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چکیده

مقدمه: رفتارهاي مطلوب اجتماعی، كنش های مشاركتي را در جامعه گسترش می دهند، 
از اين رو شرايط عيني را براي افزايش مودت اجتماعي و كاهش محروميت اجتماعي 
فراهم می نمايند. لذا ترويج اين رفتارها در نهايت منجر به افزايش سرمايه اجتماعي در 
جامعه می شود. پژوهش حاضر باهدف اثربخشی درمان شناختي رفتاري گروهي بر بهبود 
رفتارهاي اجتماعي مطلوب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر يزد انجام  شده 

است. 
روش: روش پژوهش شبه تجربی و جامعه ی آماری را كليه دانش آموزان دختر تشکيل 
و  آزمايش  گروه  عنوان  تحت  نفری  سيزده  گروه  دو  مداخله  انجام  به منظور  داده اند. 
گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  و  انتخاب  شده  تصادفی  نمونه گيری  به صورت  كنترل  گروه 
و  كارلو  شده  نظر  تجديد  مطلوب  اجتماعي  رفتارهاي  مقياس  داده ها  جمع آوري  ابزار 
جهت  آموزشي  مداخله  يک  رفتاري،  شناختي  درمان  به منظور  می باشد.  راندال2002 
بهبود رفتارهای اجتماعی مطلوب برای گروه آزمايش به اجرا گذاشته شد. تجزيه  وتحليل 
داده ها نيز با استفاده از مهمترين شاخص های آمار توصيفی و آزمون تحليل كوواريانس 

در بخش تحليل استنباطی داده ها انجام شده است.
نمرات  ميانگين  بين  معنی داري  تفاوت  كه  داد  نشان  مطالعه  اين  يافته های  نتایج: 
آزمودنی های گروه های آزمايش و كنترل در پس آزمون وجود دارد. به عبارتي درمان 
شناختي رفتاري گروهي باعث افزايش نمرات رفتارهاي اجتماعي مطلوب دانش آموزان 

در مرحله پس آزمون شده است.
بحثونتیجهگیری: درمان شناختي رفتاري گروهي به طور معناداري رفتار اجتماعي 
مطلوب دانش آموزان را بهبود می بخشد و لذا می تواند الگوي مطلوبي براي بهبود اين 

رفتارها تلقي شود.
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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 behav-
ioral 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 col-
lected through Prosocial Tendencies Measure Revised 2002. The ex-
perimental 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 be-
tween 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 proso-
cial behaviors significantly, therefore it can be considered to desirable 
model for improving these behaviors.
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پاییز 1395، دوره 5، شماره 3، پیاپی 3317

سیده مریم بهزادمنش وهمکاران

مقدمه

اخيراً محققان بر تعيين رفتارهای مثبت متمركز شده اند كه می تواند به طور بالقوه جلوی پيشرفت موقعيت های پرخاشگری 
و خشــونت انســان ها را بگيرد. اين رفتارهای كمک رســان به عنوان رفتارهای اجتماعی مطلوب تعريف شده اند. )1، 2 
و 3( اين رفتارها به عنوان اعمالی كه در جهت كمک يا نفع رســانی به شــخص ديگر اســت، تعريف می شوند و غالباً به 
صورت كمک كردن، مشاركت كردن، قرض دادن يا تقسيم كردن ، آرام كردن ديگران، اهدا كاال يا پول، فعاليت های 
داوطلبانه، حمايت از فرد در هنگام خطر )مراقبت كردن(، همدلی و همدردی و كمک رسانی ابزاری توصيف می شوند. 
)4( معنی رفتارهای اجتماعی مطلوب نسبت به كمک رسانی محدودتر است و تمامی فعاليت هايی كه در بخش خدمات 

در ازای دريافت پول انجام می شود، از آن مستثنی می گردد.
براساس مطالعات و پژوهش های انجام يافته تاكنون می توان 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 كمک داوطلبانه به 
ديگران به دليل نگراني نسبت به رفاه و نيازهاي ديگران تعريف شده است كه به واسطه ي پاسخگويي از روي همدردي، 
هنجارها و اصول درونی سازي شده ثابت براي كمک به ديگران بروز می يابد. )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 می گيرد. )8(
تغييرات اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی ايجاد شده در دهه ي اخير شرايطی را در كشور حاكم كرده است كه 
تغيير جهت گيری های ارزشی يا فاصله گرفتن و تفاوت نسل ها از جمله پيامدهای چنين شرايطی است. تغيير ارزش ها نيز 
به نوبه ی خود به تغيير مناسبات اجتماعی و تغيير نظام اجتماعی منجر می شود و از طرفی تأثير مهمی بر روابط بين فردی 
و روانشناســی افراد خواهد داشت. شــرايط اجتماعی اقتصادی حاكم بر كشور باعث اولويت دادن به ارزش های مادی 

شده است و متأسفانه تمايل به بی تفاوتی در شهرهای بزرگ در حال افزايش است. )9(
اگر چه رســانه ها و پژوهش ها بيشــتر بر رفتارهای خطرناک نوجوانان تمركز كرده اند، ولی دانشمندان )به عنوان مثال، 
آرنت، 2000( اســتدالل كرده اند )10( و تحقيقات اخير نيز نشــان داده است كه در طي دوره نوجوانی، افراد به بررسی 

رفتارهای مثبت، كه شامل طيفی از خدمات داوطلبانه تا بروز رفتارهای اجتماعی مطلوب می شود، می پردازند. )11(
ديدگاه ها و نظريات مختلفی در پاسخ به اينکه چرا افراد رفتارهای اجتماعی مطلوب را در موقعيت های مختلف از خود 
بروز می دهند، مطرح شــده است. بســياری از اين ديدگاه ها تعيين كننده های رفتار اجتماعی مطلوب را تركيبی از عوامل 

درونی و بيرونی می دانند كه به طور خالصه به آن ها اشاره می شود.
عوامل درونی واقع در فرد شامل خود را به جای ديگران گذاشتن، استدالل اخالقی، همدلی/همدردی، اسناد شناختی، 
و شــخصيت/خلق و خو؛ و عوامل بيرونی شــامل خانواده، دوستان، آموزش و فرهنگ است. )12( به طور كلی مشخص 
شــده اســت كه رفتار اجتماعی مطلوب تا حدودی ژنتيکی است، هر چند برآوردها به طور گسترده ای از بيش از شصت 

درصد تا كمتر از سی درصد متفاوت است. )13(
خود را به جای ديگران گذاشــتن از جمله عوامل درونی اســت كه با رفتارهای اجتماعی مطلوب ارتباط دارد )12( و 
با احساســات و عواطفی چون همدلی و همدردی كه با رفتار اجتماعی مطلوب همبســته اســت، ارتباط دارد. از طرفي 
شــخصيت و خلق و خو نيز از عوامل درونی هســتند كه به طور مفهومی با اعمال اجتماعی مطلوب مرتبط است و ممکن 
است برای تعيين ماهيت رفتار اجتماعی مطلوب در نظر گرفته شوند. اجتماعی بودن، كم رو بودن، شايستگی اجتماعی، 
ابراز وجود، ســلطه، پرخاشگری، اعتماد به نفس و اهداف شــخصي همه عوامل شخصيتی هستند كه وارد معادله رفتار 

اجتماعی مطلوب می شوند. )5، 12 و 14(
در مقابل زندگی خانوادگی از جمله عوامل بيرونی تعيين كننده رفتار اجتماعی مطلوب است كه تأثير فوق العاده ای در 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی34

اثربخشی درمان شناختي رفتاري گروهي بر بهبود رفتارهاي اجتماعي مطلوب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر یزد

رشد فکری، اجتماعی و شخصيت افراد دارد. پدر و مادر و همساالن 
بــه وضــوح در اجتماعی كــردن رفتارهای اجتماعــی مطلوب نقش 
مهمی دارند. )15 و 16( پدر و مادر ممکن اســت به توسعه رفتارهای 
اجتماعــی مطلوب از طريق ارائه اطالعات و تشــويق رفتار مناســب، 
الگوسازی اعمال و رفتار اجتماعی مطلوب، مجازات رفتار نامناسب، 
و ايجاد فضايی برای رشــد همدلی كمک كنند. )17( ژو و همکاران 
)2002( نيز نشان می دادند كه برخورد گرم والدين با همدلی كودكان 
ارتبــاط دارد و بيان مثبــت والدين با عملکــرد اجتماعی كودكان )از 
طريق متغيرهای واســطه( مرتبط است. تأثير خانواده، خواهر و برادر، 
همساالن و مدرســه تا حد زيادی از نظر تجربی مشخص شده است، 
بنابراين، اين فکر وجود دارد كه رفتارهای اجتماعی مطلوب از طريق 

برنامه های آموزشی و پرورشی قابل آموزش است. )18(
گروســک، 1972؛ اسکوبيســکی، 1970؛ رايــس و گروســک، 
1975، بکــرز و گراف، 2005، در بررســي های خــود تأثير آموزش 
را بر شــکل گيري و رشد رفتارهاي اجتماعي مطلوب، تأييد كرده اند. 
همچنيــن نشــان دادند كــه توانايي شــناختي، همه انــواع رفتارهاي 
اجتماعــي مطلوب )بــه جز اهداي خــون( را ترويــج می دهد. )19(

بنابراين در مطالعه حاضر نيز تالش شد كه از طريق آموزش و مباحثه 
گروهي، بروز رفتارهــاي اجتماعي مطلوب از طريق آگاهی دادن به 

شخص، تسهيل شود.
آموزش نوع دوستی دارای هدف درونی كردن ارزش های اخالقی 
اســت، به اين مفهوم كه كودک معيارهــا و ارزش هايی را می پذيرد 
كه منجر به رفتارهای پســنديده و معقول، به عنوان معيارهای رفتاری 
وی می شــود. )20( نوجوانان در جريان اجتماعی شــدن، مقررات و 
دســتورالعمل هايی را بــرای رفتارهاي اجتماعی مطلوب در شــرايط 
خاص، می آموزند. از يک طرف آن ها اين رهنمودها را از مشاهدات 
خود و تقويت اجتماعی اســتنتاج می كننــد و از طرف ديگر محتوای 
استدالل های لفظی اطالعات آماده شده ای را در مورد محيط اجتماعی 
آن ها در اختيارشان می گذارد. اين استدالل های شفاهی اغلب در مورد 
رفتارهای اجتماعی مطلوب مورد اســتفاده قرار می گيرد. كســانی كه 
در جســتجوی كمک هستند، توضيح می دهند كه چرا به كمک نياز 
دارند و دريافت كمک برايشــان چه مفهومی دارد. احتمال دارد اين 
روابــط بر رفتارهای اجتماعی تأثير بگذارد. مثاًل اگر توضيحات ارائه 
شده، احســاس همدلی را در كمک رســان بالقّوه بيدار كند، شانس 
دريافت كمک بيشتر از هنگامی است كه درخواست كمک موجب 

بيدار شدن چنين احساسی نشود.
دانش آموزان از مجموعۀ اطالعاتی كه در 
قرار می گيرد، مقررات اجتماعی  اختيارشان 
مربــوط بــه رفتارهای مناســب در شــرايط 
خاص را اســتخراج كــرده و از آن به عنوان 
راهنمــای رفتار خــود بهــره می گيرند. اگر 
مقررات استخراج شــده، يک دستورالعمل 
مثبت اجتماعی را ارائــه كند، احتمال بروز 
رفتارهای اجتماعی، بيشــتر از وقتی اســت 
كه آن مقررات، يک دستورالعمل مبتنی بر 
خود خواهی و نفس پرســتی را نشان بدهد. 
به عالوه، توجيه جنبه هــای مثبت رفتارهای 
اجتماعــی مطلوب، نظــام تربيتــی مبتنی بر 
ديگرمداری و توجه به شرايط آسيب ديدگان 
و نيز متوسل شــدن به احساس گناه كودک 
كه بالقّوه در وجودش نهفته است و هوفمن 
)2000( آن ها را در قالب واژه ی »انگيزش« 
خالصه كرده است، می تواند به ايجاد حس 
همدلــی و رفتارهاي حمايتــي كمک كند.

)21(
لذا ايــن واقعيت كــه آموزش شــناختي، 
رفتــاري و گفتــاری تحــت شــرايط معين 
می تواند 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 
اجتماعی مطلــوب دانش آموزان  رفتارهای 
دختر مقطع متوســطه اول شــهر يــزد انجام 

گرفت.

روش

در اين مطالعه يک طرح نيمه تجربي به صورت پيش آزمون و پس آزمون همراه با گروه كنترل، در قالب يک برنامه ی 
تدوين شــده جهت ارتقای رفتارهای اجتماعی مطلوب دانش آموزان، به اجرا گذاشــته شــد. در اين طرح، يک گروه 
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پاییز 1395، دوره 5، شماره 3، پیاپی 3517

سیده مریم بهزادمنش وهمکاران

آزمايــش و يک گــروه كنتــرل به صورت 
مجزا وجود داشت.

تمامی  جامعه ی آماری  جامعهیآماری: 
دانش آمــوزان دختــر مقطع متوســطه اول 
شــهر يزد در ســال 1394 بوده است. روش 
نمونه گيری ايــن تحقيق، شــيوه نمونه گيری 
خوشــه اي دو مرحله ای بود. بدين شکل كه 
ابتدا از ميان نواحي آموزش و پرورش شهر 
يزد، ناحيــه دو و از ميان مدارس متوســطه 
مقطع اول، يک مدرســه به صورت تصادفي 
ساده انتخاب شد. در ابتدا مقياس رفتارهاي 
پيش آزمون  به عنــوان  مطلــوب  اجتماعــي 
اجرا شــد. ســپس دانش آموزانــي كه نمره 
پيش آزمون آن ها دو انحراف معيار كمتر از 
ميانگيــن بود )26 نفر( به عنوان نمونه مطالعه 
مذكور انتخاب شدند. در ادامه سيزده نفر از 
آن ها به طور تصادفــي در گروه آزمايش و 
ســيزده نفر در گروه كنترل گمارده شدند. 
ابزار مــورد اســتفاده مقيــاس گرايش های 
اجتماعي مطلوب تجديد نظر شــده كارلو و 
راندال )2000( اســت. فرم 25 گويه ای 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 يا 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 متابعت آميز )دو 
گويه،0/80( و رفتارهاي اجتماعي مطلوب نوع دوســتانه )پنج گويه، 
0/74( می باشــند. طيف پاسخگويي به اين پرسشــنامه، پنج درجه ای 
)كامــاًل مرا توصيف می كند= پنج و اصاًل مرا توصيف نمی كند=يک( 
است. در ايران روايي و اعتبار اين مقياس توسط كجباف و همکاران 
)1389( و جواديــان و همــکاران )1392( مورد بررســي قرار گرفته 

است. )19و22( 
در اين مطالعه سيزده نفر گروه آزمايش و سيزده نفر گروه كنترل را 
تشکيل دادند. اعضاي گروه كنترل هيچ مداخلـهای دريافـت نکردنـد 
و فقط از آنان در زمان مشــخص ارزيابي پس آزمون به عمل آمد. اما 
اعضاي گروه مداخله بعد از اخذ رضــايت كتبــي، طـي هشت جلـسه 
نود دقيقه ای به مدت هشت هفته در محل مدرسه دخترانه شاهد افشار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گمارش تصادفی در 
 n=31گروه کنترل

گمارش تصادفی در 
  n=31گروه آزمایش

اجرای پیش آزمون 
  n=31گروه کنترل

اجرای پیش آزمون 
  n=31گروه آزمایش

 جلسه 8اجرای مداخله طی 
 n=31در گروه آزمایش

گروه  درعدم اجرای مداخله 
 n=31 کنترل

اجرای پس آزمون 
سه  در گروه کنترل

هفته پس از 
  n=31مداخله

زمون در اجرای پس آ
ساااه  گروه آزمااایش

هاافااتااه پااس از   
  n=31مداخله

 n=62و انتخاب گروه مطالعهبررسی معیارهای ورود 

 n=371اجرای مقیاس رفتارهای اجتماعی مطلوب

  CONSORT نمودار( 1)نمودار

 سرفصل محتواي جلسات مداخله شناختي رفتاري گروهي( 1جدول)
 تكنیك ها محتوا و روش اجرا هدف جلسه

شكل گیری پایگاه ایمن  اول
 برای اعضای گروه

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

دور تسلسل اسامی، 
پرسش و پاسخ، 

 مباحثه، سخنرانی

 دوم
تسهیل حمایت از اعضا و 

روابط بین آنان و تمرکز 
 مباحث بر موضوع اصلی

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

آموزش ارتباط چهره 
به چهره، همدلی، 

پرسش و پاسخ، 
 مباحثه، سخنرانی 

 سوم
طرح موضوع اصلی گروه 

)رفتارهای اجتماعی 
 مطلوب(

ایجاد فضایی برای گفتگوی متقابل اعضا از طریق مروری بر تاریخچه 
کمك رسانی و رفتارهای مطلوب در جوامع انسانی، مشارکت دادن اعضا 

عضا به واکنش های غیر کالمی یكدیگر، آشنایی با در بحث، توجه دادن ا
نگرش ها و اعتقادات افراد در زمینه موضوعات مطرح شده در گروه ، بیان 

 انواع رفتارهای مطلوب اجتماعی

بارش فكری، پرسش 
و پاسخ، مباحثه، 

سخنرانی، داستان 
 گویی

 چهارم
خودافشایی و بیان تجارب 

اعضا در کمك کردن به 
 افراد

امون آخرین تجارب اعضا از کمك کردن به آشنایان و همچنین بحث پیر
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 

 مطلوب تا جلسه بعدیرسانی و یا رفتار اجتماعی 

پرسش و پاسخ، 
مباحثه، سخنرانی، 

بازخورد دادن، تكلیف 
 دادن

 پنجم

 
 

افزایش آگاهی و درک 
اعضا از انگیزه های 

 رفتارهای اجتماعی مطلوب
 
 

تقویت تمایل افراد به دریافت اطالعات از طریق به یاد آوری آخرین تجربه 
اعضا  از انگیزه های کمك کردن در آخرین  کمك رسانی و خودافشایی

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 
تارهای اجتماعی مطلوب، دادن در صورت کمك کردن به او می رسد( رف

 تكلیف به اعضا در زمینه انجام حداقل یك رفتار مطلوب تا جلسه بعدی.

پرسش و پاسخ، 
مباحثه، سخنرانی، 

بازخورد دادن، تكلیف 
 دادن

 ششم

افزایش احتمال بروز رفتار 
های مطلوب در اعضا از 

ها از طریق شناخت آن
 موانع بروز آن رفتارها

زمینه تكلیف جلسه قبل، بیان عواملی که مانع یاری  بیان افكار خود در
رسانی می شود مثل ابهام در موقعیت و عدم تفسیر درست موقعیت، 

نداشتن وقت کافی برای کمك کردن )مفهوم اضافه باری در شهرهای 
(، عدم احساس مسؤولیت، گرفتاری های زندگی 3بزرگ از نظر میلگرام

مقابله با موانع یاری رسانی، بیان مطالب افراد و...، بحث پیرامون چگونگی 
 مذکور توسط اعضا با توجه به تجربه عملی خود در جلسه قبلی

پرسش و پاسخ، 
مباحثه، سخنرانی، 

بازخورد دادن، تجسم 
 سازی، تكلیف دادن

 هفتم

سرمشق دهی )الگوهای 
رفتار مطلوب( به منظور 

افزایش احتمال بروز رفتار 
 اجتماعی مطلوب

ن نمونه هایی از کمك رسانی توسط اشخاص مشهور هنری بحث پیرامو
)مثل داود رشیدی(، مذهبی، و اجتماعی، بیان توصیه ها و سفارش های 

مذهبی و تاریخی )مثل کورش کبیر( در مورد  شخصیت های مهم
 رفتارهای مطلوب اجتماعی )در صورت امكان از طریق نمایش ویدئویی(

، مباحثه، سخنرانی
بازخورد دادن، تجسم 

سازی، ایفای نقش، 
 تكلیف دادن

توجه دادن اعضا به اهمیت  هشتم
 رفتارهای اجتماعی مطلوب

بیان اثرات فردی و اجتماعی رفتارهای اجتماعی مطلوب، واکنش های 
مردم نسبت به کمك رسانی و کمك رسانان، تمرین عملی خود را به جای 

طالب، یادآوری آموخته ها، بیان دیگری گذاشتن )همدلی(، جمع بندی م
 احساسات  توسط اعضا، تعیین زمان تكمیل مجدد پرسشنامه ها.

پرسش و پاسخ، 
مباحثه، سخنرانی، 

بازخورد دادن، تجسم 
 سازی، اختتام

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 

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

مطلوبرفتار اجتماعی   انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم تعداد 

آزمونپیش 31/7 81 13 27 31 کنترل   
67/7 77 88 23 31 آزمایش  

آزمونپس 76/7 83 11 22 31 کنترل   
31/7 88 18 71 31 آزمایش  
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فصلنامه مددکاری اجتماعی36

اثربخشی درمان شناختي رفتاري گروهي بر بهبود رفتارهاي اجتماعي مطلوب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر یزد

دوره اول، يک دوره مداخله شناختي رفتاري گروهي به منظور ارتقاي 
رفتارهــاي اجتماعي مطلوب دريافت كردنــد. در طول دوره مداخله 
هيچ عضوي از شــركت در فرايند مداخله انصراف نداد. البته محتواي 
جلســات هم به گونه ای تنظيم شد كه در هر جلسه جذابيت هايي براي 
اعضا به منظور مشــاركت در مباحث ايجاد شــود.)مثل نمايش عکس 
و پخــش فيلم های كوتاه( در نهايت ســه هفته بعد از اتمام مداخله ها، 
پرسشــنامه رفتارهاي اجتماعي مطلوب مجدداً توسط شركت كننده ها 

تکميل گرديد.
در ادامــه با اســتفاده از مداخله طراحي شــده در پژوهش جواديان 
و همــکاران، )1392( نظريــه نوع دوســتی متقابل تريــورز، )1971( 
الگوبرداري گروســک )1972و 1975( و همچنين رويکرد شناختي 
رفتاري گروهي، فنون و قالب جلسات مداخله گروهي تهيه و تدوين 
شد. در مطالعه جواديان و همکاران، )1392( قالب جلسات به گونه ای 
تنظيم شده است كه ضمن پرداختن به موضوعات مربوط به رفتارهاي 
اجتماعي مطلوب، شــرايطي در گروه فراهم شــود كــه اعضا بتوانند 
مهارت هايــي چون بيان نظــرات خود، برقــراري ارتباطات رودررو، 
انعکاس احساســات، ايجــاد همدلــی، مشــاركت كردن در بحث ها، 
توجه كردن بــه واكنش های غيركالمي يکديگــر، بازخورد دادن و 
خودافشــايی، كه الزمه مهارت های ارتباطي و اجتماعي اســت را در 

خود تقويت كنند. )19(
بر اساس نظريۀ تريورز )1971( احتمال نوع دوستی بستگی به آسيب 

و زيــان وارده به كمک رســان و به موازات 
آن، ســودی دارد كه نصيب دريافت كننده 
كمک می شــود. ضرر كمتر و ســود بيشتر، 
احتمال نوع دوستی را افزايش می دهد. )23( 
در زمينــه الگــو بــرداری، نيز گروســک 
)1971( معتقد اســت كه الگوهای توانمند، 
بيش از ديگران می توانند در القای رفتارهای 
اجتماعــی مطلــوب مؤثر باشــند. از طرفي 
الگوهــای زنــده و ويديويی نيــز در انتقال 
رفتارهــای اجتماعی مطلوب مؤثر هســتند. 
اين نظريه در يک سری مطالعات انجام شده 
توســط بريان و والبک  )1970( مورد تأييد 
قرار گرفته اســت. نتايج به دســت آمده از 
مطالعات گروســک، )1972( اسکوبيسکی 
)1970( و رايــس و گروســک )1975( نيز 
نشان می دهد كه الگوی اجرايی )نمونه های 
عملی رفتار( تأثير بسيار شديدتری از الگوی 
گفتــاری، در القــای رفتارهــای اجتماعی 

مطلوب بر جای می گذارد. )23(

یافته ها

 با توجه به نتايج آزمون كلموگروف-اسميرنف در دو زمان پيش از مداخله و پس از آن، مشخص شد كه نمونه مورد 
نظر نرمال است. با توجه به سطح معناداری )0/063(، تعامل بين گروه )كنترل و آزمايش( و متغير رفتار اجتماعي مطلوب 

پيش از درمان از نظر آماری معنادار نيست. بنابراين فرض همگونی شيب های رگرسيون تائيد قرارگرفت.
در ادامه آزمون لوين جهت بررســی پيش فرض تســاوی واريانس های نمرات انجام شــد. نتايج آزمون لوين نشان داد 
كــه هيچ  يک از تفاوت های بين واريانس نمونه و واريانس جامعه معنادار نيســت و لذا می تــوان از آزمون پارامتريک 

جهت تحليل داده ها استفاده كرد.  نتايج تحليل كواريانس نمرات 
پس آزمــون مقياس رفتار اجتماعي مطلــوب در گروه آزمايش و 
كنترل در جدول شــماره چهار آمده اســت. نتايج جدول شماره 
چهــار نشــان داد بين نمــرات پيش آزمون و نمــرات پس آزمون 

 
هاي رگرسیون در متغیر رفتار اجتماعي آزمون  همگوني شیب( 3)جدول

 مطلوب

 
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

آماره 
F 

سطح 
 معناداری

گروه* متغیر 
 121/1 877/1 723/337 3 723/337 پیش از آموزش

  811/61 66 163/252 خطا
 
 

( نتایج تحلیل کواریانس اثر درمان شناختي رفتاري گروهي بر رفتار اجتماعي 4جدول)
 آموزانمطلوب دانش

توان 
 آماری

ضریب 
 تأثیر

مقدار 
 F (Pاحتمال )

میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 منبع تغییرات

 مقدار ثابت 277/311 3 277/311 77/5 165/1 613/1 21/1
 آزمونپیش 511/525 3 511/525 87/32 111/1 761/1 18/1
 گروه 511/711 3 511/711 32/63 111/1 78/1 11/1
 خطا 186/773 61 515/11 - - - -
 مجموع 387816 62 - - - - -

 

 سرفصل محتواي جلسات مداخله شناختي رفتاري گروهي( 1جدول)
 تكنیك ها محتوا و روش اجرا هدف جلسه

شكل گیری پایگاه ایمن  اول
 برای اعضای گروه

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

دور تسلسل اسامی، 
پرسش و پاسخ، 

 مباحثه، سخنرانی

 دوم
تسهیل حمایت از اعضا و 

روابط بین آنان و تمرکز 
 مباحث بر موضوع اصلی

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

آموزش ارتباط چهره 
به چهره، همدلی، 

پرسش و پاسخ، 
 مباحثه، سخنرانی 

 سوم
طرح موضوع اصلی گروه 

)رفتارهای اجتماعی 
 مطلوب(

ایجاد فضایی برای گفتگوی متقابل اعضا از طریق مروری بر تاریخچه 
کمك رسانی و رفتارهای مطلوب در جوامع انسانی، مشارکت دادن اعضا 

عضا به واکنش های غیر کالمی یكدیگر، آشنایی با در بحث، توجه دادن ا
نگرش ها و اعتقادات افراد در زمینه موضوعات مطرح شده در گروه ، بیان 

 انواع رفتارهای مطلوب اجتماعی

بارش فكری، پرسش 
و پاسخ، مباحثه، 

سخنرانی، داستان 
 گویی

 چهارم
خودافشایی و بیان تجارب 

اعضا در کمك کردن به 
 افراد

امون آخرین تجارب اعضا از کمك کردن به آشنایان و همچنین بحث پیر
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 

 مطلوب تا جلسه بعدیرسانی و یا رفتار اجتماعی 

پرسش و پاسخ، 
مباحثه، سخنرانی، 

بازخورد دادن، تكلیف 
 دادن

 پنجم

 
 

افزایش آگاهی و درک 
اعضا از انگیزه های 

 رفتارهای اجتماعی مطلوب
 
 

تقویت تمایل افراد به دریافت اطالعات از طریق به یاد آوری آخرین تجربه 
اعضا  از انگیزه های کمك کردن در آخرین  کمك رسانی و خودافشایی

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 
تارهای اجتماعی مطلوب، دادن در صورت کمك کردن به او می رسد( رف

 تكلیف به اعضا در زمینه انجام حداقل یك رفتار مطلوب تا جلسه بعدی.

پرسش و پاسخ، 
مباحثه، سخنرانی، 

بازخورد دادن، تكلیف 
 دادن

 ششم

افزایش احتمال بروز رفتار 
های مطلوب در اعضا از 

ها از طریق شناخت آن
 موانع بروز آن رفتارها

زمینه تكلیف جلسه قبل، بیان عواملی که مانع یاری  بیان افكار خود در
رسانی می شود مثل ابهام در موقعیت و عدم تفسیر درست موقعیت، 

نداشتن وقت کافی برای کمك کردن )مفهوم اضافه باری در شهرهای 
(، عدم احساس مسؤولیت، گرفتاری های زندگی 3بزرگ از نظر میلگرام

مقابله با موانع یاری رسانی، بیان مطالب افراد و...، بحث پیرامون چگونگی 
 مذکور توسط اعضا با توجه به تجربه عملی خود در جلسه قبلی

پرسش و پاسخ، 
مباحثه، سخنرانی، 

بازخورد دادن، تجسم 
 سازی، تكلیف دادن

 هفتم

سرمشق دهی )الگوهای 
رفتار مطلوب( به منظور 

افزایش احتمال بروز رفتار 
 اجتماعی مطلوب

ن نمونه هایی از کمك رسانی توسط اشخاص مشهور هنری بحث پیرامو
)مثل داود رشیدی(، مذهبی، و اجتماعی، بیان توصیه ها و سفارش های 

مذهبی و تاریخی )مثل کورش کبیر( در مورد  شخصیت های مهم
 رفتارهای مطلوب اجتماعی )در صورت امكان از طریق نمایش ویدئویی(

، مباحثه، سخنرانی
بازخورد دادن، تجسم 

سازی، ایفای نقش، 
 تكلیف دادن

توجه دادن اعضا به اهمیت  هشتم
 رفتارهای اجتماعی مطلوب

بیان اثرات فردی و اجتماعی رفتارهای اجتماعی مطلوب، واکنش های 
مردم نسبت به کمك رسانی و کمك رسانان، تمرین عملی خود را به جای 

طالب، یادآوری آموخته ها، بیان دیگری گذاشتن )همدلی(، جمع بندی م
 احساسات  توسط اعضا، تعیین زمان تكمیل مجدد پرسشنامه ها.

پرسش و پاسخ، 
مباحثه، سخنرانی، 

بازخورد دادن، تجسم 
 سازی، اختتام

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 

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

مطلوبرفتار اجتماعی   انحراف معیار میانگین ماکزیمم مینیمم تعداد 

آزمونپیش 31/7 81 13 27 31 کنترل   
67/7 77 88 23 31 آزمایش  

آزمونپس 76/7 83 11 22 31 کنترل   
31/7 88 18 71 31 آزمایش  

 
هاي رگرسیون در متغیر رفتار اجتماعي آزمون  همگوني شیب( 3)جدول

 مطلوب

 
مجموع 
 مربعات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات

آماره 
F 

سطح 
 معناداری

گروه* متغیر 
 121/1 877/1 723/337 3 723/337 پیش از آموزش

  811/61 66 163/252 خطا
 
 

( نتایج تحلیل کواریانس اثر درمان شناختي رفتاري گروهي بر رفتار اجتماعي 4جدول)
 آموزانمطلوب دانش

توان 
 آماری

ضریب 
 تأثیر

مقدار 
 F (Pاحتمال )

میانگین 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

مجموع 
 مجذورات

 منبع تغییرات

 مقدار ثابت 277/311 3 277/311 77/5 165/1 613/1 21/1
 آزمونپیش 511/525 3 511/525 87/32 111/1 761/1 18/1
 گروه 511/711 3 511/711 32/63 111/1 78/1 11/1
 خطا 186/773 61 515/11 - - - -
 مجموع 387816 62 - - - - -
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پاییز 1395، دوره 5، شماره 3، پیاپی 3717

سیده مریم بهزادمنش وهمکاران

تفاوت معناداراست. )P=0/0001( همچنين 
تفــاوت معناداري بين ميانگين نمرات گروه 
آزمايش و كنترل در پس آزمون وجود دارد. 
)P>0/0001( لــذا با توجه بــه ميانگين های 
دو گروه منــدرج در جدول شــماره چهار 
نتيجه گرفت كــه درمان شــناختي رفتاري 

گروهــي باعث افزايش نمرات رفتارهاي اجتماعي مطلوب در مرحله 
پس آزمون شــده است. اندازه اثر عضويت گروهي 0/48 بدين معني 
اســت كه 48% از كل واريانس نمرات رفتار اجتماعي مطلوب در اثر 
تفاوت های گروهي به وجود آمده اســت. توان آماري 0/99، حاكی 
از قــدرت باالي آزمــون آماري در رد فرض غلــط و كفايت حجم 

نمونه است. 

بحث و نتیجه گیری

در ايــن مطالعه كه يــک طرح نيمه تجربي )پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل( بود، يک برنامه ی تدوين شــده 
جهت ارتقای رفتارهای اجتماعی مطلوب دانش آموزان، به اجرا گذاشته شد. در اين بخش، يک گروه آزمايش و يک 
گروه كنترل به صورت مجزا وجود داشــت. نتايج نشــان داد كه تفاوت معنی داري بيــن ميانگين نمرات آزمودنی های 
گروه هــای آزمايش و كنترل در پس آزمون وجود دارد. يعني درمان شــناختي رفتــاري گروهي باعث افزايش نمرات 
رفتارهــاي اجتماعي مطلوب در مرحله پس آزمون شــده اســت. گروســک، )1972( اسکوبيســکی، )1970( رايس و 
گروســک، )1975( و بکرز و گراف، )2005( نيز در بررسي های خود تأثير آموزش را بر شکل گيري و رشد رفتارهاي 
اجتماعــي مطلــوب، تأييد كرده اند. براي نمونــه بکرز و گــراف )2005( نتيجه گرفتند كه بيشــترين تأثير آموزش، بر 
شکل گيري سرمايه انساني اســت. همچنين آن ها نشان دادند كه توانايي شناختي، همه انواع رفتارهاي اجتماعي مطلوب 
را ترويج می كند. )19( بنابراين در مطالعه حاضر نيز تالش شــد كه از طريق آموزش و مباحثه گروهي، بروز رفتارهاي 
اجتماعي مطلوب از طريق آگاهی دادن به شخص، تمرين كردن و الگودهي، تسهيل شود. به طور كلي الگوبرداری در 
هر سن و سالی كاربرد دارد. نوجوانان و بزرگساالن قادرند در صورت لزوم، رفتارهای پيچيده و متوالی را تمرين كرده، 
مــورد تقليــد قرار دهند. حتی كودكان هم الگوهــا را مورد توجه قرار می دهند و می تواننــد به آموزش های الزم جهت 
الگوبرداری گوش داده و آن را فراگيرند. )23( الگو برداری شــامل اطالعاتی در اين باره اســت كه چه چيزی توجيه 
پذير و بر حق اســت، چه چيزهايی مناسب اســت و چه كارهايی بر طبق قوانين و موازين اجتماعی می باشد. براي تفسير 

نتايج پژوهش الزم است به نکات زير توجه شود: 
باندورا، )1971( در تبيين اثر الگو بر مشاهده كننده، بيان می كند كه الگوی مورد نظر، از طريق آگاهی دادن به شخص 
در مورد رفتارهای مناسب در موقعيت های مختلف، راه را برای انجام واكنش خاصی كه قباًل آموخته شده است، هموار 
می كند. مخصوصاً در ســطوحی كه به رفتارهای مورد تأييد جامعه مربوط می شــود. نقش ديگری كه شــخص الگو در 
اين زمينه ايفا می كند، توجيه رفتاری اســت كه مورد تقليد قرار می گيرد. )21( يعني افراد را آگاه می كنند كه در شــرايط 
خاصی چه نوع رفتاری مناسب است. به اين ترتيب اجرای آن دسته از الگوهای رفتاری كه با معيارهای اجتماعی منطبق 

است، تسهيل می شود.
مقايسه بين اثر آموزش های شفاهی و نمونه های عملی رفتار بر رفتارهاي اجتماعي مطلوب مشکل است، چون فرض بر 
اين اســت كه هر دو كانال ارتباطی، به يک اندازه آگاه كننده هستند. البته اگر نمونه های عملی رفتار اطالعات بيشتری 
در اختيار شاهدان بگذارند، ممکن است مؤثرتر باشد. عالوه بر اين اگر توصيه و نصيحت، انتزاعی تر از نمونه ی رفتاری 

باشد، احتماالً اثر كمتري خواهند داشت. )23(
در يک ســری از بررسی ها كودكان، الگويی را مشــاهده كردند كه يا عماًل نمونه ی رفتار نوع دوستانه را از خود بروز 
می داد و يا به طور شفاهی نوع دوستی را توصيه می كرد. گروه الگوي رفتاری در مقايسه با يک گروه كنترل اضافی كه 
در آن هيچ الگويی ارائه نشده بود، عموماً باعث افزايش ميزان نوع دوستی گرديد. لذا نتايج به دست آمده نشان می دهد 
كه الگوی اجرايی تأثير بســيار شــديدتری از الگوی گفتاری بر جای می گذارد. )23( اين در حالي اســت كه رايس و 
گروســک )1975( در بررسي خود نشــان دادند كه شرايط گفتاری و اجرايی در مقايسه با گروه كنترل كه در آن هيچ 
الگويی ارائه نشده بود، باعث افزايش اهداييه های كودكان شدند. همچنين مشخص شد كه نمونه های گفتاری و رفتاری 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی38

اثربخشی درمان شناختي رفتاري گروهي بر بهبود رفتارهاي اجتماعي مطلوب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر یزد

به يک اندازه مؤثر هستند.
در نهايت در مطالعه ماكــرا و بودنهاوزن )2000( اثر نيرومند تکرار 
با توجه به فرايندهای حافظه و تصميم گيری، نشــان داده شده و منجر 
به اين نتيجه گرديده اســت كه بيشــتر رفتارهــای اجتماعی مطلوب 
تحت كنترل فرايندهای حفظ و نگهداری قرار دارند. )24( از ســوي 
ديگر ماكرا و جانســتون )1998( نيز گــزارش كردند كه ارزش های 
خيرخواهانه تحت شرايط مناسب ممکن است موجب بروز رفتارهای 
مثبت اجتماعی بشوند، البته در صورتی كه به وسيله 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 تکاليف 

در پايان هر جلســه گروه، امــکان تکرار و 
نگهداري رفتارهاي مطلوب آموخته شــده 

براي اعضاي گروه فراهم شود.
در پايــان ايــن مبحــث می تــوان گفــت 
كــه درمــان شــناختي رفتــاري گروهــي 
به طور معنــاداري رفتــار اجتماعي مطلوب 
دانش آمــوزان را بهبــود می بخشــد و لــذا 
می تواند الگــوي مطلوبي بــراي بهبود اين 

رفتارها تلقي شود.

محدودیت ها

در اين پژوهش، محدوديت ها و چالش هايي وجود داشــت كه اشــاره به آن ها عالوه بر آگاهي مخاطب از مشکالت 
اجراي پژوهش، موجب كمک به پژوهشــگران بعدي می شــود تا در آينده اين نواقــص را در تحقيق خود مدنظر قرار 
دهند. اين پژوهش از نوع مقطعي بود و داده ها در يک مقطع زماني خاص جمع آوري شد. در اين مطالعه براي سنجش 
متغيرها روش خود سنجي به كار گرفته شد و از پرسشنامه براي جمع آوري داده های مورد نظر استفاده گرديد. استفاده از 
يک روش سنجش يکي ديگر از محدوديت های اين پژوهش بود. با توجه به نوع مطالعه امکان كنترل كامل متغيرهاي 
مداخله گر، )مثل ارتباطاتي كه اعضاي گروه آزمايش با گروه كنترل در زمان مداخله ممکن اســت داشته باشند( وجود 
نداشت. از طرفي در اين پژوهش براي سنجش سازه های مختلف مخصوصاً اثر بخشي كار گروهي تنها به گزارش های 
خود افراد اكتفا شــد. به عبارت ديگر تنها از يک منبع براي دســتيابي به داده ها اســتفاده گرديد. امکان پيگيري پايداري 
نتايج درماني نيز وجود نداشــت. در نهايت كمبود ادبيات پژوهشي و نظری به زبان فارسي در زمينه رفتارهاي اجتماعي 

مطلوب در كنار دست يابي به منابع معتبر نيز، از محدوديت های جدي اين مطالعه بود.

پیشنهادات

به منظور مقايسه نتايج پيشنهاد می شود مطالعه حاضر بر روي ديگر اقشار جامعه مثل دانشجويان، زنان، مردان، شاغالن 
موسسات و يا ساير گروه های سني نيز انجام گيرد. با توجه به اين كه در پژوهش حاضر فقط از روش های سنجش خود 
گزارشي استفاده شد، در پژوهش های آتي براي سنجش دقيق تر توصيه می گردد كه از روش های چندگانه سنجش مانند 

مصاحبه و مشاهده استفاده شود و داده های حاصل تركيب گردد.
براي جلوگيري از هرگونه تأثير پژوهشــگر بر نحوه اجراي آموزش ها يا مداخالت، مناســب تر است كه اين پژوهش 
به صورتي تکرار شــود كه هر يک از كارگاه های 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 نزديک است، لذا پژوهش 
در اين حوزه و امثال آن می تواند مقدمه ای براي برقراري ارتباط بين مشــاوره، مددكاري اجتماعي و روانشناســي نوين 
و مفاهيم ديني و برداشــتن گام های عملي در جهت اســالمي كردن و بومي كردن علوم انســاني باشد. يافته های برخي 
مطالعات نشــان داده اســت كه آموزش مداخله ای با حضور افراد الگو، يک روش مؤثر براي بهبود و افزايش رفتارهاي 
اجتماعي مطلوب اســت. لذا شناســايي اين افراد و معرفي آن ها به مردم می تواند در افزايش رفتارهاي اجتماعي مطلوب 

تأثيرگذار باشد.
رفتارهاي اجتماعي مطلوب عموماً در كودكي آموخته می شــود. بنابراين پيشــنهاد می شود 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 می كنند، لذا به كارشناسان آموزش و پرورش پيشنهاد می شود كه آموزش 
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پاییز 1395، دوره 5، شماره 3، پیاپی 3917

سیده مریم بهزادمنش وهمکاران

تشکر و قدردانی

از معلمان و دانش آموزان دبيرســتان دخترانه شــاهد افشار 1 شهرســتان يزد كه همکاري الزم را در انجام اين پژوهش 
داشته اند، سپاسگزاري می گردد.
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رفتارهاي اجتماعي مطلــوب در مدارس را 
از اهــداف و برنامه های كاربردي خود قرار 

دهند.

طراحي و برگزاري كارگاه های آموزش رفتارهاي اجتماعي مطلوب 
نيز در مراكز و مؤسسات مختلف ضروري به نظر می رسد.
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