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é Objective: The present study aims at Evaluation of the effectiveness of group counseling with a 
share approach contribution Pattern Islamic ontology in promoting responsibility and adjustment 
of young girls.

é Method: The research method was semi-experimental with pre-test, post-test and control group. 
The statistical population consisted of young girls in Tehran. 24 subjects were selected by 
available sampling method and randomly divided into experimental and control groups. Then they 
completed the Bell adjustment Inventory and the California Accountability Scale. The subjects in 
the experimental group participated in 10 sessions of contribution model group training program, 
but the control group received no training. Finally, the data were analyzed by SPSS software at two 
levels of descriptive statistics (average and standard deviation) and inferential statistics (multivariate 
analysis of variance and covariance analysis).

é Findings: The findings show that there is a significant difference between the subjects in the 
experimental group who were trained in the contribution model and the control group who did not 
receive any training in the scale of responsibility (P<0/001 and F=13/189) and the subscales of 
emotional (P<0/05 and F=7/013), social (P<0/01 and F=11/368) and educational adjustment. This 
means that in the experimental group, with the that training of the contribution Pattern, responsibility and 
emotional and social adjustment have increased in girls.

é Conclusion: The results show that training the contribution model has a significant effect on 
promoting the level of compatibility and increasing the responsibility of young girls.
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چکیده: 
é هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد سهم گذاری مبتنی بر 

هستی شناسی اسالمی در ارتقاء مسئولیت پذیری و سازگاری دختران جوان بود.
é روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشــی همراه با پیش آزمون و پس آزمون و گروه گواه بود. 
جامعه آماری شــامل دختران جوان شــهر تهران که 24 نفر با روش نمونه گیری در دسترس 
انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل 
 پرسشنامه ســازگاری بل و مقیاس مسئولیت پذیری کالیفرنیا بود. آزمودنی های گروه آزمایش
10 جلســه در برنامه آموزش گروهی الگوی سهم گذاری شــرکت کردند، اما گروه کنترل هیچ 
آموزشــی دریافت نکرد. درنهایت داده ها، با اســتفاده از نرم افزار spss و در دو ســطح آمار 
توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی )تحلیل واریانس چندمتغیری و تحلیل 

کوواریانس( مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
é یافته ها: یافته ها نشان داد بین آزمودنی های گروه آزمایش که مورد آموزش الگوی سهم گذاری 
قرارگرفته اند و گروه کنترل که هیچ گونه آموزشی دریافت نکرده اند، در مقیاس مسئولیت پذیری 
 )F=13/189  و P>0/001( و خرده مقیاس های سازگاری عاطفی )F=7/013 و P>0/05(، سازگاری اجتماعی
)F=11/368 و P>0/01( تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنا که در گروه آزمایش با آموزش الگوی 
سهم گذاری، مسئولیت پذیری و سازگاری عاطفی و اجتماعی در دختران افزایش پیدا کرده است.
é نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که آموزش الگوی سهم گذاری بر ارتقای سطح سازگاری و 

افزایش میزان مسئولیت پذیری دختران جوان تأثیر معنی داری دارد.

واژگان کلیدی:    الگوی سهم گذاری؛ مسئولیت پذیری؛ سازگاری ، مشاوره گروهي ، هستي شناسي
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بیان مسئله
جوان گنجینه مهم و آینده ســاز هر ملت است به طوری که جامعه شناسان معتقدند 
جامعه ســالم درگرو جوانان سالم آن اســت. دوره جوانی به دلیل برخورداری از استعداد 
بر این که یکی از اساسی ترین و بااهمیت ترین دوره های  و قابلیت شــکوفایی و رشد عالوه 
زندگی هر فردی به شمار می آید از مهم ترین مراحل زندگی در پایه ریزی شخصیت انسانی 
او هم محسوب می شــود که می تواند اثرپذیری بسیاری از جوانب گوناگون داشته باشد. 
به همین خاطــر این دوران می تواند از مهم تریــن دوران تربیتی در روند فکری و رفتاری 
انسان به شــمار آید. جوان به دلیل شرایط حساس سنی خود بیشترین تأثیر را از افراد و 
محیــط دریافت خواهد کرد که موجب تکامل شــخصیت وی برای تعامالت اجتماعی و 
مواجهه با دیگران می شود و با شناخت این دوره به همراه آسیب ها، آفات و ویژگی هایش 
می تواند راهبرد هرچه  بهتر جوان در اجتماع کمک شایانی کند )زعفرانی، 1399(. جوان، 
برای تثبیت هویت خود باید چند نقش تازه را یکپارچه ســازد تا احســاس کند با خود 
توافق دارد و با محیط خود به تفاهم رسیده است )نجاری پور، عبدی، سبحانی، 1394(. 
از طرفــی عوامل زیادی اعم از عوامل درونی، فردی، عوامل بیرونی و موقعیتی بر جوانان 
تأثیرگذارنــد که می تواند موجب رشــد و تعالی او یا انحطاطش شــود که در این میان 

می توان به سازه های مسئولیت پذیری1 و سازگاری2 اشاره نمود.
 مسئولیت پذیری از مفاهیم مهم در حوزة روان شناسی تربیتی است که در سال های اخیر
.(Lenzi, Vieno, Santinello, Nation, Voight, 2014) توجه زیادی را به خود جلب کرده است

مسئولیت پذیری اشــاره به حس وظیفه شناســی و متعهد بودن دارد )گلی، خوزین، 
اشــرفی و نادریان، 1397(. در این راســتا، برخی محققین معتقدند، مشــکل انسان ها و 
که مسئولیت پذیر بودن به سان  ناهنجاری های آن ها از عدم پذیرش مســئولیت است چرا
یک ســرمایه اساســی و حیاتی می ماند که در همراهی افراد باهم پدید می آید و یکی از 
عوامل رشد، پیشــرفت و شکوفا شدن استعدادهای بالقوه افراد و توانمندی های آن هاست 
مســئولیت پذیری  .(Hurtado, Han, Saenz, VEspinosall, BCerna, 2017) 

در سازگاری افراد، پیشرفت تحصیلی و شغلی و جامعه پذیر شدن نقش باالیی دارد همچنین 
.(Everett, 2020) موجب توانمندی فرد در انتخاب هایش می شود

1. Responsibility
2. Adjustment
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مســئولیت پذیری به انسان قدرت انتخاب و قابلیت پذیرش یا عدم پذیرش و به عهده 
گرفتن امور می دهد، لذا به اعتقاد گالسر می توان به این نتیجه رسید که مسئولیت پذیری 
با سالمت روان مرتبط است و هر چـــه شخص مسئولیت پذیرتر باشـــد از سالمت روان 

.(Glasser, 2009) باالتری برخوردار است
همان طور که اشاره شد، دوره جوانی متأثر از عوامل درونی و بیرونی بسیاری است که 
مســئولیت پذیری یکی از این مؤلفه ها است. عالوه بر این، می توان به سازگاری و ابعاد آن 

نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل اثرگذار پرداخت.
ســازگاری در متن خلقت و آفرینش انســان پی ریزی شده است با تولد آغاز می شود و 
تالحظه مرگ انسان ادامه دارد. سازگاری را می توان به توانایی درهم آمیزی، همکاری و کنار 
 آمدن با خود، محیط، جامعه و دیگران تعریف کرد )باقرزاده نیم چاهی، حسینی طبقدهی و 
 حافظیان، 1397( همچنین فردی ســازگار با پویایی و تالش هایی مدبرانه سعی در داشتن

یک زندگی مطلوب دارد (Sharma, 2019). لذا جوان درصدد یافتن تعامالتی است که متناسب 
با فرد و محیط باشد تا بتواند تطابق الزم برای تعادل با محیط به منظور برخورداری از یک زندگی 
شاد و رضایت مند1 را به دست آورد (Yeung, Ramirez & Lu, 2017). همچنین سازگاری 
 به عنوان شاخص یک پارچگی و مهم ترین نشانه ســالمت روان؛ مسئله اصلی دوره جوانی،

زیربنای عملکرد مطلوب، تسهیل کننده نقش اجتماعی و رضایت بیشتر از زندگی است.
  از عمــده تحقیقات انجام شــده پیرامون ســازگاری، به ابعــاد اجتماعی2، عاطفی3 
و آموزشی4 پرداخته  شده است. محققان سازگاری اجتماعی را در رأس همه ابعاد سازگاری 
به شمار آورده اند و دست یابی به جنبه های دیگر آن را در سازگار شدن از لحاظ اجتماعی 

.(Feldman & Kubota 2014) می دانند
سازگاری اجتماعی از مالک های اساسی و پایه در متعهد بودن اشخاص در جامعه و 
نتیجه عالوه بر این که موجب ارتقا و پیشرفت خود شخص و اطرافیان  هر فرهنگی است در
خواهد شــد موجب ارتقا کیفیت زندگــی و روابط بین فردی در اجتماع هم می شــود 
که ســازگاری اجتماعی فرایندی  )غیاث آبادی فراهانــی و جعفری هرندی، 1399(. چرا
می باشد که شخص را قادر می سازد تا از طرفی رفتار دیگران را درک و پیش بینی نماید 

1. Satisfied
2. Social Adjustment
3. Emotional Adjustment
4. Academic Adjustment
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و از طرف دیگر رفتار خود را کنترل و درنهایت تعامالت اجتماعی خویش را تنظیم نماید 
)شیخ احمدی، زندی، اکبری و یاراحمدی، 1399(.

از دیگر ابعاد سازگاری، سازگاری عاطفی است که فرد به صورت مداوم عالئم سالمت 
عاطفی را در شرایط گوناگون نشان می دهد. از نشانه های آن؛ درک خود و دیگران، توانایی 
کنترل هیجانات، برقراری روابط مناسب، ارضای نیازها، توانایی تحمل شکست و ناکامی 
است. افرادی که دارای چنین توانمندی هایی هستند، قادرند با واقعیت هایی مانند ازدواج، 

.(Vig & Joswal, 2010) طالق و مرگ اعضای خانواده به خوبی کنار بیایند
در مطالعات )زاهد، رجبی و امیدی، 1391(، شایســتگی ها و توانمندی های عاطفی و 
واقع  اجتماعی از عوامل تعیین کننده و اثرگذار بر سازگاری آموزشی به حساب می آیند. در
(Scott & McCraken, 2015)  سازگاری آموزشی منجر به پیشرفت و اشتیاق تحصیلی می شود 

همچنین در دوران تحصیل فرد با چالش هایی مواجه می شــود که منابعی از فشار روانی 
را ایجاد کرده و ســالمت افراد را به مخاطره می اندازد؛ به گونه ای که گاهی این چالش ها، 
توانایی یادگیری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. این دوران سرشار از تحول و تغییر در زمینة 
روابط اجتماعی و ظرفیت شناختی نیز محسوب می شود که همراه شدن فرد با سازگاری، 
.(Sammons, 2014;  Sinha & Modi, 2017) احتمال مرتفع شــدن مشــکالت را دارد
 عالوه بر این، پژوهش هــای محققانی نظیر )غیاث آبادی فراهانــی و جعفری هرندی،

1399؛ ترخان و احمدی الشکی، 1393( که بر روی دختران و زنان جوان انجام  شده است 
 نشان می دهند که بین مسئولیت پذیری و سـازگاری رابـطه مثبت و معنـادار وجود دارد.

ســازگاری موجب تطابق یافتن با شــرایط جدید می گردد و افراد را از ایستایی به سمت 
پـویـایی و حـرکت به جریـان می انـدازد افزون بـر آن، مـوانع رکـود و یاس و استیصـال 
را بر هم زده و شــرایط روان شــناختی وفق یافتن با دشــواری ها و پیچیدگی ها را فراهم 

.(Reuter, 2017; Eric, 2017) می سازند
با اســتناد به پژوهش های انجام شــده، با توجه به این که ریشــه بیشــتر مشکالت و 
ناسازگاری ها در روابط معیوب اشخاص است. لذا برای داشتن جامعه ای سالم و پویا می بایست 
به تک تک افراد نگاهی ویژه داشت تا بتوان راه حل هـایی ارائـه داد تا افـراد بـهتر و راحت تر 

.(Shu, Ahmed, Pickett, Ayman, & McAbee, 2020) مسئولیت پـذیر و سازگار شوند
بر این اساس دوران جوانی بهترین فرصت برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی است 
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زیرا فرد استقالل بیشتری دارد که موجب می شود تصمیماتی درباره ارزش ها و روش های 
رفتاری خود بگیرد. از طرفی جوامع امروزی با بحرانی در شــخصیت جوانان مواجه است 
این رو راهبردهایی که برای  که مســئولیت پذیر نبودن نمود بارز آن محسوب می شود. از
پرورش جوانان در نظر گرفته می شود باید با حساسیت و با در نظر گرفتن شرایط زیستی،  
 محیطی و بافت فرهنگی جوان انتخاب شــود )کوشــا، ابراهیمی و ذوقی پایدار، 1393(.

از سـوی دیـگر، اسـالم برنامـه انسان سـازی است؛ بنـابرایـن همـة قـوانین، مـقررات و 
 برنامه های اســالم، راه را برای آرامش خاطر و سالمت روان انسان هموار و آماده می کند

)یوزباشــی، نوروزی و فتح قریب بیدگلــی، 1392(؛ در این میان بهره گیری از برنامه های 
آموزشی و مشاوره های فردی و گروهی می تواند بر رشد ابعاد سازگاری و مسئولیت پذیری 
جوان و ارتقا و تداوم آن مؤثر باشد؛ لذا محقق در پژوهش حاضر با تمرکز بر الگوی سهم 

گذاری که مبتنی بر هستی شناسی اسالمی است به بررسی این مؤلفه ها پرداخته است.
رویکرد سهم گذاری اولین بار توسط اسمعیلی در سال 1393 مطرح شد که به طرح 
مواضع هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی اسالمی اشاره دارد 
و بدین وســیله نظریه پرداز به اســتخراج مبانی و اصول الگو بر اساس آیات قرآن کریم 
پرداخته است )اسمعیلی، 1393(. مبانی این رویکرد شامل مخلوقیت سهم گذار، آفرینش 
احسن، پیوستگی و وسعت هســتی و هدفمندی آفرینش است و فنون مطرح شده در 
این الگو نیز فنون ارتباطی، اســتداللی، استعالیی و قانع سازی هیجانی هستی شناسانه 
قرآن کریم می باشد. در الگوی سهم گذاری، به افراد به عنوان مخلوقی نگریسته می شود 
این رو در این الگو آموزش افراد در ارتباط با  که دارای ویژگی های خالق خود اســت. از
مبدأ آفرینش به گونه ای اســت که افراد متوجه شوندکه نه تنها سهم گذاری الزمه تداوم 
زندگی اســت بلکه نشان می دهد که تک تک انسان ها نسبت به مجموع آفریده ها نقش 
ســهم گذار را ایفا می کنند که براي هماهنگی با کل هستی ضروري است و می بایست 
به اداي ســهم خود بپردازند، بنابراین الزمه رشــد در این سیســتم سهم گذاری است 

)اسمعیلی، 1393(.
همان طور که پیش ازاین اشــاره شــد مســئولیت پذیری به عنوان یــک جنبه مهم از 
 شکل گیری هویت است که موجب توانمندسازی انسان ها می شود (Lenzi, et-al, 2014) که با 
.(Holahan,Valentiner & Moos, 2014)  وظیفه شناسی، پشتکار و   سازمان دهی شناخته می شود
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از طرفی، ســازگاری هم مهارتی1 اســت که باید آموخته شــود و کیفیت آن مانند سایر 
بین خانواده،  آموختهها، بستگي به میزان عالقه و کوشش فرد براي یادگیري آن دارد. دراین 
مدرسه و جامعه در فراهم ساختن امکان یادگیري سازگاري با محیط نقش اساســی دارند. 
سازگاری دارای قابلیت ایجاد طیفي از پاسخ های نسبتاً مؤثر در برخورد با مشکالت زندگي 

.(Lee, 2012 به نقل از bam Grasha & kershen) روزانه است
افزون بر متغیرهای ســازگاری و مسئولیت پذیری، الگوی سهم گذاری محقق درصدد 
بررســی نقش ادراک و انتقال مفاهیم این رویکرد بر ارتباطات و چگونگی ســهم گذاری 
برای تداوم زندگی اشــاره دارد. لذا با توجه به مبانی و مفاهیم الگوی سهم گذاری محقق 
درصدد بررســی نقش ادراک و انتقال مفاهیم این رویکرد بر ارتقا و تداوم ســازگاری و 

مسئولیت پذیری افراد برآمده است.
 به طورکلی با توجه به جدید بودن الگوی سهم گذاری، تحقیقات گسترده ای بر این الگو 
صـورت نگرفتـه است و پژوهش های انجام شده در ایـن زمینه بیشتر در از منظر کیفی بوده 
است و استخراج محتوا در بسترهای اثربخشی بسیار اندک صورت گرفته است به همین دلیل 

این خأل پژوهشی در تحقیق حاضر موردتوجه قرار گرفت.
علی رغم کم بودن پژوهش ها در زمینة الگوی سهم گذاری، مطالعاتی به آن اشاره کرده اند، 
هرچند که در این مطالعات در رابطه با 3 متغیر پژوهش حاضر به طور مستقیم پرداخته 
نشــده ولی می توان از طریق این تحقیقات ارتباط احتمالي نقش الگوی سهم گذاری را با 
مســئولیت پذیری و سازگاری در نظر گرفت. نتایج پژوهش )مرادی،1400( که به تحلیل 
گفتمان امید در خانواده با محوریت ســهم گذاری پرداخته اســت بیان گر این است که 
عاملیت ســهم گذار موجب افزایش امید، ادراکات شناختی و عاطفی مثبت، ذهن آگاهی، 
تفکر عالی، رفتار مثبت و تعامالت هدف دار ، چشــم انداز مثبت و شکوفایی فرد می شود. 
در مطالعات )حاجی هاشــم، اسمعیلی، زکیانی و عســگري، 1399( که به بررسی مبانی 
ســهم گذاري در اندیشة امام موســی صدر پرداختند نتایج حاکی از آن بود که عالوه بر 
هم راستایی اندیشه های صدر با الگوي سهم گذاري در وسعت بخشی و ایفای نقش، می توان 
از آن برای رشد شخصی و معنویت درمانی بهره جست. نتایج پژوهش )اسمعیلی، 1393( 
که به حل تعارضات خانواده با الگوی سهم گذاری و )شعبانی، 1397( که به بررسی کیفی 
نقش گفتمان ســهم گذاری در زنان رضایت مند و مطلقه پرداخته بودند گواه این مسئله 

1. Coping skills
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بود که باالترین فراوانی اصول زوجین در زنان رضایت مند مربوط به ارتباط الزمه تکوین 
بشــر، ایجاد آرامش، مودت و رحمت و رعایت نقش زوجی، ســپس درک پیوستار زمان 
و مســئولیت در مقابل اهداف آفرینش است. نتایج پژوهش )اسمعیلی و دشتی، 1395( 
نیز با بررسی الگوي سهمگذاری در بهبود روابط همسایگي، علل کنش های سهم گذارانه 
را خداباوری، رســش شناختی، خودآگاهی و نیکوکاری عنوان می کنند و اشاره دارند که 
شرایط زمینه ای عاملیت سهم گذارانه در این روابط شامل حاکمیت فرهنگ سهم گذاری 
در محله، کمبود زمینه های تعارض شهروندی است که نتیجه چنین عاملیتی نیز افزایش 
سالمت روان و سرمایه اجتماعی و امیدواری به بهره مندی از اجر اخروی است. با استناد 
به تحقیقات ذکرشده می توان نتیجه گرفت که روابط بین فردی مطلوب موجب آرامش و 
رعایت حقوق خود و دیگران می شود و می تواند با سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی 
و بین فردی و درنهایت با مسئولیت پذیری همراه باشد، همچنین با تداوم این  رویکرد و 

به کارگیری آن مانع مواجه شدن با بسیاری تعارضات فردی و خانوادگی و اجتماعی شد.
 عالوه بر این، دوره جوانی ارزنده ترین دوره زندگی هر انســانی است و سرمایه گذاری

بر این دوران، مانع بروز بسیاری از مشکالت در آینده فرد و جامعه می گردد. اگر جوانان 
این دوره را به شکل نامطلوبی سپری کنند، می تواند منجر به آسیب های فردی، خانوادگی 
و اجتماعی متعددی ازجمله اختالالت روانی، باال رفتن آمار طالق و افزایش بزه و اعتیاد 
گردد؛ لذا برگزاری جلســات مشاوره گروهی متناســب با رویکرد اسالمی - ایرانی برای 
ســاختن جامعه ای با آیندة بهتر و فراهم نمودن بینش و آگاهی به منظور پیشــگیری از 

آسیب های فوق یکی از ضرورت های انجام این پژوهش است.
در تحقیق حاضر هدف محقق ارتقا بخشیدن به کیفیت مسئولیت پذیری و سازگاری 

با تکیه بر رویکرد سهم گذاری می باشد؛ و به دنبال پاسخ به دو سؤال است.
  سؤال  اول:   مشاوره گروهی مبتنی بر الـگوی سـهم گذاری، چه تأثیری بر مسئولیت پذیری 

دختران جوان دارد؟
 سؤال دوم:  مشـاوره گـروهی مـبتنی بر الـگوی سـهم گذاری چـه تأثیری بر سازگاری 

دختران جوان دارد؟
روش پژوهش

 پـژوهش حـاضر از نـوع مطالعـــات نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون - پس آزمون
با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دختران جوان 19 تا 23 سال که دانشجوی مقطع 
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نفر که در دو گروه 12 نفره  کارشناســی در شــهر تهران بودند. حجم نمونه شــامل 24 
کنترل و آزمایش قرار داده شــد. نمونه پژوهش از کتابخانه گلســتان واقع در شهر تهران 
 به صورت تصادفی و در دسترس، شناسایی و انتخاب گردید. سپس افراد به صورت تصادفی

در دو گرو آزمایش و گواه قرار گرفتند و پرسشــنامه های ســازگاری و مســئولیت پذیری 
 به صورت پیش آزمون در هر دو گروه اجرا شد، درنهایت گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای

به صورت هفتگی الگوی ســهم گذاری شرکت نمودند. بعد از اتمام دوره، مجدداً پرسشنامه 
سازگاری بل و مقیاس مسئولیت پذیری کالیفرنیا به عنوان پس آزمون در هر دو گروه آزمایش 
و گواه اجرا شد و تغییرات آن ها با توجه به نمرات قبلی )پیش آزمون( و فعلی )پس آزمون( در 
هر دو گروه مقایسه و تحلیل شد. دلیل محقق برای انتخاب جامعه آماری بر روی دختران، 
در دســترس بودن، سهولت برگزاری و درک بیشتر دنیای پدیداری ایشان با پژوهشگر بود 
تا مشاوره گروهی با کیفیت بیشتری انجام گیرد. همچنین برای کنترل متغیرهاي مزاحم 
و مداخله  گر، عالوه بر این که تا حد امکان گروه آزمایش و کنترل از نظر جمعیت شــناختی 
مشابه هم در نظر گرفته شدند تالش بر این شد دو گروه دارای صفات و ویژگی های نزدیک 

به یکدیگر باشند و به طور تصادفی در دو گروه قرار بگیرند.
مالک های ورود: رضایت آگاهانه داشته باشند، دانشجو باشند، در محدوده سنی 18 تا 
25 سال باشند، منحصراً دختر و تمام جلسات را شرکت کرده باشند و مالک های خروج: 
غیبت حداکثر 2 بار در کل جلســـات که درنهـایت زمـان ورود داده ها در نرم افزار حذف 
می شــدند، تکالیف را انجام ندهند و در حین شرکت در جلسات این پژوهش در جلسات 

مشاوره ای مشابه دیگر مشارکت کنند.
با توجه به اینکه الگوی سهم گذاری الگوی جدیدی است؛ بر این اساس محتوای جلسات 
در جدول 1 با تمرکز بر رویکرد ســهم گذاري زیر نظر دکتر اسمعیلی نظریه پرداز و مبدع 
الگوی ســهم گذاری بر اساس چارچوبی مشخص تدوین شده اســت. سپس برای روایی و 
اعتباریابی پروتکل حاضر، محتوای جلسات توسط 3 نفر از متخصصان در حوزه سهم گذاری 
روایي محتوایی و ظاهری مورد بررسی قرار گرفت و اصالحات الزم انجام شد سپس مورد 
تأیید و اجرا قرار گرفت؛ و به دنبال آن گروه آزمایش در 10 جلســه 90 دقیقه ای شرکت 

کردند.
جلسات در سالن شهدای هفتم تیر )سرچشمه( با توجه به متغیر بودن ساعات درسی 
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دانشجویان صبح و عصر در این سالن برگزار شد. روش های به کار رفته در جلسات مشاوره 
گروهی، پرســش و پاســخ متقابل همدلی، توضیح مفاهیم سهم گذاری، بحث پیرامون 
تکالیف انجام شــده، به اشــتراک گذاری تجارب مشابه بود و روش ارزشیابی، استفاده از 
نرم افزار spss که در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی )تحلیل واریانس چندمتغیری و 

تحلیل کوواریانس( مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

ابزار
  پرسشنامه سازگاری بل )BAI1(:    این پرسشنامه در سال 1961 توسط بل تدوین گردید.

وي در زمینــة سازگاري دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکي مربوط به دانش آمــوزان 
و دانشجویان است و دیگري مربوط به بزرگ ســاالن. در پژوهــش حاضــر از مقیاس 
بزرگ ســال استفاده شــد. در هر فرم پنج بعد سازگاري را در برمی گیرد که عبارتند از:

ســازگاری در خانه، سازگاری بهداشتی، ســازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی، 
ســازگاری شغلی یا )تحصیلی( در این پرسشنامه، فقط پاسخ بلي یا خیر امتیاز دریافت 
می کنند. بر اساس جدول هنجار شده، به گزینة انتخابي عدد صفر یا یک تعلق می گیرد. 
نمرة سازگاري فرد، برابر با مجموع امتیازهایي است که از تمام ســؤال ها به دســت آمده 
است. عالوه بر نمرة کل، می توان نمره های سازگاري فرد را در هر یک از ابعاد سازگاري 
در خانه، بهداشتي، اجتماعي، عاطفي و تحصیلي محاسبه نمود که نشان دهندة میزان 
سازگاري فرد در آن بعد ميباشد. نمرات در هـر بعـد به دوقـسمت نـمرات مـربوط 
به نمونه هــای مرد و زن تقسیم ميشود. سطح نمرات این دو گروه تا حدي باهم تفاوت 
دارد. اعتبار آزمون مجدد این پرسشنامه در راهنماي آزمون از مقادیر 0/70 تــا 0/93 و 
ضریب همسانی درونی آن از 0/74 تا 0/93 گزارش شده است. بل ضرایب اعتبار )پایایي( 
را براي خرده مقیاس هــای سازگاري در خانه، بهداشتي، اجتماعي، عاطفي و تحصیلي 
به ترتیب 0/91، 0/81، 0/88، 0/91 و 0/85 و بــرای کل مقیــاس 0/94 گزارش کرده 
نوروتیک  از  بهنجار  باالیي در تشخیص گروههاي  روایي  آزمون  این  است. همچنین، 
داشته و همبستگي با آزمونهاي شخصیت آیزنک دارد )بل، 1962 به نقل از حسینی، 
کاوسی، ثناگو، جویباری، محمدی، 1396(. آلفای کرونباخ در پژوهش )یاوریان، حقیقی، 

رحمانی رضائیه، 1399( نیز 0/91 گزارش شده است.

1. Bell Adjustment Inventory



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

142

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 2 شمارة
ë 23 شمارة پیاپی
ë 1401  تابستان

 پرسشنامه روان شناختی کالیفرنیا1: برای سنجش مسئولیت پذیری از خرده مقیاس 
سنجش مسئولیت پذیری پرسشنامه روان شناختی کالیفرنیا استفاده شد. پرسشنامه 
کالیفرنیا 462 ســؤال دارد که زیرمقیاس مسئولیت پذیری شامل 42 سؤال می باشد. 
نخستین بار توســط گاف2 در سال 1951 با 648 سؤال و 15 مقیاس برای سنجش 
15 ویژگی انتشــار یافت و سپس در ســال 1957 مقیاس های آن به 18 و بار دیگر 
در ســال 1987 مورد تجدیدنظر قرار گرفت. زیرمقیاس ســنجش مسئولیت پذیری 
به منظور ســنجش ویژگی هایی از قبیل وظیفه شناسی، احساس تعهد، سخت کوشی، 
جدیت، قابلیت اعتماد، رفتار مبتنی بر نظم و مقررات، منطق و احســاس مسئولیت 
مورداستفاده قرار گرفت. نمره گذاری این مقیاس به صورت بلی نمره یک و خیر نمره 
صفر است. گاف ضرایب پایایی در بازآزمایی و همسانی درونی هر مقیاس را بین 0/52 
تا 0/81 و ضریب اعتبار کلی را 0/70 گزارش کرده اســت. آلفای کرونباخ در پژوهش 

)غیاث آبادی فراهانی و جعفری هرندی، 1399( برابر با 0/73 است.

جدول 1. خالصه جلسات آموزش الگوی سهم گذاری
ول

ه ا
س

جل
é موضوع و هدف: آشنایي با اصول کلي جلسات.

é محتوای کلي جلسه: اجرای پیش آزمون و خوش آمد گویی و آشنایی اولیه با اعضای گروه. تالش برای شکل گیری 
ارتباط حسنه، انتظاراتي که اعضاء از جلسات دارند و تعیین اهداف گروه توسط مشاور و توافق دربارة آن ها، گفت وگو 

درمورد اهمیت رعایت اصل رازداری و به طور اختصار آشنایي با مفاهیم کلي رویکرد سهم گذاری.
é فنون و روش های به کار رفته: پرسش و پاسخ و گوش دادن فعال.

é تکلیف: فرایند زندگی خود را بیابید، سهم گذاری یا سهم خواهی؟

وم
ه د

س
جل

é موضوع و هدف: تبیین و توضیح کامل هستی شناسی با مشارکت گروهی اعضا.
é محتوای کلي جلسه: بررسي تکالیف جلسه قبل، بازخورد اعضاء. شرح و توضیح هستی شناسی اسالمی و رویکرد 
سهم گذاری ارزیابی زمینه های هستی شناسانة اعضا، گفت وگو در مورد مبنای چگونه بودنمان و چگونگی بهتر زیستن 

و توسعه پیدا کردن، سهم خواه بودن یا سهم گذار بودن؟
é فنون و روش های به کار رفته: پرسش و پاسخ و استفاده از تمثیل ها و تحلیل مثال های مطرح شده.

é تکلیف: بررسی مبناهای سهم خواهی یا سهم گذاری ما در زندگی واقعی.

وم
 س

سه
جل

é موضوع و هدف: ایجاد آگاهی در رابطه با معنای سهم خواهی و یافتن تجلیات آن.
é محتوای کلي جلسه: مباحثه در مورد تکلیف جلسه پیشین و بررسی بازخورد اعضای جلسه. تبیین مفهوم سهم گیری 

و سهم گذاری در قالب مثال های مختلف از زندگی واقعی. سهم گذار و سهم خواه بودن چیست؟
é فنون و روش های به کار رفته: مشارکت اعضا جهت ادراک بهتر مفاهیم مطرح شده. شناسایی و استفاده از نمونه های 

واقعی در زندگی.
é تکلیف: بررسی مسئولیت هایی که بر عهده دارید و کشف سبک های سهم گذارانه.

1. California Psychological Inventory
2. Gough
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رم
ها

 چ
سه

جل

é موضوع و هدف: ایجاد آگاهی انتخاب محور.
é محتوای کلي جلسه: بررسی تکالیف جلسه قبل، )بررسی نقش هایی که بر عهده  داریم، چگونگی مطلوب بودن در 
هریک از آن نقش ها، بهترین شکل ما در هر یک از این نقش ها چگونه است، گفت وگو در مورد نقش خودمان در تغییر 

خودمان( و نسبت به آن ها.
é فنون و روش های به کار رفته: پرسش و پاسخ و گوش دادن فعال و مثال هایی در ارتبـاط با سهم گذاری من و تأثیر آن بر بودنم.

é تکلیف: سهم خود در نقش ها و تصمیماتی که می گیرید را با نگاه سهم گذارانه پیدا کنید.

جم
 پن

سه
جل

é موضوع و هدف: تبیین مفهوم عاملیت سهم گذار.
é محتوای کلي جلسه: گفت و گوی مشـاوره ای در مـورد مسـئولیت انسـان نسبـت به خـویشتن و ارزش قائل شـدن 
برای رشد شخصی و توسعه وجودی خود. تبیین کنش گری با جهت گیری سهم گذارانه به جای انفعال یا کنش گری 

سهم خواهانه.
é فنون و روش های به کار رفته: گفت وگو و پرسش و پاسخ متقابل و بیان تجربیات زیسته اعضا.

é تکلیف: خودکاوی و توجه به سبک های واکنشی و کنش گرانه خود و ردیابی جهت گیری سهم خواهانه یا سهم گذارانه آنها.

شم
 ش

سه
جل

é موضوع و هدف: ایجاد آگاهی از سهم خود در رابطه با هستی.
é محتوای کلي جلسه: بازخورد و تشریح جلسه پیش. تشریح انعطاف هستی شناسانه )گفت وگو در مورد عدم امکان 

 کنترل دیگران و تغییر ایشان، پذیرش دیگران و وسعت بخشی به خودمان در ارتباط با ایشان(.
é فنون و روش های به کار رفته: گوش دادن فعال و مثال هایی در ارتباط با سهم گذاری من و تأثیر آن بر کنترل و 

پذیرش دیگران.
é تکلیف: چه بخش هایی از زندگی خود بیشتر کنترل گر بودیم و هیچ پذیرشی نسبت به دیگران نداشتیم.

تم
هف

سه 
جل

é موضوع و هدف: تعمیق آگاهی از عاملیت سهم گذارانه.
é محتوای کلي جلسه: مرور تکالیف در جلسات پیشین. تمرکز بر تحلیل تجربه های زیسته اعضا و کشف نوع عاملیت 

اعضا. رفع ابهامات ذهنی اعضا درباره تحقق عملی عاملیت سهم گذار.
é فنون و روش های به کار رفته: استفاده از تمثیل ها و مشارکت اعضا.

é تکلیف: کشف عواملی که موجب کنش گری سهم گذارانه می شود.

تم
ش

ه ه
س

é موضوع و هدف: افزایش آگاهی هستی محور.جل
é محتوای کلي جلسه: مرور جلسه قبلی، افزایش آگاهی هستی محور از طریق تصویرسازی ذهنی.

é فنون و روش های به کار رفته: تمرین عملی افزایش آگاهی اعضا به نعماتشان، برقراری ارتباط معنایی با هستی و 
تبـادل با هستی.

é تکلیف: تفکر و کشف ارتباط معنایی با جهان هستی.

هم
ه ن

س
جل

é موضوع و هدف: آگاهی از وسعت بخشی به وجود خود و هستی انسان.
 é محتوای کلي جلسه: بازخورد اعضا از جلسه پیشین، تشریح آگاهی از توسعه وجود و هستی انسان فراتر از خود، 

خانواده  و منافع ملی خود. تبیین رشد یافتگی فردی حاصل از سهم گذار بودن.
é فنون و روش های به کار رفته: استفاده از فن پرسش و پاسخ و گوش دادن فعال و گفت وگوی اعضا پیرامون چگونگی 

رشد یافتگی فردی.
é تکلیف: شناسایی روش های وسعت بخشی به خود.

هم
ه د

س
جل

é موضوع و هدف: مرور و جمع بندی مباحث مطرح شده.
é محتوای کلي جلسه: بازخورد اعضای گروه و مروری بر جلسـات گروه. بیان تجـارب شـخصی اعضـا دربـارة فرآینـد 

مشاوره گروهی مبتنی بر الگوی سهم گذاری و تأثیر آن در نوع بودن اعضا. درنهایت اجرای پس آزمون.
é فنون و روش های به کار رفته: استفاده از فن پـرسش و پـاسخ و گـوش دادن فعـال و گـفت وگوی اعضـا و روشن سازی 

مفاهیم الگو.
é تکلیف: پی گیری و تمرین و یادآوری الگوی سهم گذاری و تالش برای سهم گذارانه زیستن.
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 روش تجزیه وتحلیل داده ها: به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. 
پس از جمع آوری داده ها، در سطح توصیفی، از شاخص های آماری میانگین و انحراف 
استاندارد و در سطح اســتنباطی، برای بررسی اثربخشی آموزش الگوی سهم گذاری 

ازروش تحلیل کوواریانس چندمتغیری MANCOVA استفاده گردید.

یافته ها
نتایج حاصل از اجرای آزمون سازگاری و خرده مقیاس ها و سنجش مسئولیت پذیری 
در دو گــروه آزمایش و گــواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمــون به صورت میانگین و 

انحراف استاندارد در جدول 2 قابل مشاهده است.

 جدول 2. خالصه یافته های توصیفی نمره های ابعاد سازگاری 
و مسئولیت پذیری دختران جوان

پس آزمونپیش آزمون

گواهآزمایشگواهآزمایش

MSDMSDMSDMSD

18/004/5414/673/9812/334/0214/573/88سازگاری در خانه

7/172/7811/832/375/001/8911/762/35سازگاری بهداشتی

14/003/3213/833/1513/003/4014/223/31سازگاری اجتماعی

13/673/1616/003/8911/504/1415/793/67سازگاری عاطفی

11/502/8111/172/587/833/2311/232/54سازگاری تحصیلی

63/5020/0161/4021/0649/6726/3560/7626/06نمره کل

27/833/0626/173/3131/835/7726/283/35مسئولیت پذیری

با توجه به میـــانگین نـمرة ابعاد سازگاری و مسئولیت پذیری پـس از مداخله شاهد 
کاهش در نمره سازگاری که نشانه )افزایش سازگاری( و افزایش مسئولیت پذیری درگروه 

آزمایش هستیم.
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بررسی مفروضه های آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری
پیــش از انجام آزمون تحلیــل کوواریانس مفروضه های آزمــون تحلیل کوواریانس 
چندمتغیری موردبررســی قرار گرفتند که شــامل بهنجاری و خطی بودن در شکل 1، 
توزیع داده ها از طریق آزمون کلموگرونف  - اسمیرونف1 در جدول 3، همگنی واریانس ها 
از طریــق مقدار آماره F لوین2، در جدول 4، همگنی شــیب رگرســیون در جدول 5 و 

همگنی ماتریس های واریانس-کوواریانس با استفاده از آماره M باکس هستند.

جدول 3. خالصه آزمون کلموگرونف - اسمیرونف بهنجاری توزیع داده ها

پس آزمونپیش آزمون

گروه گواهگروه آزمایشگروه گواهگروه آزمایش

معناداریآمارهمعناداریآمارهمعناداریآمارهمعناداریآماره

0/1910/1770/1790/2000/1480/2000/1790/200سازگاری در خانه

0/1680/2000/1730/2000/2230/0540/1730/200سازگاری بهداشتی

0/1700/2000/1400/2000/2040/0730/1400/200سازگاری اجتماعی

0/1690/2000/1520/2000/2240/0540/1700/200سازگاری عاطفی

0/2080/1010/1540/2000/1910/1800/1540/200سازگاری تحصیلی

0/1550/2000/1520/2000/1490/2000/1520/200نمره کل

0/1490/2000/1650/2000/2160/0770/1490/200مسئولیت پذیری

*P<0/05  df =12

نتایج جدول 3 نشــان می دهد معناداری در همه گروه ها از 0/05 بزرگ تر اســت که 
نشان دهنده رعایت مفروضه بهنجاری است.

1. Kolmogorov-Smirnov
2. Levene’s F
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جدول 4. بررسی همگنی واریانس گروه ها در هر دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون

Fdfمؤلفه ها  1df  2Sig

0/7361220/411سازگاری در خانه

0/0391220/848سازگاری بهداشتی

3/6391220/086سازگاری اجتماعی

0/0021220/962سازگاری عاطفی

0/0081220/931سازگاری تحصیلی

0/5221220/487نمره کل

2/7321220/129مسئولیت پذیری

*P<0/05 

بنابر نتایج حاصل آزمون لوین در جدول 4 مشــاهده می شــود که مقدار F در تمام 
گروه ها معنادار نبوده و بنابراین مفروضه همگنی واریانس ها برقرار است.
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کنترل

شکل 1. مقایسه رابطه خطی نمره های سازگاری و همپراش خود )نمره های پیش آزمون(
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در شکل 1 وجود دو خط صاف مفروضه رابطه خطی بین دو متغیر را تأیید می کند.

جدول 5. خالصه بررسی همگنی شیب رگرسیون متغیرهای پژوهش

MSFdfSigمؤلفه ها

0/6730/30410/586سازگاری در خانه

0/6881/07310/310سازگاری بهداشتی

0/4671/43310/242سازگاری اجتماعی

0/5421/01610/323سازگاری عاطفی

1/2783/28610/081سازگاری تحصیلی

2/2403/22110/084نمره کل

0/8872/13010/156مسئولیت پذیری

نتایج حاصل از بررســی همگنی شیب رگرســیون در جدول 5 حاکی از آن است که 
در مؤلفه های ابعاد سازگاری و مســئولیت پذیری تعامل به لحاظ آماری معنادار نیست؛ 
بنابراین بیــن نمره های این متغیرها )نمره های پس آزمــون و همپراش خود نمره ها در 

پیش آزمون( تعامل وجود ندارد.
مفروضه همگنی ماتریس های واریانس-کوواریانس با استفاده از آماره M باکس آزمون 
شد و با توجه به حساسیت این آماره از سطح آلفای مطمئن تر )P<0/001( استفاده شد. 
 ،Box’s M=31/762( بنابر آماره باکس به دست آمده در ابعاد سازگاری و مسئولیت پذیری
F=1/704 با درجه آزادی df 1=15 و df 2=3156/632 و sig =0/043( مشاهده می شود 
که از مفروضه همگنی ماتریس های واریانس-کوواریانس نیز تخطی صورت نگرفته است.

تحلیل داده ها
جهت پاســخ به پرسشــهای پژوهش و تعیین اثربخشــی آمــوزش گروهی الگوی 
سهم گذاری بر ابعاد سازگاری و مسئولیت پذیری، آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری 

به اجرا درآمد و نتایج حاصل از آن در جدول های 6 و 7 به نمایش درآمده است.
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 جدول 6 نتایج مقایسه ترکیب خطی متغیرها در آزمون 
تحلیل کوواریانس چندمتغیری

ValueFdfمتغیرها  1df  2sigɧ 2

0/598*0/5984/2213130/009اثر پیالیی

0/598*0/2044/1223130/009المبدای ویلکز

0/598*1/4904/2213130/009اثر هاتلینگ

0/598*1/4904/2213130/009بزرگ ترین ریشه روی

*P<0/01   

پیش از آن  که اثر متغیرها ارائه شود باید بررسی شود که آیا تفاوت آماری معنادار بین 
گروه ها در ترکیب خطی متغیرهای وابســته وجود دارد یا خیر. برای این منظور از آماره 
المبدای ویلکس1 و یا اثر پیالیی2 حاصل از آزمون چند متغیری استفاده می شود. با توجه 
به وجود بیش از دو گروه از اثر پیالیی اســتفاده شد که حساس ترین شاخص است. نتایج 
آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری )F=4/221 و P<0/01( نشان داد بین گروه های 
 آزمایش و گواه در ابعاد سازگاری و بر مسئولیت پذیری تفاوت آماری معنادار وجود دارد.
 همـچنین بر اسـاس مجـــذور جزئی ایتا3 بـه دسـت آمـده )ɧ 2=0/598( متغیر مسـتقل

 )آموزش گروهی الگوی سهم گذاری( 60 درصد از واریانس تفاوت بین گروه ها را تبیین می کند. 
 با توجه به معیار کوهن )1998( که انـدازه اثـر 0/14 را انـدازه اثر بزرگ، اندازه اثر 0/06 را

اندازه اثر متوسط و اندازه اثر 0/01 را اندازه اثر کوچک برشمرده است، اندازه اثر 0/598 
)تبیین 60 درصد از واریانس( مقداری بسیار بزرگ است.

نتایج آزمون تحلیــل واریانس چند متغیری جهت تعیین اثر آموزش گروهی الگوی 
سهم گذاری بر ابعاد سازگاری و برمسئولیت پذیری در دو گروه آزمایش )با آموزش( و گواه 

)بدون آموزش( در جدول 7 گزارش شده است.

1. Wilks’ Lambda
2. Pilai’s Trace
3. Parital Eta Squared
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 جدول 7 خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری 
اثر آموزش گروهی الگوی سهم گذاری بر ابعاد سازگاری و مسئولیت پذیری

SSdfMSFsigɧ 2

4/02614/6201/1400/4230/560سازگاری در خانه

85/530513/968خطا

0/70010/7000/5700/8870/500سازگاری بهداشتی

1/583510/290خطا

0/4000/134**34/589134/58911/863سازگاری اجتماعی

85/530513/968خطا

0/8100/913*5/29315/2937/310سازگاری عاطفی

11/235510/967خطا

11/408111/4081/2380/6910/901سازگاری تحصیلی

69/866516/544خطا

0/2000/563**79/897179/89721/056نمره کل سازگاری

511/569517/137خطا

0/1000/573**43/670143/67031/981مسئولیت پذیری

83/67512/485خطا
   

*P<0/05  **P<0/01

در پاســخ به پرسش پژوهش مبنی بر آن که »آموزش گروهی الگوی سهم گذاری چه 
تأثیری بر ابعاد سازگاری و مسئولیت پذیری دختران جوان دارد؟« نتایج حاصل از آزمون 
تحلیل کوواریانس بین گروهی یک طرفه در جدول 7 نشــان می دهد در ابعاد سازگاری 
اجتماعی )F=11/368 و P<0/01( و ســازگاری عاطفی )F=7/013 و P<0/05( تفاوت 
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ابعاد  آماری معنادار وجود دارد. همچنین بر اســاس مجذور جزئی ایتا به دســت آمده، در
سازگاری اجتماعی )ɧ 2=0/431( و سازگاری عاطفی )ɧ 2=0/319(، آموزش گروهی الگوی 
ســهم گذاری دارای اثربخشــی با اندازه اثر بزرگ اســت که به ترتیب 43 و 32 درصد 
تغییرات ایجادشده در ارتقاء ابعاد سازگاری گروه آزمایش را تبیین می کند؛ اما بر اساس  از
 F=0/788( سازگاری بهداشتی ،)P <0/05 و F=1/041( نتایج در ابعاد سازگاری در خانه
و P <0/05( و سازگاری تحصیلی )F=1/832 و P <0/05( پس از آموزش گروهی الگوی 

سهم گذاری، تفاوت معنادار مشاهده نشد.
افــزون بر آن نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانــس بین گروهی یک طرفه برای 
مقایسه سازگاری دو گروه با آموزش گروهی الگوی سهم گذاری و بدون آموزش در جدول 
6 نشان می دهد تفاوت آماری معنادار )F=12/650 و P<0/01( بین دو گروه وجود دارد. 
همچنین بر اســاس مجذور جزئی ایتا )ɧ 2=0/365( به دست آمده، آموزش گروهی الگوی 
 ســهم گذاری دارای اثربخشــی با اندازه اثر بزرگ است. با توجه به معیار کوهن )1998(

 اندازه اثر 0/365 مقداری بزرگ و معنادار اســت. این میزان اثربخشی بدان معنا است که 
آموزش گروهی الگوی سهم گذاری 36 درصد از تغییر ایجادشده افزایش سازگاری درگروه 
آزمایش را تبیین می کند و اثربخشــی آموزش گروهی الگوی ســهم گذاری را در افزایش 

سازگاری را مورد تأیید قرار می دهد.
درنهایت نتایج حاصل از جدول 7 نشان می دهد مسئولیت پذیری دو گروه با آموزش 
گروهــی الگوی ســهم گذاری و بدون آموزش، تفــاوت آماری معنــادار )F=13/189 و 
P<0/001( دارند. بنابر مجذور جزئی ایتا )ɧ 2=0/375( به دســت آمده آموزش گروهی 
الگوی ســهم گذاری در افزایش مسئولیت پذیری دارای اندازه اثر بزرگ و معنادار است. 
این یافته آموزش گروهی الگوی سهم گذاری در افزایش مسئولیت پذیری را تأیید می کند.

بحث و   نتیجه گیری  .....................................................................................................
هدف پژوهش حاضر بررســی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد سهم گذاری مبتنی 
بر هستی شناسی اسالمی در ارتقا مســئولیت پذیری و سازگاری دختران جوان بود. نتایج 
یافته ها حاکی از آن است که آموزش الگوی سهم گذاری برافزایش میزان مسئولیت پذیری 

و سازگاری اثرگذار است.
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به طورکلی، در تبیین آن می توان این گونه اســتنباط کرد که بســته آموزشی الگوی 
سهم گذار با اثربخشی بر متغیرهای ســازگاری در بعد اجتماعی و عاطفی و ارتقاء حس 
مســئولیت پذیری و متعهد شدن در جوان مسیر رشد و تعالی او را از دو منظر معنوی و 
روان شــناختی در روابط درون فردی و بین فردی بازگشایی می نماید.  همچنین با توجه

به  اینکه شاهد تغییرات دوران جوانی و تالش برای دستیابی به استقالل و کسب جایگاه 
در زندگی خویش و مواجهه با مسئولیت های جدی در این دوره هستیم، می بایست جوان 
توانایی تطابق و ســازگاری با تغییرات پیش بینی ناپذیر این دوران و همچنین اکتساب و 
تقویت روحیه مســئولیت پذیری جهت انجام هرچه بهتر تعهدات و سازگاری با آن ها را 
این بین او می تواند با بهره جستن از جهان بینی سهم گذارانه به خود و  داشته باشــد. در
روابطش غنا بخشیده و برای پیش برد اهداف عالی متعهد شود و سازگاری خود را توسعه 

بخشد. در پژوهش حاضر با دو سؤال روبه رو هستیم.

  سؤال اول:  مشاوره  گـروهی بـر اسـاس الـگوی سهـم گـذاری چـه تأثیری بر 
مسئولیت پذیری دختران جوان دارد؟

پیش از هر چیزی باید در نظر داشــته باشــیم که توجه به اصل مســئولیت پذیری 
به حدی اســت که در انسان شناسی اســالمی این مسئله همواره موردبحث قرار می گیرد 
)فیاض و زرین جوی الوار  ، 1396( و در پژوهش حاضر نقش الگوی ســهم گذاری با تأکید

بر اصول ذیل موجب تقویت روحیه مسئولیت پذیری در افراد می گردد:

 اصل عاملیت سهم گذار: انسان مسئول سرنـوشت خـویش اسـت و می بایست 
سعادت خود را در زندگي موردتوجه قرار دهد و انســان سهم گذار مبتنی بر اصل 
عاملیت، در هرلحظه مســئول رشــد خویش و در حال گسترش دادن ظرفیت 

وجودی خود به سمت خوبی ها است. 

  اصل انتخاب گری الزمه تکوین بشر1: خدا در قرآن می فرماید ما راه را به او نشان
 دادیم، یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس2 )انسان/3(. لذا انتخاب راه با رونده آن

است، بدین معنــا که انسان با حق انتخابی کــه دارد مسئول انتخاب های خود و 

ْجَدیِْن )بلد/ 10(. 1. َوَهَدیَْناُه الَنّ
ا َکُفوراً. ا َشاِکراً َوإَِمّ ِبیَل إَِمّ 2. إِنَّا َهَدیَْناُه الَسّ
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پیامدهاي آن است. درنهایــت، آگاهــی از ایــن انتخاب گری منجــر به افزایش 
مسئولیت پذیری در افراد می گردد. 

 همچنین در اصل نظارت: پیامد هـر رفتـار و گفتاري مورد حساب قرار می گیرد. 
خداوند اســرار آسمانها و زمین را مــی داند و به آنچه انجام می دهید بیناســت 
)حجرات/ 18 1(. انســان می بایســت آمادگی پاسخ به حضرت حق در روز جـزا 
رابطه با عملکرد خویش را داشته باشد در اصل نظارت، تمرین های ذهنی- عملی  در

این اصل و باور به اینکه خداوند شاهد و ناظر بر اعمال ماست، نیز منجر به تقویت 
احساس مسئولیت پذیری در افراد می شود؛ روحیه مسئولیت پذیری موجب تالش 
در راستای دستیابی به اهداف می گردد و انسان را از بطالت و بی خیالی می رهاند و 

به سمت کمال خویش در ابعاد مختلف حیات جهت می دهد.
 اصل مسئولیت در برابر اهداف کلي آفرینش2: هر رفتاری از ســوی انســان، 
کــه در غیر این صورت آن عمل بیهوده  باید متناســب با اهداف هستي باشد چرا
است. همچنین نیازهاي خود را متناسب با اهداف کلي آفرینش مرتفع سازد. این 
احســاس مسئولیت در مقابل آفرینش منجر به انتخاب اهدافی منطبق با اهداف 
اصولی که مطرح شد می توان به این نکته پی برد که الگوی  هســتی می گردد. با

سهم گذاری تا چه حد می تواند در مسئولیت پذیری انسان نقش داشته باشد.
الگوی ســهم گذار عالوه بر مسئولیت با پرداختن به اصول ذیل موجب تقویت 
روحیه سازگاری هم می شود که نتایج پژوهش حاضر نیز مؤید این مسئله است؛ 
و به سؤال دوم پژوهش که آموزش گروهی الگوی سهم گذاری چه تأثیری بر ابعاد 

سازگاری دختران جوان دارد؟ چنین پاسخ می دهد:
همان طور که پژوهش ها نشــان می دهد ســازگاری یک مفهوم نسبی است و 
تحت تأثیــر فرهنگ  و باورها و تربیت از جامعه ای بــه جامعه دیگر فرق می کند. 
انســان در صورتی به کمال می رسد که بین او و محیط پیرامونش تعادل و تعامل 
 مناســبی برقرار شــود. افزون بر آن، انســان موجودی انعطاف پذیر است نه تنها

ُ بَِصیٌر بَِما تَْعَمُلوَن. َماَواِت َواْلَْرِض ۚ َوالَلّ َ یَْعلَُم َغْیَب الَسّ 1. إَِنّ الَلّ
ــَماَواِت َواْلَْرِض َربََّنا َما َخلَْقَت َهَذا بَاِطاًلً  ُروَن فِي َخلِْق الَسّ َ قَِیاًما َوُقُعوًدا َوَعلَیٰ ُجُنوبِِهْم َویََتَفَکّ 2. الَِّذیــَن یَْذُکُروَن الَلّ

اِر )آل عمران/ 191(، أَیَْحَسُب اْلِنَْساُن أَْن یُْتَرَک ُسًدی )قیامه/ 36(. ُسْبَحانََک َفِقَنا َعَذابَ الَنّ
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با محیط سازگار می شود، بلکه محیط را بر طبق خواسته های خود دگرگون می کند؛ 
موجود  بنابراین ســازگاری و هماهنگ شــدن با خود و محیط پیرامون برای هر 
زنده ای ضرورتی حیاتی اســت ) عســکری، منظری توکلی، زین الدینی، 1399(.

در پژوهش حاضر محقق در مدل الگوی سهم گذاری با بیان چند اصل، سازگاری 
را چنین تبیین می کند.

 اصل حکیمانه بودِن نیاز ذاتي به روابط انساني1: نیاز به ارتباط با سایر انسان ها 
ازجمله نیازهای فطری و حکیمانه در ذات انســان است که موجب تکامل وجود 
می شــود. این نیاز، او را از خودخواهی و منیت دور کرده و موجب نهادینه شدن 
عالقه اجتماعی و وســعت وجود می شــود، تمرکز بر این اصل منجر به سازگاری 

انسان با خویشتن و دیگران می شود. 
 اصل حق، محور همگرایي: در قرآن خدا می فرماید: در راه نیکی و تقوا با یکدیگر 
همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از خدا پروا کنید که مجازات 
خدا شدید است )مائده/ 2 2(. با توجه به این آیه، آحاد امت باید با توجه به مالک 
واحد حق باهم متحد شــوند در این میان، سازگاری سهم گذاران؛ عالوه بر این که 
بر مبنای حق و توحید اســت همچنین در این الگو، سازگاری و انطباق بر اساس 
شــاخص و مالک حق است نه همسو با خواســته و منافع شخصی یا اجتماعی 

مبتنی بر منیت و سهم خواهی. 
  اصل قاعدهمندي آفرینش: هستی مبتنی بر اصولی آفریده شده است )قمر/ 49 3(.

موجودات عالم بر اســاس حکمت و نظم دقیق و باهدف معینی به عرصه هستی 
قدم نهاده اند؛ بنابراین در تعامل موجود میان اجزای هســتی قواعدی برقرار است 
که ســهم گذاران متوجه این قاعده هســتند و عمل خود را متناسب با این قواعد 

هستی بخش سازگار می سازند. 

ــَماَواِت َواْلَْرِض ۚ َجَعَل لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزَواًجا َوِمَن اْلَنَْعاِم أَْزَواجاً ۖ یَْذَرُؤُکْم فِیِه ۚ لَْیَس َکِمْثلِِه َشْيٌء ۖ َوُهَو  1. َفاِطُر الَسّ
وِح ِمْن أَْمِرهِ َعلَیٰ َمْن یََشاُء ِمْن ِعَباِدهِ أَْن أَنِْذُروا أَنَُّه اَل إِلََه إاَِلّ أَنَا  ُل اْلَمَلئَِكَئ بِالُرّ ــِمیُع الَْبِصیُر )شــوری/11(، یَُنِزّ الَسّ

َفاتَُّقوِن )نحل/2(.
َ َشِدیدُ الِْعَقاِب. َ ۖ إَِنّ الَلّ ْقَویٰ ۖ َواَل تََعاَونُوا َعلَی اْلِثِْم َوالُْعْدَواِن ۚ َواتَُّقوا الَلّ 2. َوتََعاَونُوا َعلَی الِْبِرّ َوالَتّ

3. إِنَّا ُکَلّ َشْيءٍ َخلَْقَناُه بَِقَدٍر.
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  اصل انتخـاب چـگونگی کنـار آمـدن متنـاسب بـا هر مسئله )توبه/ 129 1( :
 در ایـن اصـل، انسان می بایست برای حـل مسئله خـویش به دو نکته توجه کند:

اول ایـنکه آنچـه او می خواهـد بایـد در یـک بستر گـسترده تر از اکـنون و اینجـا 
مشــخص شــود، زیرا آثار و نتایج عمل متوقف بر لحظه نیست؛ بنابراین، انسان 
بایــد بداند که به دلیل محدودیت و عدم وســعت دید خود در رابطه با هســتی 
 ممکن اســت اموری را بطلبد که کاماًلً به ضررش باشد )بقره/2216 و هود/ 46 3(. 
دوم اینکه برخی از مسائل قواعد غیرقابل تغییر هستی هستند. قواعدی که الزمه 
سیر تکاملی و باهدف تعالی هستی در نظر گرفته شده است، مانند مسئله وجود 
اندوه و مرگ در زندگی )بقره/ 156( که ادراک این مؤلفه موجب ســازگار شدن 
وقایع تلخ زندگی می گردد. طبق بررسی ها در راستای پژوهش حاضر، می توان به  با
 مطالعات )مرادی، 1400(؛ )حاجی هاشم و دیگران، 1399(؛ )اسمعیلی، دهدست، 
قبادی و عســگری، 1399(؛ )ملکی پری و سرداری، 1399(؛ )شعبانی، 1397(؛ 
)اسمعیلی و دشــتی، 1395(؛ )اسمعیلی، 1393(؛ )Eric, 2017( اشاره نمود که 

بخشی از پژوهش حاضر همسو هستند. با
 در تبیین الگوی سهم گذاری می توان این گونه بیان نمود که الگوی سهم گذاری 
بر هستی شناسی اسالمی بنا نهاده شــده است. از این منظر، هستی و خالق آن 
دارای واقعیت مستقل از ذهن و وجود واقعی است و از قواعد یکپارچه ای که مبدأ 
و معاد آن به آفریدگار برمی گردد، تبعیت می کند. در این نگاه انســان بخشی از 
آفرینش است که خود تابع قوانین کلی آفریدگار و مسئول ادراک و متناسب عمل 
کردن با هدف هستی آفرین است. در این نوع هستی شناسی، انسان انتخاب گری 
است که مبتنی بر قاعده ای الیتغیر پیامد و آثار عمل خود را دریافت خواهد کرد 
)اســمعیلی، 1393(. همچنین در هستی شناســی اسالمی، تعالیم دینی موجب 
می شــود که آدمی از جنبه های مادی فراتر رفته و احســاس وحدتی وجودی و 
یگانگی با تمام هســتی داشته باشد؛ و چون در هستی شناسی، انسان انتخاب گر 

لُْت ۖ َوُهَو َرُبّ الَْعْرِش الَْعِظیِم. ُ اَل إِلََه إاَِلّ ُهَو ۖ َعلَْیِه تََوَکّ 1. َفإِْن تََولَّْوا َفُقْل َحْسِبيَ الَلّ
 ُ 2. ُکِتَب َعلَْیُکُم الِْقَتاُل َوُهَو ُکْرٌه لَُکْم ۖ َوَعَسیٰ أَْن تَْکَرُهوا َشْیئاً َوُهَو َخْیٌر لَُکْم ۖ َوَعَسیٰ أَْن تُِحُبّوا َشْیئاً َوُهَو َشٌرّ لَُکْم ۗ َوالَلّ

یَْعلَُم َوأَنُْتْم اَل تَْعلَُموَن.
3. َقاَل یَا نُوُح إِنَُّه لَْیَس ِمْن أَْهلَِک ۖ إِنَُّه َعَمٌل َغْیُر َصالٍِح ۖ َفاَل تَْسأَلِْن َما لَْیَس لََک بِِه ِعلٌْم ۖ إِنِّي أَِعُظَک أَْن تَُکوَن ِمَن الَْجاِهلِیَن.
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بررسی اثربـخشی مشاوره گـروهی بـا رویکرد سهم گذاری مبتنی بر 
هستی شناسی اسالمی در ارتقاء مسئولیت پذیری و سازگاری دختران جوان

 فاطمه اله  وردی   معصومه اسمعیلی

و آزاد آفریده شده اســت؛ پس در صورت هدایت شدن می تواند شیوه ای را برای 
زیســتن انتخاب کند که هماهنگ با هستی قدم بردارد )اسمعیلی، 1386( البته 
 قرآن می فرماید: خدا هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کند )بقره / 286 1(؛

پس این مسئولیت انســان مبتنی بر ظرفیت ها و توانمندی های او است. لذا این 
مبدأ و مبنا به هســتی و اصول حاکم بر آن معنایی توحیدی می بخشد و دامنه 
اثر انســان را محدود به این دنیا نمی بیند و مسئولیت انســان را ابدی می داند؛ 
سختی های انسان نیز حکیمانه، در راستای رشد و تعالی او اعطا شده است. ادراک 
حقیقــت وجود خالقی که آفرینش او مبتنی بر حکمت و رحمت اســت تحمل 

رنج ها را آسان نموده و انسان را در مسیر سازگاری سازنده قرار می دهد.

 هر پژوهش در راســتای فعالیت تحقیقاتی خود با محدودیت هایی مواجه است که 
این الگو از آن مستثنا نیست. تازگی و بدیع بودن پژوهش حاضر از محدودیت های محقق 
جهت مقایسه با سایر پژوهش ها و نتیجه گیری است. همچنین با توجه به یافته های پژوهش 
ابعاد سازگاری و  حاضر و اینکه برگزاری مشــاوره گروهی بر اساس الگوی سهم گذاری بر
مسئولیت پذیری مؤثر بوده است؛ پیشنهاد می شود که مراکز مسئول نظیر مراکز مشاوره، 
بهزیســتی و آموزش وپرورش به برپایی دوره ها در سطوح مختلف و با حجم نمونه بیشتر 
برای تعمیم پذیری اقدام نمایند و پژوهشگران در آینده، تأثیر الگوی سهم گذاری را بر سایر 
متغیرهای روان شناختی با ابزارهایی دقیق، جهت سنجش مؤلفه های الگوی سهم گذاری 

تدوین نمایند.

تشّکر و قدردانی
 از کارشناسان و صاحب نظرانی که با بیان نکات ظریف و ارزشمند خود بر غنای علمی 
پژوهش افزودند و جمیع دخترانی که در کتابخانه گلستان در به ثمر رسیدن پژوهش 

حاضر یاری گر محقق بودند نهایت قدردانی و سپاس را داریم.

ُ نَْفساً إاَِلّ ُوْسَعَها. 1. اَل یَُکلُِّف الَلّ
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ایران )متانا(.
یاوریان، رویا؛ حقیقی، ماه منیر؛ رحمانی رضائیه، مریم. )1399(. تعیین نقش سطوح سازگاری اجتماعی و عاطفی 
بر عالئم افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1397. پرستاری و 

مامایی. 18 )5(: 419-409.
یوزباشی، علیرضا؛ نوروزی، محمد؛ فتح قریب بیدگلی، روح اله. )1392(. بررسی نقش زنان در بهبود بهداشت روانی 
خانواده اسالمی ایرانی با الهام از زندگی حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س(. مهندسی فرهنگی. 8 )77(: 

.55-34

 REFERENCES 
Bell, H.M. (1961). The Adjustment Inventory, Consulting psychologists press, INC. plao 

Alto, California.
Eric L.2017) ). Consistency and accountability: First steps in a quest for compromise between 

venue and community. The Journal of the Acoustical Society of  America(2017) 68(1): 
441-787.

Everett, M. C. (2020). Sharing the Responsibility for Nursing Student Retention. Teaching 
and Learning in Nursing, 15(2): 121-122.

Feldman, D & Kubota, M (2014). Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: 
Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. 
Learning and Individual Differences, 37, 210- 216.

Glasser, W. (2009). Station of the mind: New direction for reality therapy.New York.
Gough, H. G. (1987). California Psychological Inventory: Administrator’s Guide. Palo Alto, 

CA: Consulting Psychologists Press, Inc.
Holahan CI,Valentiner Dp and Moos RH. (2014). “parental support and psychological 

Adjustment During the Transition to young Adulthood in a college sample  ,"Journal of 
family psychology. 8, (2): 215-223.

Hurtado S, Han JE.Saenz, VEspinosall, BCerna, OS. (2017).. “predicting transition and 
adjustment to college”: biomedicot and behavioral science aspirants and minority students 
first year of college Research in Higher Education. 48(1): 841-887.

Lee, V. (2012). Meaning-making intervention during breast or colorectal cancer treatment 
improves self-esteem, optimism, and self-efficacy. Social Science & Medicine, V.62, Is. 12, 
P.3133-3145.





158

منابع

 ë  سال هفتم
 ë 2 شمارة
ë 23 شمارة پیاپی
ë 1401  تابستان

Lenzi, M., Vieno, A., Santinello, M., Nation, M., Voight, A. (2014). The Role Played by the 
family in shaping earlyand middle adolescent civic responsibility. The Journal of Early 
Adolescent. 34 (2): 251-278.

Reuter, E. L. (2017). Consistency and accountability: First steps in a quest for compromise 
between venue and community. The Journal of the Acoustical Society of America. 69(1): 
221-797.

Sammons, P. (2014). Influences on students’ social-behavioral development at age 16: 
Effective Pre-school, Primary & Secondary Education Project (EPPSE):September 2014.

Scott, W., McCraken, L, M. (2015). Psychological flexibility acceptance and commitment 
therapy and choronic pain. Current Opinion in psychology. (2): 91-96.

Sharma, Sonia. (2019). Adjustment And Intelligence In Relation Income And Job Experience 
Among Working of Punjab. Department Of Education Lovely Professional University, 
Phagwara, India.

Shu, F., Ahmed, S. F., Pickett, M. L., Ayman, R., & McAbee, S. T.2020)  ). Social support 
perceptions, network characteristics, and  international student adjustment. International 
Journal of Intercultural Relations. 74, 136-148.

Sinha, S., Modi, J, N. (2017).psychological aspects of changes during adolescence among 
school going adolescent Indian girls. International Journal of Reproduction, Contraception, 
Obstetrics and Gynecology. 3(2): 409-413.

Vig, D., & Joswal, I. J. (2010). Emationaladjastment of parents and quality of parent-teen 
relationship.Jornal of Studies on Home and community Science. 4, 39-44.

Yeung, N, C., Ramirez, J, & Lu, Q. (2017). Perceived stress as a mediator beteen social 
constraints and sleep quality among Chinese American breast cancer survivors. Supportive 
care in cancer. 25, 2249-2257. https://doi.org/10.1007/s00520-017-3632-9.


