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چکیده
مقدمه :هوش موفق و همدلی ،از مؤلفههای مهم تربیت کودك هستند که میتوانند به رشد اجتماعی کودکان کمک کنند .مطالعه حاضر
با هدف بررسی رابطه هوش موفق و همدلی با رشد اجتماعی کودکان پیشدبستانی انجام شد .روش :روش پژوهش در ایم مطالعه توصیفی
از نوع همبستگی بود.
روش پژوهش :جامعهآماری پژوهش شامل کودکان پیشدبستانی شهر تهران سال  1398بود که تعداد  370کودك به روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .به منظور گردآوری دادهها از مقیاس رشد اجتماعی واینلند ( ،)1953پرسشنامه همدلی بریانت و
پرسشنامه هوش موفق استفاده شد ،به منظور تجزیه و تحلیل دادهها به کار گرفته شد .یافتهها :همدلی تأثیر مستقیمی بر رشد اجتماعی
داشت (β=0/26؛  )P>0/001و هوش موفق تأثیر غیرمستقیم بر رشد اجتماعی کودکان داشت (β=0/13؛ ، )P>0/02دادهها با آزمونهای
آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:نتایج تحلیل نشان داد که بین هوش موفق و رشد اجتماعی دانشآموزان ،همبستگی مستقیم معنیدار وجود داشت همچنین
بین همدلی و رشد اجتماعی ،همبستگی معنی دار نبود .در نهایت نتایج تحلیل رگرسیون به منظور تبیین سهم هر یک از متغیرهای
هوش موفق ،همدلی به تفكیک در پیشبینی رشد اجتماعی نشان داد که از بین دو متغیر مورد مطالعه ،متغیر هوش موفق بیشترین سهم
را در تبیین رشد اجتماعی دانشآموزان داشت.
نتیجهگیری :متغیرهای همدلی و هوش موفق با رشد اجتماعی کودکان پیشدبستانی رابطه مثبتی با هم دارند.
کلیدواژهها :رشد اجتماعی" کودکان پیشدبستانی همدلی” هوش موفق
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مقدمه:
توجه به کودکان و مراقبت از رشد اجتماعی آنان نه تنها زندگی سالم در دوران کودکی را تضمین میکند ،بلكه شرایط برخورداری از
زندگی سالم در دوران بزرگسالی را نیز فراهم میکند ،نخستین سالهای زندگی کودك به علت سرعت باالی رشد ،یادگیری و تجربیاتی
که پایه و اساس یادگیریهای دوره بعد به ویژه دبستان است از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد ( .)1پیشدبستانی به عنوان یكی از
مهمترین دوران زندگی کودکان میتواند رشد اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار داده و عدم توجه به این دوره مهم زندگی رشد و پیشرفت
کودك را با مخاطرات جدی روبرو میکند ( .)2رشد اجتماعی به عنوان بخش مهمی از رشد همه جانبه کودکان تأثیرات مثبت و منفی
بر سالمتروان آنان برجای گذاشته و کودکان دارای رشد اجتماعی مناسب در پایداری رابطه ،همیاری ،اطاعت از قوانین ،حساس بودن
نسبت به دیگران و در صورت لزوم مهار احساسات منفی خود موفقتر عمل میکنند ( .)3هنگامی که این کودکان بزرگتر میشوند ،قادر
به برقراری روابط سالم با دیگران و مشارکت در فعّالیتهای گروهی بوده ،روابط شادتری را تجربه میکنند و از احساس موفقیت بیشتری
برخوردارند .همچنین میتوانند به حقوق و احساسات دیگران احترام بگذارند ،از خواستهای نامناسب دوری کنند و در صورت نیاز از
دیگران درخواست کمک نمایند ( .)4رشد اجتماعی شامل تحول مثبت در روابط میان خود و دیگران بوده و همچون سایر جنبههای رشد
متأثر از طبیعت ،آموزش و پرورش است .پیشرفت در زمینه رشد اجتماعی دستیابی به سطحی از مهارت در روابط اجتماعی را در پی
دارد که افراد را قادر به زندگی سازگارانه با دیگران مینماید ( .)5همراستا با رشد اجتماعی ،از عوامل موثر بر مهارتهای اجتماعی میتوان
به هوش موفق اشاره نمود .در مطالعه ای هوش موفق با میزان توانایی فرد در ابراز همدلی با دیگران مرتبط است ،توان همدلی با دیگران
به صورت ویژهای به فرد کمک میکند تا در ابعاد مردم آمیزی و صمیمیت در حوزه روابط اجتماعی کارکردی موفقتر داشته باشد (.)6
نشانهها و جلوههای همدلی از اوایل کودکی ظاهر شده و به عنوان یكی از تواناییهای هیجانی مهم در زندگی اجتماعی نقش اساسی ایفا
میکند ( .)7همچنین این توانایی در دوران پیشدبستانی ایجاد شده و در رفتارهای نوع دوستانه نقش به سزایی دارد ( .)8با گسترش
تواناییهای زبانی کودك ،بیان احساسهای همدالنه به صورت کالمی خود را نشان داده و بدین ترتیب همدلی با همراهی تفكر ،منجر به
توسعه همدلی در کودك میگردد و امكان تجسم افكار و ادراك دیگران را فراهم میآورد ( .)9از آنجایی که تفكر کودك از خالل تجربههای
اجتماعی وی تحول یافته و با ایجاد کارکردهای عالی شناختی ( ،)10امكان برقراری روابط واقعی در او میسر میشود ،از این روی میتوان
دریافت که کودکان فاقد سطوح باالی مهارتهای اجتماعی ،نه تنها قادر به تعامل موفقیت آمیز با همساالن خود نیستند ،بلكه رفتارهای
مشكل دار درونی سازی شده (مانند احساس غمگینی ،افسردگی و تنهایی) و رفتارهای مشكل ساز برونی سازی شده (مانند پرخاشگری
جسمانی یا کالمی ،مهار ضعیف خلق و بحث کردن با دیگران) را بیشتر تجربه میکنند ( .)11همدلی با ویژگی اصلی به اشتراك گذاشتن
احساسات و عواطف به عنوان توانایی پذیرش دیدگاه فرد دیگر و تجربه افكار و احساسات آن فرد به شمار میرود ( )12و شامل دو جنبه
عاطفی به معنی فهم و درك هیجانات دیگران و بعد شناختی به معنای تجربه هیجانات دیگران و عكس العملهای مناسب در زمان
مواجهه با حاالت عاطفی مربوط به فرد دیگر است ( .)14 ,13همدلی در تعهدات بین شخصی و تعامالت اجتماعی ( ،)15کیفیت روابط
خانوادگی و نوع دوستی ( ،)16ایجاد دوستی و حفظ آن ( ،)17تنظیم رفتار اجتماعی ،انسجام خانوادگی ،حمایت والدینی و پاسخگویی
در روابط ( )18و ایجاد رفتارهای اجتماعی و حفظ روابط بین شخصی ( )19نقش اساسی ایفا نموده و نوعی توانایی برای تجربه هیجانهای
دیگران فراهم میکند و به فرد امكان میدهد خود را با آنچه درباره وی احساس و فكر میکنند هماهنگ سازد ،با محیط پیرامون خود
ارتباط برقرار و از وارد کردن آسیب به افراد دیگر خودداری کند ( .)20دانشمندانی که آزمونهای هوش موفق را ابداع کردهاند معتقدند
که اول باید هوش موفق را تعریف کرد و بعد به تدوین آزمون برای اندازهگیری هوش موفق پرداخت .در صورتی که دانشمندانی که به
تعریف عملیاتی هوش موفق معتقدند ،سعی میکنند هوش موفق را بر اساس روشی که اندازهگیری میشود ،تعریف کنند و این مسأله
باعث بروز استدالل دوری می شود .مشكل دوم این است که ظاهرا تعاریف عملیاتی ،مانع درك دقیق ماهیت هوش موفق میگردند ،و
شاید بتوان گفت که جلوی پیشرفتهای جدید را در این حوزه میگیرند .زیرا آزمونهای قدیمی و مورد تأیید ،معیار ارزیابی آزمونهای
هوشی جدید بوده و هر قدر آزمون جدید با آزمونهای قدیمی مطابقت بیشتری داشته باشد ،معتبرتر ارزیابی میشود .در صورتی که در
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مباحث مربوط به اندازهگیری کمیتهای مختلف ،همیشه این احتمال هست که در آینده ابزارهایی که از ابزارهای فعلی خیلی بهتر باشند،
ابداع گردند ( .)22هوش موفق ،مجموعه یكپارچهای از تواناییهای مورد نیاز برای موفّقیت در زندگی است که فرد آن را درون بافت
فرهنگی-اجتماعی خود تعریف می کند .به عبارت دیگر هوش موفق ترکیبی از تواناییهای تحلیلی ،خالق و عملی است که به افراد برای
سازگاری ،انتخاب و تغییر محیط به منظور رسیدن به اهداف خود در زندگی ،با توجه به بافت فرهنگی-اجتماعی کمک میکند .موفّقیت
تنها در بافت فرهنگی-اجتماعی خود فرد تعریف می شود؛ افراد از طریق تشخیص و تقویت نقاط قوت خود و تشخیص همزمان نقاط
ضعفشان و پیدا کردن راه اصالح یا جبران ،به طور موفّقیت آمیزی باهوشند .افراد دارای هوش موفق ،با برقراری تعادل میان تواناییهای
تفّكر تحلیلی ،خالق و عملی قادر به انطباق با محیط ،تغییر آن و انتخاب محیط هستند ( .)23در حوزه هوش موفق ،نظریههای متفاوتی
ارایه شده است .همانند تعاریف هوش موفق ،نظریههای هوش موفق نیز بسیار متفاوت هستند که در این باره میتوان به نظریه یادگیری،
زیست شناختی ،روانسنجی ،پیاژه ،شناختی-پردازشی ،فرهنگی-محیطی و هوشهای موفق چندگانه اشاره کرد .نظریه مبنایی پژوهش
حاضر ،هوش انسان موفق ،به نوعی با انواع نظریهها در مورد هوش موفق ارتباط نزدیكی دارد ولی به دلیل تفاوتهای نظری مهم ،به
عنوان یک نظریه مستقل مطرح میشود .استرنبرگ ( )1997معتقد است که برداشتهای موجود از مفهوم هوش موفق بسیار محدودند
و فقط بخش کوچكی از هوش موفق را مد نظر قرار میدهند .آنها در نشاندادن توانشهای هوش موفق که شامل توانش سازگاری،
شكل دهی و انتخاب محیط برای رسیدن به هدفهای فردی در درون بافت فرهنگی-اجتماعی است با شكست روبرو میشوند .هوش
موفق میان انطباق ،تغییر و انتخاب محیط ،تعادل برقرار میکند .دراکثر موارد ،افراد در ابتدا تالش میکنند با محیط منطبق شوند یا آن
را تغییر دهند ،اما اگر تالششان بیفایده باشد و شكست بخورند ،محیط جدیدی را انتخاب میکنند که ممكن است بهترین گزینه باشد
(.)25 ,24
پژوهشها ی متعددی به بررسی ارتباط بین رفتار همدالنه و سازگاری اجتماعی ،مسئولیت پذیری ،رفتارهای اجتماعی و پرخاشگری
پرداختهاند .از جمله پیكوارز و همكاران در پژوهشی تحت عنوان میزان سازگاری اجتماعی در کودکان پیشدبستانی :مدل سازی تأثیر
هوش موفق ،رشد اجتماعی و جنیست نشان دادند که هوش موفق در کودکان میتواند میزان سازگاری اجتماعی را پیشبینی میکند
( .)26بین همدلی با رشد شایستگیهای اجتماعی در دانشآموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد هیم و همكاران ( .)27همچنین
پژوهشها نشان میدهند بین همدلی و رشد اجتماعی ارتباط مثبت وجود دارد ( .)28در همین راستا مطالعات انجام شده شان داد
همدلی میتواند رشد اجتماعی در کودکان را افزایش دهد ( .)29مطالعات چندی نیز به بررسی نقش همدلی در کاهش پرخاشگری،
افزایش رفتارهای اجتماعی ،درك اجتماعی عاطفی ،سازگاری اجتماعی پراخته و ارتباط بین این دو را نشان دادهاند(.)31 ,30
تغییر سبک زندگی و پیچیدگی جوامع امروزی و بروز مشكالت روانشناختی و رفتاری در کودکان و نوجوانان لزوم پرداختن به فرآیند
رشد اجتماعی آنان و مطرح نمودن راهبردهای صحیح به منظور تقویت و بهبود روابط اجتماعی در سنین کودکی را بیش از پیش نمایان
میسازد .با توجه به آنچه گفته شد ،در یک برنامه پیشگیرانه و دوراندیشانه لزوم آمادهسازی کودکان خردسال برای تسهیل در رشد
اجتماعی ،یكی از مهمترین اهداف نظام تعلیم و تربیت در هر جامعهای محسوب میشود .بر این اساس الزم است امكان رشد و تحول
قابلیتهای اجتماعی کودکان را پیش از آن که نیازم ند اقدامات اصالحی و جبرانی در آینده شود ،فراهم آید .با توجه به اینكه هریک از
متغیرها به صورت جداگانه در پژوهشهای پیشین بررسی شدهاند اما در پیشینه پژوهشی با در ارتباط با رابطه بین متغیر همدلی با رشد
اجتماعی بررسی نشده و از آنجایی که به نظر میرسد این متغیرها میتوانند به رابطه مستقیمی با هم داشته باشند .هدف از اجرای
تحقیق ،تعیین رابطه بین هوش موفق و همدلی با رشد اجتماعی دانشآموزان مقطع پیش دبستانی است .بدین بررسی رابطه هوش موفق
و همدلی و رشد اجتماعی دانشآموزان مقطع پیش دبستانی مورد بررسی قرار گرفت.
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روش پژوهش:
پژوهش حاضر از نوع طرحهای توصیفی یا دقیق تر طرح همبستگی و از معادالت ساختاری استفاده شده است .به منظور گردآوری
اطالعات مورد نیاز این پژوهش ،همانگونه که پیش از این گفته شد ،از شاخص همدلی و هوش موفق و پرسشنامه رشد اجتماعی استفاده
گردید .به منظور اجرای ابزار مربوط به شاخص همدلی و هوش موفق ،از آزمودنیها خواسته شد تا برای هر گویه گزینه مناسب را انتخاب
نمایند .به منظور انتخاب نمونه از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .جامعهآماری پژوهش شامل کودکان
پیشدبستانی شهر تهران در سال تحصیلی  1398-99بود .برای اینمنظور ابتدا به صورتی تصادفی از بین مناطق  22گانه شهر تهران 5
منطقه انتخاب و از هر منطقه  4مرکز پیشدبستانی و از هر مرکز  3کالس انتخاب و در نهایت پرسشنامهها به نسبت کودکان در هر مرکز
توزیع شد .در این پژوهش حجم نمونه برای هر سؤال  5آزمودنی و به طورکلی با توجه به تعداد گویههای پرسشنامه 370 ،نفر در نظر
گرفته شد که برای جلوگیری از احتمال ریزش نمونه  450پرسشنامه میان کودکان پیشدبستانی توزیع شد .پرسشنامهها به مدت 60
روز بر روی دانش آموزان اجرا شد .الزم به ذکر است توضیحات الزم در مورد آگاهی از اهداف مطالعه ،مشارکت داوطلبانه ،رعایت حریم
خصوصی ،حفظ اسرار ،عدم ثبت مشخصات شناسایی ،حق انصراف از ادامه در همه مراحل جمع آوری دادهها در مطالعه ارائه و رضایت
آنها برای شرکت در مطالعه و تأیید کمیته اخالق و درجه کد کمیته اخالق ( )IR. IAU. SRB. REC .223 .1398نیز اخذ شد.
اطالعات بهدستآمده از اجرای پرسشنامهها از طریق نرمافزار  Spss-V23مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
در پژوهش حاضر سه نوع ابزار استفاده شد که عبارت بودند از :مقیاس مربوط به همدلی ،مقیاس مربوط به هوش موفق و مقیاس مربوط
به رشد اجتماعی ،دانش آموزان هر ابزار را به طور انفرادی تكمیل نمودند و آزمایشگر قبل از اجرا ،توضیحات الزم را جهت تكمیل پرسشنامه
ارایه میداد.
پرسشنامه همدلی:)BEQ( 1
به منظور بررسی میزان همدلی از پرسشنامه همدلی  )33( )1982( Bryantاستفاده شد .این پرسشنامه ،شامل  21گویه است که به
صورت مثبت یا منفی پاسخ داده میشود .پاسخ مثبت گرایش به همدلی و پاسخ منفی عدم گرایش به همدلی را نشان میدهد .نمره
همدلی با جمع جبری پاسخها به دست میآید .به منظور بررسی کفایت روایی سازهای این پرسشنامه ،ضریب همبستگی نمرات حاصل
از آزمون فوق را با نمرات پرخاشگری ،محبوبیت ،عدم محبوبیت و رفتار جامعه پسند محاسبه و روایی آن مطلوب گزارش شده است.
همچنین ضریب پایایی این پرسشنامه به روش باز آزمایی  0/77بدست آمد که حاکی از پایایی مناسب این پرسشنامه است .در ایران نیز
عارفیروایی و پایایی این آزمون را برای دانشآموزان ایرانی مطلوب گزارش کرده است .پایایی این پرسشنامه نیز ،به روش بازآزمایی با
فاصله دو هفته  0/79بدست آمد .همچنین همبستگی منفی بین نمرات همدلی با پرخاشگری آشكار  0/42و پرخاشگری ارتباطی 0/37
و رابطه مثبت پرسشنامه مذکور با رفتار جامعه پسند  0/38در دانشآموزان ،حاکی از روایی سازه مناسب این ابزار بود (.)34
پرسشنامه هوش موفق استرنبرگ:)2005( 2
پرسشنامه هوش موفق شامل  36خرده آزمون میباشد ،که  3خرده مؤلفههای تحلیلی ،خالق و عملی را اندازهگیری میکند .این پرسشنامه
دارای  36سوال میباشد که هر مؤلفه شامل  12سوال است 12 .سوال اول مؤلفههای تحلیلی 12 ،سوال دوم مؤلفههای خالق و  12سوال
آخر مؤلفههای عملی را میسنجند .افراد بر روی یک مقیاس پنج درجهای (عالی= ،5خیلی خوب= ،4خوب= ،3نسبتا خوب= ،2ضعیف=)1
به سواالت پاسخ میدهند .حداکثر نمره در این آزمون  180و حداقل نمره  36نمره خواهد بود که این نمرهها به ترتیب با هم جمع
میشوند و یک نمره کل برای هر آزمون بهدست میآید که میزان هوش موفق او را نشان میدهد ( .)36پایایی پرسشنامه فوق در تحقیقات

1

Bryant's Empathy Questionnaire
. Sternberg Successful Intelligence Questionnaire
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متعددی توسط استرنبرگ ( )2010 ،2005 ،2002بین  0/72تا  0/85گزارش شده است .نگهبان سالمی و همكاران ( )1391پایایی این
پرسشنامه را بر اساس آلفای کرونباخ و بازآزمایی بین  0/74تا  0/81گزارش نمودند.
مقیاس مربوط به رشد اجتماعی:
مقیاس رشد اجتماعی واینلند ( :)VSMSآزمون رشد اجتماعی واینلند در سال  1953توسط دال ( )37و توسط اخوت و دانشمند
( ) 1357ترجمه و رواسازی گردید .این مقیاس توانایی فرد در برآوردن نیازهای عملی خود و قبول مسئولیت را سنجیده و دارای 117
ماده است که از بدو تولد تا  25سالگی و بیشتر قابل استفاده است .سؤاالت به صورت پلكانی و برای هر مقطع سنی (تا دوازده سال) به
صورت مجزا ساخته شده است .مادههای این مقیاس شامل  8حیطه :خودیاری عمومی ،خودیاری در خوردن ،خودیاری در پوشیدن،
خودرهبری ،مشغولیات ،جابجایی و تحرك ،ارتباط و اجتماعی شدن میباشد .در هر ماده اطالعات مورد نیاز نه از طریق موقعیتهای
آزمون بلكه از راه مصاحبه با مطلعین (والدین ،پرستار ،خواهر ،برادر یا به طور کلی هر فردی که کودك را به خوبی بشناسد) به دست
میآید  .با توجه به نمرات کسب شده توسط فرد از مواد هشت گانه این مقیاس سن اجتماعی ( )SAو بهره اجتماعی ( )SQشخص
محاسبه میشود .این مقیاس بر روی  620نفر مرد و زن در هر یک از گروههای سنی (از تولد تا  30سالگی) هنجاریابی شده و ضریب
روایی  0/87و ضریب پایایی آن  0/92گزارش شده است .در ایران نیز پایایی این مقیاس به روش بازآزمایی توسط براهنی در همه گزینهها
معادل  0/92بدست آمد (.)38
یافتهها:
مشخصات دموگرافیک افرد شرکت کننده در جدول(  ) 1آورده شده است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی بدست آمده از متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

همدلی

47/73

6/17

0/43

2/80

هوش تحلیلی

27/54

6/65

0/03

0/40

هوش خالق

31/98

6/19

0/32

1/34

هوش عملی

26/90

4/33

-0/41

1/14

هوش موفق

86/41

14/19

0/12

0/68

همدلی

47/73

6/17

0/43

2/80

خودرهبری

7/24

2/55

0/72

2/77

ارتباط

8/20

2/43

-0/07

0/75

اجتماعی

8/29

2/37

1/75

2/23

رشد اجتماعی

83/66

19/13

0/02

07/2

جدول  .1شاخصهای توصیفی بدست آمده از متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

همدلی

47/73

6/17

0/43

2/80

هوش تحلیلی

27/54

6/65

0/03

0/40
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جدول  .1شاخصهای توصیفی بدست آمده از متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

هوش خالق

31/98

6/19

0/32

1/34

هوش عملی

26/90

4/33

-0/41

1/14

هوش موفق

86/41

14/19

0/12

0/68

همدلی

47/73

6/17

0/43

2/80

خودرهبری

7/24

2/55

0/72

2/77

ارتباط

8/20

2/43

-0/07

0/75

اجتماعی

8/29

2/37

1/75

2/23

رشد اجتماعی

83/66

19/13

0/02

07/2

نتایج جدول فوق نشان میدهد که از میان ابعاد رشد اجتماعی کودکان پیشدبستانی ،بیشترین میانگین مربوط به خودیاری در
خوردن و کمترین میانگین مربوط به خودرهبری است .براساس نقاط وسط پرسشنامهها میتوان گفت که میانگین همدلی کودکان مورد
مطالعه بیشتر از متوسط بوده است .در مورد رشد اجتماعی میانگین کل و بیشتر خرده مقیاسها در حدود نقطه متوسط و کمی باالتر از
آن قرار میگیرد .مؤلفههای هوش موفق کمی پایینتر از نقطه وسط پرسشنامه برای هر سه مؤلفهی هوش تحلیلی ،هوش خالق و هوش
عملی قرار دارد.
رشد اجتماعی دانشآموزان پیش دبستانی طبق نمره معدل آنها آزموده شد .با توجه به جدول شماره  2مشاهده میشود که رشد
اجتماعی دانشآموزان برابر  17/12±2/18میباشد در اینجا حداقل نمره رشد اجتماعی  9/17و حداکثر  19/99میباشد و ضریب
چولگی - 0/5است که نشان دهنده این است که توزیع دادهها منفی است .میزان رشد اجتماعی دانشآموزان مورد مطالعه در حد متوسط
است.
جدول  :2توزیع پراکندگی رشد اجتماعی دانشآموزان مورد مطالعه
متغییر
رشد
اجتماعی

n

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

حداکثر

حداقل

450

17/12

2/18

-0/507

-0/011

9/17

19/99

جدول  :2توزیع پراکندگی رشد اجتماعی دانشآموزان مورد مطالعه
متغییر
رشد
اجتماعی

n

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

حداکثر

حداقل

450

17/12

2/18

-0/507

-0/011

9/17

19/99

بر اساس اطالعات جدول  3مالحظه میشود که متوسط هوش موفق دانشآموزان برابر  122/15±19/58محاسبه گردیده که حداقل
نمره هوش موفق  35و حداکثر  167میباشد .همچنین متوسط نمره همدلی دانشآموزان برابر 23/15± 99/129محاسبه گردیده که
حداقل نمره همدلی 70و حداکثر  225میباشد .در مجموع میتوان گفت که آزمودنیها از هوش موفق و رابطه همدلی متوسطی
برخوردارند.
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جدول  :3توزیع پراکندگی نمره هوش هیجانی و همدلی آزمودنی ها
متغییر

n

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

حداکثر

حداقل

هوش موفق

450

122/15

19/58

-1/04

2/16

167

35

همدلی

450

99/129

23/15

-0/180

1/03

225

70

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیری در جدول  4ضریب همبستگی  0/166را بین متغیرهای هوش موفق و متغییر همدلی
در یک طرف و رشد اجتماعی را در طرف دیگرنشان میدهد که با توجه به اطالعات جدول  5این رابطه معنیدار است و بین هوش موفق
و متغییر همدلی با رشد اجتماعی آزمودنیها رابطه وجود دارد .این نتیجه که حاصل تحلیل رگرسیون از راه تحلیل واریانس ANOVA
است نشان دهنده آن است که فرض تحقق تأیید میشود  P=0/018بنابراین بین هوش موفق و همدلی با رشد اجتماعی رابطه وجود
دارد .F=3/46
جدول .4تحلیل رگرسیون چند متغیری
R

مجور R

مجذور  Rاصالح شده در آزمون

خطای استاندارد

0/166

0/028

0/018

2/17

جدول .5تحلیل واریانس برای خطی بودن روابط بین متغیرهای مورد مطالعه
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگن مجذورات

sig

F

رگرسیون

45/876

3

16/968

0/018

3/46

باقیمانده

1782/895

447

4/618

کل

1828/771

450

اطالعات به دست آمده در مورد هوش موفق و همدلی در ارتباط با رشد اجتماعی که در جدول  6نشان داده شده است ،مشخص
است که متغیر هوش موفق در ارتباط با رشد اجتماعی دارای ضریب معنیدار بوده همچنین ضریب متغیر همدلی معنیدار است.
جدول  :6ضرایب مربوط به رابطه بین هوش موفق و همدلی با رشد اجتماعی
ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد

t

sig

16/308

0/000
0/013
0/014

B

خطای استاندارد

مقدار ثابت

15/216

0/921

بتا

هوش موفق

0/014

0/006

0/132

2/482

همدلی

0/016

0/005

0/142

3/524
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همانطور که از جدول  7مشاهده میشود میبینیم که بین هوش موفق و رشد اجتماعی آزمودنیها رابطه وجود دارد.
جدول  :7همبستگی بین هوش موفق و رشد اجتماعی
متغییرها

ضریب همبستگی

sig

N

هوش موفق و رشد اجتماعی

0/158

0/003

450

چنانكه در جدول  7مشاهده میشود میزان ضریب همبستگی  0/158بوده که در سطح  0/003معنیدار است .بنابراین با اطمینان
بیش از  99درصد میتوان گفت که بین دو متغیر مذکور یک رابطه مستقیم و نسبتا ضعیف وجود دارد
جدول  :8ضریب همبستگی بین همدلی و رشد اجتماعی
متغییرها

ضریب همبستگی

sig

n

همدلی و رشد اجتماعی

0/152

0/004

450

برای بررسی رابطه بین همدلی و رشد اجتماعی آزمودنیها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتیجه آن در
جدول  8مشاهده میشود .میزان ضریب همبستگی - 0/152بوده و سطح معنیداری آن  0/004است .مشخص میشود که بین
دومتغیرمذکور رابطه وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری:
در مقاله حاضر ،رابطه بین هوش موفق و همدلی با رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی بررسی شد و سهم هر یک از عوامل هوش
موفق و همدلی بر رشد اجتماعی افراد مطالعه و تعیین شد .تجزیه وتحلیل دادهها ،بیان کننده آن است که بین هوش موفق و رشد
اجتماعی در سطح  0/01رابطه معنیدار است .نتایج بدست آمده نشان داد که همدلی در رشد اجتماعی کودکان پیشدبستانی مؤثر است.
این نتایج با نتایج حاصل از پژوهشهای ( )2 ,1همسو میباشد .در تبیین نتایج فوق میتوان گفت سالهای اولیه زندگی کودك دوره
خاصی به شمار میرود که با سرعت باالی رشد ،یادگیری و تجربیاتی که پایه و اساس یادگیریهای دوره بعدی مشخص میشود .سنین
پیشدبستانی به عنوان یكی از مهمترین دوران زندگی کودك در رشد اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است .عدم توجه به این دوره
مهم زندگی رشد و پیشرفت کودك را با مخاطرات جدی روبرو میکند ( .)3رشد اجتماعی شامل تحول مثبت در روابط میان خود و
دیگران بوده و همچون سایر جنبههای رشد متأثر از طبیعت ،آموزش و پرورش است .اگرچه رشد و تكامل و درك متقابل در بدو تولد
وجود دارد ،اما بایستی در موقعیتهای اجتماعی ایجاد و پرورش پیدا کنند .پیشرفت در زمینه رشد اجتماعی دستیابی به سطحی از
مهارت در روابط اجتماعی را در پی دارد که افراد را قادر به زندگی سازگارانه با دیگران مینماید .اساس و منشأ مهارتهای اجتماعی
برگرفته از هوش موفق است .هوش موفق با میزان توانایی فرد در ابراز همدلی با دیگران مرتبط است .توان همدلی با دیگران به صورت
ویژهای به فرد کمک میکند تا در ابعاد مردم آمیزی و صمیمیت در حوزه روابط اجتماعی کارکرد موفقتری داشته باشد ( .)4نشانهها و
جلوههای همدلی از اوایل کودکی ظاهر میشود و به عنوان یكی از تواناییهای هیجانی مهم در زندگی اجتماعی نقش اساسی ایفا میکند.
همدلی با ویژگی اصلی به اشتراك گذاشتن احساسات و عواطف ،به عنوان توانایی پذیرش دیدگاه فرد دیگر و تجربه افكار واحساسات آن
فرد به شمار میرود ( )5و شامل دو جنبه عاطفی به معنی فهم و درك هیجانات دیگران و بعد شناختی به معنای تجربه هیجانات دیگران
و عكس العملهای مناسب در زمان مواجهه با حاالت عاطفی مربوط به فرد دیگر است ( .)6در همین راستا هیرن معتقد است اینكه افراد
چقدر احساس کارآمدی و شایستگی میکنند و تا چه حد تفكر کارآمد دارند و به چه میزان در تعامالت اجتماعی خاص با مهارت رفتار
میکنند ،عالوه بر تكیه بر باور درونی خودشان نسبت به توانمندیهایشان در ارزیابی و انتخاب یک رفتار خاص ،به توانایی خواندن دقیق
احساسات دیگران و ظرفیت درك دیدگاه عاطفی دیگران نیز ارتباط دارد ( .)7بنابراین همدلی ،نوعی توانایی برای تجربه هیجانهای
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دیگران فراهم میکند و به فرد امكان میدهد خود را با آنچه درباره وی احساس و فكر میکنند هماهنگ سازد ،با محیط پیرامون خود
ارتباط برقرار کرده و از وارد کردن آسیب به افراد دیگر خودداری کند ( .)8هنگامی که فرد موفق میشود کم و بیش معنای احساسی
یک موقعیت را درك کند ،میتواند در عواقب تصمیمگیری برای اقدام برای خود و دیگری تأمل کند و راه حلهایی برای تعارضات طراحی
کند .از دیدگاه عاطفی ،فرد قادر است تا حدی عواقب احساسی اعمال خاص را برای خود و دیگران یا همدلی با دیگران را در نظر بگیرد.
بر این اساس به نظر میرسد شكلگیری همدلی در افراد میتواند به طور قابل مالحظهای منجر به ایجاد ظرفیت عاطفی برای شناسایی
و پاسخ دهی به عالئم هیجانی در تعامل اجتماعی ،برقراری روابط مثبت با دیگران ،ایجاد و گسترش اعتماد و روابط حمایتی دو جانبه
میشود .این تواناییها از جمله کفایتهای هیجانی محسوب میشوند و در رشد مهارتهای هیجانی و عاطفی و تطابق با محیط اجتماعی
نقش به سزایی ایفا میکند .بدین ترتیب کودك قادر به تجربه کافی از احساس خودکنترلی ،اثربخشی و خودکارآمدی در محیط اجتماعی
میگردد که این نتایج ارزشمند میتواند به عنوان انگیزها ی به منظور تالش برای رفتارهای دلخواه و مطلوب اجتماعی عمل کرده و کودك
را به فراگیری مهارتهای رفتاری از جمله یادگیری مهارتهای رفتار دوستانه با دیگران ،مهارتهای محاورهای برای شروع و تداوم تعامل
اجتماعی ،مذاکره و ابراز وجود تشویق نمایند .با ایجاد مهارتهای الزم برای ابراز رفتاری که کودك از آن اطالع دارد ،میتواند رفتارهای
معینی را برای نظم برانگیختیهای هیجانی انتخاب کرده و پیامد آن را نیز پیشبینی کند .همدلی با تأثیر بر عوامل رشد اجتماعی از
جمله استقالل شخصی ،مسئولیتپذیری ،ارتباط و سازگاری امیدواری ،خوشبینی و میانهروی و خوش طبعی ،کودکان را قادر به
تصمیمگیری و انتخاب رفتار مناسب و ابراز آن نموده ،توانایی انجام کارها بدون کمک دیگران را کسب میکنند و قادر به پذیرش وظایف
و نقشهای محول شده از سوی جامعه میگردند .همچنین کسب مهارتهای هیجانی و عاطفی از طریق همدلی با ایجاد توانایی برقراری
ارتباط متقابل و همكاری با دیگران و احساس وحدت اجتماعی به اجتماعی شدن آنان کمک میکند .تجربه این نتایج ارزشمند نیز با
ایجاد احساس اثربخشی ،خودکارآمدی و خود کنترلی ،امیدواری و میانه روی را در کودکان پرورش میدهد.
به طور کل مطالعه حاضر نشان داد که همدلی و هوش موفق بر رشد اجتماعی در کودکان پیشدبستانی اثر مستقیم داشته و این دو
متغییر میتوانند در رشد اجتماعی دانشآموزان نقش موثری داشته باشند .همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که
آموزش هوش موفق توانسته بر رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی تأثیر معنادار داشته باشد ( ) P > 0/001و رشد کودکان را بهبود
بخشد .از این روی با ارتقاء همدلی در کودکان میتوان نوع نگاه تازهای را به کودك داد و قدرت استدالل ،ابداع راه حل برای حل مسأله
جدید ،قضاوت کردن صحیح ،همدلى کردن در شرایط مناسب ،بررسی مسئله از زوایای مختلف ،احترام به دیدگاههای متفاوت را در آنان
افزایش داد .تربیت اجتماعی مطلوب و سازگاری با گروههای اجتماعی ،در تنهایی و بدون فراهم شدن فرصتهای مناسب امكان ناپذیر
است .هرچه این فرصتها زودتر فراهم شوند ،رشد اجتماعی کودك آسانتر خواهد بود .از این روی ،فرستادن کودك به مهد کودكها برای
تكمیل و گسترش روابط اجتماعی وی که در محیط خانه و در تماس با کودکان همسال خود بدان نیازمند است ،بسیار سودمند است،
زیرا در مهدها نه تنها کودك به کنش متقابل با گروه اجتماعی همسال خود میپردازد ،بلكه مربیان مهدها رفتار اجتماعی وی را در جهت
مطلوب هدایت میکنند .امروزه به دالیل متعددی کودکان بیشتر از گذشته به مهدهای کودك و مراکز نگهداری سپرده میشوند و در
آنجا کسی که بیشترین ارتباط را با کودك دارد مربی است که با توجه به تواناییها ،مهارتها و بهرهگیری از هوش موفق و همدلی که از
آن برخوردار است و در ارتباط با کودك بكار میگیرد نقش مهمی را در انتقال مفاهیم اجتماعی و رشد مهارتهای اجتماعی به کودك
ایفا میکند .بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود که از روش آموزش هوش موفق و همدلی در جهت افزایش رشد
کودکان پیش دبستانی استفاده گردد.
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با توجه به اینكه در مطالعه حاضر مشخص گردید بین هوش موفق و رشد اجتماعی در دوران پیش دبستانی رابطه معنیداری وجود دارد،
از اینرو ،پیشنهاد میشود به منظور افزایش رشد اجتماعی ،به ارائه آموزشهای مهارتهای اجتماعی از سنین پایین تر پرداخته شود .در
نهایت ،توصیه میشود برای افزایش رشد اجتماعی کودکان ،ارتباط آن را با هوش موفق و همدلی مورد بررسی قرار داد ،بو برای نیل به
این هدف به برگزاری کارگاههای آموزشی برای اولیا و مربیان آموزش و پرورش اقدام نموده تا از این طریق بتوان با بهره گیری از اصول
برقراری ارتباط با کودك بتوان ،به افزایش رشد اجتماعی کودکان نائل آمد .همچنین نظر به اهمیت هوش موفق و همدلی در زندگی
اجتماعی ،پیشنهاد میشود که در مدارس ،برنامه ریزی و هماهنگی الزم جهت استفاده از روشهای آموزش هوش موفق و همدلی ،از
طرف مدیر و معلمان و سایر دست اندرکاران برنامههای آموزش و پرورش انجام گیرد.
سپاسگزاری
مطالعه حاضر برگرفته از پایاننامه دکتری رشته روانشناسی بود که با شناسه اخالق ( )IR. IAU. SRB. REC .223 .1398به
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