی میل و استدالل ، نه فقط به خاطر ترس از تنبیهاحترام به قانون از •

 : روش های فرار از مسئولیت 

  . گاه تعمداً خود را بی عرضه و ناتوان نشان می دهند تا کسی دیگر مسئولیت را به عهده بگیرد•

  . امور محوله را به کندی انجام می دهند و مکرراً سوال می کنند•

ام می دهند ولی در واقع با سپری کردن زمان یا کاری انجام نمی دهند یا ناقص به بعضی اوقات در ظاهر کار را انج•

  . پایان می رسانند

برخی از کودکان یا نوجوانان به دنبال مواردی برای ایراد گرفتن از والدین می گردند تا با این کار از مسئولیت خود •

  . شانه خالی کنند

  . که گاه فرزندان از آن برای فرار از مسئولیت سود می جویندخود را به بیماری زدن نیز روشی است •

  . گاهی خود را به فراموشی می زنند•

در مواردی هم ممکن است والدین را متهم کنند که انتظارات خود را کامل و شفاف بیان نکرده اند . مثالً : ) به من •

  ) نگفته بودی لباس ها را کجا بگذارم

 : ری فرزندانعلل عدم مسئولیت پذی 

 پایین بودن اعتماد به نفس•

 تنبلی•

 انتظاری های بیش از حد از والدین از فرزندان•
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 شکست های متوالی و توام با سرزنش اطرافیان•

 عدم وجود الگو و مشوق موثر•

  : برخی اشتباهات که والدین مرتکب می شوند

  ) تر و گاه بیشترتوانایی های فرزندان خود را غلط ارزیابی می کنند ) گاه کم•

  . وقتی فرزندان وظایف خود را انجام نمی دهند یا فراموش می کنند والدین آن کارها را انجام می دهند•

وقتی فرزندانشان نمی توانند به خوبی از عهده کاری برآید صفاتی مثل بی عرضه ، بی مسئولیت ، دست و پا چلفتی و •

 غیره را به آنان نسبت می دهند

  . ر حفظ روابط دوستانه یا گاهی به بهانه درس ، بیشتر مسئولیت های فرزندان را به عهده می گیرندبه منظو•

 توصیه هایی درباره مسئولیت پذیری

کودکان و نوجوانان رادر تصمیم گیری های خانوادگی مشارکت دهیم . برای اینکار مناسب است گاه جلسات •

ئولیت ها را مطرح کنیم تا به نظر همه اعضا خانواده برای حل آنها روش های خانوادگی ترتیب داده و برخی مشکالت و مس

 مناسب انتخاب شود و هرکس عهده دار قسمتی از کار شود.

از همان دوران کودکی با تشویق فرزندان به پذیرش احساساتشان به آنان بیاموزیم که مسئولیت احساسات خود را به •

  . ) ه جای اینکه بگوید ) او باعث عصبانیت من شد ( بگوید: ) من عصبانی شدمعهده بگیرنده. به عنوان مثال : ب

سالگی ( اگر گاهی بچه ها خودشان مایلند در برخی کارهای بزرگترها شرکت کرده و  5در دوران خردسالی ) قبل از •

در جمع کردن وسایل کوچک سفره به  کمک رسان باشند . با اتخاذ برخی مقدمات این اجازه را بدهیم و تشویقشان کنیم که مثالٌ

  . مادر و دیگران کمک کنند

البته بهتر است در استفاده از تشویق و تنبیه زیاده روی نکنیم چرا که ممکن است از آن به بعد بچه ها فقط برای •

آمد رفتارهای خود مواجه کسب منفعت یا فرار از مجازات ، کاری را انجام دهند . اگر اجازه دهیم گاهی فرزندان با عواقب و پی 

می شوند ، دیگر نیازی نیست تا برای تمام کارهایی که دوست داریم انجام دهند ، پاداش دهیم وقتی پی آمد رفتار به نفع 

  . حودشان و دیگران باشد جنبه ی پاداش و اگر پی آمد منفی باشد ، جنبه تنبیه را خواهد داشت

ده ، بخصوص برای کودکان و نوجوانان فراموش کار و یا بهانه گیر استفاده گاه می توان ازروش های خود تنظیم کنن•

کرد . یه این صورت که با درج روزهای هفته بر روی یک برگه کاغذ از او بخواهیم هر بار وظیفه ی مشخصی را فراموش کرد و یا 

. بهتر است جدول در معرض دید باشد تا رفتار غیر مسئوالنه ای از او سر زد در جدول روبروی روز مربوطه یک عالمت بزند 

فرزندمان حساب رفتارهای غیر مسئوالنه ی خود را داشته باشد و با بررسی تعداد عالمت ها طی روزهای متوالی از پیشرفت یا 

  . پسرفت خود مطلع شود

صی ویا درس مناسب است مسئولیت کارهای فرزندان را به عهده ی خودشان بگذاریم . مثال تمیز کردن اتاق شخ•

خواندن کاری است که در واقع مسئولیتش با فرزندان است نه والدین ملی مشاهده می شود که برخی والدین بسیاری از وظایف 

مربوط به فرزندانشان را خود انجام می دهند . به عنوان مثال هنگام امتحانات دانش اموزان اغلب مشاهده می شود والدین بیش از 

امتحانات بچه ها بوده و حتی برای درس خواندن بچه ها جوایز مادی و مالی تعیین می کنند . شاید بهتر دانش اموزان نگران 

  . باشد اجازه دهیم گاهی آنان با پی امد عدم پذیرش مسئولیت درس خواندن خود مواجه شوند

یقه هم به آنان بدهیم تا با به یاد داشته باشیم ، هرگاه مسئولیتی به فرزندان محول کردیم حق انتخاب و اعمال سل•

  . لذت و انعطاف بیشتری آن کار را انجام دهند در ضمن این کار به پرورش خالقیت بچه ها کمک فراوانی می کند

بهتر است طبق یک قاعده ی منظم و از پیش توافق شده پول تو جیبی را پرداخت کنیم و چنانچه زودتر از زمان •

  . ، سریعاً نسبت به جبران آن اقدام کنیم تا در برابر مخارج خود احساس مسئولیت کنندمقرر با اتمام پول مواجه شدند 
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  . بد نیست گاهی رازی را با فرزندان کوچک خود در میان گذاشته و آنان را مسئول حفظ آن قرار دهیم•

برای اطمینان از اینکه آیا انتظارات خود از فرزندان را به طور شفاف و قابل فهم برای سن و سال آنان بیان کنیم و •

  . انتظارات ما را درک کرده اند پرسش کنیم

پر توقعی بیش از حد شکست و احساس ناتوانی منجر خواهد شد و کم توقعی یا بی توقعی مسئولیت پذیریی را •

  . کاهش می دهد

لگوی مناسبی از یک انسان مهمترین نکته در پرورش مسئولیت پذیری آن است که ما خود به عنوان افراد بزرگسال ا•

 مسئولیت پذیر باشیم

نمی دانستم که "نوجوانان برای جر و بحث آمادگی کامل دارند، بهتر است به آنان مجال دهند که با ذکر عبارتی نظیر 

  .از مباحثه و مجادله با شما خودداری کنند "انتظار دارید این قدر زود خانه باشم

مادران در هر مقطعی از زندگی فرزندان خود باید راههایی را برای نشان دادن  به گزارش خبرگزاری مهر، پدران و

عشق و محبت به آنان، عالقه مندی به افکارشان و احترام به احساساتشان بیابند و هنگام نزدیک شدن نوجوانان به مرحله بلوغ و 

 بزرگسالی ضرورت دارد نکته های زیر را کانون توجه قرار دهند.

تحت انضباط درآوردن آنان، برای توصیف هر نکته به استدالل و منطق تکیه کنید. نوجوانان برای مجادله  به منظور -

و مباحثه توانایی زیادی دارند. به همین دلیل تکیه بر استدالل و منطق هنگام مباحثه با آنان برای هدایت افکار و حفظ سلطه و 

برای "یا "خیلی خطرناک است"که استدالل وسیع و عمیق باشد. دالیلی از قبیل اقتدارشان بسیار مفید و موثر است. لزومی ندارد

کفایت می کند. در واقع او سخن بدون استدالل را  "تکالیف زیادی داری که باید آنها را تمام کنی"یا"ما راحت نیست

 تلقی می کند."دیکتاتوری"یا"زورگویی"

ورد نظر آنها آگاه است؛ این کار به او اجازه نمی دهد که به یقین حاصل کنید که فرزندتان از اصول و مقررات م-

مسئولیت چیزی را نپذیرد و آن را به گردن دیگران نیندازد. از آنجا که نوجوانان برای جر و بحث "عدم آگاهی ازمقررات"بهانه

 "تظار دارید این قدر زود خانه باشمنمی دانستم که ان"آمادگی کامل دارند، بهتر است به آنان مجال دهند که با ذکر عبارتی نظیر 

 از مباحثه و مجادله با شما خودداری کنند.

اصول و قواعد را در قالب قرارداد مطرح کنید؛ برای مثال فرزندتان می تواند تا ساعت خاصی بیرون باشد، مشروط به -

ی تواند رانندگی کند مشروط به این که بیش از این که مکان و شماره تلفن آنجا را به شما اطالع دهد و از شما اجازه بگیرد. او م

دو نفردر اتومبیلش نباشند و یا صدای رادیو را بلند نکند. این قرارداد که حاوی امتیازات و مسئولیت هایی است باید کامال روشن 

چه معیارهایی مورد  بوده و احتمال هرگونه بهانه تراشی و سو استفاده را نفی کند. به هر حال هر دو طرف باید درک کنند که

انتظار است. گاه الزم است که باید درک کنند که چه معیارهایی مورد انتظار است.گاه الزم است که قرارداد به روشنی به رشته 

تحریر در آید تا احتمال اختالف و مشاجره درباره انتظارات و توافق های دو طرف از میان برود.به این ترتیب نوجوان مجال می 

 با رعایت این قرار داد مسئولیت پذیری خود را نشان دهد. یابد تا

نظم و ترتیب شما باید یک ارتباط منطقی نزدیک با بدرفتاری فرزندتان برقرار کند. هدفتان آن است که به او -

او توصیه کنید  بیاموزید مسئولیت عواقب اعمالشان را به عهده گیرد.چنانچه او از امکانات به نحو مطلوبی استفاده نمی کند، به

مادام که گامهایی برای ترمیم اعمال نادرست و یا زیان هایی که به بار آورده بر ندارد نمی تواند دیگر بار از آن وسایل استفاده کند. 

 به هر حال او باید مجددا اعتماد شما را جلب کند.

به بچه ها، بهترین تشویق برای آنان  تا حد امکان از تحسین برای ترویج رفتار خوب استفاده کنید. اعتماد کردن -

محسوب می شود زیرا مزایا و منافعی را برایشان در پی دارد؛ شما می توانید پس از اعتماد، آزادی بیشتری را در اختیارش قرار 

است رعایت  دهید. اگر او در جایی که قرار است باشد حضور دارد در وقت مقرر به خانه می آید و آنچه را که متعهد به انجام آن
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 می کند،آزادی عمل بیشتری را برایش قایل شوید. اعتما والدین بزرگترین حمایت عاطفی بچه به شمارمی آید.

در نظر بگیرید. مسئولیت پذیری همیشه سخت و دشوارنیست.به عالوه ضمن "قرار دادمسئولیت"برای نوجوانان -

نا، قابل اطمینان و موثر است. مسئولیت باید به تدریج و در چند مرحله به داشتن مزایا و منافع متعدد به بچه تاکید می کند که توا

نوجوانان سپرده شود. او باید اثبات کند که وقتش را تنظیم می کند و خرج و هزینه اش را تحت کنترل دارد و شما هم بکوشید 

 در قبال این تعهد صمیمانه آزادی بیشتری را در اختیارش قرار دهید.

دهید که مسئولیت هایش ضامن امتیازهای اوست؛ به بیانی دیگر امکان بیرون رفتن با دوستان،استفاده از  برای او شرح

وسایل و امکانات گران قیمت اتومبیل، کامپیوتر و غیره و یا برپایی میهمانی در خانه و دعوت از همساالن باید در چارچوب قرار 

تار معقوالنه در خارج از خانه دارد و به موقع به خانه باز می گردد مجاز است داد مسئولیت انجام پذیرد. برای مثال چنانچه رف

بیرون برود. او می تواند از امکانات و وسایل خانواده استفاده کند مشروط به این که هنگام استفاده مراقب خودش و این وسایل 

به وسایل منزل آسیب نرسانند و پس از اتمام میهمانی باشد یا می تواند ضیافت برپا کند مشروط به اینکه مراقب باشد میهمانان 

 همه چیز تمیز و نظیف شود.

مسئولیت هایی را درباره مراقبت از بچه های کوچکتر،به نوجوانان محول کنید؛همچنین می توان مسئولیت هایی را -

 ذار کرد.درباره بیرون بردن زباله،تمیز کردن حیاط و آب دادن و کوتاه کردن چمن ها به آنان واگ

بنابراین با این برنامه ها می توانیم آنان را با مسئولیت هایشان در حال و آینده آشنا کنیم و می توانیم آنان را در 

تعدادی از تصمیم گیریهای خانوادگی نظیربرنامه روزهای تعطیل و یا برنامه غذایی دخالت دهیم مشروط به این که مسئولیت 

حس مسئولیت پذیری را که بر اساس اطمینان "قرارداد مسئولیت"ضای خانواده به عهده بگیرند.بیشتری را در قبال کمک به اع

 پی ریزی می شود در نوجوانان قوام و استحکام می بخشد.

 روش تحقیق:-2

دانش آموز مقطع متوسطه اول و دوم  از شهرستانهای استان تهران  408در این مطالعه توصیفی )از نوع همبستگی(

دشت  مورد مطالعه قرار گرفتند دانش آموزان به شیوه تصادفی از مدارس مختلف  انتخاب شدند مدارس منطقه پاک

بااستفاده از پرسشنامه انسجام خانواده برگرفته از ایران،اطهر،رسالت،شرافت،شهدادر لیست نمونه ها و جامعه آماری قرار گرفت. 

سوال بوده و با توجه به مقیاسها  چنین نمره  28ه این پرسشنامه شامل کتاب آزمونهای روانشناختی دکتر ساعتچی انجام شده  ک

 امتیاز بندی میشود. 1،کامال مخالفم=2،مخالفم=3،نظری ندارم=4نمره،موافقم=5گذاری می شود:کامال موافقم=

 :تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها-2.1

وره راهنمایی  دانش آموزانی که پس از گذراندن و حذف د 6:3:3دانش آموز متوسطه:با تغییر نظام آموزش به سیستم 

پایه ششم وارد مقطع بعدی میشوند با عنوان متوسطه اول  معرفی می گردند و سالهای بعدی تحصیلی به عنوان متوسطه دوم 

 تعریف میگردد.  

 : تعریف عملیاتی انسجام خانواده-2.1.1

می  28و حداقل  140رد حداکثر نمره قابل اکتساب هر آزمودنی مجموع نمراتی که از پرسشنامه به دست می آو

(تحت عنوان انسجام 96درصد نمرات پایین )پایین تر از 50(تحت عنوان انسجام باال و 96درصدباالی نمرات)باالتراز نمره50باشد

 پایین مطرح شده اند .

 : تعریف نظری انسجام خانواده-2.1.2

ظام اجتماعی دیگر مختلف قرار میگیرد  و مانند هرن عضاء و عناصرخانواده کلیتی است که تحت تاثیرکنش متقابل ا

نیازهایی اساسی دارد  از جمله آن نیازهای اساسی احساس ارزشمندی،احساس امنیت فیزیکی،صمیمیت و وابستگی،احساس 

 (2001،نیاز به شادی و تایید و تصدیق و در نهایت انسجام خانوادگی  میباشد)براوشاو، مسئولیت
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 :ولیت پذیریئتعریف عملیاتی مس-2.41.3

 دریافت میکند. 2و1مجموع نمراتی که آزمودنی از پاسخنامه 

پذیری:یکی از فاکتورهای سالمت اجتماعی به شماررفته  و شامل مشارکت  مسئولیتتعریف نظری -2.1.4

 ولیت پذیری اجتماعی نیز میشود.ئاجتماعی،مس

ولیتهای ،محوله بیشترین کار آیی را داشته ئاجرای وظایف  و مس عملکرد  و فعالیتهای نیروی انسانی که در جهت

 (1382باشد  )جمالی فر

 (1381های خویش باید نشان دهد)فتحی آذرمسئولیتمجموع رفتارهایی که فرد مرتبط با 

 :نحوه نمره دهی و تفسیرنتایج پرسشنامه-2.2

(تحت عنوان 96درصد نمرات پایین )پایین تر از 50(تحت عنوان انسجام باال و 96درصدباالی نمرات)باالتراز نمره50

(در 1379می باشدمطالعه تحقیقاتی رضویه و سامانی ) 28و حداقل  140انسجام پایین مطرح شده اند حداکثر نمره قابل اکتساب 

و رابطه  عامل)همبستگی با پدر،مادر،مدت تعامل،مکان،تصمیم گیری،ارتباط عاطفی،روابط زناشویی8رابطه با مقیاس براساس 

 والدین با فرزندان(حاکی از کفایت این مقیاس برای ارزیابی همبستگی فرد با والدین بود.

 :ارابز.2.3

روانشناختی دکتر ساعتچی انجام شده  که این  از پرسشنامه انسجام خانواده برگرفته از کتاب آزمونهای استفادهبا ا

ساعتچی چنین نمره گذاری می شود:کامال سوال از کتاب فوق الذکر دکتر  28پرسشنامه شاملشامل 

 امتیاز بندی میشود. 1،کامال مخالفم=2،مخالفم=3،نظری ندارم=4نمره،موافقم=5موافقم=

 :تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه-2.4

 پذیری از پرسشنامه مهارتهای زندگی دکتر ساعتچی که در کتاب آزمونهای روانشناختی مسئولیتبرای بررسی میزان 

سوال به نشان 4خرده مقیاس را تشکیل می دهد ولی تعداد 19سوال بوده  و144است استفاده نموده ایم که شامل چاپ  شده

پذیری در  مسئولیتهای شخصی اختصاص داده شده است که مورد استفاده قرار داده ایم . برای سنجش میزان مسئولیتدادن 

تهیه و هنجاریابی شده است بهره گرفته  1389مشاوره که در سال  منزل نیز از سواالت پرسشنامه منیره کردلو کارشناس ارشد

 خواهد بود: 9و حداکثر  0مورد است و حداقل امتیاز 9هایی که روزانه فرد در منزل برعهده داردشامل مسئولیتایم.)

 نظافت منزل-1

 خرید -2

 شستشوی وسایل-3

 نگهداری خواهر یا برادر کوچکتر-4

 ای خانوادهمشارکت در تصمیم گیری ه -5

 آماده نمودن وسایل سفر-6

 پذیرایی از مهمان -7

 پختن غذا -8

 کمک درسی به سایر اعضای خانواده -9

 یافته ها:-2.5

داده های بدست « تحلیل استنباطی» و « تحلیل توصیفی »تحلیل های آماری که در این فصل انجام شده اند، شامل 

 پذیری دانش آموزان می باشد. مسئولیتآمده در رابطه با بررسی  تاثیر انسجام خانواده بر میزان 

 تحلیل توصیفی داده ها-3
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 ، انسجام خانوادهمسئولیت پذیری: محاسبات آماری متغیرهای 1جدول 

 

 انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار تعداد نمونه 

1مسئولیت پذیری   408 0 24 14.47 3.408 

2مسئولیت پذیری   408 0 10 3.63 2.274 

 

 : محاسبات آماری سن دانش آموزان 2جدول

 

داربیشترین مق کمترین مقدار تعداد نمونه   انحراف معیار میانگین 

 1.560 14.31 17 12 408 سن

      

 

: توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب سن 3جدول   

 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 

سال 12  31 7.6 7.6 

سال 13  138 33.8 41.4 

سال 14  75 18.4 59.8 

سال 15  61 15.0 74.8 

سال 16  44 10.8 85.5 

سال 17  59 14.5 100.0 

  100.0 408 جمع
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توزیع فراوانی دانش آموزان برحسب سن -1نمودار  

 

: توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب مدرسه 4جدول   

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی 

 

 50.2 50.2 205 دبیرستان ایران

 65.4 15.2 62 دبیرستان رسالت

افتدبیرستان شر  38 9.3 74.8 

 82.8 8.1 33 دبیرستان اطهر

 100.0 17.2 70 دبیرستان شهدا

  100.0 408 جمع
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فراوانی دانش آموزان برحسب مدرسه توزیع – 2نمودار  

 

: توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب تحصیالت پدر  5ول جد  

 

درصد  فراوانی 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

 

 15.6 15.4 63 بی سواد

 50.2 34.3 140 ابتدایی

 82.7 32.1 131 سیکل

 97.8 15.0 61 دیپلم

 99.8 2.0 8 کاردانی

 100.0 2. 1 کارشناسی

  99.0 404 جمع

  1.0 4 داده های گمشده 

  100.0 408 جمع
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پدر  توزیع فراوانی دانش آموزان برحسب تحصیالت – 3نمودار  

 

دانش آموزان بر حسب تحصیالت مادر: توزیع فراوانی  6دول ج  

 

 

درصد  فراوانی 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

 

 17.5 17.4 71 بی سواد

 53.2 35.5 145 ابتدایی

 74.6 21.3 87 سیکل

 98.8 24.0 98 دیپلم

 99.5 7. 3 کاردانی

 100.0 5. 2 کارشناسی

  99.5 406 جمع

ه های گمشدهداد   2 .5  

  100.0 408 جمع
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توزیع فراوانی دانش آموزان برحسب تحصیالت مادر  – 4نمودار  

 

 

 

: توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب شغل پدر  7جدول   

 

درصد  فراوانی 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

 

 30.4 29.9 122 کارگر

 35.9 5.4 22 کارمند

 90.0 53.2 217 آزاد

 90.5 5. 2 فرهنگی

 94.0 3.4 14 فوت شده

 95.8 1.7 7 بازنشسته

 100.0 4.2 17 بیکار

  98.3 401 جمع

  1.7 7 داده های گمشده 
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  100.0 408 جمع

 

 

توزیع فراوانی دانش آموزان برحسب شغل پدر  –5نمودار   

 

: توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب شغل مادر  8دول ج  

 

درصد  فراوانی 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

 

 2.2 2.2 9 کارگر

 93.4 90.9 371 خانه دار

 99.3 5.9 24 آزاد

 99.7 4. 2 فوت شده

 100.0 2. 1 کارمند

  99.8 407 جمع

  2. 1 دا ه های گمشده 

  100.0 408 جمع
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توزیع فراوانی دانش آموزان برحسب شغل مادر – 6نمودار  

: توزیع فراوانی دانش آموزان بر حسب تعداد خانوار  9جدول   

 

درصد  فراوانی 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

 

نفر 3  21 5.1 5.1 

نفر 4  132 32.4 37.5 

نفر 5  140 34.3 71.8 

نفر 6  58 14.2 86.0 

نفر 7  35 8.6 94.6 

نفر 8  9 2.2 96.8 

نفر 9  5 1.2 98.0 

نفر 10  4 1.0 99.0 
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نفر 11  1 .2 99.3 

نفر 12  1 .2 99.5 

نفر 13  2 .5 100.0 

  100.0 408 جمع

 

 

 

 

توزیع فراوانی دانش آموزان برحسب تعداد خانوار – 7نمودار  

ع فراوانی دانش آموزان بر حسب حیات و زندگی : توزی 10جدول    

 

درصد  فراوانی 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

 

 93.1 93.1 380 حیات

 96.8 3.7 15 فوت پدر

 99.5 2.7 11 طالق

 100.0 5. 2 دو همسری

  100.0 408 جمع
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حسب حیات و زندگیتوزیع فراوانی دانش آموزان بر – 8نمودار  

 

 تحلیل استنباطی داده ها-6

انسجام خانواده با مسئولیت پذیری دانش آموزان رابطه معنادار دارد و این فرضیه که بین سطح برای بررسی اینکه آیا 

 ایم. از ضریب همبستگی پیرسن استفاده نمودهو  دارد یا خیرتحصیالت والدین و مسئولیت پذیری دانش آموزان رابطه معنادار 

 : 1فرضیه -6.1

 انسجام خانواده با مسئولیت پذیری دانش آموزان رابطه معنا دار دارد.

 انسجام خانواده با مسئولیت پذیری دانش آموزان رابطه معنا دار ندارد.:  0Hفرضیه  

 انسجام خانواده با مسئولیت پذیری دانش آموزان رابطه معنا دار دارد.:  1Hفرضیه 

 ستگی پیرسنضریب همب: 11 جدول

 نتیجه آزمون سطح معنی داری همبستگی متغیر دوم متغیر اول

نمسئولیت پذیری دانش آموزا انسجام خانواده  129.  009.0  پذیرفته شد 

 

 p- valueو نتایج بدست آمده از همبستگی پیرسن در می یابیم که چون  SPSSبا توجه به خروجی بدست آمده از 

رد می شود  h0فرض  α=05/0کمتر است،بنابراین نتیجه می گیریم که در سطح  05/0از  است و 009/0بدست آمده برابر 

پذیرفته میشود یعنی بین انسجام خانواده با مسئولیت پذیری دانش آموزان رابطه ی  معنا داری وجود دارد، ضریب   h1وفرض

ک نزدیک تر باشد رابطه دو متغیر قوی تر است ما می دانیم هر چه ضریب همبستگی به یک ومنفی ی129/0( برابر Rهمبستگی)

وهرچه این عدد به صفر نزدیکتر رابطه دو متغیر ضعیف تر می باشد و مثبت بودن این مقدار یعنی دو متغیر رابطه مستقیم دارند 
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یم یعنی با زیاد شدن یکی دیگری هم زیاد می شود و با کم شدن یکی دیگری هم کم می شود پس این دو متغیر رابطه مستق

دارند و این یعنی انسجام خانواده بر مسئولیت پذیری دانش آموزان تاثیر مثبت دارد و هر چه انسجام خانواده بیشتر باشد 

 (11مسئولیت پذیری فرزندان خانواده بیشتر خواهد شد و برعکس.) جدول 

 تحلیل استنباطی داده ها-7

دانش آموزان، و سطح تحصیالت والدین دانش آموزان رابطه انسجام خانواده با مسئولیت پذیری برای بررسی اینکه آیا 

 دارد یا خیراز ضریب همبستگی پیرسن استفاده نموده ایم.معنادار 

  1فرضیه -7.1

 انسجام خانواده با مسئولیت پذیری دانش آموزان رابطه معنا دار دارد.

 دار ندارد. انسجام خانواده با مسئولیت پذیری دانش آموزان رابطه معنا:  H0فرضیه  

 انسجام خانواده با مسئولیت پذیری دانش آموزان رابطه معنا دار دارد.:  H1فرضیه 

 

ضریب همبستگی پیرسن: 11 جدول  

 نتیجه آزمون سطح معنی داری همبستگی متغیر دوم متغیر اول

انسجام 

 خانواده

مسئولیت پذیری دانش 

 آموزان

129.  009.0  پذیرفته شد 

 

 p- valueدر می یابیم که چون  همبستگی پیرسنو نتایج بدست آمده از  SPSS ست آمده ازبا توجه به خروجی بد

رد می شود  h0فرض  α=05/0کمتر است،بنابراین نتیجه می گیریم که در سطح  05/0است و از  009/0بدست آمده برابر 

رابطه ی  معنا داری وجود دارد، ضریب را می پذیریم یعنی بین انسجام خانواده با مسئولیت پذیری دانش آموزان   h1وفرض

است ما می دانیم هر چه ضریب همبستگی به یک ومنفی یک نزدیک تر باشد رابطه دو متغیر قوی تر 129/0( برابر Rهمبستگی)

د وهرچه این عدد به صفر نزدیکتر رابطه دو متغیر ضعیف تر می باشد و مثبت بودن این مقدار یعنی دو متغیر رابطه مستقیم دارن

دیگری هم کم می شود پس این دو متغیر رابطه مستقیم دارند و این  اهشآن یکی دیگری هم زیاد می شود و با ک افزایش یعنی با 

یعنی انسجام خانواده بر مسئولیت پذیری دانش آموزان تاثیر مثبت دارد و هر چه انسجام خانواده بیشتر باشد مسئولیت پذیری 

 (11شد و برعکس.) جدول  فرزندان خانواده بیشتر خواهد

 اعتبار و روایی پرسشنامه :-7.2

و آلفای  85/0گزارش شده است ضریب همسانی درونی مقیاس  79/0و پایایی کل 90/0ضریب آلفا برای کل مقیاس 

 گزارش شده است.80/0و ضریب پایایی با روش باز آزمایی نیز  79/0کرانباخ 

و برای دو عامل انسجام با مادر و انسجام با پدر  90/0برای کل مقیاس در پژوهش کرباسی نیز ضریب آلفای کرونباخ 

و  01/0کمتر از P)باسطح معناداری 84/0نفربرابر 28بود و ضریب پایایی به روش باز آزمایی با فاصله زمانی یک هفته بر روی 86/0

 برای انسجام با پدر بدست آمد. 01/0کمتر از Pبرای کل مقیاس با سطح معناداری

پرسشنامه انسجام خانواده و مسئولیت پذیری  در کالس درس در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت و پس از پاسخ  دو

 P≤0/05وروشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون  و آزمونهای آماری در سطح معناداری SPSSدهی با استفاده از نرم افزار

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

داده « تحلیل استنباطی» و « تحلیل توصیفی »آماری که در این فصل انجام شده اند، شامل تحلیل های  یافته ها:

نگرش جامعه مورد نظر به مسئولیت پذیری و نیز میزان  های بدست آمده در رابطه با بررسی  تاثیر انسجام خانواده بر میزان 
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:برگرفته از پرسشنامه مهارتهای 1لیت پذیری با دو شماره )در اینجا میزان مسئومی باشد.مسئولیت پذیری در منزل دانش آموزان 

 مربوط به پرسشنامه خانم کردلو مشخص گردیده است. 2زندگی و شماره 

 بررسی داده های دموگرافیک:-7.3

سال با  13سال بوده است یشترین  فراوانی از نظر سن 17و حداکثر  12و کمترین  31/14میانگین سن آزمودنی ها

را به خود اختصاص داده است.از نظر تحصیالت پدر 6/7دصد 31سال با فراوانی  12و کمترین  8/33و درصد فراوانی  138فراوانی 

بیشترین فراوانی راداشته که باز 145و مادر از بعد تحصیالت  3/34نفر فراوانی و درصد 140بیشترین سطح مقطع ابتدایی بوده 

مورد لیسانس با 2/. و مادر 2تحصیالت پدر یک مورد کارشناسی  و درصد فراوانی هم در مقطع ابتدایی بوده و به ترتیب بیشترین

/. دصد فراوانی بوده است که این نشان از سطح تحصیالت پایین والدین اکثردانش آموزان دارد.بیشترین مشاغل پدران را 5

 بوده است.5/0درصد فراوانی  نفر و2( و کمترین رفراوانی مربوط به والدین فرهنگی 2/53نفر فراوانی )217آزادبا

درصد(تشکیل 9/90-نفر371نفر مادر فوت شده اند.بیشترین شغل مادران را خانه دار)2نفرپدر فوت شده و 14تعداد 

 میدهند .

نفر 5نفربوده است و بیشترین فراوانی اعضاءخانواده 13نفر و حداکثر  3از نظر بعد خانوار حداقل تعداد افراد خانواده

 درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است.7/2نفر که11درصد(می باشد.تعداد مطلقه 3/34-فراوانی140)

 نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه ها:

مشخص 1دو پرسشنامه مورد استفاده ما مربوط به مهارتهای زندگی پروفسور ساعتچی بود که با مسئولیت پذیری 

 24و حداکثر 0مشخص گردیه است.)جدول  ( در مورد اولی حداقل نمره  2شده و میزان مسئولیت پذیری فردی در منزل با عدد

 .را به خود اختصاص داده است 5میانگین  10و بیشترین نمره  0و دومی با کمترین نمره  47/14بوده و میانگین 

 بحث:-8

دداشته باشد طبق یافته خانواده بافراهم نمودن رابطه نزدیک و مثبت  میتواند نقش موثری بر ارتقاء بهداشت روانی افرا

های حقیقتیان و همکاران که با عنوان پژوهش تاثیر روابط خانوادگی بربهداشت روانی فرزندان در شهر اصفهان  انجام شد یافته 

( نتایج  این مطالعه α=63/0ها حاکی از آن بود کهروابط خانوادگی سازنده تاثیر معنادار و مثبتی  برسالمت روانی افرادداشتند)

ان داد که متغیرهای اساسی در خانواده های همگن و همسو تاثیر مثبت شایانی برسالمت فرزندان دارد بنابراین الزم است  که نش

خانواده ها تالش کنند چنین ارتباطات مثبتی  در خانواده ایجاد نمایند همانطور که در سایر گروه ها نیز ارتباطات مثبت بین 

مدارس برای دانش آموزان وجود دارد.الزم به ذکر است که آنان برای سنجش  روابط  سالمت روان و روش کار همگن در

خانوادگی از شش شاخص استفاده نمودند که یکی از آنها انسجام خانواده بود .بسیاری از کودکان و نوجوانان در خالل زندگی خود 

ه گونه های متفاوت از جمله شکست تحصیلی ،طرد ممکن است دچار مشکالت عاطفی و رفتاری شوند و این اختالل ها خود را ب

شدگی  اجتماعی، ضعف عزت نفس  نشان دهند و یا در برقراری ارتباط با همساالن و بزرگساالن و مراجع قانونی دچار مشکل 

درصد دانش آموزان در سنین مدرسه از بیماریهای روانی 25تا3شوند.بر اساس برخی بررسی های تجربی مشخص شده که از 

رنج می برند.اختالفات 4ومشکالت وخیم توجه یا اختالل وسواسی جبری 3جدی نظیر افسردگی شدید،افکار انتحاری،روان پریشی 

خانوادگی ،عدم توجه کافی  والدین به فرزندان  و مانندآنها اثرات منفی بر بهداشت روانی  آنها دارد . از طرفی روابط صمیمانه 

عتماد میان اعضای خانواده اثرات  مثبت و پایداری میتواند برسالمت روانی فرزندان داشته ،انسجام  و همدلی ،مشارکت و ا

باشد.آخوندی و حقیقتیان دریافتند که خانواده برتعیین هویت  جوانان تاثیر بسزایی داردروابط خانوادگی نزدیک و حمایت کننده 

به اهدف خود یاری میکند در حالی که روابطخانوادگی ضعیف و به مثابه نوعی ذخیره و سرمایه ای است که اعضاء را در رسیدن 

                                                 
3Psychosis 
4Obsessive-compulsive disorder 
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انزوااغلب منجر به آثارروانی مخرب در فرد میشود.مشارکت ، انسجام و نظارت از مولفه های روابط اجتماعی خانوادگی هستند  که 

ر بر سالمت روان از باالترین طبق یافته های حقیقتیان  انسجام خانواده  پس از اعتماد و مشارکت به عنوان سومین عامل موث

ضرایب همبستگی با سالمت روان برخوردار بوده اند. اما باید تاکید نمود که خانواده هایی با انعطاف پذیری بیشتر میتواند انسجام 

چالشها  بیشتری در خانواده ایجاد نموده و ارتباط بین اعضای آن را تسهیل نماید .در حالی که در خانواده های غیر منعطف،شاهد

و مقاومتهای بین اعضا می باشیم که این مقاومتها،رضایت افراد را کم نموده و شکاف بین اعضا را افزایش میدهد.در مطالعه حاضر 

انسجام خانواده بر مسئولیت پذیری دانش آموزان تاثیر مثبت دارد و هر چه انسجام خانواده بیشتر باشد نتایج نشان داد که 

باتوجه به یافته های پژوهش حاضر میانگین مسئولیت (11ان خانواده بیشتر خواهد شد و برعکس.) جدول مسئولیت پذیری فرزند

پذیری دانش آموزان را میتوان در حد معقول و قابل قبولی دانست. و از این رو با یافته های محققین دیگر همخوانی دارد  به 

توانایی انجام  موثر و کار آمد نقشهای اجتماعی و مسئولیت پذیری را  عبارتی تسهیل روابط  بین خانواده  سالمت اجتماعی یعنی

در وی شکوفا و نهادینه میکند.جنانی در بررسی تعامالت درون خانواده و سالمت روانی دانش آموزان  پایه سوم راهنمایی 

کارمحبت ،فقدان توجه به فعالیتها شهرستان بروجرد روابط نادرست والدین و فرزند،طرد شدن فرزندتوسط والدین ،عدم نوازش ،ان

و پیشرفتهای فرزند را به عنوان منابع موثر برعدم سالمت روانی فرزندان در نطر گرفت.نتایج تحقیق وی نشان داد که بین 

متغیرهای تعامل اجتماعی خانواده ،میزان احساس دلبستگی و همبستگی خانواده،ابراز وجود و سالمت روانی رابطه معناداری 

(و حمایت    (r=0/761(،همبستگی خانوادهr=0/417دارد.خیراهلل پور نیز در پژوهش خود بین تضادخانوادگی) وجود

( و سالمت روانی افراد رابطه معنادار وجود دارد.نتایج یافته های حاصل از پژوهش مریم معصومی  زارع و (r=0/767خانواده

)فرزندپروری و رفتار درمانی(   انجام شد حاکی از آن بود  که بهبود همکاران که تحت عنوان بررسی اثربخشی رویکرد تلفیقی 

ارتباط مادر و کودک به طور معناداری بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان تاثیر دارد و به عبارتی تعامالت مثبت اعضاء خانواده که 

همسو بوده و نتایج  راتایید میکند چراکه یکی به نوعی تداعی انسجام ،تجانس و یکپارچگی خانوادگی را رقم میزند  با مطالعه ما 

از ابعاد سالمت روان پذیرش مسئولیت و فقدان مشکالت  لیست شده درطیف سالمت روان میباشد.از طرفی رفتاردرمانی و فرزند 

وری مثبت محوری بارعایت اصول روانشناسی را از جمله بهترین رویکردهای کاهش مشکالت رفتاری کودکان دانسته اند.فرزند پر

( رابطه بین 2008:12روشی است که روی والدین اجرا میشود تا از طریق اصالح رفتار والدین رفتار کودکانشان تغییر کند)کالیمون

سبکهای فرزند پروری و رفتارهای والدینی با مشکالت  رفتاری کودکان در پژوهشها بارها مورد تایید قرار گرفته  و نقش آن در 

(همچنین پژوهشی 2004:596به نقل از هالنستین  2001های دوران کودکی به اثبات رسیده است )اسمارتآسیب شناسی رفتار

پیرامون کودکان دبستانی نشان داد کودکانی با اختالل رفتارهای بیمارگونه دارای مادرانی با پرخاشگری باالتر،افسردگی بیشتر و 

به  2001روری توام با طرد و تنبیه استفاده میکردند)اونز،جیوانی و وینسلوحمایت اجتماعی کمتر بوده اند و از شیوه های فرزند پ

( و سرانجام قاسمی و کاظمی  با مطالعه ای با عنوان  نقش خانواده در ایجاد سرمایه های  2002:74نقل از کیمپل و هالند

ی معقول بعالوه احترام متقابل و مشارکت اجتماعی بین دانش آموزان دوره متوسطه اصفهان دریافتند که الگوی  دموکراتیک )آزاد

درصد(به نظر میرسد استفاده از (B=34در تصمیم گیری ها و ....(تاثیر قابل مالحظه ای در ایجاد سرمایه اجتماعی خانواده داشت 

باشد و به این طریق برنامه های آموزش مدیریت کودکان به والدین برای بهبود رابطه آنها با فرزندان و نحوه رفتار با همسران موثر 

با حل تعارضات درون خانوادگی انسجام درونی خانواده افزایش یافته و نیازهای عاطفی ،روانی کودکان به خوبی ارضاءگردیده و از 

 سالمت روان و عزت نفس باال برخوردار خواهند گردید.
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من با مادرم رابطه  11

نزدیکی 

 دارم

     

دوست دارم در  12

م کنار والدین

 باشم

     

وقت کمی را با  13

مادرم می 

 گذرانم

     

وقت کمی را با  14

پدرم می 

 گذرانم

     

ی من و مادرم نم 15

توانیم 

احساسات 

ا یکدیگر ر

 درک کنیم

     

من و پدرم  16

نمیتوانیم 

احساسات 

ا یکدیگر ر

 درک کنیم

     

بامادرم خیلی  17

صحبت می 
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مشترکی 
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12 با مادرم احساس  
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 کنم

همیشه خودم به  23
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بدون 

مشورت با 

والدینم 

تصمیم 

نمگیری میک  

     

پدر و مادرم  24
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