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چکیده
مقدمه :رفتارهاي مطلوب اجتماعی ،كنشهای مشاركتي را در جامعه گسترش میدهند،
از اين رو شرايط عيني را براي افزايش مودت اجتماعي و كاهش محروميت اجتماعي
فراهم مینمايند .لذا ترويج اين رفتارها در نهايت منجر به افزايش سرمايه اجتماعي در
جامعه میشود .پژوهش حاضر باهدف اثربخشی درمان شناختي رفتاري گروهي بر بهبود
رفتارهاي اجتماعي مطلوب دانشآموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر يزد انجام شده
است.
روش :روش پژوهش شبهتجربی و جامع هیآماری را کلیه دانشآموزان دختر تشکیل
دادهاند .بهمنظور انجام مداخله دو گروه سیزده نفری تحت عنوان گروه آزمایش و
گروه کنترل بهصورت نمونهگیری تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند.
ابزار جمعآوري دادهها مقياس رفتارهاي اجتماعي مطلوب تجديد نظر شده كارلو و
راندال 2002میباشد .بهمنظور درمان شناختي رفتاري ،يک مداخله آموزشي جهت
بهبود رفتارهای اجتماعی مطلوب برای گروه آزمایش به اجرا گذاشته شد .تجزیهوتحلیل
دادهها نيز با استفاده از مهمترین شاخصهای آمار توصیفی و آزمون تحليل کوواريانس
در بخش تحلیل استنباطی دادهها انجام شده است.
نتایج :یافتههای این مطالعه نشان داد كه تفاوت معنیداري بین میانگین نمرات
آزمودنیهای گروههای آزمایش و کنترل در پسآزمون وجود دارد .بهعبارتي درمان
شناختي رفتاري گروهي باعث افزايش نمرات رفتارهاي اجتماعي مطلوب دانشآموزان
در مرحله پسآزمون شده است.
بحث و نتیجهگیری :درمان شناختي رفتاري گروهي بهطور معناداري رفتار اجتماعي
مطلوب دانشآموزان را بهبود میبخشد و لذا میتواند الگوي مطلوبي براي بهبود اين
رفتارها تلقي شود.

واژگان كليدي

Survey the Effect of Cognitive Behavioral Group Therapy to Improve Prosocial Behavior of High School Female Students in City of Yazd
Seyedemaryam Behzadmanesh: MA in counseling & guidance, Islamic Azad University Yazd Branch,
Yazd, Iran.

Seyedreza Javadian*: Assistant pofessor of social work, sociology department, Yazd University, Yazd, Iran.
Javadian@yazd.ac.ir

[ Downloaded from socialworkmag.ir on 2022-08-08 ]

Hasan Zarei Mahmodabadi: Assistant professor, psychology department, Yazd University, Yazd, Iran.

Abstract
Introduction: Prosocial behaviors expand participation in society;
therefore, these behaviors provide objective conditions for increasing
social friendship and reducing the social exclusion. Thus, promoting
these behaviors leads to increasing social capital in the community. The
purpose of this study was to see the effectiveness of cognitive behavioral group therapy to improve prosocial behavior of high school female
students in city of Yazd.
Methods: The semi experimental design with pre-test/post-test with
control group was used. Then 26 subjects were randomly assigned to
two equal-sized experimental and control groups. The data was collected through Prosocial Tendencies Measure Revised 2002. The experimental group participated in eight sessions of cognitive behavioral
group therapy for improving prosocial behavior. Data was analyzed by
analysis of covariance.
Results: The results showed that there was significant difference between mean scores of experimental and control groups at post-test. It
is concluded that cognitive behavioral group therapy can increase the
prosocial behaviors among high school female students.
Conclusions: The cognitive behavioral group therapy, raises the prosocial behaviors significantly, therefore it can be considered to desirable
model for improving these behaviors.
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مقدمه
اخیرا ً محققان بر تعیین رفتارهای مثبت متمرکز شدهاند که میتواند بهطور بالقوه جلوی پیشرفت موقعیتهای پرخاشگری
و خشــونت انســانها را بگیرد .این رفتارهای کمک رســان بهعنوان رفتارهای اجتماعی مطلوب تعریف شدهاند2 ،1( .
و  )3این رفتارها بهعنوان اعمالی که در جهت کمک یا نفع رســانی به شــخص دیگر اســت ،تعریف میشوند و غالباً به
صورت کمک کردن ،مشارکت کردن ،قرض دادن یا تقسيم كردن  ،آرام کردن دیگران ،اهدا کاال یا پول ،فعالیتهای
داوطلبانه ،حمایت از فرد در هنگام خطر (مراقبت کردن) ،همدلی و همدردی و کمک رسانی ابزاری توصیف میشوند.
( )4معنی رفتارهای اجتماعی مطلوب نسبت به کمک رسانی محدودتر است و تمامی فعالیتهایی که در بخش خدمات
در ازای دریافت پول انجام میشود ،از آن مستثنی میگردد.
براساس مطالعات و پژوهشهای انجام يافته تاكنون میتوان چهار نوع رفتار اجتماعي مطلوب معرفي نمود كه عبارتند
از رفتارهــاي اجتماعي مطلوب نوع دوســتانه ،رفتارهــاي اجتماعي مطلوب متابعت آميز ،رفتارهــاي اجتماعي مطلوب
هيجاني و رفتارهاي اجتماعي مطلوب جمعي .رفتارهاي اجتماعي مطلوب نوع دوستانه تحت عنوان كمك داوطلبانه به
ديگران به دليل نگراني نسبت به رفاه و نيازهاي ديگران تعريف شده است كه به واسطهي پاسخگويي از روي همدردي،
هنجارها و اصول درونی سازي شده ثابت براي كمك به ديگران بروز میيابد )5( .رفتارهاي اجتماعي مطلوب متابعت
آميز تحت عنوان ياري رساني به ديگران در پاسخ به درخواست كالمي يا غير كالمي مطرح شده است )6( .رفتارهاي
اجتماعي مطلوب هيجاني تحت عنوان تمايل به ياري رســاندن به ديگران تحت شرايط هيجاني تعريف شده است)7( .
و رفتارهاي اجتماعي مطلوب جمعي در حضور ديگران به دليل كسب تأييد ،احترام ديگران (همساالن ،والدين و )...و
افزايش ارزش فردي صورت میگيرد)8( .
تغییرات اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی ايجاد شده در دههي اخير شرایطی را در کشور حاکم کرده است که
تغییر جهتگیریهای ارزشی یا فاصله گرفتن و تفاوت نسلها از جمله پیامدهای چنین شرایطی است .تغییر ارزشها نیز
به نوبهی خود به تغییر مناسبات اجتماعی و تغییر نظام اجتماعی منجر میشود و از طرفی تأثیر مهمی بر روابط بین فردی
و روانشناســی افراد خواهد داشت .شــرایط اجتماعی اقتصادی حاکم بر کشور باعث اولویت دادن به ارزشهای مادی
شده است و متأسفانه تمایل به بیتفاوتی در شهرهای بزرگ در حال افزایش است)9( .
اگر چه رســانهها و پژوهشها بیشــتر بر رفتارهای خطرناک نوجوانان تمرکز کردهاند ،ولی دانشمندان (بهعنوان مثال،
آرنت )2000 ،اســتدالل کردهاند ( )10و تحقیقات اخیر نیز نشــان داده است که در طي دوره نوجوانی ،افراد به بررسی
رفتارهای مثبت ،که شامل طیفی از خدمات داوطلبانه تا بروز رفتارهای اجتماعی مطلوب میشود ،میپردازند)11( .
دیدگاهها و نظریات مختلفی در پاسخ به اینکه چرا افراد رفتارهای اجتماعی مطلوب را در موقعیتهای مختلف از خود
بروز میدهند ،مطرح شــده است .بســیاری از این دیدگاهها تعیین کنندههای رفتار اجتماعی مطلوب را ترکیبی از عوامل
درونی و بيرونی میدانند که بهطور خالصه به آنها اشاره میشود.
عوامل درونی واقع در فرد شامل خود را به جای دیگران گذاشتن ،استدالل اخالقی ،همدلی/همدردی ،اسناد شناختی،
و شــخصیت/خلق و خو؛ و عوامل بيرونی شــامل خانواده ،دوستان ،آموزش و فرهنگ است )12( .بهطور کلی مشخص
شــده اســت که رفتار اجتماعی مطلوب تا حدودی ژنتیکی است ،هر چند برآوردها بهطور گستردهای از بیش از شصت
درصد تا کمتر از سی درصد متفاوت است)13( .
خود را به جای دیگران گذاشــتن از جمله عوامل درونی اســت كه با رفتارهای اجتماعی مطلوب ارتباط دارد ( )12و
با احساســات و عواطفی چون همدلی و همدردی که با رفتار اجتماعی مطلوب همبســته اســت ،ارتباط دارد .از طرفي
شــخصیت و خلق و خو نيز از عوامل درونی هســتند که بهطور مفهومی با اعمال اجتماعی مطلوب مرتبط است و ممکن
است برای تعیین ماهیت رفتار اجتماعی مطلوب در نظر گرفته شوند .اجتماعی بودن ،کم رو بودن ،شایستگی اجتماعی،
ابراز وجود ،ســلطه ،پرخاشگری ،اعتماد به نفس و اهداف شــخصي همه عوامل شخصیتی هستند که وارد معادله رفتار
اجتماعی مطلوب میشوند 12 ،5( .و )14
در مقابل زندگی خانوادگی از جمله عوامل بيرونی تعیین کننده رفتار اجتماعی مطلوب است که تأثیر فوق العادهای در
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روش
در اين مطالعه يک طرح نيمه تجربي بهصورت پيشآزمون و پسآزمون همراه با گروه کنترل ،در قالب يک برنامهی
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رشد فکری ،اجتماعی و شخصیت افراد دارد .پدر و مادر و همساالن
بــه وضــوح در اجتماعی کــردن رفتارهای اجتماعــی مطلوب نقش
مهمی دارند 15( .و  )16پدر و مادر ممکن اســت به توسعه رفتارهای
اجتماعــی مطلوب از طریق ارائه اطالعات و تشــویق رفتار مناســب،
الگوسازی اعمال و رفتار اجتماعی مطلوب ،مجازات رفتار نامناسب،
و ایجاد فضایی برای رشــد همدلی کمک کنند )17( .ژو و همکاران
( )2002نيز نشان میدادند که برخورد گرم والدین با همدلی کودکان
ارتبــاط دارد و بیان مثبــت والدین با عملکــرد اجتماعی کودکان (از
طریق متغیرهای واســطه) مرتبط است .تأثیر خانواده ،خواهر و برادر،
همساالن و مدرســه تا حد زیادی از نظر تجربی مشخص شده است،
بنابراین ،این فکر وجود دارد که رفتارهای اجتماعی مطلوب از طریق
برنامههای آموزشی و پرورشی قابل آموزش است)18( .
گروســک1972 ،؛ اسکوبیســکی1970 ،؛ رایــس و گروســک،
 ،1975بكــرز و گراف ،2005 ،در بررســيهای خــود تأثير آموزش
را بر شــكلگيري و رشد رفتارهاي اجتماعي مطلوب ،تأييد كردهاند.
همچنيــن نشــان دادند كــه توانايي شــناختي ،همه انــواع رفتارهاي
اجتماعــي مطلوب (بــه جز اهداي خــون) را ترويــج میدهد)19( .
بنابراين در مطالعه حاضر نيز تالش شد كه از طريق آموزش و مباحثه
گروهي ،بروز رفتارهــاي اجتماعي مطلوب از طریق آگاهی دادن به
شخص ،تسهيل شود.
آموزش نوع دوستی دارای هدف درونی کردن ارزشهای اخالقی
اســت ،به این مفهوم که کودک معیارهــا و ارزشهایی را میپذیرد
که منجر به رفتارهای پســندیده و معقول ،بهعنوان معیارهای رفتاری
وی میشــود )20( .نوجوانان در جریان اجتماعی شــدن ،مقررات و
دســتورالعملهایی را بــرای رفتارهاي اجتماعی مطلوب در شــرایط
خاص ،میآموزند .از یک طرف آنها این رهنمودها را از مشاهدات
خود و تقویت اجتماعی اســتنتاج میکننــد و از طرف دیگر محتوای
استداللهای لفظی اطالعات آماده شدهای را در مورد محیط اجتماعی
آنها در اختیارشان میگذارد .این استداللهای شفاهی اغلب در مورد
رفتارهای اجتماعی مطلوب مورد اســتفاده قرار میگیرد .کســانی که
در جســتجوی کمک هستند ،توضیح میدهند که چرا به کمک نیاز
دارند و دریافت کمک برایشــان چه مفهومی دارد .احتمال دارد این
روابــط بر رفتارهای اجتماعی تأثیر بگذارد .مث ً
ال اگر توضیحات ارائه
شده ،احســاس همدلی را در کمک رســان بالق ّوه بیدار کند ،شانس
دریافت کمک بیشتر از هنگامی است که درخواست کمک موجب

بیدار شدن چنین احساسی نشود.
دانشآموزان از مجموعۀ اطالعاتی که در
اختیارشان قرار میگیرد ،مقررات اجتماعی
مربــوط بــه رفتارهای مناســب در شــرایط
خاص را اســتخراج کــرده و از آن بهعنوان
راهنمــای رفتار خــود بهــره میگیرند .اگر
مقررات استخراج شــده ،یک دستورالعمل
مثبت اجتماعی را ارائــه کند ،احتمال بروز
رفتارهای اجتماعی ،بیشــتر از وقتی اســت
که آن مقررات ،یک دستورالعمل مبتنی بر
خود خواهی و نفس پرســتی را نشان بدهد.
بهعالوه ،توجیه جنبههــای مثبت رفتارهای
اجتماعــی مطلوب ،نظــام تربیتــی مبتنی بر
دیگرمداری و توجه به شرایط آسیبدیدگان
و نیز متوسل شــدن به احساس گناه کودک
که بالق ّوه در وجودش نهفته است و هوفمن
( )2000آنها را در قالب واژهی «انگیزش»
خالصه کرده است ،میتواند به ايجاد حس
همدلــی و رفتارهاي حمايتــي کمک کند.
()21
لذا ایــن واقعیت کــه آموزش شــناختي،
رفتــاري و گفتــاری تحــت شــرایط معین
میتواند باعث ارتقــای رفتارهای اجتماعی
مطلوب در نوجوانان شــود ،ما را به ســوی
انجام ايــن مداخله رهنمون كــرد .بنابراين
مداخلــه حاضر با هــدف تعيين اثربخشــی
درمان شــناختی رفتاری گروهــی بر بهبود
رفتارهای اجتماعی مطلــوب دانشآموزان
دختر مقطع متوســطه اول شــهر یــزد انجام
گرفت.

سيده مريم بهزادمنش وهمکاران
آزمايــش و يک گــروه کنتــرل بهصورت
مجزا وجود داشت.
جامعهیآماری :جامعهیآماری تمامی
دانشآمــوزان دختــر مقطع متوســطه اول
شــهر يزد در ســال  1394بوده است .روش
نمونهگیری ایــن تحقیق ،شــیوه نمونهگیری
خوشــهاي دو مرحلهای بود .بدين شكل كه
ابتدا از ميان نواحي آموزش و پرورش شهر
يزد ،ناحيــه دو و از ميان مدارس متوســطه
مقطع اول ،يك مدرســه بهصورت تصادفي
ساده انتخاب شد .در ابتدا مقياس رفتارهاي
اجتماعــي مطلــوب بهعنــوان پیشآزمون
اجرا شــد .ســپس دانشآموزانــي كه نمره
پيشآزمون آنها دو انحراف معيار كمتر از
ميانگيــن بود ( 26نفر) بهعنوان نمونه مطالعه
مذكور انتخاب شدند .در ادامه سیزده نفر از
آنها بهطور تصادفــي در گروه آزمايش و
ســیزده نفر در گروه كنترل گمارده شدند.
ابزار مــورد اســتفاده مقيــاس گرايشهای
اجتماعي مطلوب تجديد نظر شــده كارلو و
راندال ( )2000اســت .فرم  25گويهای اين
مقياس اساســاً براي ارزيابــي خود گزارش
دهي از شــش نوع رفتــار اجتماعي مطلوب
تدويــن گرديــده اســت .اين شــش خرده
مقياس و ضريب آلفاي كرونباخ آن عبارتند
از :رفتارهــاي اجتماعــي مطلــوب جمعي

(چهارگويــه ،)0/78 ،رفتارهاي اجتماعي مطلوب ناشــناس یا گمنام
(پنج گويــه ،)0/85 ،رفتارهای اجتماعی مطلوب در موقعيت بحراني
و اضطراري (ســه گويه ،)0/63،رفتارهاي اجتماعي مطلوب هيجاني
(چهار گويــه ،)0/75 ،رفتارهاي اجتماعي مطلــوب متابعتآميز (دو
گويه )0/80،و رفتارهاي اجتماعي مطلوب نوع دوســتانه (پنج گويه،
 )0/74میباشــند .طيف پاسخگويي به اين پرسشــنامه ،پنج درجهای
ا مرا توصيف میكند= پنج و اص ً
(كامــ ً
ال مرا توصيف نمیكند=یک)
است .در ايران روايي و اعتبار این مقیاس توسط كجباف و همكاران
( )1389و جواديــان و همــكاران ( )1392مورد بررســي قرار گرفته
است19( .و)22
در اين مطالعه سیزده نفر گروه آزمايش و سیزده نفر گروه كنترل را
تشكيل دادند .اعضاي گروه كنترل ﻫﯿﭻ ﻣﺪاﺧﻠـﻪای درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﮑﺮدﻧـﺪ
و فقط از آنان در زمان مشــخص ارزيابي پسآزمون بهعمل آمد .اما
اعضاي گروه مداخله بعد از اخذ رﺿــﺎﯾﺖ ﮐﺘﺒــﯽ ،ﻃـﯽ هشت ﺟﻠـﺴﻪ
نود دقيقهای ﺑﻪ ﻣﺪت هشت ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺤﻞ مدرسه دخترانه شاهد افشار
جدول( )1سرفصل محتواي جلسات مداخله شناختي رفتاري گروهي

جلسه

هدف

اول

شكل گیری پایگاه ایمن
برای اعضای گروه

دوم

حمایت از اعضا و تسهیل
روابط بین آنان و تمرکز
مباحث بر موضوع اصلی

سوم

طرح موضوع اصلی گروه
(رفتارهای اجتماعی
مطلوب)

چهارم

خودافشایی و بیان تجارب
اعضا در کمك کردن به
افراد

نمودار( )1نمودار CONSORT
اجرای مقیاس رفتارهای اجتماعی مطلوبn=371
بررسی معیارهای ورود و انتخاب گروه مطالعهn=62

اجرای پیش آزمون
گروه کنترل n=31
عدم اجرای مداخله در گروه
کنترلn=31
اجرای پس آزمون
در گروه کنترل سه
هفته پس از
مداخله n=31

گمارش تصادفی در
گروه آزمایش n=31
اجرای پیش آزمون
گروه آزمایش n=31
اجرای مداخله طی  8جلسه
در گروه آزمایشn=31
اجرای پس آزمون در
گروه آزمااایش ساااه
هاافااتااه پااس از
مداخله n=31

ششم

افزایش احتمال بروز رفتار
های مطلوب در اعضا از
طریق شناخت آنها از
موانع بروز آن رفتارها

هفتم

سرمشق دهی (الگوهای
رفتار مطلوب) به منظور
افزایش احتمال بروز رفتار
اجتماعی مطلوب

هشتم

توجه دادن اعضا به اهمیت
رفتارهای اجتماعی مطلوب

محتوا و روش اجرا

دور تسلسل اسامی،
پرسش و پاسخ،
مباحثه ،سخنرانی

آشنا شدن اعضای گروه باهم ،پاسخ گویی به سؤاالت اعضا در مورد
پرسشنامه تكمیل شده ،توجیه اعضا و رفع ابهامات مربوط به دالیل
تشكیل گروه و عضویت در آن ،توضیح مختصری در مورد حرفه مددکاری
اجتماعی

آموزش ارتباط چهره
به چهره ،همدلی،
پرسش و پاسخ،
مباحثه ،سخنرانی

بیان منطق و مراحل مداخله ،کمك به اعضا برای بیان نظرات خود ،تشویق
آنان به ارتباطات رودر رو ،تشویق انعكاس احساسات و ایجاد همدلی بین
اعضا ،بیان قواعد گروه و تعهدات اعضا ،تسهیل فضای گروه برای ایجاد
وحدت و همكاری

بارش فكری ،پرسش
و پاسخ ،مباحثه،
سخنرانی ،داستان
گویی

ایجاد فضایی برای گفتگوی متقابل اعضا از طریق مروری بر تاریخچه
کمك رسانی و رفتارهای مطلوب در جوامع انسانی ،مشارکت دادن اعضا
در بحث ،توجه دادن اعضا به واکنش های غیر کالمی یكدیگر ،آشنایی با
نگرش ها و اعتقادات افراد در زمینه موضوعات مطرح شده در گروه  ،بیان
انواع رفتارهای مطلوب اجتماعی

پرسش و پاسخ،
مباحثه ،سخنرانی،
بازخورد دادن ،تكلیف
دادن

بحث پیرامون آخرین تجارب اعضا از کمك کردن به آشنایان و همچنین
سایرین ،تشریح دقیق موقعیت کمك کردن و همچنین واکنش فرد
دریافت کننده کمك ،بیان احساسات شكل گرفته در اعضا پس از کمك
کردن ،آموزش بازخورد دادن ،دادن تكلیف به اعضا در زمینه انجام کمك
رسانی و یا رفتار اجتماعی مطلوب تا جلسه بعدی

پرسش و پاسخ،
مباحثه ،سخنرانی،
بازخورد دادن ،تكلیف
دادن

تقویت تمایل افراد به دریافت اطالعات از طریق به یاد آوری آخرین تجربه
کمك رسانی و خودافشایی اعضا از انگیزه های کمك کردن در آخرین
تجربه ،تشریح دالیل مبتنی بر دیگرمداری (منظور تمرکز بر دریافت
کننده کمك و پیامدهایی که در صورت نرسیدن کمك بر او عارض می
شود) و خودمداری (منظور تمرکز بر کمك کننده و منافع و زیان هایی که
در صورت کمك کردن به او می رسد) رفتارهای اجتماعی مطلوب ،دادن
تكلیف به اعضا در زمینه انجام حداقل یك رفتار مطلوب تا جلسه بعدی.

پرسش و پاسخ،
مباحثه ،سخنرانی،
بازخورد دادن ،تجسم
سازی ،تكلیف دادن

بیان افكار خود در زمینه تكلیف جلسه قبل ،بیان عواملی که مانع یاری
رسانی می شود مثل ابهام در موقعیت و عدم تفسیر درست موقعیت،
نداشتن وقت کافی برای کمك کردن (مفهوم اضافه باری در شهرهای
بزرگ از نظر میلگرام ،)3عدم احساس مسؤولیت ،گرفتاری های زندگی
افراد و ،...بحث پیرامون چگونگی مقابله با موانع یاری رسانی ،بیان مطالب
مذکور توسط اعضا با توجه به تجربه عملی خود در جلسه قبلی

مباحثه ،سخنرانی،
بازخورد دادن ،تجسم
سازی ،ایفای نقش،
تكلیف دادن

بحث پیرامون نمونه هایی از کمك رسانی توسط اشخاص مشهور هنری
(مثل داود رشیدی) ،مذهبی ،و اجتماعی ،بیان توصیه ها و سفارش های
شخصیت های مهم مذهبی و تاریخی (مثل کورش کبیر) در مورد
رفتارهای مطلوب اجتماعی (در صورت امكان از طریق نمایش ویدئویی)

پرسش و پاسخ،
مباحثه ،سخنرانی،
بازخورد دادن ،تجسم
سازی ،اختتام

بیان اثرات فردی و اجتماعی رفتارهای اجتماعی مطلوب ،واکنش های
مردم نسبت به کمك رسانی و کمك رسانان ،تمرین عملی خود را به جای
دیگری گذاشتن (همدلی) ،جمع بندی مطالب ،یادآوری آموخته ها ،بیان
احساسات توسط اعضا ،تعیین زمان تكمیل مجدد پرسشنامه ها.

جدول( )2آمار توصیفي متغیر رفتار اجتماعي مطلوب پیش و پس از آموزش
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در دو گروه کنترل و آزمایش

پیاپی 17
شماره ،381
،5
پاییز ،1395
7/31
13
دوره 27
31
کنترل
رفتار اجتماعی مطلوب

پیشآزمون
پسآزمون

تعداد

مینیمم

ماکزیمم

آزمایش

31

23

88

77

آزمایش

31

71

18

88

کنترل

31

22

11

میانگین

انحراف معیار
7/67
7/31

83

7/76
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گمارش تصادفی در
گروه کنترلn=31

پنجم

افزایش آگاهی و درک
اعضا از انگیزه های
رفتارهای اجتماعی مطلوب

تكنیك ها

اثربخشی درمان شناختي رفتاري گروهي بر بهبود رفتارهاي اجتماعي مطلوب دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهر يزد
جدول( )1سرفصل محتواي جلسات مداخله شناختي رفتاري گروهي

گروهي بهمنظور محتوا و
رفتاريهدف
دوره اول ،يك دوره مداخله شناختي جلسه
تكنیك هاموازات
روش اجرا و زیــان وارده به کمکرســان و به
ارتقاي
دور تسلسل اسامی،
آشنا شدن اعضای گروه باهم ،پاسخ گویی به سؤاالت اعضا در مورد
کننده
نصیب دریافت
آن ،ســودی دارد که
طولایمندوره مداخله
رفتارهــاي اجتماعي مطلوب دريافت كردنــد .در
پرسش و پاسخ،
پرسشنامه تكمیل شده ،توجیه اعضا و رفع ابهامات مربوط به دالیل
شكل گیری پایگاه
اول
ســودسخنرانی
کمتر و مباحثه،
ضرر مددکاری
شــود.مورد حرفه
مختصری در
گروه و عضویت در آن،
نداد .البته تشكیل
اعضای گروه
هيچ عضوي از شــركت در فرايند مداخله برای
بیشتر،
توضیحی
کمک م
محتواي
انصراف
اجتماعی
()23
احتمال نوع دوستی را افزایش میدهد.
براي
جلســات هم بهگونهای تنظيم شد كه در هر جلسه جذابيتهايي
بیان منطق و مراحل مداخله ،کمك به اعضا برای بیان نظرات خود ،تشویق آموزش ارتباط چهره
حمایت از اعضا و تسهیل
بــرداری ،نيزبه چهره ،همدلی،
الگــوایجاد همدلی بین
زمينــهاحساسات و
تشویق انعكاس
اعضا بهمنظور مشــاركت در مباحث ايجاد شــود(.مثل نمايش آنان به
گروســك
ارتباطات رودر رو ،در
عكس
روابط بین آنان و تمرکز
دوم
پرسش و پاسخ،
اعضا ،بیان قواعد گروه و تعهدات اعضا ،تسهیل فضای گروه برای ایجاد
موضوع اصلی
مباحث بر
توانمند،
الگوهای
كه
اســت
معتقد
()1971
ها،
ه
مداخل
اتمام
از
بعد
هفته
ســه
و پخــش فيلمهای كوتاه) در نهايت
مباحثه ،سخنرانی
وحدت و همكاری
رفتارهای
تاریخچهدر القای
توانند
دیگران م
بیش
كنندهها
بارش فكری ،پرسش
ی بر
مروری
ازاعضا از طریق
متقابل
فضایی برای گفتگوی
پرسشــنامه رفتارهاي اجتماعي مطلوب مجددا ً توسط شركت ایجاد
و پاسخ ،مباحثه،
کمك رسانی و رفتارهای مطلوب در جوامع انسانی ،مشارکت دادن اعضا
طرح موضوع اصلی گروه
طرفي
آشنایی باباشــند .از
یكدیگر،مؤثر
مطلــوب
اجتماعــی
تكميل گرديد.
سخنرانی ،داستان
در بحث ،توجه دادن اعضا به واکنش های غیر کالمی
(رفتارهای اجتماعی
سوم
گویی در انتقال
ویدیویی نيــز
زنــده و
الگوهــای
در ادامــه با اســتفاده از مداخله طراحي شــده
شده در گروه  ،بیان
موضوعات مطرح
جوادياناعتقادات افراد در زمینه
مطلوب)در پژوهش نگرش ها و
انواع رفتارهای مطلوب اجتماعی
هســتند.
مطلوب مؤثر
رفتارهــای اجتماعی
و همــكاران )1392( ،نظریــه نوع دوســتی متقابل تریــورز)١٩٧١( ،
پرسش و پاسخ،
بحث پیرامون آخرین تجارب اعضا از کمك کردن به آشنایان و همچنین
شده
انجام
سریفردمطالعات
در یک
نظریه
شناختيتشریح دقیق این
سخنرانی،
مباحثه،
همچنین واکنش
کردن و
موقعیت کمك
رويكرد سایرین،
همچنينو بیان تجارب
الگوبرداري گروســک (1972و  )1975و خودافشایی
بازخورد دادن ،تكلیف
دریافت کننده کمك ،بیان احساسات شكل گرفته در اعضا پس از کمك
چهارم اعضا در کمك کردن به
()1970دادنمورد تأیید
توســط بریان و والبک
افراد گروهي تهيه و تدوين
رفتاري گروهي ،فنون و قالب جلسات مداخله
کردن ،آموزش بازخورد دادن ،دادن تكلیف به اعضا در زمینه انجام کمك
اســت .نتایج به دســت آمده از
گرفته
ایرفتار اجتماعیقرار
شد .در مطالعه جواديان و همكاران )1392( ،قالب جلسات بهگون
جلسه بعدی
مطلوب تا
رسانیه و یا
پرسش و پاسخ،
تقویت تمایل افراد به دریافت اطالعات از طریق به یاد آوری آخرین تجربه
اسکوبیسکی
()1972
مطالعات گروســک،
تنظيم شده است كه ضمن پرداختن به موضوعات مربوط به رفتارهاي
مباحثه ،سخنرانی،
کمك رسانی و خودافشایی اعضا از انگیزه های کمك کردن در آخرین
( )1975نيز
رایــس
( )1970و
بتوانند
آگاهی وكــه
شــود
تكلیف
گروســکبازخورد دادن،
تمرکزوبر دریافت
دیگرمداری (منظور
تشریح دالیل مبتنی بر
درک اعضا تجربه،
اجتماعي مطلوب ،شــرايطي در گروه فراهمافزایش
دادن
کننده کمك و پیامدهایی که در صورت نرسیدن کمك بر او عارض می
اعضا از انگیزه های
نشان میدهد که الگوی اجرایی (نمونههای
مهارتهايــي چون بیان نظــرات خود،پنجمبرقــراري ارتباطات رودررو،
رفتارهای اجتماعی مطلوب شود) و خودمداری (منظور تمرکز بر کمك کننده و منافع و زیان هایی که
شدیدتری از الگوی
اجتماعیبسیار
تارهایتأثیر
رفتار)
انعکاس احساســات ،ایجــاد همدلــی ،مشــارکتكردن در بحدرث
مطلوب ،دادن
عملیرسد) رف
ها،کمك کردن به او می
صورت
تكلیف به اعضا در زمینه انجام حداقل یك رفتار مطلوب تا جلسه بعدی.
گفتــاری ،در القــای رفتارهــای اجتماعی
توجه كردن بــه واكنشهای غيركالمي يكديگــر ،بازخورد دادن و
پرسش و پاسخ،
بیان افكار خود در زمینه تكلیف جلسه قبل ،بیان عواملی که مانع یاری
گذارد)23( .
تفسیر می
موقعیت وبرعدمجای
مطلوب
اســت را
خودافشــایی ،كه الزمه مهارتهای ارتباطي و
مباحثه ،سخنرانی،
درست موقعیت،
درشود مثل ابهام در
رسانی می
اجتماعيرفتار
افزایش احتمال بروز
بازخورد دادن ،تجسم
نداشتن وقت کافی برای کمك کردن (مفهوم اضافه باری در شهرهای
های مطلوب در اعضا از
خود تقويت كنند)19( .
ششم
سازی ،تكلیف دادن
بزرگ از نظر میلگرام ) ،عدم احساس مسؤولیت ،گرفتاری های زندگی
طریق شناخت آنها از
آسیب
بحث پیرامون چگونگی مقابله با موانع یاری رسانی ،بیان مطالب
بستگی به افراد و،...
دوستی رفتارها
بر اساس نظریۀ تريورز ( )1971احتمال نوعموانع بروز آن
3

مذکور توسط اعضا با توجه به تجربه عملی خود در جلسه قبلی

یافته ها
کلموگروف-اسمیرنف در دو زمان پیش از مداخله و پس از آن ،مشخص شد كه نمونه مورد
با توجه به نتايج آزمون
هفتم
نظر نرمال است .با توجه به سطح معناداری ( ،)0/063تعامل بین گروه (کنترل و آزمایش) و متغير رفتار اجتماعي مطلوب
قرارگرفت .پرسش و پاسخ،
مطلوب ،واکنش های
اجتماعی رفتارهای
فردی و
بیان
اجتماعیتائید
رگرسیون
بهای
اثرات شی
همگونی
پیش از درمان از نظر آماری معنادار نیست .بنابراین فرض
مردم نسبت به کمك رسانی و کمك رسانان ،تمرین عملی خود را به جای مباحثه ،سخنرانی،
توجه دادن اعضا به اهمیت
ون همگوني شیبهاي رگرسیون در متغیر
نشان داد
آزمون لوين
یادآورینتايج
شــد.
نمرات
دیگریس
مطلوبواریان
تســاوی
هشتمشفرض
اجتماعيجهت بررســی پي
رفتارلوین
آزمون
مطلوبدر ادامه
تجسم
بازخورد دادن،
آموخته ها ،بیان
انجامطالب،
جمع بندی م
های(همدلی)،
گذاشتن
رفتارهای اجتماعی
اختتام
سازی،
ها.
پرسشنامه
مجدد
تكمیل
زمان
تعیین
اعضا،
توسط
احساسات
سطحتهای بين واريانس نمونه و واريانس جامعه معنادار نيســت و لذا میتــوان از آزمون پارامتريك
آمارهاز تفاو
هيچ يك
مجموع درجه كــه
میانگین
معناداری
استفاده كرد .نتایج تحلیل کواریانس نمرات
مربعاتتحليل Fدادهها
مربعات آزادی جهت
جدول( )2آمار توصیفي متغیر رفتار اجتماعي مطلوب پیش و پس از آموزش
مقياس1/121
آزمــون1/877
337/723
رفتار اجتماعي مطلــوب در گروه آزمایش و
 3 337/723پس
در دو گروه کنترل و آزمایش
کنترل61/
811
66
252/163
در جدول شــماره چهار آمده اســت .نتایج جدول شماره رفتار اجتماعی مطلوب تعداد مینیمم ماکزیمم میانگین انحراف معیار
7/31
81
13
27
31
کنترل
چهــار نشــان داد بین نمــرات پیشآزمون و نمــرات پسآزمون پیشآزمون
سرمشق دهی (الگوهای
رفتار مطلوب) به منظور
افزایش احتمال بروز رفتار
اجتماعی مطلوب

بحث پیرامون نمونه هایی از کمك رسانی توسط اشخاص مشهور هنری
(مثل داود رشیدی) ،مذهبی ،و اجتماعی ،بیان توصیه ها و سفارش های
شخصیت های مهم مذهبی و تاریخی (مثل کورش کبیر) در مورد
رفتارهای مطلوب اجتماعی (در صورت امكان از طریق نمایش ویدئویی)

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

پیشآزمون

525/511

مقدار ثابت
گروه
خطا

مجموع

36

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

3

525/511

311/277

3

711/511

3

387816

62

773/186

مطلوب دانشآموزان

61

مقدار
احتمال ()P

ضریب
تأثیر

32/87

1/111

1/761

-

-

F

311/277

5/77

711/511

63/32

-

-

11/515

1/165
1/111
-

توان
آماری

1/613

1/21

1/78

1/11

-

آزمایش

31

23

88

77

7/67

آزمایش

31

71

18

88

7/31

کنترل

-

22

جدول( )3آزمون همگوني شیبهاي رگرسیون در متغیر رفتار اجتماعي
مطلوب

گروه* متغیر
پیش از آموزش

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

337/723

3

337/723

خطا

252/163

66

61/811

1/18
-

31

11

83

7/76

میانگین
مربعات

آماره
F

سطح
معناداری

1/877

1/121
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جدول( )4نتایج تحلیل کواریانس اثر درمان شناختي رفتاري گروهي بر رفتار اجتماعي

پسآزمون

مباحثه ،سخنرانی،
بازخورد دادن ،تجسم
سازی ،ایفای نقش،
تكلیف دادن

جدول( )4نتایج تحلیل کواریانس اثر درمان شناختي رفتا

فصلنامه مددکاری اجتماعی
منبع تغییرات
مقدار ثابت

مجموع
مجذورات

311/277

درجه
آزادی
3

مطلوب دانشآموزان
میانگین
مجذورات

311/277

F
5/77

سيده مريم بهزادمنش وهمکاران
تفاوت معناداراست )P=0/0001( .همچنین
تفــاوت معناداري بین میانگین نمرات گروه
آزمایش و کنترل در پسآزمون وجود دارد.
( )P>0/0001لــذا با توجه بــه میانگینهای
دو گروه منــدرج در جدول شــماره چهار
نتیجه گرفت کــه درمان شــناختي رفتاري

گروهــي باعث افزايش نمرات رفتارهاي اجتماعي مطلوب در مرحله
پسآزمون شــده است .اندازه اثر عضويت گروهي  0/48بدین معني
اســت که  %48از كل واريانس نمرات رفتار اجتماعي مطلوب در اثر
تفاوتهای گروهي بهوجود آمده اســت .توان آماري  ،0/99حاکی
از قــدرت باالي آزمــون آماري در رد فرض غلــط و کفایت حجم
نمونه است.
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بحث و نتیجه گیری
در ايــن مطالعه كه يــک طرح نيمه تجربي (پيشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل) بود ،يک برنامهی تدوين شــده
جهت ارتقای رفتارهای اجتماعی مطلوب دانشآموزان ،به اجرا گذاشته شد .در اين بخش ،يك گروه آزمايش و يک
گروه کنترل به صورت مجزا وجود داشــت .نتایج نشــان داد كه تفاوت معنیداري بیــن میانگین نمرات آزمودنیهای
گروههــای آزمایش و کنترل در پسآزمون وجود دارد .يعني درمان شــناختي رفتــاري گروهي باعث افزايش نمرات
رفتارهــاي اجتماعي مطلوب در مرحله پسآزمون شــده اســت .گروســک )1972( ،اسکوبیســکی )1970( ،رایس و
گروســک )1975( ،و بكرز و گراف )2005( ،نيز در بررسيهای خود تأثير آموزش را بر شكلگيري و رشد رفتارهاي
اجتماعــي مطلــوب ،تأييد كردهاند .براي نمونــه بكرز و گــراف ( )2005نتيجه گرفتند كه بيشــترين تأثير آموزش ،بر
شكلگيري سرمايه انساني اســت .همچنين آنها نشان دادند كه توانايي شناختي ،همه انواع رفتارهاي اجتماعي مطلوب
را ترويج میكند )19( .بنابراين در مطالعه حاضر نيز تالش شــد كه از طريق آموزش و مباحثه گروهي ،بروز رفتارهاي
اجتماعي مطلوب از طریق آگاهی دادن به شخص ،تمرين كردن و الگودهي ،تسهيل شود .بهطور كلي الگوبرداری در
هر سن و سالی کاربرد دارد .نوجوانان و بزرگساالن قادرند در صورت لزوم ،رفتارهای پیچیده و متوالی را تمرین کرده،
مــورد تقلیــد قرار دهند .حتی کودکان هم الگوهــا را مورد توجه قرار میدهند و میتواننــد به آموزشهای الزم جهت
الگوبرداری گوش داده و آن را فراگیرند )23( .الگو برداری شــامل اطالعاتی در این باره اســت که چه چیزی توجیه
پذیر و بر حق اســت ،چه چیزهایی مناسب اســت و چه کارهایی بر طبق قوانین و موازین اجتماعی میباشد .براي تفسير
نتايج پژوهش الزم است به نكات زير توجه شود:
باندورا )١٩٧١( ،در تبيين اثر الگو بر مشاهده کننده ،بيان میكند كه الگوی مورد نظر ،از طریق آگاهی دادن به شخص
در مورد رفتارهای مناسب در موقعيتهای مختلف ،راه را برای انجام واکنش خاصی که قب ً
ال آموخته شده است ،هموار
میکند .مخصوصاً در ســطوحی که به رفتارهای مورد تأیید جامعه مربوط میشــود .نقش دیگری که شــخص الگو در
این زمینه ایفا میکند ،توجیه رفتاری اســت که مورد تقلید قرار میگیرد )21( .يعني افراد را آگاه میکنند که در شــرایط
خاصی چه نوع رفتاری مناسب است .به این ترتیب اجرای آن دسته از الگوهای رفتاری که با معیارهای اجتماعی منطبق
است ،تسهیل میشود.
مقایسه بین اثر آموزشهای شفاهی و نمونههای عملی رفتار بر رفتارهاي اجتماعي مطلوب مشکل است ،چون فرض بر
این اســت که هر دو کانال ارتباطی ،به یک اندازه آگاه کننده هستند .البته اگر نمونههای عملی رفتار اطالعات بیشتری
در اختیار شاهدان بگذارند ،ممکن است مؤثرتر باشد .عالوه بر این اگر توصیه و نصیحت ،انتزاعیتر از نمونهی رفتاری
باشد ،احتماالً اثر كمتري خواهند داشت)23( .
در یک ســری از بررسیها کودکان ،الگویی را مشــاهده کردند که یا عم ً
ال نمونهی رفتار نوع دوستانه را از خود بروز
میداد و یا بهطور شفاهی نوع دوستی را توصیه میکرد .گروه الگوي رفتاری در مقایسه با یک گروه کنترل اضافی که
در آن هیچ الگویی ارائه نشده بود ،عموماً باعث افزایش میزان نوع دوستی گردید .لذا نتایج بهدست آمده نشان میدهد
که الگوی اجرایی تأثیر بســیار شــدیدتری از الگوی گفتاری بر جای میگذارد )23( .اين در حالي اســت كه رایس و
گروســک ( )1975در بررسي خود نشــان دادند که شرایط گفتاری و اجرایی در مقایسه با گروه کنترل که در آن هیچ
الگویی ارائه نشده بود ،باعث افزایش اهداییههای کودکان شدند .همچنين مشخص شد که نمونههای گفتاری و رفتاری

اثربخشی درمان شناختي رفتاري گروهي بر بهبود رفتارهاي اجتماعي مطلوب دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهر يزد

به یک اندازه مؤثر هستند.
در نهايت در مطالعه ماکــرا و بودنهاوزن ( )2000اثر نیرومند تکرار
با توجه به فرایندهای حافظه و تصمیمگیری ،نشــان داده شده و منجر
به این نتیجه گردیده اســت که بیشــتر رفتارهــای اجتماعی مطلوب
تحت کنترل فرایندهای حفظ و نگهداری قرار دارند )24( .از ســوي
ديگر ماکرا و جانســتون ( )1998نيز گــزارش كردند كه ارزشهای
خیرخواهانه تحت شرایط مناسب ممکن است موجب بروز رفتارهای
مثبت اجتماعی بشوند ،البته در صورتی که به وسیله تکرار در ذهن از
قبل فعال شده باشند )25( .موضوعات مذكور در اين مطالعه نيز مورد
توجه قرار گرفت .بدين صورت كه تالش شد از طريق ارائه تكاليف

در پايان هر جلســه گروه ،امــكان تكرار و
نگهداري رفتارهاي مطلوب آموخته شــده
براي اعضاي گروه فراهم شود.
در پايــان ايــن مبحــث میتــوان گفــت
كــه درمــان شــناختي رفتــاري گروهــي
بهطور معنــاداري رفتــار اجتماعي مطلوب
دانشآمــوزان را بهبــود میبخشــد و لــذا
میتواند الگــوي مطلوبي بــراي بهبود اين
رفتارها تلقي شود.

محدودیتها
در اين پژوهش ،محدوديتها و چالش هايي وجود داشــت كه اشــاره به آنها عالوه بر آگاهي مخاطب از مشكالت
اجراي پژوهش ،موجب كمك به پژوهشــگران بعدي میشــود تا در آينده اين نواقــص را در تحقيق خود مدنظر قرار
دهند .اين پژوهش از نوع مقطعي بود و دادهها در يك مقطع زماني خاص جمعآوري شد .در اين مطالعه براي سنجش
متغيرها روش خود سنجي بهكار گرفته شد و از پرسشنامه براي جمعآوري دادههای مورد نظر استفاده گرديد .استفاده از
يك روش سنجش يكي ديگر از محدوديتهای اين پژوهش بود .با توجه به نوع مطالعه امكان كنترل كامل متغيرهاي
مداخلهگر( ،مثل ارتباطاتي كه اعضاي گروه آزمايش با گروه كنترل در زمان مداخله ممكن اســت داشته باشند) وجود
نداشت .از طرفي در اين پژوهش براي سنجش سازههای مختلف مخصوصاً اثر بخشي كار گروهي تنها به گزارشهای
خود افراد اكتفا شــد .بهعبارت ديگر تنها از يك منبع براي دســتيابي به دادهها اســتفاده گرديد .امكان پيگيري پايداري
نتايج درماني نيز وجود نداشــت .در نهايت کمبود ادبيات پژوهشي و نظری به زبان فارسي در زمينه رفتارهاي اجتماعي
مطلوب در كنار دستيابي به منابع معتبر نيز ،از محدوديتهای جدي اين مطالعه بود.
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پیشنهادات
بهمنظور مقايسه نتايج پيشنهاد میشود مطالعه حاضر بر روي ديگر اقشار جامعه مثل دانشجويان ،زنان ،مردان ،شاغالن
موسسات و يا ساير گروههای سني نيز انجام گيرد .با توجه به اين كه در پژوهش حاضر فقط از روشهای سنجش خود
گزارشي استفاده شد ،در پژوهشهای آتي براي سنجش دقيق تر توصيه میگردد كه از روشهای چندگانه سنجش مانند
مصاحبه و مشاهده استفاده شود و دادههای حاصل تركيب گردد.
براي جلوگيري از هرگونه تأثير پژوهشــگر بر نحوه اجراي آموزشها يا مداخالت ،مناســبتر است كه اين پژوهش
بهصورتي تكرار شــود كه هر يك از كارگاههای آموزشي توسط مشاور يا مددكار اجتماعي كارآزموده در همان زمينه
خاص اجرا گردد.
با توجه به اين كه مفهوم رفتارهاي اجتماعي مطلوب به باورهاي فرهنگي و مذهبي ما خيلي نزديك است ،لذا پژوهش
در اين حوزه و امثال آن میتواند مقدمهای براي برقراري ارتباط بين مشــاوره ،مددكاري اجتماعي و روانشناســي نوين
و مفاهيم ديني و برداشــتن گامهای عملي در جهت اســامي كردن و بومي كردن علوم انســاني باشد .يافتههای برخي
مطالعات نشــان داده اســت كه آموزش مداخلهای با حضور افراد الگو ،يك روش مؤثر براي بهبود و افزايش رفتارهاي
اجتماعي مطلوب اســت .لذا شناســايي اين افراد و معرفي آنها به مردم میتواند در افزايش رفتارهاي اجتماعي مطلوب
تأثيرگذار باشد.
رفتارهاي اجتماعي مطلوب عموماً در كودكي آموخته میشــود .بنابراين پيشــنهاد میشود كه آموزش اين رفتارها در
ســنين كودكي توســط والدين آغاز شــده و در مدارس نيز ادامه يابد .با توجه به اين كه كودكان و نوجوانان تقريباً نيمي
از ساعات بيداري خود را در مدارس سپري میكنند ،لذا به كارشناسان آموزش و پرورش پيشنهاد میشود كه آموزش

سيده مريم بهزادمنش وهمکاران
طراحي و برگزاري كارگاههای آموزش رفتارهاي اجتماعي مطلوب
.نيز در مراكز و مؤسسات مختلف ضروري بهنظر میرسد

رفتارهاي اجتماعي مطلــوب در مدارس را
از اهــداف و برنامههای كاربردي خود قرار
.دهند

تشکر و قدردانی
 شهرســتان يزد كه همكاري الزم را در انجام اين پژوهش1 از معلمان و دانشآموزان دبيرســتان دخترانه شــاهد افشار
. سپاسگزاري میگردد،داشته اند
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