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Abstract
Introduction: Self awareness is one of the most important skills in one's life. It helps the person
to better understand themselves and their characteristics, needs, feelings, and strong and weak
points.
Aim: This study attempts to investigate the effect of self-awareness raising on identification and
accountability among high school students.
Method: This study employs a pretest posttest semi-experimental control group design. The
population of the study were all the high school second grade girl students in Sari city, District
one (N=2878). The questionnaire about identity style and accountability was distributed among
200 of the participants. 30 students were selected using random sampling technique and divided
into two groups of control (15) and experimental (15). The experimental group underwent 12
session of instruction. The ISI-6G identity style questionnaire and the California cognitive
accountability scale (CPI) were used as data collection instruments. Data were analyzed using
mean, standard deviation and co-variance analysis.
Results: Results have shown that self-awareness raising improves accountability and
identification among high school students.
Conclusion: Results show that self-awareness raising can improves accountability and
identification among high school students. Therefore, education authorities should attempts to
take measures to improve self-awareness among high school students.
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صفحات26-26 :

اثربخشی آموزش خودآگاهی بر هویتیابی و مسئولیتپذیری دانش آموزان
مقطع متوسطه دوم
3

سلیمان یحیی زاده جلودار ،1شعبان حیدری ،2سیده رقیه موسوی تروجنی

 .7دکتری روانشناسی تربیتی ،استادیار گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان دانشگاه مازندران ،پردیس دانشگاه مازندران دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،
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 .6استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،مازندران ،ایران.
 .9کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی ،مازندران ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله7931/39/71 :

تاریخ پذیرش مقاله7931/31/37 :

چکیده:
مقدمه :یکی از مهمترین مهارتهای زندگی ،مهارت خودآگاهی است ،این مهارت به فرد کمک میکند تا بتواند شناخت بیشتری
نسبت به خود ،خصوصیات ،نیازها ،احساسات و نقاط ضعف و قوت خود داشته باشد.
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودآگاهی بر هویتیابی و مسئولیتپذیری در دانش آموزان است.
روش :روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان
دختر مقطع متوسطه سال دوم ناحیه یک شهرستان ساری بودند ()N=6111؛ که پرسشنامههای سبک هویت و مسئولیتپذیری در میان
 633نفر از آنها توزیع شد .به روش نمونهگیری تصادفی ساده  93نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه ( 72نفر آزمایش) و
( 72نفر گواه) جای داده شدند و گروه آزمایش  76جلسه تحت آموزش خودآگاهی قرار گرفتند .ابزار گردآوری اطالعات از
پرسشنامه سبک هویت ( )ISI-6Gو مقیاس مسئولیتپذیری روانشناختی کالیفرنیا ( )CPIبرای گردآوری دادهها مورد استفاده قرار
گرفت .برای تحلیل دادههای آماری میانگین و انحراف معیار و تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد آموزش خودآگاهی باعث افزایش میزان مسئولیتپذیری و ایجاد هویتیابی در دانش آموزان شده است.
نتیجهگیری :نتایج نشاندهنده آن است که آموزش خودآگاهی میتواند بر مسئولیتپذیری و هویتیابی در دانش آموزان اثرگذار
باشد؛ بنابراین متولیان امر باید سعی کنند نسبت به آموزش خودآگاهی به دانش آموزان تدابیر الزم را اتخاذ نمایند.
کلید واژه ها :آموزش؛ خودآگاهی؛ هویتیابی؛ مسئولیتپذیری؛ دانشآموزان.
تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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مقدمه

ازجمله متغیرهایی که با دوران نوجوانی در ارتباط

آگاهی از خود و خصوصیات مختلف خود ،به انسان

تنگاتنگ بوده و خودآگاهی نیز میتواند بر آن اثرگذار

کمک میکند تا با تواناییها و ضعفها و سایر

باشد هویت 6است .بهطور اساسی در ایجاد یک زندگی

خصوصیات خود آشنا شود .همچنین در صورت برخورد

منظم و شاداب ،مردم نیازمند یک ساختار منظم و

با طرف مقابل و تشکیل زندگی مشترک بهتر و عمیقتر با

معنیدار در زندگی هستند که شامل مهارتهای حل

مسائل روبرو شود .این خودآگاهی به شخص نشان

مسئله ،تصمیمگیری و تعبیر و تفسیر اطالعات به شیوه

میدهد که چگونه میتواند احساسات خود را بشناسد ،از

خاص در زندگی میباشند (برزونسکی 9و همکاران

وجود آنها آگاه شده و به وقت لزوم کنترلشان نماید تا

 .)6377هویت و هویتیابی هم مسئلهای تازهای نیست و

منجر به هیچگونه ناراحتی نگردد.

به درازای عمر بشر مطرح بوده و در هر برههای از زمان و

کاالت )6331( 7معتقد است ،خودآگاهی ،موجب

در هر مکانی به دلیل انسان بودنمان این مرحله از زندگی

شناخت نیاز افراد و یافتن راه مناسب برای مواجهه با آنها

را خواهیم گذراند حال در زمانهای دور شاید نامی دیگر

میشود .همچنین اهداف زندگی را مشخصتر و واقع

بر روی این مرحله از زندگی نامیده باشند .هویت چیزی

بینانهتر نشان میدهد و ارزش واقعی افراد و مسائل

نیست که یکبار برای همیشه به کسی داده شده باشد،

پیرامونشان را نمایان می سازد« .خودآگاهی» تضمین

بلکه در طول حیات ساخته میشود و تغییر میکند .آن

کننده استحکام وجود فرد در هنگام بزرگسالی است و

دسته از عناصر هویتها که همراه با تولد ما به جهان

باعث پرورش روابط زن و شوهر در رویارویی با

میآیند چندان زیاد نیستند .بعضی خصوصیات جسمانی،

مشکالت و حل مناسب آنها میشود .با آگاهی دادن به

جنسیت ،رنگ و ...وانگهی همه آنها هم ذاتی و

نوجوان و شناساندن آنان نسبت به خود میتوان فرد را با

مادرزادی نیستند .این پرسش از آغاز تاریخ فلسفه یعنی

اتمام نقاط مثبت و منفی که دارد آگاه کند چرا که

زمانی که سقراط گفت (خودت را بشناس) مطرح بوده و

«خودآگاهی» توانایی شناخت خود و آگاهی از

همه استادان به نحوی مطرح کردهاند تا به فروید میرسیم

خصوصیات ،نقاط ضعف و قوّت ،خواستهها ،ترسها و

( ثاقب فر.)7916 ،

انزجارهاست .برای اکثر ما توصیف ویژگیهای اخالقی و

منظور از هویت همان پنداره فرد از خود است و از طریق

رفتاری خود برای دیگران ،کار سخت و دشواری است

آن ،فرد به مفهوم یکپارچهای از خود دست پیدا میکند و

(سیدمحمدی .)7936 ،خودآگاهی به این معناست که

بر آن اساس در زندگی خود به قضاوت ارزشی میپردازد

فرد چه برداشتی از خود دارد و بر اساس این برداشت چه

(خواجه پور .)7913 ،برزونسکی ( )7336با استفاده از

احساسی پیدا میکند .نوع خودآگاهی ما ،پیشبینی

نظریه کنترل هویت ،الگویی ارائه کرده است که بر

کنندهی احساس رضایت ما از خودمان و زندگی است

4

تفـاوت هـای فردی در زمینه پردازش شناختی -اجتماعی

(موسوی.)7911 ،
2

. Identity
. Berzoneski, et al.
4
. Social cognitive processing
3

.Kalat

1
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سلیمان یحیی زاده جلودار و همکاران

22

نوجوانان در رویارویی یا اجتناب از سازماندهی 7یـا بـاز

مسئولیتپذیری(فعال و منفعل) ،توسط سبکهای

سازماندهی مسائل مربوط به هویت تﺄکید میکند.

متفاوتی از هویت پیشبینی میشوند (جوکار و همکاران

همچنین سماوی و حسین چاری ( )7911در پژوهش خود

 .)7939بنابراین بهوسیله آموزش مسئولیتپذیری 2به

سوءمصرف مواد مخدر و پایگاه هویت را در دانشجویان

نوجوان میتوان وی را برای ادامه یک زندگی مطلوب

بررسی کردند .نمونه این پژوهش  723نفر از دانش

یاری نمود (رمضانی دیسفانی .)7937 ،مسئولیت یا

آموزان پسر بودند .تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که

مسئولیتپذیری بهتنهایی ،اشاره به حس وظیفهشناسی،

هویتهای تحمیل شده و پراکنده پیش بینی کننده مثبت

پاسخگو بودن و تعهد دارد .دریک دستهبندی کلی

و معنادار سوءمصرف مواد هستند و هویتهای موفق و

میتوان مسئولیتپذیری را به انواع :مسئولیتپذیری در

معوق نتوانستند سوء مصرف مواد را پیشبینی کنند.

قبال خود ،2مسئولیتپذیری در برابر دیگران ،مسئولیت

پاشا و گودرزیان ( )7936در پژوهشی با عنوان رابطه

پذیری در برابر خدا تقسیم کرد (طالبی و خوشبین .)7933

سبکهای هویت و رشد اخالقی با مسئولیتپذیری

بچهها احساس مسئولیت را از والدین ،مدرسه ،دوستان و

دانشجویان به بررسی  633دانشجو پرداختند نتایج نشان

اجتماع میآموزند و با آموختن این مهارت با ارزش را

دادند که بین سبکهای هویت پیشرفته ،مهلت خواه و

تا آخر عمر حفظ کرده و این امر باعث موفقیت بیشتر

رشد اخالقی با مسئولیتپذیری دانشجویان رابطه وجود

آنها در امور زندگی میشود .پس بهتر است

9

مسئولیتپذیری را ،از کودکی به بچهها آموزش دهیم .و

( )6374تﺄکید نموده اند که بین سبکهای مختلف هویت

ازآنجاییکه جوامع در حال پیشرفت ،نیازمند افرادی

و مسئولیتپذیری ارتباط وجود دارد.

مسئول و خودکفا میباشند ،بنابراین انسانهای امروز

متغیر دیگری که مورد بحث در این پژوهش است

بیشازپیش باید مسئولیت زندگی و سرنوشت خود را

مسئولیتپذیری است که میتواند با نوجوانی و بخصوص

بپذیرند و این امر میسر نمیشود مگر اینکه مبنای آموزش

هویت نیز در ارتباط باشد .دورهی نوجوانی به سبب بروز

و پرورش مبتنی برافزایش درک کودکان و نوجوانان در

مسائل خاص ،بعضی اوقات با نوعی سردرگمی همراه با

مورد نقش آنان در ساختن سرنوشت و کیفیت

کاهش عزت نفس ،خودکم بینی و خود پندارهی منفی

زندگیشان باشد و برای رسیدن به این هدف سعی و

همراه است که سبب کاهش فعالیتهای طبیعی و

کوشش و برنامهریزی دقیق الزم است .آموزش

تعامالت اجتماعی میشود .پژوهشهای اسکارتی،

مسئولیتپذیری به کودکان و نوجوانان کمک میکند که

کواتیرز ،پاسکال و لوپیس )6373( 4نشان میدهد که

احساس مسئولیت ،شناخت و رفتار خود را بپذیرند و هم

هویتیابی با مسئولیتپذیری ارتباط دارد .همچنین یافتهها

چنین بپذیرند که خودشان مسئول سالمتی ،موفقیت،

حکایت از آن داشت که هر یک از انواع

ارتباط با دیگران و ارتباط با محیط هستند(بهرامی و

دارد .برزونسکی در سال ( ،)6333جن آبادی 6و دهباشی

همکاران.)7933 ،
1

. Organization
. Jenaabadi
3
. Dehbashi
4
. Escarti, Gutierrez & Liopis
2
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. responsibility
. Self- responsibility
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آموزش بچهها برای پذیرش مسئولیت در درون خانواده

بنفس در دانش آموزان شده است .طالبی و خوشبین

روش بسیار مطلوبی برای آماده کردن آنها در پذیرش

( )7933در پژوهشی با عنوان مسئولیت پذیری اجتماعی

وظایف و مسئولیتهای بیشماری است که در بیرون از

جوانان .به بررسی جوانان ( )63-63سال شهرهمدان

خانواده با آنها مواجهه خواهند شد و وسایل الزم را برای

پرداختند .نتایج نشان دادکه میزان مسئولیتپذیری جوانان

استقالل آنها فراهم میکند .برای یک کودک که اکنون

در ابعاد سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی متفاوت است.

رشد میکند و بعداً نوجوان و بزرگسال میشود ،توانایی

با عنایت به آنچه گفته شد ،هدف این پژوهش ،بررسی

در توفیق مسئولیتهای اجتماعی خارج از خانواده به

تﺄثیر آموزش خودآگاهی بر هویتیابی و مسئولیتپذیری

فرصت برای تجربه کردن مشارکت ارزشمندی احترام به

دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان ساری است.

خود ،قدرت و پیوند با اجتماعی بستگی دارد (باروت،7

در راستای وصول به این هدف ،این مطالعه در پی

 .)6373دانش آموزان نسبت به مسئولیتپذیری در مدرسه

پاسخگویی به پرسشهای ذیل است:

باید خودآگاهی کسب کنند و چگونگی کمک کردن به
یکدیگر را یاد بگیرند تا بتوانند در موقعیتهای مختلف
مسائل بین فردی خود را حل کنند (گالسر.)6332 6

 .7آیا آموزش خودآگاهی به دانش آموزان بر هویتیابی
آنان تﺄثیر دارد؟
 .6آیا آموزش خودآگاهی به دانش آموزان بر

مسئولیتپذیری به معنی متعلق بودن انتخاب ها به خودمان

مسئولیتپذیری آنان تﺄثیر دارد؟

و برخورد صادقانه با آزادی است .مسئولیت پذیری شامل
مالحظه کردن دیگران و سرزنش نکردن آنان بابت

روش

مشکالت شخصی نیز است (شارف .)7332 ،9مسئولیت

این پژوهش بهصورت نیمه آزمایشی با پیشآزمون-

فرایندی است که فرد باید از اولین سالهای کودکی آن

پسآزمون و گروه گواه بهمنظور اثربخشی و بهصورت

را آموخته تا با وظایف متعددی که در دوران های

مداخلهای انجام شد و به شیوه اجرای پرسشنامه بهصورت

مختلف زندگی روبه رو می شود مسئوالنه برخورد کند.

پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود ،بدینصورت

مسئولیتپذیری افراد در هر جامعهای ،یکی از ارزشهای

که

آن جامعه محسوب میشود و از شاخصهای مهم سالمت

مسئولیتپذیری پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا  CPIدر

روان محسوب میشود (رمضانی دیسفانی.)7933 ،

میان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان

مهدوی و همکاران ( )7936در پژوهشی با عنوان بررسی

ساری توزیع شد.

اثربخشی آموزش مسئولیتپذیری بر عزتنفس دانش

تعداد جامعه نهایی در این تحقیق  N =6111بوده که از

آموزان پسر مقطع متوسطه به بررسی  933نفر از

این تعداد  93نفر از افراد بهصورت نمونهگیری تصادفی

دانشآموزان پسر پرداختند .نتایج نشان دادند که آموزش

ساده برای پژوهش انتخاب شدند که این  93نفر بهصورت

مسئولیتپذیری به شیوه گالسر موجب افزایش اعتماد

تصادفی در دو گروه ( 72نفر گروه آزمایش) و ( 72نفر

1

. Barewet
. Glaser
3
.Shurff

پرسشنامههای

سبک

هویت

ISI-6G

گواه) جای داده شدند .پرسشنامه سبک هویت ISI-

2
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 6Gو مقیاس مسئولیتپذیری روانشناختی کالیفرنیا

رضایتبخش بوده است .در پژوهشهای انجام شده در

 CPIبهعنوان پیشآزمون در میان آنها توزیع شد؛ و

رابطه با پایایی  CPIدامنه ضریبهای پایایی باز آزمایی

نمرات برگه بعد از جمعآوری نگهداری شد و بعد

برای هر یک از مقیاسهای آن از  29/3برای مقیاس

مداخله بر روی گروه آزمایش صورت گرفت و

همدلی ( )Emتا  3/13برای مقیاس خویشتنداری ()Sc

بهصورت هفتگی بعد از اتمام جلسات درمان که  76جلسه

با میانگین کلی  13/3گزارششده است .ضریبهای

بود انجام شد ،پسآزمون یعنی برگههای پرسشنامه دوباره

همسانی درونی در مقیاس خودباوری ( )Saبا 26/3

توزیعشده و نتایج نمرات پیشآزمون و پسآزمون

کمترین همسانی و در مقیاس خودشکوفایی با 12/3

موردبررسی قرار گرفت.

بیشترین همسانی درونی را نشان داد (عاطف وحید،
.)7933

ابزار

روند جلسات اثربخشی که برای دانش آموزان بهصورت

در این مطالعه از دو پرسشنامه زیر جهت جمعآوری

هر جلسه  42دقیقه برگزار گردید به شرح زیر است:

اطالعات استفاده گردید:

جلسه اول ،این جلسه ،جلسهای توجیهی بود که ضمن

پرسشنامه سبك هویت ( :)ISI-6Gاین پرسشنامه  43سؤال

معارفه ،اهداف آموزشی و قوانین جلسات بیان گردید،

دارد که بر اساس جدول زیر ،بیانگر چهار سبک هویتی

همچنین در این جلسه پیشآزمون نیز اجرا گردید.

است .پس از پاسخدهی به سؤاالت ،پاسخها را بهصورت

جلسه دوم ،تعریف خودآگاهی ،تعریف و مقایسه خود

کامالً مخالف = ،7تا حدودی مخالف = 6مطمئن نیستم =

واقعی و خود ایده آل ،ارائه تکلیف

 ،9تا حدودی موافق =  ،4و کامالً موافق =  2نمرهگذاری

جلسه سوم ،مرور تکلیف جلسه قبل و ارائه بازخورد.

کردند .برای ارزیابی و سنجش همسانی درونی پرسشنامه

توضیح در رابطه با خودگویی و بررسی تفاوت

سبک هویت ،ضریب آلفای کرونباخ بر رویدادههای

خودگویی مثبت و منفی ،ارائه تکلیف

نمونه اصلی ( )N=2381محاسبه شد .ضرایب

جلسه چهارم ،مرور تکلیف جلسه قبل و ارائه بازخورد.

بهدستآمده  ./13با ضرایب محاسبهشده توسط

تعریف کنترل خود ،بیان پیشنیازهای مربوط به کنترل

برزونسکی ( ،)7336وایت و همکارانش ( )7331بسیار

خود .ارائه تکلیف

نزدیک هستند.

جلسه پنجم ،مرور تکلیف جلسه قبل و ارائه بازخورد .بیان

مقیاس مسئولیتپذیری روانشناختی کالیفرنیا (:)CPI

دارای  46سؤال است که با هدف سنجش میزان
مسئولیتپذیری افراد بهنجار  76سال به باال تهیهشده است
و آزمودنیها به صورت موافقم و مخالفم به سؤالهای
آن پاسخ میدهند .مگارگی ( )7316گزارش نمود
ضریب پایایی پرسشنامه با روش باز آزمایی و همسانی

نتایج برخی تحقیقات در مورد اثر خودآگاهی برجنبه
های مختلف زندگی انسان از جمله خود مدیریتی و  ...و
چگونگی کنترل پذیری امور .بحث در این زمینه
جلسه ششم ،تعریف ابراز وجود و بحث گروهی در این
زمینه .ارائه تکلیف

درونی در مقایسه با سایر پرسشنامههای شخصیت کامالً
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جلسه هفتم ،مرور تکلیف جلسه قبل و ارائه بازخورد .ارائه

جلسه یازدهم ،ارائه داستان زندگی یک مادر موفق و

تکنیکهای ابراز وجود .ارائه تکلیف.

بررسی و تبادلنظر و درخواست بیان انتقادات.

جلسه هشتم ،ابتدا بازخوردی از جلسه های قبل ارائه شد؛

جلسه دوازدهم ،مرور مباحث ارائه شد .درخواست انتقاد

و سپس بحث در مورد مبانی ابراز وجود ،تشخیص

و پیشنهادها .پسآزمون (مراد پور و همکاران.)7936 ،

رفتارهای جرات مندانه و بحث و بررسی و تبادل نظر و
تمرین عملی اجرا گردید و تکالیف برای انجام ارائه

یافته ها

گردید.

توزیــع فراوانــی نمون ـ مــورد مطالعــه ب ـه تفکیــک گــروه

جلسه نهم ،مرور تکلیف جلسه قبل و ارائه بازخورد .بحث

آزمودنیها مورد مطالعه در این پـژوهش 23 ،درصـد (72

در زمینه بله و نه گفتن و درخواست کردن .ارائه تکلیف.

نفر) دانش آموزان را گروه آزمایش و  23درصد ( 72نفر)

جلسه دهم ،مرور تکلیف جلسه قبل و ارائه بازخورد.

گروه کنترل میباشند.

بحث در خصوص انتقاد و برخورد مناسب با منتقد و
بررسی فواید و مضرات انتقاد کردن.
جدول شماره : 1میانگین و انحراف استاندارد نمرههای پیشآزمون و پسآزمون مسئولیتپذیری و هویتیابی
پیشآزمون
گروه
هویت
مسئولیتپذیری

پسآزمون

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

41/772

61/74

762/31

72366

کنترل

31/772

23/76

13/772

31/3

آزمایش

63/794

39/73

39/743

64/71

کنترل

11/794

31/1

63/792

69/72

اطالعات جدول فوق نشان میدهد که میانگین نمره

اطالعات جدول فوق نشان میدهد که میانگین نمره

هویتیابی گروه آزمایش در پیشآزمون  772/41و در

مسئولیتپذیری گروه آزمایش در پیشآزمون  794/63و

گروه کنترل برابر  772/31است .در مورد میانگین نمره

در گروه کنترل برابر  794/11است .در مورد میانگین

هویتیابی افراد گروه آزمایش در پسآزمون یعنی پس

نمره مسئولیتپذیری افراد گروه آزمایش در پسآزمون

از آموزش خودآگاهی  762/31افزایش قابلتوجهی

یعنی پس از آموزش خودآگاهی  743/39افزایش

نموده است و این نمره از  772/41در پیشآزمون به

قابلتوجهی نموده است و این نمره از  794/63در

 762/31در پسآزمون رسیده است؛ اما میانگین این نمره

پیشآزمون به  743/39در پسآزمون رسیده است؛ اما

در گروه کنترل از  772/31پیشآزمون به 772/13

میانگین این نمره در گروه کنترل از  794/11پیشآزمون

پسآزمون رسیده است که افزایش ناچیزی نسبت به

به  792/63پسآزمون رسیده است که افزایش کمی

نمرات پسآزمون داشته است.

نسبت به نمرات پسآزمون داشته است.
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بهمنظور بررسی اثربخشی آموزش خودآگاهی بر

فاصلهای بوده است ،از آزمون پارامتریک تحلیل

هویتیابی و مسئولیتپذیری دانش آموزان مقطع متوسطه

کوواریانس جهت تحلیل دادهها استفاده شد.

دوم ،با هدف تعدیل اثر پیشآزمون بر نمرههای

 -7آموزش خودآگاهی بر هویتیابی دانش آموزان مؤثر

پسآزمون ،از تحلیل کوواریانس استفاده شد .همچنین

است.

با توجه به اینکه توزیع متغیرهای پژوهش در پیشآزمون
و پسآزمون نرمال بوده و مقیاس اندازهگیری متغیرها
جدول شماره  :4نتایج تحلیل کواریانس درخصوص آموزش خودآگاهی بر هویت یابی
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

SS 

df 

F

MS 

سطح

توان

معناداری

پیش آزمون

321/6716

7

321/6716

217/62

333/3

4/۶۹۴

گروه

294/123

7

294/123

747/3

332/3

2/3۹۴

خطا

612/6671

61

767/16

مجموع

443/3۶9۴۴۴

3۴

چنانکه در جدول شماره  1مشاهده میشود F

پیشآزمون افزایش داشته است .ازاینرو میتوان نتیجه

محاسبهشده برای اثر پیشآزمون ( 62/217ازلحاظ

گرفت آموزش خودآگاهی باعث افزایش میزان

آماری معنادار است) .به بیان دیگر نمرههای پسآزمون

هویتیابی دانش آموزان شده است .مقدار مجذور را نیز

تحت تﺄثیر نمرههای پیشآزمون قرارگرفته است؛ اما اثر

نشان میدهد که  62درصد واریانس هویتیابی دانش

آموزش خودآگاهی ( P < 3/32و  )F =3/747پس از

آموزان از طریق آموزش خودآگاهی ،تبیین میشود.

تعدیل میانگینهای دو گروه بر اساس نمره پیشآزمون،

-آموزش خودآگاهی بر مسئولیتپذیری دانش آموزان

از لحاظ آماری معنادار است .مالحظه میانگینهای دو

مؤثراست.

گروه نشان میدهد که نمره پسآزمون آزمودنیها هم
در گروه آزمایش و همگروه کنترل نسبت به نمرات
جدول شماره  :/نتایج تحلیل کواریانس درخصوص آموزش خودآگاهی بر مسئولیت پذیری
منبع

مجموع مجذورات SS 

درجه آزادی

میانگین مجذورات

df 

F

MS 

سطح

توان

معناداری

پیش آزمون

426/21

7

426/21

733/3

222/3

۴۴۷۹۴

گروه

147/7496

7

147/7496

221/4

343/3

14۷۹۴
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خطا

117/1612

61

مجموع

۶23/۴2۹۴۴۴

3۴

367/932

چنانکه در جدول شماره  1مشاهده میشود F

و گودرزیان( )7936کـه هریـک بـه بررسـی رابطـه تعهـد

محاسبهشده برای اثر پیشآزمون ( 3/733از لحاظ آماری

هویت با سبک های پردازش هویـت ،سـوء مصـرف مـواد

معنادار نیست) .به بیان دیگر نمرههای پسآزمون تحت

مخدر و پایگاه هویـت در دانشـجویان ،رابطـه سـبکهـای

تﺄثیر نمرههای پیشآزمون قرار نگرفته است؛ اما اثر

هویــت و رشــد اخالقــی بــا مســئولیت پــذیری دانشــجویان

آموزش خودآگاهی ( P < 3/32و  )F =4/221پس از

پرداختند همسو و همخوان است .همچنین نتایج تحقیـق بـا

تعدیل میانگینهای دو گروه بر اساس نمره پیشآزمون،

یافتههای خواجه پور ( )7913مبنی بر تقویـت سـبکهـای

ازلحاظ آماری معنادار است .مالحظه میانگینهای دو

هویت ،همسو است.

گروه جدول ( )9نشان میدهد که نمره پسآزمون

در تبیین یافته فوق میتوان گفت ،پدیدهی نوجوانی با این

آزمودنیها هم در گروه آزمایش و هم گروه کنترل

پرسش اساسی همراه است که من کیستم ،این پرسش که

نسبت به نمرات پیش آزمون افزایش داشته است .ازاینرو

چند سال ادامه خواهد یافت .درواقع مسئله این است که

میتوان نتیجه گرفت آموزش خودآگاهی باعث افزایش

چگونه میشود که هر فردی نه مانند گذشتگان و نه مانند

میزان مسئولیتپذیری دانش آموزان شده است .مقدار

آیندگان میشود بلکه منحصر به فرد است .نوجوانی که با

مجذور را نیز نشان می دهد که  72درصد واریانس

این پرسشها روبهرو است میداند که به زودی باید

مسئولیتپذیری دانش آموزان از طریق آموزش

مسئولیت زندگی خویش را بر عهده بگیرد؛ و از خود

خودآگاهی ،تبیین میشود.

میپرسد چگونه باید زندگی کنم ،چه حرفهای انتخاب
کنم ،در ارتباط با زندگی آینده چه خواهم کرد ،باورها و

بحث و نتیجهگیری

ارزشهای من کدامند ،پاسخ به این پرسشها معموالً

بــا توجــه بــه اهمیــت شــکلگیـری صــحیح هویـتیـابی و

آسان نیست .نوجوان مدتها پس از پرسش من کیستم و

مسئولیتپـذیری در دانـش آمـوزان و رشـد آن ،پـژوهش

با کسب اطالعات و تجربیات متفاوت باالخره به این

حاضــر بــا هــدف اثربخشــی آمــوزش خودآگــاهی بــر

جواب میرسد که من خودم هستم .همچنین در صورت

هویتیـابی و مسـئولیتپـذیری در دانـش آمـوزان مقطـع

برخورد با طرف مقابل و تشکیل زندگی مشترک بهتر و

متوسطه سال دوم انجام شد.

عمیقتر با مسائل روبهرو شود .این خودآگاهی به شخص

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد کـه

نشان میدهد که چگونه میتواند احساسات خود را

آمــوزش خودآگــاهی باعــث افــزایش میــزان هویـتی ـابی

بشناسد ،از وجود آنها آگاه شده و به وقت لزوم آنها را

دانــش آمــوزان شــده اســت .نتــایج پــژوهش بــا یافتــههــای

کنترل نماید تا منجر به هیچگونه ناراحتی نگردد .چراکه

برزونسکی ( ،)6339سماوی و حسین چاری ( ،)7911پاشا

خودآگاهی ،موجب شناخت نیاز افراد و یافتن راه مناسب
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برای مواجهه با آنها میشود .همچنین اهداف زندگی را

مختلف را به یکدیگر پیوند میدهـد .تولـد یـک کـودک

مشخصتر و واقع بینانهتر نشان میدهد و ارزش واقعی

زنــدگی کســانی را کــه مســئول پــرورش او هســتند تغییــر

افراد و مسائل پیرامونشان را نمایان میسازد .خودآگاهی

میدهد و در نتیجـه آن هـا خودشـان فراینـدهای یـادگیری

فرآیند سالم هویتیابی را برای انسان سهلتر مینماید ،به

جدیدی را تجربه میکنند .تجربـ پـدر و مـادری معمـوالً

زندگی او آرامش میدهد و احساس رضایتمندیاش را

فعالیت های بزرگ ترها را به کودکان برای بقیه زندگی هر

رونق میبخشد.

دو پیوند میدهد .بدیهی اسـت بـزرگ ترهـا هنگـامی کـه

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری همچنین

پدربزرگ و مادر بزرگ می شوند ،هنوز پدر و مادر بـاقی

نشان داد که آموزش خودآگاهی باعث افزایش میزان

می ماننـد و بـدین سـان یـک رشـته روابـط دیگـری را بـه

مسئولیتپذیری دانش آموزان شده است .با یافتههای

وجود میآورنـد کـه نسـل هـای مختلـف را بـه هـم پیونـد

مهدوی و همکاران ( ،)7936طالبی و خوشبین ( )7933که

میدهد

هر یک به بررسی اثربخشی آموزش مسئولیتپذیری بر
عزت نفس دانش آموزان پسر مقطع متوسطه،
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