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چکیده
مقدمه :تحقيق حاضر با هدف طراحي برنامه مهارت هاي همدلي مبتناي بار شاناخت اجتمااعي و
بررسي اثربخشي آن بر رفتار جامعهپسند كاركنان خدمات فرودگاهي انجام شد.
روش :اين مطالعه از نوع نيمهآزمايشي با طر پيش آزمون -پسآزمون و پيگيري همراه باا گاروه
كنترل بود .جامعه آماري شامل كليۀ كاركنان خدمات فرودگاهي هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران
شاغل در فرودگاه مهرآباد تهران بود .از بين كل جامعه تعداد  24نفر به طور هدفمند از خدمات باار،
انتخاب و در دو گروه آزمايش و كنتارل باه طاور تصاادفي جاايگزين شادند .در اداماه پرسشانامه
شخصيت جامعه پسند ا )pbsبر روي هر دو گروه اجرا شد .سپس گروه آزمايش طي هشات جلساه
 60دقيقه اي ،مداخالت مربوط به مهارت هاي همدلي را دريافت نمودند .در حالي كه اعضاي گاروه
كنترل هيچ آموزشي دريافت نكردند.
یافته ها :نتايج حاصل از بررسي داده هاي تحليل كوواريانس چندمتغيره و اندازه هاي مكرر گرفتاه
شده ،نشان داد كه برنامه طراحي شده در سطح  α =0/05موج افزايش رفتارهاي جامعه پسند در
بين كاركنان خدمات فرودگاهي شد.
نتیجهگیری :در مجموع يافتههاي حاصل نشان داد كه برنامه آموزش همدلي مبتني بر شاناخت
اجتماعي ،ميتواند بهعنوان ياک راهبارد درمااني -مداخلاهاي اثاربخش ،باراي بهباود رفتارهااي
جامعهپسند كاركنان خدمات فرودگاهي ،به كار برده شود.
واژههای کلیدی :شناخت اجتماعي ،همدلي ،رفتار جامعه پسند
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Developing empathy skills program based on social
cognition and study of its effectiveness on prosocial
behavior in airport service staff
Hamidreza Nezam1*
Saeed Rezayi2

Abstract
Introduction: This research aimed the Developing empathy skills
program based on social cognition and study of its effectiveness
on prosaically behavior in airport service staff.
Method: This research is a kind of semi-experimental study with
pre-test, post-test and follow-up with the control group. The
research population consisted of all Airport Services staff of Iran
Air employed at Mehrabad Airport in Tehran. 24 persons of cargo
service purposefully were divided into two experimental and
control groups. Then prosocial personality questionnaire (pbs) was
performed on both groups. The experimental group received
empathy skills in eight sixty-minute sessions. While members of
the control group received no training.
Results: Data analysis showed that the experimental group
compared with the control group after the meetings, found a
significant increase in prosocial behavior (α=0.05).
Conclusion: Finally, the findings showed that empathy skills
training program based on social cognition could be used as an
effective therapeutic intervention program to improve prosocial
behaviors in airport services staff.
Keywords: social cognition, empathy, prosocial behavior
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مقدمه
يكي از موضوعات مهم در روابا بينفردي و درونفردي كه از جايگاه مهمي در روانشناساي تحاولينگار
برخوردار ميباشد ،شناخت اجتماعي است .مهارتهاي شناخت اجتمااعي نقاش بنيااديني در دساتيابي باه
بسياري از مهارتهاي ارتباطي و كفايتهاي اجتماعي دارد .شناخت اجتماعي درصدد است ،مشخص كناد؛
چگونه به اطالعات اجتماعي توجه مي كنيم ،انسجام مي بخشيم و در نهايت به يااد مايآوريام .شاناخت و
ادراک اجتماعي رابطه نزديكي با هم دارند و زير بناي فهام ماا نسابت باه دنيااي اجتمااعي اسات .طاي
دهههاي اخير بررسي علمي اين نوع شناخت مورد توجه روانشناسان قرار گرفتاه و باه بررساي ساازههااي
شناخت اجتماعي نظير ادراک شخص ،مهارتهاي پذيرش نقش و نظريه ذهن پرداختهاند .نظريه ذهان باه
معني درک افكار ،نيّات و باورهاست اسباستين .)2015 ،1در اغل پيشينههاي بررسي شده ،مفهوم شناخت
اجتماعي ،غالبا به اين معني بوده و است كه انسانها چگونه سعي ميكنند تا بفهمند كاه ديگاران چگوناه
فكر ميكنند ،احساس ميكنند ،ادراک ميكنند و سرانجام چگونه واكنش نشان ميدهند ارضاايي.)1393 ،
اين مفهوم اساس شناخت اجتماعي است كه از آن بهعنوان يک توانايي كليدي ،جهت موفقيات در رواباا
اجتماعي زندگي روزمره انسانها ياد ميشود انياوئن 2و همكااران .) 2008 ،عاشاوري و داللزاده ا)1397
نشان دادند كه بازي درماني مبتني بر شناخت اجتماعي مي تواند مهارت هاي اجتماعي كودكان باا اخاتالل
نارسايي را بهبود ببخشد.
يكي از مؤلفههاي شناخت اجتماعي كه تعامل را به مسير صحيح هدايت ميكند ،همدلي اسات
اخانجاني و همكاران .)1391 ،همدلي توانايي مهمي است كه از آسي به ديگران جلوگيري ميكناد
و نيروي برانگيزانندة رفتارهاي اجتماعي است كه انسجام گروهي را در پاي دارد اماورلي ،ليبارمن و
زكي .)2015 ،3همچنين به فرد كمک مي كند كه در روابا اجتمااعي بتواناد باه خاوبي ،ديگاران و
موقعيتي كه ديگران در آن قرار دارند را درک كند اخوشروش ،خسروجاويد و حسين خانزاده.)1394 ،
آموزش همدلي از طريق افزايش درک فرد با ارتقاء آگاهي وي از خود و ديگران ،افزايش پاسخ هااي
همدالنه با استفاده از تنظيم هيجان و گرفتن چشم اناداز كاه منجار باه افازايش دقات در همادلي
5
مي شود ،بازخورد مثبتي را براي فرد فاراهم ماي آورد ارياس .)2015 ،4جكساون ،ائاو و ترمبلاي
ا ) 2015نشان دادند كه آموزش همدلي با ارتقاء نگراني همدالنه و شافقت باه عناوان ياک مؤلفاه
حساس موج افزايش حس مسئوليت پذيري و پاسخگو بودن مي شود .اصطال «همدلي» را باراي
اولين بار ليپز در اوايل قرن بيستم ،در پژوهشهاي روانشناسي به كار برده است اايكاز .)2003 ،6از
همدلي بهعنوان قابليت درک ديگران و تجربه احساسهااي آنهاا اديساتي و جكساون )2006 ،7و
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دادن پاسخ مناس به آن موقعيت توصيف ميشود .همدلي مفهومي چند بعدي است كه در مورد دو
بعد آن توافق نسبي وجود دارد؛ همدلي شناختي يا سرد كه مربوط به درک حالتهاي ذهني ديگران
است و همدلي عاطفي يا گرم كه به پاسخهاي هيجاني شخص در برابر حالتهاي عاطفي ديگاران
ميگويند ادي آمبروزيو 1و همكاران .)2009 ،در رابطه با شناخت اجتمااعي و تاأثير آن بار همادلي
تحقيقاتي از ديرباز انجام شده است كه بيشتر آنها ،به رابطه نظريه ذهن امهمتارين ساازه شاناخت
اجتماعي) و همدلي اشاره دارند .نظريه ذهن ،به توانايي افراد در پايشبيناي رفتاار خااود و ديگاران
اشاره دارد .اين توانايي باه ماا ايان امكاان را ميدهد كاه در اجتمااع و در تعامال باا ديگاران باه
بازنمايي باورها و گرايشها بپردازيم ابارون .)1995 ،2طااهر و همكااران ا )1395نشاان دادناد كاه
آموزش همدلي با فراهم آوردن توانايي درک ديگران و ديدگاه گياري باه بهباود شاناخت اجتمااعي
كودكان مبتال به اختالل نافرماني مقابلهاي منجر ميشود.
نتايج حاصل از تحقيقات دهههاي اخير در زمينه رفتار همدلي ،نقش ايان ارتبااط عااطفي را در
سالمت روان ،سازگاري اجتماعي و كاهش رفتارهاي ضد اجتماعي انسان تأييد ميكند .اين تواناايي
نقش اساسي در زندگي اجتماعي داشته اريف 3و همكاران )2010 ،و نيروي بار انگيزناده رفتارهااي
اجتماعي و رفتارهايي است كه انسجام گروهي را در پي دارد اجوليف و فارينگتون .)2004 ،4همدلي
عنصري ضروري براي عملكردهاي موفقيتآميز بين شخصي محسوب ميشود اسوسا5و همكااران،
 .)2010بنابراين ،مهارتهاي همدلي در بروز رفتارهاي مطلوب و جامعهپسند ،نقاش اساساي دارناد.
طاهر و همكاران ا )1395نشان دادند كه آموزش همدلي و مديريت خشم ماي تواناد موجا بهباود
سازگاري كلي ،سازگاري عاطفي و سازگاري اجتماعي كودكان مبتال به اخاتالل نافرمااني مقابلاهاي
شود .با اين وجود بيرامي و همكاران ا )1396نشان دادند كه ارتباط معنيداري بين همدلي شاناختي
و بزهكاري وجود ندارد .رفتارهاي جامعهپسند با رفتارهاي ناوع دوساتانه متفااوت مايباشاند .رفتاار
نوعدوستانه ،رفتار داوطلبانه و هدفمندي است كه بدون توجه به انگيزهها و پااداشهااي بيروناي در
جهت منافع و رفاه ديگران انجام ميگيرد ااندروود و مور .)1982 ،آيزنبر ا )1983معتقد است كاه
اين رفتارها ،نوع خاصي از رفتارهاي جامعه پساند هساتند كاه مبنااي انگيزشاي دروناي دارناد .اماا
«رفتارهاي جامعهپسند» ،اعمال هدفمندي هستند كه به منظور رفااه ديگاران انجاام شاده و بادون
توجه به انگيزه فرد ،تعرياف مايشاوند اآيزنبار  .)1982 ،رفتارهااي جامعاهپساند را مايتاوان از
مطلوب ترين كيفيت هاي ماهيت انسان دانست .آن چنان كه اين رفتارها در نقش ياک مؤلفاه مهام
براي تحقق رشد افراد به ويژه در زمينههاي اخالقي و اجتماعي شناخته ميشوند اپااديال  -والكار و
فرايسر .)2014 ،6اين تمايالت جامعه پسندانه مستلزم ابراز همدلي و تالش در راستاي افزايش رفاه و
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آسايش اجتماعي ديگران است اصفاري نيا ،عباسپور و دهستاني .)1394 ،اهميت رفتار جامعاهپساند
كه يكي از جنبههاي مهم رشد اخالقي است ،پژوهشگران را به بررسي عوامل مختلفي كه اين قبيل
رفتارها را تسهيل ميكنند ،سوق داده است اصفارينيا ،آقايوسفي و ايمانيفار1395 ،؛ كاارلو ،نايات،
مگ اينلي ،گوودوين و روئچ .)2010 ،1در پاسخ به آن كه چه عواملي منجر به بروز رفتار جامعه پساند
ميشود ،ديدگاهها و نظريههاي مختلفي شكل گرفته است كه هم عوامل بيروني مانند بافت جامعاه،
خانواده و يا به تعبير كليتر ،جامعهپذيري و هم عوامل دروني مانند ويژگيهاي شناختي و هيجاني را
تعيين كننده رفتار اجتماعي مطلوب ميدانند اكالرک ،داهلن و نيكلسون.)2015 ،2
از آنجا كه بروز رفتارهاي جامعه پساند در باين افاراد ياک جامعاه ،باهوياژه در باين كاركناان
سازمانها كه روزانه با طيف وسيعي از مردم سر و كار دارند ،به سالمت جامعه و رضايتمندي افاراد
كمک ميكند و با به وجود آوردن يک فضاي دوستانه ،حس نوعدوستي ،مسائوليتپاذيري ،نگااه از
منظر ديگران و ...به دنبال آن بهبود پريشانيهاي فردي را در جامعه منجر ميشود ،پس اهميت اين
موضوع از كسي پوشيده نيست .بنابراين ،پرداختن به عوامل ماؤثر باروز چناين رفتارهاايي از جملاه
همدلي مبتني بر شناخت اجتماعي اهميت پيدا ميكند .نتايج حاصل از تحقيقات دهاههااي اخيار در
زمينۀ رفتار همدلي ،نقش اين ارتباط عاطفي را در بروز رفتار جامعهپسند تأييد ميكناد .باا توجاه باه
اهميت فرودگاه ها در جابه جايي مسافران و درگير بودن مسائل اقتصادي ،صنعتي و گردشاگري و.. .
در اين صنعت ،توجه به شيوه هاي رفتاري كاركنان خدمات فرودگاهي ،حاائز اهميات اسات و باروز
رفتارهاي مناس و جامعهپسند ايشان با توجه به اهميت اين سازمان ،نيازي است كه بيش از پايش
بايد به آن توجه كافي شود و به نظر مي رسد ،اين مهم در بستر آماوزش و ياادگيري مهاارت هاايي
خاص از جمله مهارتهاي همدلي مبتني بر شناخت اجتماعي نمايان شود.
روش
در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل داده هاي پژوهشي از روش هاي آمار توصيفي از مياانگين،
انحااراف معيااار و .. .در بخااش آمااار اسااتنباطي از آزمااون تحلياال اناادازههاااي مكاارر و تحلياال
كوواريانسا )ANCOVAاستفاده شد .پژوهش حاضر از لحان گردآوري اطالعات از ناوع تحقيقاات
آزمايش انيمهآزمايشي) و طر پيشآزمون -پسآزمون و پيگيري همراه با گروه كنترل و باه لحاان
هدف از نوع تحقيقات كاربردي ميباشد .جامعه آماري اين تحقياق ،شاامل كلياه كاركناان خادمات
فرودگاهي هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران شاغل در فرودگاه مهرآباد بود .از بين كل افراد جامعاه
هدف ،تعداد  24نفر به طور هدفمند از خدمات بار انتخاب شدند كه تعداد  12نفر در گروه آزماايش و
 12نفر ديگر در گروه كنترل ،به طور تصادفي جايگزين شدند .برنامه آماوزش مهاارتهااي همادلي
مبتني بر شناخت اجتماعي با محتواي مهارتهاي همدلي شناختي ،بهعناوان برناماه مداخلاهاي ،در
1. Carlo, Knight, McGinley, Goodvin, & Roesch
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هشت جلسه آموزشي ،به مدت يک ساعت در فرودگاه مهرآباد تهران ،براي گروه آزمايش اجارا شاد.
گروه كنترل در اين مدت هيچگونه سرويس آموزشي را دريافت نكردند .بعد از اتمام جلسات آموزشي
گروه آزمايش ،كليه مشاركتكنندگان در گروههاي آزمايش و كنترل ،پرسشنامه مجموعه شخصايت
جامعهپسند ا )pbsصفارينيا و باجالن ا )1390را تكميل نمودند ،تا امكان مقايسه نمرات دو گروه در
دو نوبت پيش آزمون و پس آزمون وجود داشته باشد.
ابزار پژوهش
پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند ( )pbsصفاری نیا و باجالن( :)1390ايان
پرسشنامه داراي هفت خرده مقياس است كه به طور مستقيم رفتارهاي اجتماعي شركتكنندگان در
تحقيق را مي سنجد .خرده مقياس هااي ايان پرسشانامه عبارتناد از :مسائوليت اجتمااعي ،1ارتبااط
همدالنه ،2نگاه از منظر ديگران ،3پريشاني فردي ،4استدالل اخالقي دوجانبه ،5استداللهااي جهات
گيري شده -ديگران 6و نوع دوستي خودگزارشي 7كه در واقع دو عامل كمک رساني 8و هام حساي
جهت گيري شده -ديگران 9را ميسنجد.
براي اجراي جلسات آموزشي ،از برنامه آموزشي مهاارت همادلي مبتناي بار شاناخت اجتمااعي
استفاده شد .اين برنامه شامل هشت جلسه آموزشي گروهي است كه سعي بر آن شد تا در هر جلسه
آموزه هايي جهت تقويت يكي از خرده مقياسهاي رفتار جامعهپساند ارائاه شاود كاه باا اساتفاده از
روشهاي سخنراني ،ايفاي نقش ،نمايش فيلم و...آموزش داده شد .در پاياان هار جلساه آموزشاي،
ارزشيابي آن با استفاده از چک ليست سه درجه اي امي تواند ،تا حدودي ،نمي تواند) انجام شد و بعد
از ارزشيابي در صورت لزوم ،آموزش ترميمي يا مضاعف صورت گرفت ،در غير ايان صاورت جلساه
بعدي برگزار شد .مكان جلسات اتاق اجتماعات خدمات بار فرودگاه هما و زمان آموزش يک سااعت
بود ،البته در جلسه سوم و هفتم نيم ساعت آموزش مضاعف وجود داشت.

)1 . Social Responsibility(SR
)2 . Empathic Concern (EC
)3 . Perspective Taking (PT
)4 . Personal Distress (PD
)5 . Other-Oriented Moral Reasoning (O
)6 . Mutual Concerns moral reasoning (M
)7 . Self-reported altruism (SRA
8 . Helpfulness
9 . Other-oriented empathy
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خالصه جلسات درمان مهارت همدلی مبتنی بر شناخت اجتماعی
محتوای آموزش
مقیاس

کمک رسان:

هم حس :جهت گیری شده  -دیگران

اصل:

عنوان جلسه اخرده مقياس)

مهارت ها

شناخت اجتماعي انحوه آموزش)

جلسه اول:
مسئوليت اجتماعي

مشاركت،
وجدان كاري ،اخالق حرفه اي
گوش دادن فعال،
احساس همدردي ،انعكاس
احساسات
شنيدن استداللهاي ديگران ،درک
و تجسم موقعيت ديگران

سخنراني،
ايفاي نقش

جلسه دوم:
ارتباط همدالنه
جلسه سوم:
ديدگاه گيري انگاه از منظر ديگران)
جلسه چهارم:
استداللهاي اخالقي جهت گيري
شده
جلسه پنجم :استداللهاي اخالقي
دو جانبه
جلسه ششم:
پريشاني فردي

مدنظر قرار دادن ديگران در
تصميمات
كس پاداش ،احساس خود
ارزشمندي ،رضايت دروني
تصميم و عملكرد مناس در مواقع
اضطراري
كمک داوطلبانه،
از خود گذشتگي ،بخشش،
ايجاد حس اعتماد

جلسه هفتم:
نوعدوستي خود گزارش دهي
جلسه هشتم:
جمعبندي و اجراي پس آزمون

ياد آوري

سخنراني،
سؤال و جواب ،درخواست ايده
سخنراني ،ايفاي نقش،
سؤال و جواب
سخنراني
سخنراني ،سؤال و جواب
ارائه مثال و درخواست نظر،
سخنراني
سخنراني ،نمايش فيلم ،ارائه
الگو
سخنراني

بعد از اتمام جلسات آموزشي ،نمرات پيش آزمون ،پسآزمون و پيگيري با اساتفاده از روشهااي
پيشرفته آماري تحليل شدند .در بخش توصايف داده از مياانگين و انحاراف اساتاندارد و در بخاش
استنباطي از آزمون تحليل كوواريانس اآنوا) براي گروههاي مستقل با پيشفرض همگناي وارياانس
درونگروهي با استفاده از آزمون لوين و نرمال بودن توزيع دادهها با استفاده از آزمون شاپيرو -ويلک
استفاده شد .نتايج بهدست آمده رابطه معناداري در سطح  α =0/05بين برناماه مداخلاهاي طراحاي
شده و بهبود رفتار جامعهپسند مشاركتكنندگان را نشان دادند.
یافتهها
جدول  .1شاخصههای توصیفی متغیر رفتار جامعهپسند کارکنان خدمات فرودگاهی
پیشآزمون
متغیر

مسئوليت اجتماعي

میانگین
آزمايش
كنترل

25,3333
24,1667

پسآزمون

انحراف
معیار
3,14305
3,73761
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میانگین
29,9167
24,7500

انحراف
معیار
1,83196
3,67114

پیگیری
میانگین
29,0000
25,0833

انحراف
معیار
1,95402
3,52803
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پیشآزمون
متغیر

ارتباط همدالنه
ديدگاه گيري
انگاه از منظر ديگران)
پريشاني فردي
استداللهاي اخالقي
دوجانبه
استداللهاي اخالقي
جهت گيري شده
نوعدوستي خودگزارش
دهي
كل

میانگین

پسآزمون

انحراف

میانگین

انحراف

پیگیری
میانگین

انحراف

آزمايش

12,8333

معیار
1,99241

16,2500

معیار
1,95982

15,1667

معیار
2,20880

كنترل

13,8333

2,12489

13,3333

1,43548

14,0833

2,02073

آزمايش
كنترل
آزمايش
كنترل
آزمايش

15,2500
15,0833
8,0833
9,3333
11,5833

1,42223
2,39159
1,31137
2,14617
1,92865

16,5833
15,5000
5,7500
9,2500
12,9167

4,94439
2,46798
0,75378
1,95982
0,90034

17,1667
15,2500
6,4167
9,3333
12,4167

1,94625
2,52713
1,083362
2,05971
1,37895

كنترل

10,6667

1,61433

10,9167

1,16450

11,0000

1,47710

آزمايش
كنترل
آزمايش
كنترل
آزمايش
كنترل

77,0833
74,5833
12,8333
15,0833
99,8333
98,3333

4,69929
5,66422
3,68864
3,50216
5,87496
6,80018

90,2500
75,1667
13,5833
15,4167
116,2500
99,3333

2,86436
4,36585
3,31548
3,36988
2,52713
6,86670

86,6667
76,4167
13,5833
15,0833
111,8333
101,0000

3,02515
5,40132
3,31548
3,55370
3,40677
6,98049

با توجه به دادههاي جدول مقايسه ميانگين نمرات رفتار جامعهپسند كاركنان خدمات فرودگااهي در دو
گروه داللت بر اين دارد كه هر چند در بعضي از خرده مقياسها همچون ديادگاهگياري و ناوعدوساتي در
گروه آزمايش در پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري تفاوت چنداني حس نميشود ،اما ميانگين نمرات افاراد
آزمايش در مقايسه با افراد كنترل در نمره كل رفتار جامعهپسند افزايش داشته است.
براي بررسي پژوهش با توجه به ماهيت ابزار مورد استفاده ،در مرحله اول ميانگين پيشآزمون و
پس آزمون يک گروه در فرضيه اول با استفاده از آزمون  tمستقل و تحليل وارياانس يكراهاه ماورد
تحليل گرفت .الزم به ذكر است كه براي بررسي فرضيههاي پژوهش ابتدا وضعيت داده ها ،از نظار
نرمال بودن توزيع دادهها با استفاده از آزمون شاپيرو -ويلک مورد بررسي قرار گرفت .بر اساس نتايج
به دست آمده از آزمون شاپيرو -ويلک چون مقادير به دست آمده براي اين آزمونها در ياک گاروه
در سطح  0/05معنادار نيست ،بنابراين شرط برابري واريانسهاي درونگروهي و نياز توزياع نرماال
بودن دادهها بر قرار بود .همچنين مفروضه همگني كواريانس نمرات پيش2آزمون دو گروه با استفاده
از آزمون لوين بررسي شد .با توجه به اينكه مقدار Fلوين در سطح α =0/05معناادار نباود ،بناابراين
مفروضه همگني كواريانس دادهها و شي رگرسيون برقرار بود.
فرضیه :آموزش برنامه مهارت هاي همدلي موجا افازايش رفتاار جامعاه پساند در كاركناان
خدمات فرودگاهي ميشود.
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جدول  .2خالصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در مورد بررسی تأثیر آموزش برنامه مهارتهای
همدلی بر رفتار جامعهپسند کارکنان خدمات فرودگاهی
شاتص

مجموع

درجات

میانگین

منابع تغییرات

مجذورات
278857,042

آزادی
1

مجذورات
278857,042

اثر گروه
خطا
كل

1717,042
588,917

1
22

1717,042
26,769

281163,000

24

اثر همپراش

سطح

مجذور

10417,187

معناداری
0,000

اتا
0,998

64,143

0,000

0,745

F

با توجه به دادههاي جادول  ،2چاون مقادار  F=64/143باا درجاات آزادي ا1و  )22در ساطح α= 0/05

معنادار ميباشد ا .)P =0/001لذا ميتوان نتيجه گرفت آموزش برنامه مهارتهااي همادلي موجا افازايش
رفتار جامعهپسند در كاركنان خدمات فرودگاهي ميشود و ضري اتا نشان ميدهد كاه تااثير آن  74/5درصاد
ميباشد .با توجه به اينكه ميانگين نمرات گروه آزمايش در مقايساه باا گاروه كنتارل در مرحلاه پاسآزماون
افزايش را نشان ميدهد ،بنابراين فرض تحقيق با  %95اطمينان تائيد ميگردد.
آیا تاثیر آموزش برنامه مهارتهای همدل :موجب افزایش رفتنار جامعنهپسنند در
کارکنان تدمات فرودگاه :پایدار مانده است؟
به منظور بررسي مفروضه كرويت ،آزمون موچلي انجام شد .چون نتيجه آزمون موچلي معناادار باود؛
بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه مفروضه كرويت برقرار نيست و به همين خاطر ميتوانيم از نتيجه
آزمونهاي درون گروهي با تعديل درجات آزادي از آزمون هوين فلت استفاده كنيم.
جدول  -3نتایج مشخصههای چهارگانه  Fمربوط به تحلیل اندازه گیریهای مکرر در مورد آزمون پیگیری
تأثیر آموزش برنامه مهارتهای همدلی بر رفتار جامعهپسند کارکنان خدمات فرودگاهی (گروه آزمایش)
شاتص

مجموع

درجات

میانگین

منابع تغییرات
كرويت فرض شده
گرين هاوس -گيسر
اثر
هوين  -فلت
زمان

مجذورات
1732,056
1732,056

آزادی
2
1,094

مجذورات
866,028
1583,837

180,975
180,975

1732,056

1,123

1542,658

180,975

0,0001

باند باال
كرويت فرض شده
گرين هاوس -گيسر

1732,056
1732,056
1732,056

1,000
22
12,029

1732,056
4,785
8,752

180,975

0,0001

هوين  -فلت

1732,056

12,351

8,524

باند باال

1732,056

11,000

9,571

تطا
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F

سطح
معناداری
0,0001
0,0001
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چنانچه از جدول  3منتج ميشود ،مقدار مشخصه آماري  Fبا مقدار  180/975عامال زماان در
سطح معناداري  α=0/05معنادار است .يعني با احتمال  %95درصد ميتوان نتيجه گرفت كاه تغييار
اافزايش) در مراحل مختلف آزمون معنادار است .نتايج آزمون تعقيبي در مراحال مختلاف آزماون در
گروه آزمايش نيز نشان ميدهد كه ميانگين سه مرحله پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري نيز تفااوت
معناداري دارد .بنابراين اثر بخشي آموزش برنامه مهارتهاي همدلي موجا افازايش رفتاار جامعاه
پسند در كاركنان خدمات فرودگاهي بعد از گذشت دو ماه ماندگار مانده است.
جدول  .4نتایج آزمون پیگیری بونفرونی در مورد نتایج تحلیل اندازههای مکرر در آزمون پیگیری
J

پس آزمون
پيگيري

اتتالف میانگین
)(I – J
*-16,417
*-12,000

1,196
0,888

پيش آزمون

*16,417

1,196

0,0001

پيگيري
پيش آزمون

*4,417
*12,000

0,417
0,888

0,0001
0,0001

پس آزمون

*-4,417

0,417

0,0001

I

پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

انحراف معیار

سطح معناداری
0,0001
0,0001

بررس :تاثیر آموزش برنامه مهارتهای همدل :بر ترده مقیاسهای رفتار جامعه پسند
جدول  .5خالصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در مورد بررسی تأثیر آموزش برنامه مهارتهای
همدلی بر خرده مقیاسهای رفتار جامعهپسند
درجات
آزادي
1
1
1
1
1

ميانگين
مجذورات
160,167
51,042
7,042
73,500
24,000

19,030
17,298
0,461
33,340
22,154

1365,042

100,131

0,0001

20,167

1,805

0,193

مولقه ها

مجموع مجذورات

مسئوليت اجتماعي
ارتباط همدالنه
ديدگاه گيري
پريشاني فردي
استدالل اخالقي دوجانبه

160,167
51,042
7,042
73,500
24,000

استدالل اخالقي جهت گيري شده

1365,042

1

نوع دوستي خودگزارش دهي

20,167

1

F

سطح
معناداري
0,0001
0,0001
0,504
0,0001
0,0001

0,464
0,440
0,21
0,602
0,502
0,820
0,076

مجذور اتا

با توجه به جدول  5و مقادير Fبراي هر مؤلفاه ،مشااهده مايشاود كاه تاأثير آماوزش برناماه
مداخلهاي مهارتهااي همادلي باه جاز مؤلفاه ساوم ا )P=0/504و هفاتم ا ،)P=0/193بار سااير
مؤلفههاي رفتار جامعهپسند ،در سطح  α=0/05معنادار ميباشد ا .)P=0/001ضري اتاا نياز ميازان
تأثير را بر هر مولفه نمايش ميدهد.
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همچنين براي هر مؤلفه تأثيرپذير ،مشابه فرضيه اصلي ،آزمون موچلي ،مشخصاههااي چهارگاناه  Fو
آزمون پيگيري بونفروني به منظور بررسي پايداري تأثير آموزش برنامه مهارتهاي همدلي بر اين مؤلفههاا
انجام شد كه به دليل حجم زياد محاسبات از آوردن جداول مربوطه خودداري شده است .لذا نتاايج آزماون
تعقيبي در مراحل مختلف آزمون در گروه آزمايش نشان داد كه ميانگين سه مرحله پيشآزمون ،پسآزماون
و پيگيري تفاوت معناداري دارد .بنابراين اثربخشي آموزش برنامه مهارتهاي همدلي در تغيير مؤلفاههااي
تأثير پذير رفتار جامعهپسند بعد از گذشت دو ماه ماندگار مانده است.
بحث و نتیجهگیری
در تبيين نتيجه بهدست آمده از فرضيه اصلي ميتوان چنين بيان نماود كاه برناماه مهاارتهااي همادلي
مبتني بر شناخت اجتماعي كه توسا پژوهشگر طراحاي و اجارا شاد ،توانسات باا تأثيرگاذاري بار خارده
مقياسهاي رفتار جامعهپسند امسئوليت اجتماعي ،ارتباط همدالنه ،نگاه از منظر ديگران ،پريشااني فاردي،
استداللهاي اخالقي دوجانبه ،استداللهاي اخالقي جهتگيري شده و نوعدوستي خاودگزارش دهاي) در
مجموع ،بر رفتار جامعهپسند كاركنان خدمات فرودگاهي مؤثر باشد .نتايج پژوهش حاضر باا پاژوهشهااي
زير همسو بوده است.
رابرتز و استراير ا ،)1996نشان دادند كه همدلي كليد اصلي شكلگياري رفتارهااي غيرپرخاشاگرانه و
جامعهگرا است .همدلي توانايي مهمي است كه از آسي به ديگران جلوگيري ميكند و نيروي برانگيزاننادة
رفتارهاي اجتماعي است كه انسجام گروهي را در پي دارد امورلي ،ليبارمن و زكاي .)2015 ،همچناين باه
فرد كمک مي كند كه در روابا اجتماعي بتواند به خوبي ،ديگران و موقعيتي كه ديگران در آن قرار دارند را
درک كند اخوشروش ،خسروجاويد و حسين خانزاده .)1394 ،آموزش همدلي از طرياق افازايش درک فارد
با ارتقاء آگاهي وي از خود و ديگران ،افزايش پاسخ هاي همدالنه باا اساتفاده از تنظايم هيجاان و گارفتن
چشمانداز كه منجر به افزايش دقت در همدلي ميشود ،بازخورد مثبتي را براي فرد فراهم مايآورد ارياس،
 .)2015طاهر و همكاران ا )1395نشان دادند كه آموزش همدلي و مديريت خشم ميتواند ،موجا بهباود
سازگاري كلي ،سازگاري عاطفي و سازگاري اجتماعي كودكان مبتال به اختالل نافرماني مقابلهاي شاود .باا
اين وجود بيرامي و همكاران ا )1396نشان دادند كه ارتباط معني داري بين همادلي شاناختي و بزهكااري
وجود ندارد.در طول برنامه آموزش همدلي مبتني بر شناخت اجتماعي ،كاركنان از احساسات ديگاران آگااه
ميشوند و ياد ميگيرند كه چگونه با استفاده از مهارتهاي همدلي مبتني بار شاناخت اجتمااعي ،نيازهااي
ديگران را بشناسند ،به آنها اهميت دهند ،در قبال آنها احساس مسئوليت كنند و در پاسخگويي به آنهاا
رفتار مناسبي از خود بروز دهند .كوتيرز و همكاران ا )2011طي پژوهشي نشاان دادناد كاه باين همادلي،
خودكارآمدي ،مسئوليت و رفتارهاي جامعهگرا ارتباط مثبت وجود دارد .جكسون ،ائاو و ترمبلاي ا) 2015
نشان دادند كه آموزش همدلي با ارتقاء نگراني همدالنه و شفقت باهعناوان ياک مؤلفاه حسااس موجا
افزايش حس مسئوليتپذيري و پاسخگو بودن ميشود.
بر اساس مطالعات بهدست آمده در زمينه شناخت اجتماعي ،يكي از داليلاي كاه افاراد نمايتوانناد در
مواجهه با ديگران رفتار مناسبي از خود بروز دهند ،به اين دليل است كه به خوبي نمايتوانناد باا ديگاران
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ارتباط همدالنه برقرار كنند تا منظور آنان را بفهمند و نيازشان را تشخيص دهند .طر اين نكتاه ضاروري
به نظر ميرسد كه مداخالت انجام شده توسا پژوهشگر باعث ميشود تا افراد بتوانند با گاوش دادن فعاال
به ديگران ،احساس همدردي با آنان و انعكاس احساساتشان ،يک ارتباط همدالنه برقارار كنناد .در نتيجاه
يک رفتار اجتماعي مطلوب از خود بروز ميدهند .همچنين ميتوان نتيجه گرفات كاه درخواسات نظارات
مخاطبين در قبال سؤاالتي در اين زمينه ،درک موضاوع و تاأثير آن را بيشاتر مايكناد .ورنار و بيرهاوف
ا )2005اظهار داشتند كه فرض اين كه يک آمادگي براي همدلي كه در موقعيتهااي خاصاي كاه در آن
فردي نيازمند كمک است ،برانگيخته شود؛ دليل رفتار نوعدوستانه است.
تشخيص بهترين كاري كه مي توان در موقعيتهاي اضطراري انجام داد ،دشوار اسات ،ولاي شارايا
مواجهه با آنها از اين نظر كه صدور رفتار ياريگرانه در آن مساتلزم حصاول شارايطي اسات ،متفااوت و
دشوارتر است .بايد خاطر نشان كرد كه مداخالت انجام شده توسا پژوهشگر باعث شد تا افاراد بتوانناد باا
پشت سرگذاشتن پنج مرحله كنترل اضطراب در مواقع اضطراري و گرفتن بهتارين تصاميم ا-1توجاه باه
موقعيت تصميم گيري -2ارزيابي موقعيت بهعنوان اضطراري  -3احساس مسئوليت در قبال يااريرسااني
-4داشتن دانش و مهارت كافي در ياريرساني -5اخاذ تصاميم نهاايي در يااري رسااني) ،تاا حاد قابال
مالحظهاي ،پريشاني فردي را بهباود بخشايده و در نتيجاه ياک رفتاار اجتمااعي مطلاوب در مواجاه باا
موقعيتهاي اضطراري از خود بروز ميدهناد .از ديادگاه اسلومساكي و دان ا ،)1996فرآينادهاي شاناخت
اجتماعي ،فرد را در پيشبيني رفتار ديگران ،كنترل خود و در نتيجه تنظيم تعامل اجتماعي توانا ميسازد.
مؤلفه شناختي همدلي ،كيفي و ويژگياي منحصر به انسان است كه از دوران طفوليت تحول ميياباد.
اين شناخت شامل در نظر گرفتن احساسات ديگران و توجه به نياز آنهاست .اينكه تا چه ميزان در تصميم
گيريهايمان ،نياز و حقوق ديگران را در نظر ميگيريم ،خود از مهمترين عوامل مؤثر در باروز ياک رفتاار
مطلوب اجتماعي است .مداخالت انجام شده توسا پژوهشگر باعث شد تا مخاطبين ساير انسانهاا را نياز
در درون چرخه انساني ارزشهاي اخالقي و قوانين عدالت خواهاناه خودشاان قارار دهناد و باا توجاه باه
مهارتهاي همدلي شناختي در زمينه درک احساسات و نيااز ديگاران ،در تصاميم گياريهايشاان ،نيااز و
حقوق افراد را نيز در نظر بگيرند و طبق عادالنهترين و منصفانهترين شيوههاي عمل رفتاار كنناد .پارات و
همكاران ا ،)2009نشان دادند كه همدلي درک ديگران را امكان پذير ميساازد و موجا گساترش رفتاار
اجتماعي مطلوب ميشود.
به صورت خالصه ميتوان گفت كه در خالل آموزش همدلي كاركنان ياد گرفتند كه حالت احساساي
ديگران را درک كنند و در آن سهيم شوند و اين به ارتباط هاي مثبت اجتمااعي كماک ماي كناد و باعاث
مي شود ،فرد از روابا اجتماعي اش احساس رضايت كند و به ديگران اعتماد كند و در مورد آنهاا قضااوت
نكند و با گرفتن چشماندازشان به هيجان آنها پيوند بخورد و باه احسااسهااي ديگاران احتارام بگاذارد
امورلي ،ليبرمن و زكي.)2015 ،
باتوجه به اينكه نتايج بهدست آمده از تجزيه و تحليل دادهها و تائيد فرضيه پژوهشي به گونهاي با نتايج
حاصل از پژوهشهاي مشابه همخواني دارد و از آنجايي كه طر ريزي برنامههااي آموزشاي مهاارتهااي
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همدلي ،با هدف بهبود روابا اجتماعي ،در كس رفتارهاي مناس و جامعهپسند ،ضروري به نظر ميرساد
و همچنين همدلي از اساسي ترين مؤلفههااي شاناخت اجتمااعي اسات اياوكرمن و همكااران )2010 ،و
مهارتهاي شناخت اجتماعي نقش بنياديني در دستيابي به بسياري از مهارتهاي ارتباطي و كفاياتهااي
اجتماعي دارد ،توجه به ويژگيهاي شناختي همدلي ،در امر تنظيم برنامه مهارتهاي همدلي ،حائز اهميات
است .با توجه به مطال گفته شده ،ميتوان اذعان داشت كه برنامه آموزش مهارتهاي همدلي مبتناي بار
شناخت اجتماعي كه توسا پژوهشگر طراحي و اجرا شد ،بهعنوان يک راهبارد مداخلاهاي اثاربخش روي
رفتار جامعه پسند افراد اكاركنان خدمات فرودگاهي) مورد تأئياد اسات .همچناين پيشانهاد مايشاود كاه
پژوهشهايي همسو با اين پژوهش در زمينه تأثير مهارتهاي همدلي مبتناي بار شاناخت اجتمااعي روي
متغيرهايي همچون سازگاري ،اختاللهاي رفتاري و مواردي از اين قبيل صورت گيرد.
تشکر و قدردان ::از گروه روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين كمال تشكر را داريم.
منابع
 بيرامي ،منصور؛ هاشمي ،تور ؛ پورشفيعي ،حميد؛ عندلي كاورايم ،مرتضاي .ا .)1396بارازش روابااعلي ا ساختاري بزهكاري با اسناد خطا و اجبار والديني با واساطه گاري همادلي شاناختي و عااطفي.
فصلنامه شناخت اجتماعي ،شماره ،11ص .62-40
 خانجاني ،زين ؛ هداوندخاني ،فاطمه؛ هاشمي نصرت آباد ،تور ؛ محمد عليلو ،مجيد و بخشي پور رود سري،عباس .ا .)1391رابطه ابعادي اسكيزوتايپي و همدلي – پيوند سااختاري اساكيزوتايپي مثبات و منفاي باا
همدلي شناختي و عاطفي ،فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي .سال  ،7شماره  ،26ص .44-23
 رضايي ،سعيد .ا .)1393شناخت اجتماعي و اختالل اتيسم .تهران :آواي نور. صفاري نيا ،مجيد؛ آقا يوسفي ،عليرضا؛ ايماني فر ،حميد .ا .)1395پيش بيني كنندههاي شخصيتي و خلقيجامعه پسندي .مجله مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران ،دوره  ،5شماره  ،2ص .255-271
 صفاري نيا ،مجيد؛ باجالن ،مريم .ا .)1390روانشناسي اجتمااعي و تسات شخصايت .تهاران :انتشااراتارجمند.
 صفاري نيا ،مجيد؛ عباسپور ،پرستو؛ دهستاني ،مهدي .ا .)1394مقايسه هاوش اجتمااعي و شخصايتجامعه پسند در دانشجويان علوم پزشكي با و بدون اعتياد به اينترنت .مجلاه اصاول بهداشات رواناي،
 ،17ا ،)5ص .229 – 33
 طاااهر ،محبوبااه؛ ابوالقاساامي ،عباااس؛ حاااجلو ،نااادر؛ نريماااني ،محمااد .ا .)1395مقايسااه اثربخشاايآموزشهاي همدلي و مديريت خشم بر شناخت اجتماعي كودكان مبتال باه اخاتالل نافرمااني مقابلاه
اي .نشريه شناخت اجتماعي ،شماره ،10ص .91-70
 طاهر ،محبوبه؛ ابوالقاسمي ،عباس؛ نريماني ،محماد .ا .)1395اثربخشاي آماوزش همادلي و آماوزشمديريت خشم مبتني بر رويكرد شناختي– رفتاري بر سازگاري دانش آموزان مبتال به اختالل نافرمااني
مقابله ي .فصلنامه روانشناسي مدرسه ،شماره ،1ص .47-26
129

...طراحی برنامه مهارتهای همدلی مبتنی بر شناخت اجتماعی و بررسی اثربخشی آن بر

 اثربخشي بازيدرماني مبتني بر مدل شناختي رفتاري بار.)1397 ا. فاطمه، محمد؛ دالل زاده، عاشوري.بايشفعاالي-مشكالت رفتاري و مهارتهاي اجتماعي كودكان پيشدبستاني با اختالل نارسايي توجه
.2 شماره،فصلنامه توانبخشي
 دلبساتگي ديناي و، تاأثير تعهاد ديناي.)1394 ا. حساين، محمدعلي؛ مولوي، محبوبه؛ نادي، فرحانفر مجلاۀ پاژوهشهااي علاوم شاناختي و.همدلي بر پرخاشگري در بين دانشآموزان مقطع دبيرساتان
.80-67 ص،8  شماره،رفتاري
- Baron-Cohen, S. (1995). Mind blindness an essay on autism and theory
of mind. Cambridge: MIT Press.
- Carlo, G., Knight, G. P., McGinley, M., Goodvin, R., & Roesch, S. C.
(2010). The developmental relations between perspective taking and
prosocial behaviors: A meta-analytic examination of the task-specificity
hypothesis. In B. Sokol, U. Mu¨ller, J. Carpendale, A. Young, & G.
Iarocci (Eds.), Self and social regulation: Social interaction and the
development of social understanding and executive functions (pp. 234–
269). Oxford: Oxford University Press.
- Choudhury, S., Blakemore, S. & Tony, C. (2006). Journal of social
cognitive development during adolescence. 1: 165-174.
- Clark, C. M., Dahlen, E. R., & Nicholson, B. C. (2015). The role of
parenting in relational aggression and prosocial behavior among
emerging adults. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 24(2),
185-202.
- Cutierrez, S. M., Escarti, C. A. & Pascual, C. (2011). Relationships
among empathy, prosocial behavior, aggressiveness, selfefficacy and
pupils' personal and social responsibility. Psicothema, 23 (1), 9-13.
- D’Ambrosio, F., Olivier, M., Didon, D. Besche, C. (2009). The Basic
Empathy Scale: A French Validation of a Measure of Empathy in Youth,
Personality and Individual Differences, 46, 160-165.
- Decety, J., Jackson, P., (2006). A Social-neuroscience Perspective on
Empathy, Current Directions in Psychological Science, 15, 54-58.
- Eisenberg, N. (1982). The development of reasoning prosocial behavior.
In N. Eisenberg (Ed.), The Development of Prosocial Behavior, New
York: Academic Press.
- Eisenberg, N. (1983). The Socialization and Development of Empathy
and Prosocial Behavior. Arizona State University. Special Report
- Ickes, W. (2003). Everyday mind reading, Prometheus Books, New York.
Jolliffe, D & Farrington, D. P. (2006). Developmental and validation of the
basic empathy scale, Journal of Adolescence, 29 (4), 589-611.
- Jackson, P., Eug_ene, M. & Tremblay, P. (2015). Improving empathy in
the care of pain patients. AJOB Neuroscience, 6(3), 25–33.
130

1397  بهار، شماره بیستونهم،پژوهشهای روانشناسی اجتماعی

- Jolliffe, D. & Farrington, D. P. (2004). Empathy and offending: A
systematic review and meta-analysis. Aggression and Violent Behavior,
9(3), 441-476.
- Morelli, S., Lieberman, M. & Zaki, J. (2015). The Emerging Study of Positive
Empathy. Social and Personality Psychology Compass, 9 (2), 57–68.
- Newen, A., Vogeley, K. & Zinck, A. (2008). Social cognition, emotion and
self – consciousness: A preface, Consciousness and Cognition.17, 409-410.
- Padilla-Walker, L. M., & Fraser, A. M. (2014). How much is it going to cost
me? Bidirectional relations between adolescents' moral personality and
prosocial behavior. Journal of Adolescence, 37, 993-1001.
- Pratt, M.W., Arnold, M.L. & Lawford, H. (2009). Growing towards
Care: A Narrative Approach to Prosocial Moral Identity and Generativity
of Personality in Emerging Adulthood. In D. Narvaez & D. K. Lapsley
(Eds.), Personality, identity, and character: Explorations in moral
psychology (pp.295–315). New York
- Rieffe, C., Ketelear, L. & Wiefferink, C. H. (2010). Assessing empathy in
young children: construction and validation of an empathy questionnaire (em
que). Personality and individual differences, in press.
- Riess, H. (2015). The Impact of Clinical Empathy on Patients and
Clinicians: Understanding Empathy's Side Effects. Empathy and Moral
Behavior, 6, 50-53.
- Roberts, W. & Strayer, J. (1996). Empathy, emotional expressiveness
and prosocial behavior. Child Development, 67: 449-470.
- Sebastian, C. L. (2015). Social cognition in adolescence: social rejection
and theory of mind. Psicología Educativa xxx. Xxx–xxx (Atticle in
press).
- Slomkowski, C & dunn, J. (1996). Young children’s understand people’s
beliefs and feeling and their connected communication with friends.
Developmental psychology, 32, 442-447.
- Sosua, A. D., McDonald, S., Rushby, J., Li, S., Dimoska, A. & James, C.
(2010). Understanding deficits in empathy after traumatic brain injury:
The role of affective responsivity. Cortex, in press.
- Uekermann, J., Kraemer, M., Abdel-Hamid, M., Schimmelmann, B.G.,
Hebebrand, J., Daum, I. Wiltfang, J. & Kis, B. (2010). Social cognition
inattention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). Neuroscience and
Biobehavioral Reviews. 34,734-743.
- Underwood, B. & Moore, B. (1982). Perspective-taking and altruism.
Psychological Bulletin, 91, 143-173.
- Werner, H. & Bierhoof, O. (2005). Prosocial Behavior.

131

