پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،شماره چهل و سوم ،پاییز 1400

اثربخشی برنامه آموزش کفايت اجتماعی بر بهبود رفتارهای جامعهپسند
تیزهوشان کم پیشرفت
تاریخ پذیرش1400/ 8/ 10 :

تاریخ دریافت1400/ 2/ 2 :
رضایی  1

سعید
علی وثوقی کلنتری 2
مقاله پژوهشی

چکیده
مقدمه :رفتارهای جامعهپسند ،اعمال هدفمندی هستند که به منظور رفاه دیگران انجام شده
و بدون توجه به انگیزه فرد ،تعریف میشوندب فلذا این پژوهش با هدف طراحی برنامه آموزشی
کفایت اجتماعی بر بهبود رفتارهای جامعهپسند دانش آموزان تیزهوش کم پیشرفت انجام
شده است.
رو  :روش گردآوری دادهها ،از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون  -پس آزمون و
پیگیری همراه با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان تیزهوش کم
پیشرفت دوره متوسطه دوم در سال  98-99بود .ازبین کل جامعه  ،تع داد  28دانشآموز
تیزهوش کمپیشرفت بصورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش( 14نفر) و
کنترل( 14نفر) به طور تصادفی جایگزین شدند .سپس گروه آزمایش طی ده جلسه متوالی
برنامه مداخلهای کفایت اجتماعی را دریافت کردند .از پرسشنامه شخصیت جامعهپسند PSB
(صفارینیا و همکاران )1390 ،برای گردآوری دادهها استفاده شد.
یافته ها :نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیره و اندازهگیریهای مکرر نشان داد که
برنامه مداخلهای کفایت اجتماعی بطور معناداری(  ) α = 0/ 05موجب افزایش رفتارهای
جامعهپسند گروه آزمایش شد.
نتیجه گیری :باتوجه به یافتههای حاصل ،برنامه مداخلهای کفایت اجتماعی  ،می تواند به
عنوان یک راهبرد آموزشی اثربخش برای بهبود رفتارهای جامعهپسند دانشآموزان تیزهوش
کمپیشرفت ،به کار برده شود.
کلمات کلیدی :کفایت اجتماعی ،رفتارهای جامعهپسند ،تیزهوش کم پیشرفت
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The effectiveness of the social competence intervention
program on prosocial- behaviors of gifted students with lowachieving
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Original Article

Abstract
Introduction: prosocial- behaviors are purposeful actions that are
defined for the well-being of others, regardless of one's motivation,
So this study aimed to design a social competence intervention
program on the social behavior of gifted students.
Method: The present study is quasi-experimental with pre-testpost-test design and follow-up with a control group. The statistical
population includes all gifted low-achieving students in 2019.
From the whole population, 28 students were randomly selected
and randomly assigned to two experimental (14) and control (14)
groups. Then, the experimental group was trained in 10
consecutive sessions of the social adequacy intervention program.
To comply with the research ethics after the end of the research, a
training program was implemented for the control group. A
community-based personality questionnaire (saffarinia,2012) was
used to collect data.
Results: The results of multivariate analysis of covariance and
repeated measurements showed that the social competence
intervention program significantly (α = 0.05) increased the
prosocial behavior of the experimental group.
Conclusion: Based on the findings, the social competence
intervention program can be used as an effective educational
strategy to improve the prosocial behaviors of low-achieving gifted
students.
Keywords: social competence, prosocial- behaviors, lowachieving, intelligence
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مقدمه
انتظار غال این است که دانش آموزان تیزهو  ،دانش آموزان با انگیزه و مووفقي باشوند کوه در
مدرسه عملکرد بسیار محلوبي از خود نشان ميدهند ،اما گاهي اوضاع برخالف ایون انتظوار پویش
ميرود و پدیدهای به نام کم پیشرفتي  1رخ ميدهد(هاریسوون ،کوالرک و یووگر  .) 2020 ،2اگرچوه
تعریف جامعي از کم آموزی در ارتباط با تیزهوشي در ادبیا تحقیق وجود ندارد اما به صور کلي
به عنوان" عدم موفقیت در بروز عملکرد تحصویلي متناسو بوا تووان بوالقوه " (بواربر ،دونچوي و
ورسچورن  ) 2019 ،3یا " ناهمخواني بین میزان تووان بهوره وری بوالقوه و بالفعول" (سویلویا ریوم و
سیگل دیویس  .) 2018 ،4توصیف شده است و در در متون روانشناسي؛ تیزهو کم پیشرفت ،بوه
صور عدم تحابق توانایي فرد با ظرفیت شناختي توصیف ميشود(ریم2008 ،؛ به نقول از نوموان،
حنیف و رین  .) 2016 ،5با توجه به این موضوع که دانش آموزان تیزهوو کوم آمووز سوهم قابول
توجهي از جمعیت دانش آموزان تیزهو را تشکیل ميدهند با اینحوال ،هنووز بورای برآوردهوای
مربوط به نسبت دقیق کم آموزی در میان جمعیت تیزهو و با استعداد جای بح و گفتگو است
(سیگل و مک کوچ  .) 2018 ،6داشتن عملکرد تحصیلي قوی در محی یادگیری شرط ازم بورای
شرکت در برنامههای مخصو دانش آموزان تیزهوو و بوه دنبوال آن موفقیوت در دانشوگاه و
موفقیتهای حرفهای بعدی است اما گاهي دانش آموزان تیزهو کم پیشرفت ،عملکرد متناقضي
از خود نشان مي دهند و این امر نگراني هایي را برای معلمان ،والودین و روانشناسوان مدرسوه بوه
وجود ميآورد (تقي نژاد .) 1394 ،محالعا زیادی برای بررسي علل کوم پیشورفتي و کوم آمووزی
انجام شده و در حال انجام هست باتوجه به اهمیت موضوع ،یکي از جذا تورین و اغلو خسوته
کننده ترین معماها برای کساني که افراد باهو و خالق را مورد محالعه قرار ميدهند این اسوت:
چرا برخي از دانش آموزان برجسته هرگز به سح موفقیتي کوه قوابلیتش را دارنود ،نموي رسوند؟
(ریچاتي ،رابینستین و موری  .) 2015 ،7تیزهوشان کم پیشرفت دستاوردهای بسیار پایینتری نسوبت
به ظرفیت هوشي خود دارند(چن  .) 2008 ،8تیزهوشان کم پیشرفت معموا نحوه استفاده درسوت از
نبوغ و استعداد خود را یاد نميگیرند(بنت راپل و نورث کوته  .) 2016 ،9به دلیل درک سریع مفاهیم
و درسها ،به تمرین نميپردازند و درگرفتن نتیجه خوو  ،اغلو شکسوت مي خورنود .حضوور در
کالس و مدرسه برای آنها خسته کننده است و غالبا منزوی و بي حوصله هسوتند و بوا والودین و
همساان رواب صمیمانه عمیق ندارند .تیزهوشان کم پیشورفت بورخالف دیگور تیزهو هوا کوه
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مسیر خود را پیدا ميکنند ،نیازمند هدایت و راهنمایيهای گام به گام اطرافیان هستند و چنانچه از
آنها غفلت شود ،ارادهای برای ماندن در مسیر موفقیت ندارند(کریستین اولیت  1و همکاران.)2013 ،
افراد تیزهو کم پیشرفت همزمان بزرگ ترین منابع ثرو و خسار برای جوامع محسوو
ميشوند این افراد پتانسیل باایي برای پیشرفت و مشارکت برجسته دارند اموا ایون اسوتعداد را در
راههای منتهي به تولید استفاده نمي کنند .نیمي از دانش آموزان تیزهو در حد و اندازه ظرفیت
و تواني که دارند در مدرسه عمل نمي کنند .تقریبا  18- 25درصد جمعیت کساني که مدرسه را رها
مي کنند مربوط به گروه تیزهوشان کم پیشرفت است .کم پیشرفتي ،تمایز بین عملکرد مدرسوهای
کودک و شاخصهای نشان دهنده ظرفیت وی مثل؛ نمرا آزمونهای هو و خالقیت است به
عبارتي تفاو بین توانایيها و دستاورد واقعي بخش مشترک همه تعاریف از تیزهو کم پیشرفت
است(سیلویا ریم .) 2018 ،نمرا بدست آمده از آزمون ،شاخص اصلي توان واقعي یک فورد اسوت.
علیرغم همه خحاها و مشکالتي که در رابحه با آزمونگیری نظیر خحوا در انودازه گیوری ،فقودان
اعتبار و ..وجود دارد که بر نمرا اثر دارند واض است افراد(تیزهو کم پیشورفت)نميتواننود بوه
صور تصادفي چنین نمرا باایي را بیاورند .تنها ،مهار آزمون دادن ،نمويتوانود باعو شوود
فردی دو الي سه انحراف معیاربااتر از میانگین یعني بااتر از  97درصد افراد قرار بگیورد .نمورا
باای غیرمعمول در آزمونهای هو  ،پیشرفت یا خالقیت توانایي و نیز مهار های خا دانوش
آموز را نشان ميدهد که در تکالیف عادی مدرسهای کودک کم پیشرفت ظاهر نمي شود(ریچر ،2
)1991
مشکال تیزهوشان کم پیشرفت این است که نمي خواهند و نميتوانند آنچه که معلم  -والد
یا حتي خودشان انتظار دارند را انجام بدهند و همواره احساس ارزشمندی پاییني دارند(ریم.) 2013 ،
درکنار عز نفس پایین ،احساس عدم کنترل دروني یا خود کفوایي پوایین نیوز در آنهوا مشواهده
ميشود .اگر در انجام تکالیف شکست بخورند خود را سرزنش مي کنند و اگر پیروز شوند شوانس را
دخیل مي دانند .آنها اغل مسئولیت شکست را بر عهده ميگیرند نه پیروزی .این فرآینود نگور
نس به پیشرفت تحصیلي با مفهوم درماندگي آموخته شده سلیگمن ارتباط دارد .اگر کودک بوین
تال و پیامد رابحهای نیابد دست از تال بر ميدارد و ایون مودل ،در اکثور تیزهوشوان کوم
پیشرفت صادق است(پوفال استروزیک  .)2011 ،3عوالوه بور ضوعف در دسوتاوردهای تحصویلي و
شغلي ،یکي از جدی ترین مشکال و چالشهای تیزهوشان کم پیشرفت ،ضعف و حتوي نواتواني
آنها در مهارتهای ارتباطي ،اجتماعي ،هیجاني و بحور کلوي در کفایوت اجتمواعي اسوت(کلیکمن،
2007؛ نقل از رضایي .) 1396 ،کفایت اجتماعي 4؛ قابلیوت درک دیودگاه دیگوران نسوبت بوه یوک
موضوع یا از منظور او بوه موضووعي نگریسوتن ،یوادگیری از تجربیوا گذشوته و اسوتفاده از آن
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تجربیا  ،متناس با موقعیتهای اجتماعي و توانایي واکنش شایسته و منعحف همراه با ساز -
یافتگي ،به منظور مدیریت چالشهای اجتماعي توصیف ميشود .توانایي اجتماعي ،بسوتری اسوت
که بر مبنای آن ،انتظارا و چشم انداز فرد ،از چگونگي تعامل با دیگران درآینده ساخته ميشود و
شکل ميگیرد و بر مبنای همان انتظارا  ،کودکوان درک خوود را از رفتارشوان ارتقواء مويدهنود.
تجربیا اجتماعي ،پیوند عمیق و نزدیکي با توانوایيهوای هیجواني دارد و نموایش قابلیوتهوای
اجتماعي ،بدون کارکرد هیجاني مناس  ،تقریبا میسور نیست(رضوایي .) 1394 ،کفایوت اجتمواعي
برپایههای رواب کودک با والدین و همساان شوکل مويگیورد و کیفیوت ایون روابو بور رشود
مهارتهای اجتماعي کودکان بسیار اهمیت دارد و کودکان با مهار های اجتماعي ،افرادی توصویف
ميشوند که بصور ساز یافته ميتوانند با محی تعامل کننود و بوا برقوراری روابو مووثر بوا
دیگران از موقعیتهای تعارضآمیز اجتنا کنند (اشپیلتز 1999 ،1؛ نقل از رضایي .)1394,تحقیقوا
نشان دادند کودکان با ضری هوشي باا ،مشکال بیشتری در پذیر اجتماعي تجربه ميکننود.
در محالعه زوفیانو و همکاران ( ،)2018معلوم شد ب یشتر تیزهوشان کم پیشرفت ،انوزوای اجتمواعي
باایي داشتند و به لحاظ عاطفي رواني فشارهای شدیدی را تجربه کردند .تحقیقا دیگوری هوم
نشان دادند ،افراد تیزهو کم پیشورفت ،از شورکت در برناموههوا و فعالیتهوایي( مثول؛ شوحرن ،
کامپیوتر ،کانونهای بح و گفتمان و )..که برتوری آنهوا را نسوبت بوه دیگوران نشوان ميدهود،
خودداری مي کنند .نقص و ناتواني در مهارتهای اجتماعي و کفایوت اجتمواعي ،توانوایي سوازگاری
اجتماعي و ظرفیتهای اجتماعي افراد تیزهو کم پیشرفت را متاثر مي کنود و متعاقبوا برپختگوي
رفتارهای اجتماعي و شخصیت جامعهپسند آنها نیز تواثیر نوامحلو مويگوذارد (فیتوری .) 2019 ،2
توصیفهای مختلفي از رفتار جامعهپسند شده است ،اما همه آنهوا دارای عناصور مشوترکي مثول؛
ارزشها ،اهداف متعالي ،انگیزه خیرخواهانه و خلق موقعیتهای موثر هستند .رفتارهای جامعهپسوند
را رفتارهایي توصیف مي کنند که فوایدی برای دیگری دارد و مستلزم اهتمام به اشوتراک گوذاری،
همکاری ،کمک ،خلق آسایش و ..است (روهن و همکاران .) 2012 ،اصوحالح رفتوار جامعهپسوند،
منظومهای از رفتارهای اجتماعي مثل؛ نوع دوستي (فوارلي ،)2019 ،همکاری(بوگوال و همکواران،
 ،)2017قهرماني (نیکووئي ،)1398 ،انصواف(مارگانا 2019 ،3؛ بوگوال  ) 2017 ،4و اعتمواد بوه نفوس
باا(البراچت  ،)2018 ،5فعالیت داوطلبانوه بوا هودف انتفواع عوام اسوت(وایت  .)2014 ،6رفتارهوای
جامعهپسند ،متفاو ازرفتارهای نوع دوستانه است .رفتار نوع دوستانه ،رفتار داوطلبانه و هدفمندی
است که بدون توجه به انگیزهها و پادا های بیروني در جهت م نافع و رفاه دیگران انجوام موي -
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گیرد(اندروود و مور .) 1982 ،رفتار جامعهپسند ،درموورد اعموالي بوه کوار مويرود کوه هوی سوود
مستقیمي به فردی که آن اعمال را انجام ميدهد ،نميرساند و حتي ممکن است مشکالتي هم به
همراه داشته باشد (نقل از صفارینیا ،نیکوویي و علیپوور .) 1398 ،رفتارهوای جامعهپسوند ،اعموال
هدفمندی هستند که به منظور رفاه دیگران انجام شده و بودون توجوه بوه انگیوزه فورد ،تعریوف
ميشوند(صفارینیا و همکاران .) 1393 ،جهوت گیوری جامعهپسوند بوه مجموعوه ای از نگرشوها،
شناختها و رفتارهایي اشاره دارد که به گونه ای موفقیت آمیوز موجو افوزایش و نیرومنود شودن
تعاملهای اجتماعي ميشوود(بارون و همکواران .) 2002 ،دیودگاههوای نظوری وسویعي از جملوه؛
یادگیری اجتماعي ،کاهش تنش ،هنجارها و نقشها ،تبادل یوا انصواف ،صویانت ،عوز نفوس ،و
استدال اخالقي ،همدلي و نوعدوستي ،و ..برای رفتار جامعهپسند به کار برده شده است (صویدی،
احمدیان و صفارینیا .) 1398 ،با توجه به اهمیت رفتارهای اجتمواعي و شخصویت جامعهپسوند در
رشد و اکتسا جایگاه اجتماعي همه افراد ،بوویژه تیزهوشوان و نیوز اهمیوت آمووز مهارتهوای
اجتماعي بر رشد رفتار و شخصیت اجتماعي تیزهوشان کم پیشرفت ،پژوهش حاضر برای پاسخ بوه
این پرسش که آیا آموزشي کفایت اجتماعي ميتواند بر بهبود رفتارهای جامعهپسند تیزهوشان کوم
پیشرفت موثر باشد ،انجام شده است.
روش
محالعه حاضر به لحاظ گردآوری دادهها از نوع نیمه آزمایشي با طرح پیش آزموون ،پوس آزموون و
پیگیری همراه با گروه کنترل است .جامعه آماری ،شامل کلیه دانش آموزان تیزهو کم پیشرفت
پسر دوره متوسحه دوم در سال  99- 98مي باشد .ازبین کل جامعه تعداد  28دانش آمووز بصوور
نمونه گیری هدفمند انتخا و در دو گروه آزمایش( 14نفر) و کنترل( 14نفور) بوه طوور تصوادفي
جایگزین شدند .گروه آزمایش در  10جلسه متوالي (هر جلسه تقری با یک ساعت بود) برنامه کفایوت
اجتماعي را آموز دیدند .معیارهای ورودی به پژوهش عبار بودند از ،دانش آموز دوره متوسحه
دوم ،تیزهو با نمرههای تحصیلي پایین و رضایت و آمادگي برای شرکت در آزمایش و معیارهای
خروج عبار بودند ازعدم تمایل به ادامه حضور در آزمایش بود.
ابزار پژوهش
الف) پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعهپسند()psb؛ ایون پرسشونامه توسو لووئیس
پنر  1در سال  2002ساخته و معرفي شده است .در ایران صفارینیا و باجالن( ،)1390نسخه فارسي
این پرسشنامه  30سوئوالي را تهیوه و بور روی  850دانشوجو اجورا کردنود .پرسشونامه مجموعوه
شخصیت جامعهپسند( ،)psbدو عامل همدلي جهتگیری شده به سمت دیگران و کمک رساني را
1. Penner
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مي سنجد .این پرسشنامه دارای هفت خرده مقیاس است که به طور مستقیم رفتارهوای اجتمواعي
شرکت کنندگان را ميسنجد .خرده مقیاسهای این پرسشنامه عبارتنود از :مسوئولیت اجتمواعي ،1
ارتباط همدانه  ،2نگا ه از منظر دیگران  ،3پریشاني فردی  ،4استدال اخالقي دوجانبه  ،5استدالهای
جهت گیری شده -دیگران  6و نوع دوستي خودگزار دهي  7که در واقع دو عامل کمک رساني  8و
هم حسي جهت گیری شده -دیگران  9را ميسنجد .پایایي پرسشنامه با اسوتفاده از رو بازآزموایي
 0/89و رو همساني دروني  0/79گزار شده است و روایي آن با استفاده پرسشنامه شخصویت
پن عاملي نئو ،مثبت و معني دار گزار شده است.
شیوه اجرا
بعد از انتخا نمونه آماری و توزیع تصادفي آنها به دو گروه آزموایش و کنتورل ،برناموه آمووز
کفایت اجتماعي برای گروه آزمایش ،طي  10جلسوه متووالي(هر جلسوه تقریبوا یوک سواعت) در
کلینیک خدما روانشناسي صدر تهران در روزهای زوج هفته(با توافق همه شورکتکنندهها ایون
روزها تعیین شده بود) آموز داده شد .محتوای برنامه مبتني بر نظریوه کفایوت اجتمواعي داج و
ازونف با تمرکز بر مولفههای کفایت اجتماعي و شخصیت جامعهپسند تدوین شده اسوت .قبول از
اجرای برنامه اصلي ،برنامه آموزشي برروی نمونه کوچک شرکت کنندگان(سه نفر) بصور محالعه
مقدماتي (پایلو ) اجرا شد و بعد از تسل بر محتوا و آگاهي از ضعفهوای احتموالي اجورا ،برناموه
نهایي برای گروه هدف در ده جلسه متوالي اجرا شد .برای رعایت اخالق پژوهشي ،در پایوان دوره
آموزشي ،بسته برنامه آموز کفایت اجتماعي برای اعضای گروه کنترل که تمایل داشتند ،آموز
داده شد و آنهایي که نتوانستند و یا نخواستند شرکت نکردند بسته برنامه آموزشي بوه والدینشوان
ارسال گردید .برنامه آموز کفایت اجتماعي در جدول 1گزار ميشود.
یافتهها
دادههای جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره و اندازه گیریهوای مکورر بوا
رعایت مفروضههای کاربست(از جمله؛ نرمال بودن توزیع دادههوا ،همگنوي واریانسوها و کورویوت
ماچئولي) تحلیل شدند و نتای نشوان داد کوه برناموه برناموه آموزشوي کفایوت اجتمواعي بحوور
)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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معناداری( ) α =0/05موج افزایش رفتارهای جامعهپسند گروه در آزمایش شد که نتای در بخش
یافتهها در قال جدول گزار ميشود.
جلسات آموزش
جدول . 1محتوای جلسات آموزشی
جلسات

اهداف

1

آگاهي از مفهوم کفایت اجتماعي ،رفتارهمدانه و شخصیت اجتماعي و جامعه پسند

2

آشنایي با انواع هیجانا  ،تقلید ،تشخیص ،تفسیر و کاربرد هیجانها

3

آگاهي از مهار کنترل انواع هیجانهای پایه و ثانوی با تاکید بر قیودا

4

آگاهي ازآدا مذاکره و محاوره درست ،برشمردن برخي اشتباها رای در تعامال ارتباطي و اجتماعي

اخالقي

5

آگاهي از مهارتهای انگیزشي شامل حس خو

6

آگاهي از مهارتهای آغاز و مدیریت رواب بین فردی و مهارتهای همدانه ،مسئوانه و یاوری طلبي

7

آگاهي از رفتارهایي که بیانگر همکاری هستند ،رواب بین فردی مؤثر و تصمیمگیری درست و جرا ورزانه

8
9
10

دیدگاه گیری 1،

بیني یا امید ،رشد اخالقي و مفهوم کفایت و کنترل

مدیریت و پذیر

اختالفوا  ،شناسوایي علوت طورد ،اندیشویدن بوه

آگاهي از مهارتهای
دنیای بیروني از نگاه دیگران
آگاهي از رو بار مغزی به عنوان روشي برای شناسایي راه حلهای مختلف حل مسواله جامعه پسوند،
یافتن راه حلهای جایگزین تصمیم گیری در مورد بهترین راه حل ،اسناد دهي درست
جمع بندی نهایي و پاسخ به ابهاما و سئواا
جدول ،2شاخصههای توصیفی متغیر رفتار جامعهپسند
پیش آزمون
متغیر

مسئولیت اجتماعي
ارتباط همدانه
دیدگاه گیری
پری شاني فردی
استدالهای اخالقي

میانگین

انحراف
معیار

پس آزمون
میانگین

انحراف
معیار

پیگیری
میانگین

انحراف
معیار

آزمایش
کنترل
آزمایش

09/ 26
69/ 25
03/ 14

41/ 3
63/ 3
54/ 2

17/ 33
71/ 24
43/ 18

65/ 7
81/ 3
28/ 3

09/ 31
02/ 24
63/ 17

09/ 5
53/ 3
20/ 2

کنترل

97/ 13

68/ 2

73/ 13

89/ 1

32/ 12

57/ 1

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش

11/ 16
06/ 16
67/ 12
30/ 12
87/ 7

56/ 1
38/ 1
14/ 1
17/ 1
95/ 1

43/ 18
37/ 16
74/ 8
44/ 12
49/ 12

90/ 4
11/ 2
06/ 2
83/ 2
56/ 1

37/ 17
58/ 15
47/ 6
32/ 11
62/ 11

97/ 3
52/ 2
06/ 1
38/ 1
60/ 2

1. Perspective taking
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پیش آزمون
متغیر

میانگین

دوجانبه

کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

استدالهای اخالقي
جهت گیری شده
نوعدوستي

پس آزمون

انحراف
معیار

93/ 7
41/ 11
02/ 11
00/ 8
14/ 8

انحراف

میانگین

69/ 1
21/ 4
76/ 4
74/ 2
56/ 2

پیگیری

معیار
54/ 1
96/ 6
65/ 4
5,38
47/ 3

91/ 7
61/ 12
54/ 11
37/ 13
79/ 8

انحراف

میانگین

معیار
21/ 1
3,52
49/ 3
89./ 3
66/ 3

26/ 7
37/ 10
43/ 11
21/ 12
09/ 8

با توجه به دادههای جدول مقایسه میانگین نمرا رفتار جامعهپسند دانش آمووزان تیزهوو
کم پیشرفت در دو گروه معلوم ميشود کوه آمووز برناموه کفایوت اجتمواعي در بهبوود و ارتقوا
رفتارهای جامعهپسند گروه آزمایش موثر بوده است.
جدول . 3بررسی نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک

متغیر

گروه

رفتار جامعه پسند

آزمایش
کنترل

شاپیرو ویلک
مقدار

درجه آزادی

سطح معناداری

959/ 0
959/ 0

26
26

661/ 0
605/ 0

بر اساس نتای به دست آمده از آزمون شاپیرو ویلک چون مقادیر به دسوت آموده بورای ایون
آزمونها در یک گروه در سح  0/05معنادار نیسوت ،بنوابراین شورط برابوری واریانسهوای درون
گروهي و نیز توزیع نرمال بودن دادهها بر قرار بود.
همچنین مف روضه همگني کواریانس نمرا پیش آزمون دو گروه با اسوتفاده از آزموون لووین
بررسي شد.
جدول  .4نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی کواریانس نمرات درون گروهی
متغیر

F

df1

df2

Sig.

رفتار جامعه پسند

203/ 0

1

26

904/ 0

با توجه به اینکه مقدار Fلوین در سح  α =0/05معنوادار نبوود ،بنوابراین مفروضوه همگنوي
کواریانس دادهها و شی رگرسیون برقرار بود.
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جدول  .5خالصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس در مورد تاثیر برنامه کفایت اجتماعی بر رفتار
جامعهپسند تیزهوشان کم پیشرفت
شاخص
منابع
تغییرات

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

اثر همپرا
اثر گروه
خحا

083/ 10189
09/ 2187
411/ 873

1
1
26

083/ 10189
09/ 2187
592/ 33

سطح

F

معناداری

465/ 109
714/ 303

مجذور اتا

93/ 0
89/ 0

000/ 0
000/ 0

با توجه بوه دادههوای جودول ،5چوون مقودار  F= 109/465بوا در سوح  α=0/01معنوادار
ميباشد( .)P =0/001لذا ميتوان نتیجه گرفت آموز برنامه برناموه کفایوت اجتمواعي موجو
افزایش رفتار جامعهپسند در تیزهوشان کم ميشود .با توجه به اینکه میانگین نمرا گروه آزمایش
در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون افزایش را نشان ميدهد ،بنابراین فرض تحقیق بوا
 99%اطمینان تایید ميگردد.
جدول  .6آزمون موچلی به منظور بررسی مفروضه کرویت
آزمون موچلی

آزمون درون گروهی
متغیر

Wموچلی

خی یک

درجه آزادی

سطح معناداری

رفتار جامعه پسند

205/ 0

433/ 13

2

0001/ 0

محابق با اطالعا جدول فوق ،چون نتیجه آزمون موچلي معنوادار اسوت؛ بنوابراین ميتووان
نتیجه گرفت که مفروض ه کرویت برقرار نیست و به همین خاطر ميتووانیم از نتیجوه آزمونهوای
درون گروهي با تعدیل درجا آزادی آزمون هوین فلت استفاده کنیم.
جدول  .7نتایج مشخصههای چهارگانه  Fمربوط به تحلیل اندازه گیریهای مکرر در مورد آزمون پیگیری
تاثیر آموزش برنامه کفایت اجتماعی بر رفتار جامعهپسند تیزهوشان کم پیشرفت (گروه آزمایش)

اثر زمان

خحا

شاخص

مجموع

درجات

میانگین

منابع تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

کرویت فرض شده
گرین هاوس  -گیسر
هوین  -فلت

23/ 1945
23/ 1945
23/ 1945

2
07/ 1
19/ 1

61/ 972
97/ 1817
64/ 1634

02/ 391
02/ 391
02/ 391

0001/ 0
0001/ 0
0001/ 0

باند باا
کرویت فرض شده
گرین هاوس  -گیسر
هوین  -فلت

23/ 1945
23/ 1945
23/ 1945

000/ 1
24
15/ 9

23/ 1945
05/ 81
59/ 212

02/ 391

0001/ 0

23/ 1945
23/ 1945

61/ 19
01/ 17

19/ 99
75/ 113

باند باا
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چنانچه از جدول فوق منت ميشود مقدار مشخصه آماری  Fبا مقدار 391/02عامل زمان در
سح معناداری  α=0/01معنادار است یعني با احتمال  %99درصود ميتووان نتیجوه گرفوت کوه
تغییر(افزایش) در مراحل مختلف آزمون معنادار است .نتای آزمون تعقیبي در مراحل مختلف آزمون
در گروه آزمایش نیز نشان ميدهد که میانگین سه مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری نیوز
تفاو معناداری دارد .بنابراین اثر بخشي آموز برنامه کفایوت اجتمواعي موجو افوزایش رفتوار
جامعهپسند در تیزهوشان کم پیشرفت بعد از گذشت دو ماه ماندگار مانده است.
جدول  .8نتایج آزمون پیگیری بونفرونی در مورد نتایج تحلیل اندازههای مکرر در آزمون پیگیری

پس آزمون
پیگیری

اختالف میانگین
)(I – J
* 654 - 17
/
* 000 - 11
/

12/ 1
527/ 0

پیش آزمون

* 17,654

12/ 1

پیگیری
پیش آزمون
پس آزمون

* 29 7
/

265/ 0
527/ 0
265/ 0

I J
پیش آزمون
پس آزمون
پیگیری

* 000 11
/
* 29 - 7
/

انحراف معیار

سطح معناداری
0001/ 0
0001/ 0
0001/ 0
0001/ 0
0001/ 0
0001/ 0

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف طراحي برنامه آموزشي کفایت اجتماعي بور بهبوود رفتارهوای جامعهپسوند
دانش آموزان تیزهو کم پیشرفت بصور یک محالعه آزمایشي با طرح پیش آزمون -پس آزموون
و پیگیری همراه با گروه کنترل انجام شد و نتای با استفاده از تحلیل کوواریانس و اندازه گیوری -
های مکرر تحلیل شدند .همانحور که در متن مقاله هم گزار شود ،فرضویه پوژوهش مبنوي بور
آموز کفایت اجتماعي بر بهبود شخصیت جامعهپسند تیزهوشان کوم پیشورفت مووثر اسوت ،در
سح معناداری تایید شد و این یافته بوا یافتوههوای مشوابه از جملوه؛ فیتوری( ،)2019صویدی و
همکووواران( ،)1394صوووفارینیا و همکووواران( ،)1393چئوووودری و کئووووار  ،)2018(1فرحوووانفر و
همکاران( ،)1394تقي نژاد و عابدی ( ،)1397پیگدال و کاناک  ،)2016(2همسو ميباشد.
همانحوری که در متن مقاله ذکر شد کفایت اجتماعي ،یک توانایي حیاتي و دائمي است نوه
تنها در سازگاری با افرادی که هم اکنون فرد با آنان سروکار دارد ،موثر است بلکه بعدها در میزان
موفقیت تحصیلي ,شغلي و پیشرفت اجتماعي وی نیز تأثیر دارد و در مجموع مهمترین جنبه رشود
اجتماعي تلقي میشود(متسون و اواندیک1998 ،؛ " به نقل از بوهپوژوه" .) 1388 ،اجتمواعي بوودن
1. Choudhery & Kaur
2. Pekdogan1 & Kanak
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مستلزم تعامل با دیگران ،و یک تعامل قاطع ،مستلزم درک دیدگاه دیگری  1است .دیدگاه گیوری را
به عنوان توانایي درک ،تفسیر و آگاهي از حالتهای عاطفي  -رواني خود و دیگران تعریف ميکنند.
این توانایي ،بیانگر ظرفیتي عاطفي  -شناختي است کوه بور مبنوای آن افوراد چگونوه خودشوان در
موقعیتهای خا در ميیابند(اینکه شخص چگونه فکر ميکند ،احساس مي کند و رفتار ميکند)
و همچنین چگونه دیگران را در همان موقعیت مشابه در ميیابند و تحلیل ميکننود(فرای2003 ،؛
نقل از گومز  -بکرا و همکاران .) 2007 ،به طور خالصه ،دیدگاه گیری ،از منظر دیگری بوه موضوع
نگریستن ،افکار و احساسا او را در نظر گرفتن و به بیان دیگر بر دیده دیگوری نشسوتن اسوت.
بررسیها نشان دادند که عوامل زیادی در دستیابي به شخصیت جامعهپسند موثر هستند و یکوي از
مهمترین این عوامل ،توانایي دیدگاه گیری اسوت کوه بور اسواس گوزار حاصول از بررسويهای
مختلف ،تیزهوشان کم پیشرفت ،دارای توانوایي دیودگاه گیوری و تقلیود ضوعیفي هسوتند .نتوای
محالعا مختلف نشان دادند کودکان و نوجوانان تیزهو کم پیشورفت بوا والود همجونس خوود
همانندسازی نمي کنند و در مواردی هم که عکس این امر صادق است والد نیز از منظر کودک کم
پیشرفت بوده یا ب ه کودک این پیام را القاء کرده است که اجتنا از موقعیت اجتماعي مثل مدرسه ،
پذیرفتني است .از نگاه کودکان والدیني برای همانندسازی و تقلید انتخا ميشوند که ترکیبوي از
این سه ویژگي را داشته باشند ) 1:مراقبتگر/پرور دهندهاند  ) 2قدرتمنود هسوتند ) 3هماینودی و
شباهت بین والد -کوودک وجوود دارد .در بوین سوه ویژگوي محورح شوده اثور مولفوه قودر بور
همانندسازی ،تقلید و کم پیشرفتي کمي پیچیده ميشود در نتیجه :پدر غول یا مترسک است /مادر
غول یا مو است .این الگوهای قدر به هنگام رقابت غیرعمدی والدین با هم به منظور استقرار
بهترین رویکرد پرور کودک شکل ميگیرد .در حالت اول که پدر غول اسوت و موادر دلنشوین،
دختران موفق و پسران کم پیشرفت مي شوند .حالت دوم(پدر مترسک) در خانواده هوایي مشواهده
ميشود که مادر در زمینههای تربیتي و روانشناسي و پدر در زمینه علوم مهندسي تحصیل کورده
است .مادر تنها راه بلد و جانشین پدر است .اینجا نیز پسران کم پیشرفت خواهند بود .حالت سووم؛
وقتي مادر غول است :او منضب  ،شیرین ،پذیرفتني و دوست داشتني است اما پودر فوردی بودون
انضباط است .نتیجه این خانواده به دوشکل دیده خواهد شد )1:مادر منضوب بوه عنووان فوردی
دوست داشتني ،قوی و حامي از طرف همسر و کودکان تصور ميشود .پس پسران مردی ضعیف و
کم پیشرفت ميشوند اما دختران پیشرفته ميشوند) 2.وقتي پدر نیز منضب بود مادر را تشدید کند
به دلیل خشم مداوم والدین هم دختران هم پسران کوم پیشورفت ميشووند(ریم .)2009 ،توانوایي
مهار و کنترل هیجانها به عبارتي توانای ي تنظیم هیجانها هم نقش مهمي در ارتباطا اجتمواعي و
پختگي اجتماعي دارد .کاپس و همکاران2001 ،؛ نقل از بگر ،2005 ،نشان دادند که بین بین بهره
هوشي و توانایيهای عاطفي  -اجتماعي کودکان ،همبستگي مثبت وجود دارد .افراد تیزهوو کوم
1. Perspective taking
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پیشرفت اگرچه بر اساس نتای آزمونهای هوشي ،باهو تشخیص داده شدند اما علیورغم ایون ،در
مهار و کنتورل هیجانهوا مشوکل دارند(ویلسوون .) 2017 ،صوفارینیا و همکواران( ،)1398هوم در
پژوهشي با عنوان بررسي مدل ارتباط پرخاشگری و دیدگاه گیری اجتماعي با رفتار جامعهپسوند بوا
نقش واسحهای اعتماد اجتماعي در معلمان نشان دادند که پرخاشگری و دیدگاه گیری اجتمواعي،
هم به صور مستقیم و هم به صور غیرمستقیم از راه اعتماد اجتماعي با رفتوار جامعهپسوند در
رابحه هستند .همسو با نتای این پژوهش و پژوهشهای مشابه ،معلوم شد که افراد تیزهو کوم
پیشرفت در هیجانخواني و نیز تنظیم عواطف سورد مشوکل دارنود .برناموه درمواني و توانبخشوي
محدودی برای تقویت تیزهوشان کم پیشرفت وجود دارد یکي از این برنامه موفق ،برناموه جبوران
کم پیشرفتي تیفوکال  1است .این برنامه توس ریم و براساس پژوهش و درمان بالیني استوار شوده
است و شامل شش گام است که متمرکز بر همکاری والدین ،معلمان و درمانگر است.
گام اول :ارزیابي مهار ها /توانایي ها/تقویت کنندهها  /نوع کم پیشورفتي .مشوارکت والودین،
معلمان و روانشناس مدرسه در گام اول تعیین کننده است .اجرای آزمون هو (علیرغم کاستيها
و انتقادا )به عنوان اولین وسیله ارزیابي توصیه شده است چرا که تعی ین کننده میزان انتظارا از
کودک است .مشاهده رفتار کودک به هنگام اجرای آزمون هو /پیشرفت  /خالقیت به اندازه نمره
آزمون ها ،در ارزیابي نقاط مثبت و منفي اهمیت دارد :عالیوم تونش ،توجوه و پایوداری در انجوام
تکلیف ،پاسخ به ناکامي ،شیوههای حل مساله و ..این ویژگيها می نیاتوری از رویکورد کوودک بوه
تکالیف آموزشي در خانه و مدرسه است .تحلیل توانایيهای کودک درخانه و مدرسه برای گام دوم
حیاتي است .گام دوم :تعامل .تعامل والدین  -معلمان برای مولفه اساسي برای جبران کم پیشرفتي
است .آغازگر تعامل هر کدام که باشند باید دیگری را حمایت کور ده و او را مقصور قلموداد نکنود.
محتوای تعامل آنها بررسي ارزیابيهای رسمي و غیر رسمي توانایيها و پیشرفتهای کوودک اسوت.
به ویژه مشخص شود کودک وابسته است یا سرکش و غال تا بزرگساان در دام تقویت مودلهای
مساله ساز در خانه و مدرسه نیفتند
گام سوم :تغییر انتظارا افراد مهم .تغییر انتظار والد ،معلوم ،خوواهران/برادران ،همکالسوي و
خود کودک مشکل است .نمره هوشبهر باا به عالوه گزار های قانع کننوده معلوم و مشواور از
توانایيهای کودک و نوجوان زمینه تغییر انتظار از او را فراهم مي کند .معلم ميتوانود بوه کوودک
کمک کند تا بتواند م یزان پیشرفتش را با مشاهده چگونگي انجام و تکمیل تکالیف از گذشته تا به
اان بررسي کند .برای این امر معلم کودک را به تهیه یک چوار و تکمیول آن توسو خوود
تشویق مي کند .تاکید معلم و والدین بر این که ما به توانایي تو برای موفق شدن ایمان داریم برای
این کودکان بسیار مهم است (به ویژه وقتي انتظوارا بوا درخواسوت سوخت کوار کوردن هموراه
مي شود) .از آن جایي که رقابت بین خواهران و برادران در کم پیشرفتي دخالت دارد والدین بایستي
1. T RIFOCAL
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با کودک موفق صحبت کند که کمک به خواهرو برادر کم پیشرفت باع از بوین رفوتن جایگواه
برنده بودن او نمي شود .در نهایت در جلسا انفرادی و گروهي تغییر انتظار کودک و همکالسيها
دنبال مي شود .گام چهارم :تغییر مدل همانند سازی .همانحور که اشواره شود هموه کودکوان والود
گرم/قوی و مراق را به عنوان الگو انتخا مي کنند اما مشکل این جاست که درمورد کودکان کم
پیشرفت این والد همان کس ي است که کم پیشرفتي ا را با کودک به اشتراک ميگوذارد.کودک
تیزهو کم پیشرفت به الگوی موفق با این ویژگيها احتیاج دارد) 1 :مدل ،مراق /پرور دهنده
باشد) 2.بهتر است هم جنس باشد) 3به کودک شبیه باشد :مذه  ،نژاد ،عالیق ،استعدادها ،ناتواني -
های جسمي و) 4..گشودگي داشته باشد :اشتیاق مدل برای در میان گذاشتن مشوکال واقعوي در
استقرار او به عنوان فردی موفق برای تشویق تعامل ،همانندسازی و انگیختگي کوودک ضوروری
است ) 5.برای کودک وقت بگذارد :مدل هایي که در قال بازی ،صحبت وفرآینود انجوام تکوالیف
برای کودک وقت صرف کردهاند موثرترین مدلها بودهاند گام پنجم :اصالح نقوص در مهوار هوا.
مهار های این کودکان در نتیجه عدم عالقه آنها به کالس و کار کالسي ضعیف است .اما از آن
جاییکه تیزهو هستند نقص در مهارتهایشان گسترده نیست و قابل جبران است نکا ازم برای
بهبود این شرای ) 1:تقویت عملکرد مسوتقل کوودک ) 2جلووگیری از دسوتکاری شودن از طریوق
کودک) 3کودک رابحه تال و پیامدهای موفق شدن را تجربه کند .گوام ششوم :اصوالح تقویوت
کنندهها و مشوقها در خانه و مدرسه .در انتخا و تعیین تقویت کنندهها چند نکته بایستي در نظر
گرفته شود ) 1:برای کودک معنادار باشد .پول برای کودک همان قدر بي معناست که ستاره گورفتن
برای نوجوان)2تقویتها در نظام ارزشي تقویت دهنده جای داشته باشد از سوی دیگر او توان تهیه
را داشته باشد.پول نه در مدرسه نه خانه برای یادگیری داده نمي شود)3.تقویتها نباید بسیار بزرگ
باشند.بلکه برای دادن انگیزه بایستي از تقویتهای کوچک که رفته رفته زیاد ميشوند و البته بوه
صور نظام مند و براساس کیفیت یا تکمیل تکلیف داده شود(ریچر .)1991 ،
به هنگام مقایسه خانواده کودکان کم پیشرفت دربرابر خانواده کودکوان پیشورفته ،شورای و
اتفاقاتي را باید در نظر گرفت برخي از این شرای و اتفاقا به سختي تغییر مي کنند مثل آشفتگي
ناشي از مرگ ،طالق و اصول اخالقي ضعیف حاکم برخانواده و البته در مقابل ویژگيهایي نظیور
وجود سبکهای فرزند پروری مبتني بر حمایت افراطي ،دیکتاتوری ،سهلگیری مفرط یا ناسازگاری
بین والدین قابل تغییر هستند .مشکال خانوادگي مذبور در هموه قشورهای اقتصوادی اجتمواعي
نمایان مي شوند .بخشي از مشکال خانوادگي به رقابت خواهران/برادران باز ميگردد .وجوود یوک
کودک به عنوان کودک سخت کو پیشرفته و دیگری تیزهو کم پیشرفت بي میل برای کوار
کردن به عنوان بخشي از علل خانوادگي بارهوا تاییود شوده اسوت(پوفال .) 1999 ،البتوه بررسوي و
کنترل کردن همه متغیرهای دخیل در پدیدآیي خصیصه کم پیشرفتي و ضعف یا ارتقاء رفتارهوای
اجتماع پسند میسر نیست .در تحقیق حاضر هوم علیورغم شورای بررسوي و لحواظ کوردن هموه
متغیرهایي که جامعه هدف را متاثر مي کنند و نیز هم واریانس کردن ویژگیهایي که دقیقا تیزهو
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کم پیشرفت را توصیف ميکنند ،کفایت اجتماعي و رفتارهای جامعهپسند را تحت تاثیر قرار موي -
دهند ،دقیقا میسر نبود فلذا مي توان به عنوان محدودیت پژوهش تلقي نمود فلذا پیشنهاد ميشوود
متغیرهایي که بر اساس بررسيهای مختلف ،کفایت اجتماعي و رفتار جامعهپسند را در تیزهوشوان
تحت تاثیر قرار مي دهند بدقت از قبل بررسي و اثر آنها یا خنثي و یا به عنوان متغیر واسحه گر در
تحقیق گزار شوند و همچنین پیشنهاد مي شود با توجه بوه اهمیوت تواثیر محوی اجتمواعي در
شکست و پیشرفت افراد بویژه در دورهای تحول کودکي و نوجواني ،برنامههای آموز مهارتهوای
اجتماعي به منظور شکل گیری رفتار و شخصیت محلو اجتماعي در قال برنامه درسي یا فووق
برنامه مدرسه تدوین و ارائه شوند.
تشکر و قدردانی :از همه شرکت کنندگان این پژوهش تشکر ميکنیم.
تضاد منافع :هیچگونه حمایت مالي از این پژوهش توس نهاد یا موسسه خا انجام نشده
است.
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