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اثربخشی آموزش مسئوليت پذيری اجتماعی مبتنی بر مدرسه بر 
نگرش به بزهکاری نوجوانان دختر

مقدمه: نوجوانی دورانی است كه از یك سو، ریشه رشد ارزشهایی كه در 
كودكی شكل گرفته اند، فرصت توسعه پیدا می كنند و از سوی دیگر دورانی 
است كه فرد مستعد خطرپذیری است و ممكن است تصمیمات ناپایداری 
بنابراین  شود.  بزهكاری  ازجمله  نامطلوب  رفتارهای  به  منجر  كه  بگیرد 
نوجوان نیازمند دریافت مهارتهاست. مسئولیت پذیری اجتماعی مهارتی است 
كه نوجوان را به پیامدهای تصمیماتش در مورد خود و دیگران متعهد می كند. 
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی 

مدرسه محور بر نگرش نوجوانان دختر به بزهكاری طراحی شد.
روش: مطالعه حاضر از نوع شبه مداخله ای با طرح پیش آزمون-پس آزمون 
تا 18  دانش آموزان دختر 15  كلیه  آماری شامل  بود. جامعه  كنترل  با گروه 
ساله دوره دوم دبیرستانهای شهر تهران بود. نمونه ای به حجم 92 دانش آموز 
همچنین  شد.  انتخاب  دانش آموز(   47 كنترل  گروه  و   45 مداخله  )گروه 
بزهكاری  به  نگرش  پرسشنامه  از  بزهكاری  به  نگرش  سنجش  به منظور 
محتوای  دقیقه ای   90 جلسه   7 در  ماه  دو  مدت  به  آزمودنیها  شد.  استفاده 
آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی را دریافت كردند و سپس پس آزمون گرفته 
مستقل،  و  تی زوجی  آزمونهای  و   SPSS نرم افزار  داده ها،  تحلیل  برای  شد. 

آنالیزواریانس یك طرفه و آنالیزواریانس چندمتغیره به كار گرفته شد.
یافته ها: نتیجه آزمونهای تی زوجی و مستقل نشان داد كه در گروه مداخله 
به  منفی  یافته و نگرش  معناداری كاهش  به طور  بزهكاری  به  مثبت  نگرش 
كنترل  داشته است؛ درحالی كه در گروه  افزایش  معناداری  به طور  بزهكاری 
مدل  نتایج  نشد.  مشاهده  معناداری  اختالف  نگرش  ابعاد  از  یك  هیچ  در 
آنالیزواریانس چندمتغیره نشان داد كه نمره پیش آزمون نگرش مثبت به ترتیب 
تبیین  را  مثبت  و  منفی  نگرش  نمره پس آزمون  تغییرات  از  و 22 درصد   6
می كند. همچنین نمره پیش آزمون نگرش منفی حدود 32 درصد از تغییرات 

پس آزمون نگرش منفی را تبیین می كند.
و  نگرش  ارتقاء  در  می تواند  اجتماعی  مسئولیت پذیری  آموزش  بحث: 
صالحیتهای اجتماعی و كاهش تمایل نوجوانان به تجربه الگوهای انحرافی 
این  كه  داد  نشان  چندمتغیره  واریانس  تحلیل  نتایج  همچنین  باشد.  مؤثر 

آموزش در سنین پایین تر نوجوانی مؤثرتر است.
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 The Effectiveness of School-based Social Responsibil-
ity Training on Attitude toward Juvenile Delinquency 

among Adolescent Girls
Abstract 
Introduction: The present study was designed to investi-
gate the effectiveness of social responsibility training on 
attitude towards delinquency among adolescent girls. 
Method: This is a semi-experimental study with pretest-
posttest design with control group. The statistical popula-
tion included all female secondary high school students 
within the age range of 15 to18 years old in Tehran. A sam-
ple consisting of 92 students (45 intervention and 47control 
group ( was selected. Delinquent Behaviors Questionnaire 
was used as the instrument. The subjects received social 
responsibility training for seven sessions – 90 minutes, last-
ing for two months. Then, the post-test was given. To ana-
lyze the data, SPSS software and Paired and Independent 
T-Test, Anova and Manova were employed.
Findings: The result of Paired and Independent T-Test 
suggested that in the intervention group, the positive at-
titude and negative attitude towards delinquency signifi-
cantly decreased and increased, respectively. While in the 
control group, significant difference was not observed for 
any of the dimensions of attitude. The findings of Manova 
showed that the pre-test score of positive attitude explains 
6% and 22% of the variations of post-test scores of nega-
tive and positive attitudes, respectively. In addition, the 
pre-test score of negative attitude explains about 32% of 
the post-test variations of negative attitudes.
Discussion: The findings showed that social responsibility 
training could be effective in promoting social competen-
cies and decreasing adolescents’ tendency to resort to de-
viant patterns. In addition, the results of Manova showed 
that this training is more effective in younger adolescents.
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Extended Abstract
Introduction: Adolescence is a time in which the values having been formed in 
childhood will have the opportunity to grow and mature. Besides, it is a period 
when an adolescent who is more susceptible to danger, may make hasty decisions 
that would probably lead to unfavorable behaviors including delinquency. Thus, 
the adolescents need to learn and master certain social skills. Social responsibility 
is a skill that makes the individual obliged and committed regarding the conse-
quences of his/her decision on himself/herself and others. The present study was 
designed to investigate the effectiveness of social responsibility training on atti-
tude towards juvenile delinquency in adolescents
Method: This is a semi-experimental study with pretest-posttest design with control 
group. The statistical population of the study included all the female secondary high 
school students within the age range of 15 to 18 years old in Tehran. A sample of 
92 students (45 intervention group and 47 control students) was selected from two 
districts of Tehran. In order to educate social responsibility, a learning protocol was 
designed which was different but interconnected, and included the followings: social 
consciousness, responsibility and its types, choices and consequences, respecting 
the feelings of others- respect for social diversity, rights and responsibilities, solving 
the problem peacefully and designing models for social responsibility (Table 1). To 
assess the subjects’ attitude towards the delinquency, Delinquent Behaviors Ques-
tionnaire was used. The subjects received social responsibility training for seven 
sessions of 90 minutes lasting for two months. Then, the post-test was given. To 
analyze the data, SPSS24 Software and Paired and Independent T-Test, One Way 
ANOVA and Multivariate Analysis of Variance were used.
Findings: The mean age of participants in the study was 16.39 (S.D=0/67) years old. 
Based on Fisher’s exact tests and Chi-square tests, participants in the intervention 
and control group did not differ significantly in terms of demographic characteris-
tics such as age, the parents ‘education, the prisoner in the family and the parents’ 
smoking. Result of Paired and Independent T-Test suggested that in the intervention 
group, the positive attitude towards delinquency significantly decreased and nega-
tive attitudes toward delinquency increased significantly; however, in the control 
group, significant difference was not observed for any of the dimensions of attitude 
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towards delinquency (Table 2). The findings of Multivariate Analysis Of Variance 
showed that the pre-test score of positive attitude towards delinquency explains 6% 
and 22% of the variations of post-test scores of negative and positive attitudes, re-
spectively. In addition, the pre-test score of negative attitude towards delinquency 
explains about 32% of the post-test variations of negative attitudes (Table 3).

Table (1) A protocol for social responsibility training
Subject of 

Session
Main Idea Goals Activities

Social 
consciousness

The growth of 
consciousness of 
social problems 
can remind what 
the individuals 

and organizations 
in the society are 
responsible for.

 Students’ perception of so-
cial life: Can we live alone?
 Understanding our relation-
ship with the community
 Understanding the issues and 
challenges of today’s society
 Understanding our role in 
increasing or reducing social 
problems

Brainstorming- 
group 

discussion

Responsibility 
and its types

What does 
personal and social 

responsibility 
mean?

 A Review of the previous 
session
 A review of students’ per-
ception of responsibility
 Understanding various individ-
ual and social responsibilities
 Familiarization with the re-
sponsibility training program
 Understanding the impor-
tance of learning responsibil-
ity in adolescents

Brainstorming- 
group 

discussion- 
Watching a 
short movie 
about social 

responsibility

Choices and 
consequences

Making a choice 
means accepting 
its consequences.

 Understanding the im-
portance of predicting the 
consequences of a choice
 Understanding the short-term 
and long-term consequences
 Understanding the impact of 
our choices on our lives and 
the lives of others

Group 
discussion - 
Watching a 

short video clip
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Subject of 
Session

Main Idea Goals Activities

Respect 
for social 

variations - 
Respect for 

the feelings of 
others

Understanding 
differences of 

individuals helps 
making better 
choices and 

respecting the 
feelings of others

 Understanding a variety of 
social differences
 The importance of respect-
ing differences and diversity 
in society
 The importance of consider-
ing the differences and social 
diversity in our judgments.

Brainstorming- 
group 

discussion-

Understand-
 ing rights and
responsibilities

 For every right, 
there is a respon-
sibility.

 Understanding the concept 
of rights
 Understanding your rights and 
the rights of others in society
 Understanding various social 
responsibilities (religious, 
political, environmental, 
social, economic, cultural)
 Understanding the relation-
ship between rights and 
responsibilities

Brainstorm-
 ing- group
discussion-

Role play- In-
class activities

Solving prob-
lems peace-

fully

Solving a problem 
peacefully benefits 
individuals as well 
as society.

 A review of the third session: 
choices and consequences
 Students’ understanding of 
multiple ways to solve a 
problem
 Students’ understanding of 
peaceful solutions
 Understanding the need to 
choose a peaceful solution

Brainstorm-
 ing- group
discussion-

Role play - In-
class activities

 Designing
 role models
 for social

 responsibility
 (as a parent, a
school princi-

 pal, policeman
(or a mayor

Every society 
(small or large) 
has its own rules 
and values that 
affect the choices 
and decisions 
made by its mem-
bers.

 Students’ understanding of 
the role of leadership and 
management
 Students’ understanding of 
the necessity of laws and 
norms and respecting them
 Students’ understanding of 
adults’ roles

 Competition
 in the form of
 - class work

 Student group
 - activities

Brainstorming
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Table (2) Mean scores of negative and positive attitude of pre-test and post-test in 
two groups of intervention and control

Attitude 

Dimensions
Group

Pre- test Post-test
Paired samples 

T Test

mean
Standard 

deviation
Mean

Standard 

deviation
P

Negative 
attitude

Control 45.07 7.94 44.42 6.49 0.49

Intervention 47.14 5.52 49.86 6.48 <0.0001

Independent 
samples 
T-Test

p 0.153 <0.0001

Positive 
attitude

Control 26.03 5.35 27.29 6.49 0.169

Intervention 24.72 5.12 22.83 4.84 0.003

Independent 
samples T- 

Test
p 0.227 <0.0001
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Table (3) The results of multivariate analysis of variance on post-test scores of nega-
tive and positive attitude

Source
Dependent 

Variable

Type III 

Sum of 

Squares

df
Mean 

Square
F Sig.

Partial 

Eta 

Squared

District
negative2 1.606 1 1.606 0.078 0.781 0.001

positive2 12.772 1 12.772 0.638 0.427 0.008

Group
negative2 237.303 1 237.303 11.510 0.001 0.126

positive2 220.912 1 220.912 11.033 0.001 0.121

Age
negative2 19.777 2 9.889 0.480 0.621 0.012

positive2 71.341 2 35.671 1.781 0.175 0.043

Education of 
mother

negative2 17.278 2 8.639 0.419 0.659 0.010

positive2 33.574 2 16.787 0.838 0.436 0.021

District *age
negative2 52.793 2 26.395 1.280 0.284 0.031

positive2 102.884 2 51.440 2.569 0.083 0.065

District * 
Education of 

mother

negative2 61.551 1 61.551 2.295 0.088 0.036

positive2 28.832 1 28.832 1.444 0.243 0.018

Negative1
negative2 763.892 1 763.892 37.050 0.000 0.317

positive2 46.870 1 46.870 2.341 0.130 0.028

Positive1
negative2 110.547 1 110.547 5.362 0.023 0.063

positive2 456.401 1 456.401 22.793 0.000 0.222
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Discussion: The findings of the study showed that social responsibility training 
could be effective in promoting attitude and social competencies and decreasing 
adolescents’ tendency to resort to deviant patterns, such as delinquency. In addi-
tion, the results of Multivariate Analysis of Variance showed that this training is 
more effective in younger adolescents.
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مقدمه
جوامع بشری در طول حیات خود همواره با تهدیدهای داخلی و خارجی اعم از امنیتی، 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی روبه رو هستند. ازاین رو جوامع برای 
حفظ بقای خود و مقابله با تهدیدها نیازمند تربیت شهروندانی، مسئول و متعهد به هنجارها 
و ارزشهای جامعه هستند )خوشبین، 2011(. صاحبنظران معتقدند برای تحقق این امر، فرد 
باید در فرآیند جامعه پذیری، مسئولیتهای مدنی را همچون سایر مهارتهای مدنی آموزش ببیند 
)مؤمنی، 2001(. بدیهی است برای دستیابی به نتایج مطلوب اجتماعی، الزم است مهارتها در 

سنین مناسب به فرد آموزش داده شود.
از  نوجوانی  دوران  اهمیت  مسئولیتهاست.  آموزش  برای  مناسبی  زمان  نوجوانی  دوران 
نقشهای مختلف و در جایگاههای  را در  فرد مسئولیتهای مهمی  آن  پایان  در  آنروست كه 
)بنژ1،  می گیرد  عهده  بر  و...  شهروندی  ازدواج،  شغل،  دانشگاه،  ازجمله  اجتماعی  متفاوت 
در  كه  ارزشهایی  رشد  ریشه های  همچنین   .)2012 بیژارپاس2،  فالحتی  از  نقل  به   ،2003
كودكی شكل گرفته اند در نوجوانی توسعه می یابند )وری-لیك3، 2010( و نوجوان در پی 
كسب استقالل، تصمیمات جدی در مورد ارزشها و رفتارهای خود می گیرد )سروش، 2012(.
از سوی دیگر نوجوانی، دورانی مستعد خطرپذیری و نوسانات هیجانی است )برنت4، 
پیشرفت  اثر  در  همچنین  و  وابستگی  عدم  و  استقالل  كسب  جدال  در  نوجوان   .)2010
از  بسیاری  است  ممكن  امروز،  جوامع  اجتماعی  و  فرهنگی  سریع  تغییرات  و  تكنولوژی 
رفتارهای انحرافی و بزهكاری5 را تجربه كند )نامجوفر، 2016(. همچنان كه مطالعات نیز 
نشان می دهد كه احتمال دخالت فرد در فعالیتهای ضداجتماعی در دوره نوجوانی مخصوصا 
سنین بین 15 تا 18 سال به طور فراوانی افزایش می یابد )آگنی6، 2001(. سپس تا 50 درصد 

1. BnJ  2. Falahatibejarpas  3. Wray-Lak
4. Burnett 5. delinquency  6. Agnew
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و  )كاسپی  می دهد  نشان  كاهش  سالگی   20 اواخر  در  درصد   85 و  سالگی   20 اوایل  در 
مفیت1، 1995(. ازآنجاكه رفتارهای انحرافی و بزهكارانه نوجوانان نتیجه طبیعی و غیرطبیعی 
مسیر نیل آنان از خردسالی به نوجوانی و از نوجوانی به بزرگ سالی است )كشفی و اصانلو، 
در  را  مجرمانه  رفتار  احتمال  نوجوانی  دوران  در  بزهكاری  »رفتارهای  همچنین  و   )2012
بزرگ سالی افزایش می دهد« )به نقل از كریمی، 2016(، مسئله بزهكاری نوجوانان به یكی 
از بزرگ ترین چالشهای جوامع امروز تبدیل شده است )چودوری2، 2016(. اما ازآن رو كه 
رفتارهای بزهكارانه، رفتارهای انحرافی هستند كه توسط نوجوانان زیر 18 سال انجام می شود 
و شدت و قبح آن در حدی نیست كه مستوجب مجازات اجتماعی و قانونی شود )زاهد 
و الماسی، 2007(، به نظر می رسد كه تالش برای ایجاد بسترهایی در جهت تغییر نگرش 
نوجوان و كاهش تمایل آنان نسبت به بزهكاری نه تنها می تواند از بروز رفتارهای بزهكارانه 

پیشگیری كند بلكه تضمین كننده آینده سالمت یك جامعه نیز است.
آموزش  بزهكاری،  به  نسبت  نوجوانان  نگرش  تغییر  جهت  مناسب  بسترهای  ازجمله 
مهارتهای اجتماعی است )احمدی، 2003(. آموزش مهارتهای اجتماعی به فرد كمك می كند 
در رویارویی با موقعیتهای فشارزای حیاتی، توان سازگاری و كنار آمدن داشته باشد، روابط 
سالم را پرورش و عملكرد كلی انسان را تحت تأثیر قرار دهد )سیورس و جونز بلك3، 2008(.

پیامدهای  به  نسبت  را  فرد  كه  است  اجتماعی  مهارت  یك  اجتماعی4  مسئولیت پذیری 
تصمیماتش در مورد خود و سایر افراد جامعه متعهد و آگاه می كند و اگرچه همچون سایر 
رفتارهای اجتماعی است، اما این احساس تعهد و پایبندی به سایرین، مبتنی بر یك نگرش 
جامع و همه جانبه است. هرچقدر این نگرش عمیق تر باشد، احتمال وقوع رفتارهای مسئوالنه 
از سوی فرد بیشتر خواهد بود )سبحانی نژاد، 2000(، پیوند فرد و جامعه محكم تر می شود 

1. Caspi and Moffitt   2. Chowdhury
3. Seevers and Jones-Blank   4. social responsibility
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جامعه  ارزشهای  و  هنجارها  با  فرد  پیوند  »هرگاه  است  معتقد  نیز  هیرشی  كه  همچنان  و 
محكم شود، فرد كمتر دچار كج روی خواهد شد«)نقل از جالئی پور، 2009(. عالوه بر این 
مسئولیت پذیری اجتماعی موجب افزایش عزت نفس نوجوان خواهد شد )آگبوگا1، 2014( و 
عزت نفس نیز یك عامل كنترلی و بازدارنده از بزهكاری در نوجوانان است )مدانلو، 2001؛ 

انصاری نژاد، 2012(.
امروز، آینده یك جامعه هستند. جوامع به دالیلی همچون محدودیت منابع،  نوجوانان 
حفظ نظام ارزشی و فرهنگی گذشتگان، تعامل پویا با سایر ملل و فرهنگها، حضور مؤثر در 
از رفتارهای  افراد جامعه  نیازمند آن هستند كه  نه تنها  بین المللی  صحنه های سیاسی ملی و 
مجرمانه به دور باشند بلكه بیش از هر زمان دیگر نیاز به افراد مسئول و متعهد نسبت ارزشها 

و هنجارهای آن احساس می شود.
 مرور متون علمی نشان می دهد كه ایران از نظر وضعیت مسئولیت پذیری اجتماعی افراد 
در سطح مطلوبی قرار ندارد از آن جمله مطالعه ناظری )2009( نشان داد كه ایران ازلحاظ 
خشونت و نزاعهای خیابانی در میان كشورهای جهان جزء 5 كشور اول محسوب می شود 
و از دالیل آن پایین بودن سطح مسئولیت پذیری شهروندان نسبت به یكدیگر است. همچنین 
نتایج برخی از مطالعات پیرامون سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی در بین جوانان و نوجوانان 
در جامعه های آماری مختلف نشان داد كه مسئولیت پذیری اجتماعی نوجوانان و جوانان در 
حد متوسط و یا پایین تر از متوسط است )خوشبین، 2011؛ سروش، 2012؛ خدابخشی و 
اعتماد  اجتماعی می توان  ارتقاء مسئولیت پذیری  با  كه  این در حالی است  عابدی، 2009(. 
اجتماعی و ظهور رفتارهای دگرخواهانه را در افراد افزایش داد كه موجب می شود صداقت 
و صراحت در روابط اجتماعی افزایش یابد )سروش، 2012(. مطالعه لونز نیز نشان داد كه 
آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی بر كاهش تعصبات نژادی و قومی، باورهای قالبی مخرب 

1. Ağbuğa
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و روابط بین و درون گروهی مؤثر است كه می تواند مانع بسیاری از نزاعهای بین فردی در 
جامعه شود )لونز1، 2005(.

نتایج مطالعه گرشام2 )2016(، اسماعیلی )2014( و احمدی )2015( نشان داد كه افزایش 
دوران  ناهنجاریهای  و  مشكالت  اجتماعی،  سوء  رفتارهای  كاهش  بر  اجتماعی  مهارتهای 
با بسط  برابر  اجتماعی  معتقد است كه مسئولیت پذیری  برمن  است.  بوده  كارآمد  نوجوانی 
مهارتهای اجتماعی است كه می تواند فرد را به عضو فعال و مسئول جامعه تبدیل كند )برمن3، 
بررسی  به  مطالعه هایی  مجموعه  در  نیز   )2010( یوكلی4   .)2010 ایمان،  از  نقل  به   ،1993
رفتارهای تجاوز  برای كاهش  اجتماعی«5  از مسئولیت پذیری  استفاده  با  »مداخالت درمانی 
و رفتارهای آسیب رسان پرداخته است. در مداخالت SRT بلوغ اجتماعی و بلوغ احساسی 
به عنوان عوامل رقابتی برای رفتارهای مضر و سوء رفتار رشد می یابد. وی نتایج مجموعه 
متعددی  مطالعات  نتایج  همچنین  كرد.  بیان  امیدواركننده  و  دلگرم كننده  را  خود  مطالعات 
حاكی از روابط معناداری بین افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی و متغیرهایی همچون افزایش 
عزت نفس نوجوانان )آگبوگا، 2014(، موفقیت تحصیلی نوجوانان و جوانان )اوزون6، 2012(، 
افزایش سرمایه اجتماعی )ایمان، 2010( و افزایش رفتارهای دوستدار محیط زیست )رستگار، 

2015( است كه جملگی از مؤلفه های مهم ارتقاء یك جامعه هستند.
ارتقاء  باعث  اجتماعی  مسئولیت پذیری  ارتقاء  می دهد  نشان  متون  مرور  كه  همان طور 
مهارتهای شهروندی افراد یك جامعه می شود كه آثار آن در بهبود روابط اجتماعی، كاهش 
می رسد  نظر  به  است.  قابل مشاهده  فردی  مثبت  ویژگیهای  و  اجتماعی  سوء  رفتارهای 
آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی و ارتقاء آن در بین نوجوانان و جوانان ایرانی كه سطح 

مسئولیت پذیری اجتماعی در آنان متوسط و پایین تر از متوسط است، ضرورتی مضاعف و 

1. Lyons   2. Gresham   3. Berman
4. Yokley   5. social responsibility therapy 6. Özen
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توجه بیشتر پژوهشگران و مسئوالن را طلب می كند. در راستای توجه به این مهم مطالعه 
حاضر با هدف طراحی بسته آموزشی جهت آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی به نوجوانان 
و بررسی اثربخشی آن بر نگرش به رفتارهای بزهكارانه به عنوان یكی از مهم ترین موضوعات 

دوران نوجوانی طراحی شد.

چارچوب نظری
برای  فرد  یا  سازمان  یك  آن  به موجب  كه  اخالقی  اصلی  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
مفهوم  )پاسیسیال1، 2018(.  اجتماعی مشاركت می كند  فعالیتهای  بهبود زندگی دیگران، در 
مسئولیت پذیری اجتماعی، در اواسط دهه 1950 میالدی با مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی 
اما  سینها3، 2016(.  و  )دال  مطرح شد  نیاز جوامع  و  توسعه كسب وكارها  پی  در   2)CSR(
شركتها  اجتماعی  مسئولیت پذیری  مفهوم  با  مرتبط  مفاهیم  گسترش  در  تغییرات  روند  با 
)CSR( مفهوم جدیدی بنام مسئولیت پذیری اجتماعی فردی4 )ISR( شكل گرفت كه به درک 
افراد از آنچه باید در كمك به جامعه انجام دهند )درومس و استفان5، 2015( اشاره دارد. 
اقتصاد، علوم سیاسی  مسئولیت پذیری اجتماعی در زمینه های مختلفی همچون كسب وكار، 
و روانشناسی مثبت6 مورداستفاده قرار می گیرد )به نقل از وری-لیك 2010( و با مفاهیمی 
همچون توسعه اخالق، همدلی، نوع دوستی، ارزشها و رفتارهای مثبت اجتماعی7 همپوشانی 

دارد )وری-لیك و سورسن8، 2011(.
برمن )1993( مسئولیت پذیری اجتماعی را حوزه گسترش یافته مطالعاتی می داند كه قبال 
تحت نام آموزش شهروندی یا آموزش مدنی ارائه شده است. خوشبین و همكاران )2011( 
نیز با تأكید بر این نكته كه مسئولیت پذیری اجتماعی یكی از مؤلفه های شهروندی است و 
1. Pacesila  2. corporate social responsibility (CSR)
3. Dahal and Sinha  4. individual social responsibility(ISR)
5. Droms and Stephen 6. positive psychology
7. prosocial  8. Wray-Lak and Syvertsen
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یك شهروند در حوزه های مختلفی مسئولیتهایی را بر عهده دارد، معتقدند كه مسئولیت پذیری 
بعد  است.  زیست محیطی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،  بعد  پنج  دارای  اجتماعی 
آگاهی  سیاسی،  مشاركت  ازجمله  شاخصهایی  به  ناظر  اجتماعی  مسئولیت پذیری  سیاسی 
سیاسی، پیگیری اخبار و رویدادهای سیاسی مربوط به كشور و مانند آن است. در بعد اقتصادی 
مسئولیت اجتماعی، فرد موظف است در عرصه های اقتصادی شامل تولید، توزیع و مصرف 
مسئولیت پذیری  جامعوی-اجتماعی  بعد  بگیرد.  نظر  در  را  عمومی  و مصلحت  منافع  كاال؛ 
اجتماعی به روابط و نقشهای فرد در ارتباط با سایر افراد جامعه كه در كنش متقابل با هم 
هستند، مرتبط می شود. بعد فرهنگی مسئولیت اجتماعی حوزه ای است كه برای جامعه شناسان 
از اهمیت خاصی برخوردار است چراكه جامعه و افراد تشكیل دهنده آن به واسطه این ارزشها، 
باورها و نمادهای مشترک است كه معنا پیدا كرده و در قالب آن هویتشان تعریف می شود. 
درواقع این بعد ناظر به تعهد و پیوند فرد به ارزشها و هنجارهای اجتماعی است و در آخر 
باید گفت كه بعد زیست محیطی به تعهد فرد در مقابل پیامدهای رفتارهای پرخطر بشر نسبت 

به محیط زیست اشاره می كند.
همچنین جامعه شناسانی چون »هانس ورنر بیرهوف1، دوركیم و ماكس وبر از بعد اخالقی 
به مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی توجه داشته اند و آن را برای پیوند محكم فرد و جامعه 
اجتماعی،  اخالق  خصلتهای  مهم ترین  از  یكی  كه  می كند  تأكید  هانس  می دانند.  ضروری 
افراد  میان  عاطفه  و  همدلی  بر  مبتنی  روابط  قالب  در  كه  است  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
جامعه نمود پیدا می كند و كنترل و الزام درونی مهم ترین عمل مسئوالنه ای است كه در ادامه 
موجد روابط مستحكم و نظم پایدار در جامعه می شود. وبر كه با مشاهده روند بوروكراتیزه 

شدن و عقالیی شدن فراگیر، نتایج این روند را چندان مطلوب نمی دید، از شخصیت زدایی، 
ازخودبیگانگی و نابودی تعهد اجتماعی به عنوان نتایج تلخ این بروكراتیزه شدن یاد می كرد. 

1. Hans Werner Bierhoff
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به زعم او داشتن رفتار مسئوالنه در قبال دیگران و توجه به مبانی ارزشهای جمعی در جامعه 
نوین كه در آن كنشها هرچه بیشتر عقالنی و معطوف به اهداف شخصی شده است، بیش از 
هر زمان دیگر ضرورت دارد. به همین دلیل برای مرتفع كردن این مشكالت وی بر اهمیت 
داشتن اخالق مسئولیت و خیر جمعی در كنار منافع شخصی تأكید داشت«)به نقل از قدرتی، 
2014(. دوركیم نیز دو مفهوم فردگرایی اخالقی و فردگرایی خودخواهانه را مطرح می كند. 
در فردگرای اخالقی، فرد در پیوند با نظام اجتماعی و نظم اخالقی آن شناخته می شود و در 
برابر دیگران، جامعه و اخالق مدنی مسئول است و بر پایه احساس همدردی با رنج بشری 
ویژگی  نوعی  خودخواهانه  فردگرایی  مقابل  در  است.  استوار  عدالت  و  برابری  آرزوی  و 
اخالقی است كه صرفا بر تقدم منافع شخصی مبتنی است این نوع از فردگرایی اساسا مخل 
نظم و هنجارهای اجتماعی است. دوركیم معتقد است كه هیچ جامعه ای را نمی توان بر پایه 
بنا نهاد )گیدنز، 1999، به نقل از وریج كاظمی، 2010(. همچنین دوركیم بر  نفع شخصی 
این باور است كه جمعیتهایی كه درجه توافقشان باالست در مقایسه با گروههایی كه توافق 
گروهی شان ضعیف است رفتار انحرافی كمتری دارند و تنها اگر اعضای یك جامعه متكی 
پیرامونشان  درباره جهان  مشترک  مفروضات  نیز  و  مشترک  نمادین  تجلیهای  رشته  یك  بر 
باشد، می توان وحدت اخالقی شان را تضمین كرد. بدون یك چنین اعتقادات مشترک جامعه 
محكوم به تباهی و فروپاشی است و براساس نظریه پیوند اجتماعی هیرشی كه پیشتر نیز 
اشاره شد هراندازه كه پیوند فرد و جامعه قویتر باشد احتمال كجروی افراد در جامعه كاهش 

می یابد )ممتاز، 2002(.
در این راستا و به دنبال آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی به افراد، نظریه رشد اخالقی1 
كلبرگ2 تأكید می كند كه نوجوانی زمان مناسب آموزش و یادگیری مسئولیت پذیری اجتماعی 

1. moral development theory
2. Kohlberg
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است. كلبرگ معتقد است كه اخالق مرحله نوجوانی نوعی تصمیم گیری اخالقی است و 
نوجوان با انتخاب خود اصول اخالقی معینی را دنبال می كند و پایه اساسی اخالق این دوره، 
اصل جهان شمول عدالت، به عنوان بنیاد تصمیم گیری در مسائل اخالقی است )لطف آبادی، 

.)2005

روش

ماهیت مطالعه
مطالعه حاضر از نوع مطالعات مداخله ای است كه براساس دسته بندی استاندارد مطالعات 
اپیدمیلوژیك طرح این مطالعه یك طرح هم زمان موازی1 است كه با استفاده از پیش آزمون-

پس آزمون با گروه كنترل انجام شد. جامعه آماری مطالعه كلیه دانش آموزان دختر 18-15 ساله 
دوره دوم دبیرستانهای شهر تهران بود.

حجم نمونه و شیوة نمونه گیری
تصادفی  به صورت  ابتدا  شد.  استفاده  خوشه ای  نمونه گیری  روش  از  نمونه گیری  برای 
از مناطق 22 گانه تهران دو منطقه انتخاب شد )مناطق 5 و 16 تهران(. سپس در هر منطقه 
دو دبیرستان دوره دوم دخترانه توسط اداره آموزش وپرورش )بر مبنای ضوابط و معیارهای 
اداره( معرفی شد و از هر دبیرستان یك كالس از سوی مسئوالن دبیرستان در نظر گرفته شد. 
با توجه به نحوه و توان همكاری مدارس در هر منطقه، یك دبیرستان به عنوان گروه كنترل 
و یك دبیرستان به عنوان گروه مداخله در نظر گرفته شد )درواقع نحوه و تمایل به همكاری 
مدارس تشكیل تصادفی گروه كنترل و مداخله را با میسر نساخت(. درنهایت نمونه ای به 
مداخله(  گروه  در  دانش آموز   45 و  كنترل  گروه  در  دانش آموز   47( دانش آموز   92 حجم 
بررسی شدند. معیارهای ورود دانش آموزان به مطالعه عبارت بودند از تمایل به شركت در 
1. concurrent parallel
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مطالعه، عدم شركت در جلسات آموزشی دیگری نظیر مسئولیت پذیری اجتماعی یا مشابه آن 
و داشتن سن 18-15 برای نوجوان. همچنین با توجه به شرایط مطالعه و اینكه محقق خود 

نقش آموزشگر را به عهده داشت امكان كورسازی مداخله فراهم نشد.

ابزار اندازه گیری
به منظور گردآوری داده های پژوهش عالوه بر اطالعات جمعیت شناختی، از پرسشنامه 
نگرش به رفتارهای بزهكارانه استفاده شد. این پرسشنامه با هدف سنجش نگرش به رفتارهای 
گویه های  است.  شده  طراحی   )2010( فضلی  توسط  ساله   18-15 نوجوانان  بزهكارانه 
لیكرت چهارگزینه ای )كامال مخالفم=1، مخالفم=2، موافقم=3  استفاده مقیاس  با  پرسشنامه 
و كامال موافقم=4( درجه بندی شد. این پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس، نگرش مثبت به 
رفتارهای بزهكارانه و نگرش منفی به رفتارهای بزهكارانه است. در خرده مقیاس نگرش 
مثبت هر چه نمره فرد كمتر و در خرده مقیاس نگرش منفی هرچه نمره فرد بیشتر باشد، 

آزمودنی از نظر تمایل به رفتارهای بزهكارانه در وضعیت بهتری قرار دارد.
فضلی، روایی و اعتبار این پرسشنامه را پیشتر توسط افراد صاحبنظر در رابطه با موضوع 
موردمطالعه )روانشناسی، جامعه شناسی، جرم شناسی( بررسی كرده است و بر اعتبار آن صحه 
پایلوت روی  این پرسشنامه در یك بررسی به صورت  پایایی  گذاشته شده است. همچنین 
686 نوجوان 15-18 ساله مدارس دولتی شهرستان تهران )2010( موردبررسی قرار گرفته 
پایایی برای نگرش مثبت به رفتارهای بزهكارانه حدود 71/0 و برای نگرش  است. میزان 
مطالعه  در   .)2010 )فضلی،  است  گزارش شده   77/0 بزهكارانه حدود  رفتارهای  به  منفی 
حاضر آلفای كرونباخ برای نگرش مثبت به بزهكاری 70/0 و نگرش منفی 81/0 به دست 
قابل قبولی استفاده شده است )مسیبی،  پایایی  با  این پرسشنامه در مطالعات متعددی  آمد. 

2014؛ منصوری، 2015(.
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اجرای مطالعه
به منظور تنظیم پروتكلی جهت آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی به نوجوانان با استفاده 
accountability” “Social Responsibility”، “In-” و   “Responsibility كلیدواژه های:  ”از 
dividual Social Responsibility” “Personal Social Responsibility” “educating so-

cial responsibility” “Teaching social responsibility“ و معادل فارسی آنها و همچنین 

كلیدواژه هایی كه از مطالعه متون به دست می آمد كه به دلیل اهمیت كمتر از اشاره به آنها 
Scopus، PubMed، SAGE، Springer، Pro- داده  پایگاههای  در  است  شده  )صرف نظر 
،Quest، Civilica، Magiran، SID پرتال جامع علوم انسانی( و سایتهای آموزشی خارجی 

اول  دوره  دانش آموزان  اجتماعی  مطالعات  كتب  گرفت.  انجام  فارسی جستجو  و همچنین 
با عنوانهای زیر  متوسطه مطالعه شد و درنهایت محتوای آموزشی برای 7 جلسه آموزشی 

تدوین شد و به صورت مشروح در جدول )1( آورده شده است:
آگاهی اجتماعی. 1
مسئولیت پذیری و انواع آن. 2
انتخابها و پیامدها. 3
احترام به احساسات دیگران- احترام به تنوع اجتماعی. 4
شناخت حقوق و مسئولیتها. 5
حل مسئله به روش صلح آمیز. 6
طراحی مدلهایی برای مسئولیت پذیری اجتماعی. 7

افراد صاحبنظر  برای بررسی روایی این پروتكل، محتوای آموزشی تهیه شده در اختیار 
و  مشاوره  تربیتی،  علوم  بالینی،  روانشناسی  اجتماعی،  )روانشناسی  موضوع  با  ارتباط  در 
برنامه ریزی درسی و جامعه شناسی( گذاشته شد و نقطه نظرات آنان در ارائه بهتر محتوای 

آموزشی موردتوجه قرار گرفت.
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 4 از  هریك  در  مقدماتی  جلسه ای  مدارس،  همكاری  تأیید  و  رضایت  كسب  از  پس 
در  مشاركت  برای  آنها  رضایت  جلب  و  توجیه  آموزان،  دانش  با  آشنایی  جهت  دبیرستان 
اجرای مطالعه برگزار شد. سپس با تأكید بر محرمانه بودن اطالعات آنها، پرسشنامه نگرش به 

رفتارهای بزهكارانه در اختیار دانش آموزان قرار داده شد و توسط دانش آموزان تكمیل شد.
براساس پروتكل طراحی شده، جلسات آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی طی 7 جلسه 
90 دقیقه ای در طول دو ماه برگزار شد. آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی در زنگ كالسی 
تفكر و كارآفرینی به دانش آموزان داده شد. شركت در بحثها، معیاری برای فعالیت كالسی و 
نمره این درس بود كه مشوقی برای مشاركت فعال دانش آموزان بود. الزم به توضیح است كه 

در طول این مدت گروه كنترل هیچ گونه آموزشی را ندیدند.

تحلیل داده ها
 همگن بودن متغیرهای جمعیت شناختی دو گروه كنترل و مداخله با استفاده آزمونهای 
دقیق فیشر و كای-دو بررسی شد. آزمون تی دو نمونه مستقل و تی زوجی جهت مقایسه 
میانگین نمره نگرش مثبت و منفی بزهكاری دو گروه كنترل و مداخله استفاده شد. جهت 
بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته نگرش منفی و مثبت پس آزمون از آنالیز 
واریانس چندمتغیره استفاده شد. داده ها در نرم افزار SPSS24 تحلیل شده و سطح معناداری 

0/05 در نظر گرفته شد.
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جدول (1) محتوای جلسات آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی
فعالیتها اهداف ایده اصلی موضوع جلسات

بارش فكر- 
بحث گروهی

شناخت دانش آموزان از زندگی  -
اجتماعی: آیا ما می توانیم تنها زندگی 

كنیم؟
شناخت رابطه خود با جامعه -
شناخت مسائل و مشكالت و  -

چالشهای امروز جامعه
شناخت نقش ما در افزایش یا كاهش  -

مشكالت اجتماعی

رشد آگاهیها از 
وضعیت، مسائل 

و مشكالت 
جامعه می تواند 
در یادآوری 

مسئولیتهایی كه 
افراد و سازمانها 

در جامعه بر عهده 
دارند، مؤثر باشد.

آگاهی اجتماعی

بحث 
گروهی- بارش 
فكری-تماشای 

فیلم كوتاه 
مسئولیت پذیری 

اجتماعی

مروری بر مطالب جلسه پیش -
مروری بر درک دانش آموزان از  -

مسئولیت پذیری
آشنایی با انواع مسئولیتهای فردی و اجتماعی -
آشنایی با برنامه آموزش  -

مسئولیت پذیری
آشنایی با اهمیت یادگیری  -

مسئولیت پذیری در نوجوانان

مسئولیت پذیری 
فردی و اجتماعی 
به چه معناست؟

مسئولیت پذیری و 
انواع آن

بحث گروهی- 
كار در كالس- 
تماشای كلیپ 

كوتاه

توجه به اهمیت پیش بینی پیامدهای هر  -
انتخاب

مشخص كردن پیامدهای كوتاه مدت و  -
بلندمدت

توجه به تأثیر انتخابهایمان بر زندگی  -
خود و دیگران

برگزیدن هر 
انتخاب به 

معنای پذیرفتن 
پیامدهای آن 
انتخاب است.

انتخابها و 
پیامدهای آن

بحث كالسی-
بارش فكری

آشنایی با انواع تفاوتها و تنوع اجتماعی -
ضرورت وجود تفاوتها و تنوع در جامعه -
ضرورت احترام به تفاوتها و تنوع در جامعه -
اهمیت توجه به تفاوتها و تنوع  -

اجتماعی در قضاوتهایمان

شناخت تفاوتهای 
فردی در گزینش 
انتخابهای بهتر 
و احترام به 

احساسات مؤثر 
است.

احترام به تنوعات 
اجتماعی- احترام 

به احساسات 
دیگران
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فعالیتها اهداف ایده اصلی موضوع جلسات

بارش فكری-
بحث در 

كالس-كار در 
كالس- ایفای 

نقش

آشنایی با مفهوم حق وحقوق -
آشنایی با حقوق خود و دیگران در  -

جامعه
آشنایی با انواع مسئولیتهای اجتماعی  -

)دینی، سیاسی، زیست محیطی، اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی(

آشنایی با ارتباط بین حقوق و  -
مسئولیتها

با هر حقوق یك 
مسئولیت ایجاد 

می شود.

شناخت حقوق و 
مسئولیتها

بارش فكر-
بحث گروهی- 
كار در كالس

مروری بر جلسه سوم: انتخابها و  -
پیامدها

درک دانش آموزان از راه حلهای متعدد -
آشنایی دانش آموزان با راه حل  -

صلح آمیز
درک ضرورت انتخاب روش صلح آمیز -

حل مسئله به 
روش صلح آمیز 

نفع فردی و 
اجتماع را به 
همراه دارد.

حل مسائل به 
روش صلح آمیز

مسابقه در قالب 
كار كالسی 
-فعالیت 
گروهی 

دانش آموزان با 
یكدیگر- بارش 

فكر

درک دانش آموزان از نقش رهبری و  -
مدیریت

درک دانش آموزان از ضرورت وجود  -
قوانین و هنجارها و احترام به آنها

درک دانش آموزان از نقشهای  -
بزرگ ساالن

هر اجتماعی 
)كوچك یا 

بزرگ( قوانین 
و ارزشهایی 
دارد كه در 

تصمیم گیری 
و انتخابهای 

اعضایش مؤثر 
است.

طراحی مدلهایی 
از مسئولیت پذیری 

اجتماعی )در 
نقش والدین، 
مدیر مدرسه، 

پلیس یا شهردار(



      118      118

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نوزدهم، پاییز 98، شماره 74

Social Welfare Quarterly, Vol 18, Autumn 2019, No 74

      118      118

یافته ها
جدول (2) بررسی متغیرهای جمعیت شناختی در دو گروه کنترل و مداخله

نوع آزمون گروه

آزمون دقیق فیشرمتغیر مداخله کنترل

p آماره % F % f

0/310 0/159

15/6 7 6/4 3 15

سن (سال)
40 18 38/3 18 16

44/4 20 55/3 26 17

100 45 100 47 كل

آزمون کای دو 13/3 6 21/3 10 زیردیپلم

تحصیالت مادر
p df آماره 66/7 30 51/1 24 دیپلم

0/5 3 2/367
20 9 27/6 13 فوق دیپلم و باالتر

100 45 100 47 كل

آزمون کای دو 11/1 5 19/1 9 زیردیپلم

تحصیالت پدر
p df آماره 55/6 25 34 16 دیپلم

0/148
3 5/35 33/3 15 46/9 22 فوق دیپلم و باالتر

100 45 100 47 كل
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نوع آزمون گروه

آزمون دقیق فیشرمتغیر مداخله کنترل

p آماره % F % f

0/136 0/309

17/8 8 21/3 10 كمتر از 2 میلیون

درآمد خانواده
55/6 25 51/1 24 بین 2 تا 5 میلیون

26/6 12 21/7 13 بیشتر از 5 میلیون

45 100 47 كل

آزمون کای دو 0 0 2/5 1 دارد

pعضو زندانی در خانواده df آماره 100 100 97/5 46 ندارد

0/325 1 0/968 00 100 100 47 كل

آزمون کای دو 15/6 7 21/3 10 دارد
وضعیت مصرف سیگار 

پدر
p df آماره 84/4 38 78/7 37 ندارد

0/48 1 0/5 100 45 100 47 كل

نتایج به دست آمده از جدول )2(، دو گروه مداخله و كنترل ازنظر ویژگیهای جمعیت شناختی سن، تحصیالت  براساس 
پدر و مادر، سطح درآمد خانواده، وضعیت مصرف سیگار والدین و همچنین سابقه وجود فرد زندانی در خانواده همگن 

و قابل مقایسه هستند.

همان طور كه در بخش روش اشاره شد در هر منطقه دو دبیرستان )یكی كنترل و دیگری 
مداخله( در نظر گرفته شد. اما به منظور ایجاد تنها یك گروه كنترل و یك گروه مداخله برای 
كل مطالعه، میانگین نمره نگرش منفی و مثبت پیش آزمون دانش آموزان دو مدرسه كنترل و 
دو مدرسه مداخله در مناطق 5 و 16، با استفاده از آزمون t دو نمونه مستقل مقایسه شد 

)جدول 3(.
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جدول (3) مقایسه میانگین نمرات نگرش منفی پیش آزمون مدارس مداخله و کنترل در مناطق 5 و 16

خرده مقیاس 
تعدادگروهنگرش

آزمون t منطقه 16منطقه 5
مستقل

MSDMSDp

نگرش منفی

4547/84/746/56/40/295مدرسه مداخله

4744/48/946/16/40/413مدرسه كنترل

نگرش مثبت

4524/64/924/85/50/615مدرسه مداخله

4726/55/125/45/60/295مدرسه كنترل

نگرش  پیش آزمون  نمره  میانگین  واریانس  اختالف  كه  نشان می دهد   )4( نتایج جدول 
منفی و میانگین نمره پیش آزمون نگرش مثبت در مدارس گروه كنترل منطقه )5 و 16( و 
مدارس گروه  بنابراین   .)p  >0/05( نیست  معنادار  و 16(   5( منطقه  مداخله  مدارس گروه 

كنترل دو منطقه و همچنین مدارس گروه مداخله دو منطقه با هم تلفیق شدند.
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جدول (4) میانگین نمرات نگرش منفی و مثبت پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه مداخله و کنترل

خرده مقیاس 
گروهنگرش

آزمون t زوجیپس آزمونپیش آزمون
MSDMSDp

فی
 من

ش
گر

45/077/9444/46/390/49كنترلن
0/001>47/145/549/866/48مداخله

 t آزمون دو نمونه
مستقل

p-value0/153<0/001

ت
مثب

ش 
گر

26/035/3527/296/490/169مدرسه مداخلهن
24/725/122/834/840/003مدرسه كنترل

آزمون t دو نمونه 
مستقل

p-value0/227<0/001

همان طور كه جدول )4( نشان می دهد، نتایج آزمون t دو نمونه مستقل حاكی از آن است 
كه میانگین نمره پیش آزمون نگرش منفی و مثبت دو گروه كنترل و مداخله اختالف معناداری 
نداشته است و دو گروه مشابه هستند )p >0/05(. همچنین نتایج نشان داد كه اختالف میانگین 
نمره پس آزمون نگرش منفی و مثبت دو گروه كنترل و مداخله معنادار بوده است )0/001> 
p(. به طوری كه میانگین نمره نگرش منفی گروه مداخله 2/6 نمره باالتر از گروه كنترل است 
و میانگین نمره نگرش مثبت گروه مداخله 1/9 نمره پایین تر از گروه كنترل است. همچنین 
و  پیش  نمره  میانگین  مقایسه  برای  زوجی   t آزمون  از  استفاده  با  گرفته  بررسیهای صورت 
پس آزمون نگرش منفی و مثبت گروه كنترل نشان داد كه اختالف معناداری در میانگین نمره 
پیش و پس آزمون نگرش منفی و مثبت وجود ندارد )p >0/05(. اما نتایج آزمون t زوجی برای 
مقایسه میانگین نمره پیش و پس آزمون نگرش منفی و مثبت گروه مداخله نشان داد كه اختالف 

.)p <0/001( معناداری بین میانگین نمره پیش و پس آزمون نگرش منفی و مثبت وجود دارد
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جدول (5) نتیجه تحلیل کواریانس چند متغیره بر نمرات پس آزمون نگرش منفی و مثبت

مجموع متغیر پاسخمتغیر مستقل
مربعات

درجه 
آزادی

میانگین 
مربعات

Fp اندازه
اثر

1/60611/6060/0780/7810/001نگرش منفیمنطقه

12/272112/2720/6380/4270/008نگرش مثبت

سن
19/77729/8890/480/6210/012نگرش منفی

71/341235/6711/780/1750/043نگرش مثبت

تحصیالت مادر
17/27828/6390/4190/6590/010نگرش منفی

33/574216/7870/8380/4360/021نگرش مثبت

منطقه*گروه
52/793226/3951/2800/2840/031نگرش منفی
102/884251/4402/5690/0830/065نگرش مثبت

منطقه 
*تحصیالت 

مادر

61/551161/5512/2950/0880/036نگرش منفی

28/832128/83214/440/2430/018نگرش مثبت

نگرش منفی 
پیش آزمون

0/0010/317>763/8921763/89237/050نگرش منفی

46/870146/8702/3410/1330/028نگرش مثبت

نگرش مثبت 
پیش آزمون

110/5471110/5475/3620/0230/063نگرش منفی

0/0010/222>456/4011456/40122/793نگرش مثبت

پس آزمون  نمره  برای  متغیره  چند  مدل  نتایج  می دهد  نشان   )5( جدول  كه  همان طور 
نگرش منفی نشان داد كه اثر متغیرهای مداخله، نمرات پیش آزمون نگرش منفی و نگرش 
مثبت بر نمره پس آزمون نگرش منفی معنادار بوده است )p >0/05(. اما متغیرهای منطقه، 
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سن، تحصیالت مادر، اثر متقابل منطقه و تحصیالت مادر و اثر متقابل منطقه و گروه بر نگرش 
منفی پس آزمون اثر معنی داری نداشتند )p >0/05(. همچنین نتایج مدل چند متغیره نشان داد 
كه نمره پیش آزمون نگرش منفی حدود 32 درصد تغییرات و نمره نگرش مثبت پیش آزمون 

حدود 6 درصد تغییرات نمره نگرش منفی را تبیین می كند.
یافته های مدل چندمتغیره برای نمره پس آزمون نگرش مثبت حاكی از آن است كه اثر 
بر نمره پس آزمون نگرش مثبت معنی دار  متغیرهای مداخله نمره پیش آزمون نگرش مثبت 
بوده است )p >0/001(. اما متغیرهای نمره نگرش منفی پیش آزمون، منطقه، تحصیالت مادر، 
سن، اثر متقابل منطقه و تحصیالت مادر و اثر متقابل منطقه و گروه بر نگرش مثبت پس آزمون 
اثر معناداری نداشتند )p >0/05(. همچنین نتایج مدل چند متغیره نشان داد كه نمره نگرش 
مثبت پیش آزمون حدود 22 درصد تغییرات و نمره نگرش منفی پیش آزمون حدود 2 درصد 

تغییرات نمره پس آزمون نگرش مثبت را تبیین می كند.

بحث
اجتماعی  مسئولیت پذیری  آموزش  اثربخشی  بررسی  اصلی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
یافته ها نشان داد كه آموزش  انجام شد.  به بزهكاری نوجوانان  بر نگرش  بر مدرسه  مبتنی 
مسئولیت پذیری اجتماعی با رشد مهارتهای اجتماعی فرد باعث ارتقاء نگرش نوجوان نسبت 
به رفتارهای بزهكارانه شده است. به طوری كه میانگین نگرش مثبت به بزهكاری را در گروه 
مداخله به طور معناداری كاهش و میانگین نمره نگرش منفی را به طور معناداری افزایش 
یافته است. نتیجه این بخش از مطالعه با نتایج مطالعات متعددی همسو است )منصوری و 
همكاران، 2015؛ احمدی و همكاران، 2016؛ یوكلی1، 2010؛ گرشام2، 2016؛ اسماعیلی و 
همكاران، 2014 و احمدی و همكاران، 2015(. مطالعه منصوری و همكاران )2015( نشان 

1. Yokley
2. Gresham
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داد كه مسئولیت پذیری به صورت مستقیم دارای تأثیر منفی و معناداری بر نگرش مثبت به 
بر  معناداری  تأثیر  افزایش تاب آوری فرد  از طریق  به صورت غیرمستقیم  بزهكاری است و 
نگرش منفی به رفتارهای بزهكارانه دارد كه با نتیجه تحقیق همسو است. احمدی و همكاران 
)2016( نیز در مطالعه خود نشان دادند كه مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان یكی از ابعاد 
ابعاد سالمت اجتماعی  اثر هم زمان  سالمت اجتماعی در مدل رگرسیونی گام به گام بررسی 
بر گرایش به بزهكاری باقی ماند. نتایج این مطالعه با یافته های مطالعه یوكلی )2010( كه 
اثربخشی درمان مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی را بر كاهش رفتارهای آسیب رسان در 
بین افرادی كه رفتارهای سوء اجتماعی را تجربه كرده اند را نشان داده است، همسو است. 
مبنی  اسماعیلی، 2014(  مطالعات )گرشام، 2016؛  نتایج  مطالعه حاضر،  یافته های  همچنین 
می كند.  تأیید  را  نوجوانان  رفتارهای مشكوک  كاهش  بر  اجتماعی  آموزشهای  اثربخشی  بر 
احمدی و همكاران )2015( نیز در مطالعه خود دریافتند كه بین تعهد به هنجارها، مشاركت، 
باور به اصول اخالقی، مهارتهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر رابطه معناداری وجود دارد كه 

همسو با نتایج مطالعه است.
تغییر  با  توانست  اجتماعی  مسئولیت پذیری  آموزش  چگونه  كه  مطالعه  نتایج  تبیین  در 
می توان  باشد،  تأثیرگذار  اجتماعی  نامطلوب  و  سوء  رفتارهای  به  نسبت  نوجوان  نگرش 
نیازهای  برآوردن  برای  انسانها  همه  است  معتقد  او  كرد.  اشاره   )1986( گالسر  نظریه  به 
انتخاب می كنند. پس مسئول رفتارهای خود هستند. درواقع  خود، مدام رفتارهای خود را 
مسئولیت پذیری، توانایی برآوردن نیازهای خود و پذیرفتن پیامد رفتارها به گونه ای كه مانعی 
برای  بعد فردی مسئولیت پذیری  اما  نباشد، است.  افراد جامعه  نیازهای  برآوردن  در جهت 
تكمیل كننده  كه  اجتماعی  بعد  دلیل  همین  به  و  نیست  كافی  فرد  روانی  بهزیستی  ارضای 
انسانها  درواقع  می شود.  مطرح  دیگران  نیازهای  برآوردن  یعنی  است  فرد  روانی  بهزیستی 
برای اینكه روابط اجتماعی خودشان را تخریب نكند به مسئولیت پذیری به عنوان شاخص 
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نیاز دارند )صاحبی،  بهزیستی روان شناختی هم در معنای فردی و هم در معنای اجتماعی 
مراقبت  و  عدالت  اخالقی  اصل  دو  بر  مبتنی  اجتماعی  مسئولیت پذیری  همچنین   .)2015
توسعه  و  است. رشد  مبنای عدالت  بر  نوعی تصمیم گیری  نوجوانی  اخالق دوره  و  است. 
مسئولیت پذیری اجتماعی در دوره نوجوانی می تواند ارتقاء دهنده نگرش منفی افراد نسبت 
به تصمیماتی كه مغایر با حقوق سایر افراد جامعه است، باشد )لطف آبادی، 2005(. به نظر 
اندیشیدن  فرد،  انتخابهای  قدرت  تقویت  با  اجتماعی  مسئولیت پذیری  آموزش  كه  می رسد 
اندیشیدن به روش صلح آمیز برای  تأثیر آن بر خود و دیگران،  انتخابهایش و  پیامدهای  به 
حل اختالفات در كاهش نگرش مثبت نوجوانان به بزهكاری مؤثر باشد. همچنین مهارت 
مسئولیتهایش و  و  به جامعه  نسبت  فرد  آگاهیهای  دلیل رشد  به  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
همچنین احترام به حقوق دیگران و ارزش نهادن برای تنوعات اجتماعی، حس عدالت خواهی 
را در فرد رشد می دهد و همین امر موجب خواهد شد حس گناه و شرم در فرد زمانی كه 
بیدار شود و فرد كمتر مرتكب اعمال  اقدام به عملی می كند كه برای دیگران مضر است، 
رفتارهای  به  نسبت  فرد  منفی  نگرش  ارتقاء  باعث  امر  همین  و  شد  خواهد  ضداجتماعی 
نامطلوب اجتماعی است. عالوه بر این نتایج آنالیز واریانس چندمتغیره نشان داد كه عالوه 
تأثیر  منفی  مثبت و  پیش آزمون نگرش  نمره  اجتماعی  آموزشی مسئولیت پذیری  بر مداخله 
معناداری بر نمره پس آزمون نگرش منفی و مثبت به بزهكاری دارد و این نتیجه حاكی از آن 
است كه اگر آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی در سنین پایین تری انجام شود می تواند در 
كاهش نگرش مثبت و افزایش نگرش منفی فرد نسبت به بزهكاری در سنین باالتر مؤثرتر 
باشد. درواقع این نتیجه بیان می كند كه برای مهیا ساختن نوجوان برای مقابله با تمایل به 
رفتارهای انحرافی و هنجارشكن كه در سنین 15 تا 18 سالگی افزایش می یابند باید نوجوان 

از قبل در مسیر آموزش مهارتهای اجتماعی قرار گرفته باشد.
با  اجتماعی  مسئولیت پذیری  بین  معناداری  ارتباط  مطالعات  اینكه  به  توجه  با  انتها  در 
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موفقیت تحصیلی، سرمایه اجتماعی و ارتقاء مهارتهای شهروندی را نشان می دهد، شایسته 
است پروتكل مسئولیت پذیری اجتماعی با تأكید بر بعد رفتاری و عملكردی این مهارت كه 
در مطالعات قبلی داخلی مغفول مانده است، جهت رشد و توسعه این مؤلفه های اجتماعی 
به نوجوان دختر و پسر در سنین پایین تر آموزش داده شود تا در آینده شاهد نسلی به مراتب 

متعهدتر نسبت به ارزشها و هنجارها و ثروتهای جامعه باشیم.
با محدودیتهایی روبه رو بود ازجمله: به دلیل ماهیت و شرایط  همچنین مطالعه حاضر 
مطالعه امكان كورسازی فراهم نشد. نحوه همكاری مدارس امكان تصادفی سازی تشكیل 
گروه كنترل و مداخله را با محدودیت مواجهه كرد. همچنین تعطیلیهای پی درپی مدارس به 
دلیل آلودگی هوا، بارش برف و زلزله در زمان اجرای مداخله باعث شد كه همكاری مدارس 
با تیم مطالعه با محدودیت جدی مواجه شود ازجمله اینكه همچنین مدت زمان اجرای این 
برای  شرایط  و  شد  انجام  ماه  دو  در  مدارس،  آموزشی  فرصتهای  كاهش  پی  در  پژوهش 

پیگیری1 اثرات مداخله به دلیل اتمام ترم تحصیلی فراهم نشد.

مالحظات اخالقی

مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در تهیه مقاله مشاركت داشته اند.

منابع مالی
برای انتشار این مقاله حمایت مالی مستقیم از هیچ نهاد یا سازمانی دریافت نشده است.

تعارض منافع
این مقاله با سایر آثار منتشرشده از نویسندگان همپوشانی ندارد.

1. Follow-up



127      

اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی مبتنی بر مدرسه بر نگرش به بزهکاری نوجوانان دختر
The Effectiveness of School-based Social Responsibility Training ...

پیروی از اصول اخالق پژوهش
و  آگاهانه  رضایت  جلب  ازجمله  پژوهش  اخالق  با  مرتبط  حقوق  همه  مقاله  این  در 
كتبی دانش آموزان، والدین و یا سرپرستان قانونی ایشان برای مشاركت در مطالعه، اطمینان 
دادن به دانش آموزان در خصوص رازداری و تأمین امنیت روحی و آسایشی آنها در زمان 
اجرای مداخله و همچنین اطمینان دادن به دانش آموزان از بی ضرر و رایگان بودن آموزش 
مسئولیت پذیری اجتماعی، در نظر گرفته شد. همچنین مداخله دارای كد اخالقی به شماره 
IR.USWR.REC.1396.192 از كمیته اخالق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و كد ثبت 

به شماره IRCT20180902040929N1 از مركز ثبت كارآزمایی بالینی ایران است.

تشکر و قدردانی
همچنین در پایان از همكاری صمیمانه كلیه كسانی كه در انجام مطالعه حاضر مشاركت 
داشتند، بخصوص مسئوالن و دانش آموزان مدارس دخترانه دوره دوم متوسطه كوثر و شهید 
اول در منطقه 16 و همچنین مدارس فرهنگ و والیت در منطقه 5 كمال تشكر و قدردانی 

می شود.
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