مقایسهی حمایت اجتماعی و شایستگی اجتماعی در دانشآموزان تیزهوش و عادی
اخوت* 2

آزاده فتحی مرد ،1علیمحمد
 .1کارشناسی ارشد رشته مشاورهی مدرسه ،دانشکدهی علوم تربیتی ،واحد اردکان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردکان ،ایران.
 .2عضو هیئتعلمی گروه علوم تربیتی ،واحد اردکان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردکان ،ایران( .نویسنده مسئول).
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسهی حمایت اجتماعی و شایستگی اجتماعی در دانشآموزان تیزهوش و عادی و در یک طرح علّی-
مقایسهای ،انجام شد .جامعهی آماری شامل کلیهی دانشآموزان مدارس عادی و تیزهوش دورهی اول متوسطه در شهر اصفهان بود
که در سال تحصیلی  9911-9911مشغول به تحصیل بودند .از این جامعهی آماری  044نفر دانشآموز ( 044نفر دانشآموز عادی
و  044نفر دانشآموز تیزهوش) به روش نمونهگیری خوشهای از مدارس عادی و تیزهوش دورهی اول متوسطهی شهر اصفهان
انتخاب شدند .آزمودنیها به مقیاسهای شایستگی اجتماعی فلنر و حمایت اجتماعی زیمت پاسخ دادند .دادههای بهدستآمده با
استفاده از روش آماری  tمستقل تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که میانگین نمرات حمایت اجتماعی و شایستگی اجتماعی در
دانشآموزان تیزهوش بهطور معنیداری بیشتر از دانشآموزان عادی است و بین میانگین نمرات حمایت اجتماعی و شایستگی
اجتماعی در دانشآموزان تیزهوش و عادی تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)P> 4/40با توجه به نتایج بهدستآمده ،برنامهریزی
بهمنظور افزایش حمایت اجتماعی و شایستگی اجتماعی در دانشآموزان مدارس عادی میتواند دستاوردهای مثبتی چون افزایش
انگیزش تحصیلی ،عملکرد و پیشرفت تحصیلی و ارتباط مؤثر با همساالن را در پی داشته باشد .بر این اساس ،پیشنهاد میشود
برنامهریزی آموزشی الزم ،بهمنظور افزایش حمایت اجتماعی و شایستگی اجتماعی در دانشآموزان مدارس عادی انجام گیرد.
واژههای کليدی :حمایت اجتماعی ،شایستگی اجتماعی ،دانش آموزان ،تیزهوش.
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مقدمه
دانشآموزان دارای تفاوتهای فردی فراوانی هستند و این تفاوتها در آموزش و یادگیری نقش مهمی دارد .یکی از اصول
پذیرفتهشده و موردقبول در تعلیم و تربیت ،توجه به تفاوتهای فردی و درنهایت ،توجه به نیازهای فراگیران برای متناسب نمودن
آموزش با سطح استعداد و توانایی آنهاست .درصورتیکه تعلیم و تربیت بخواهد بستر رشد همهجانبهی فراگیران را فراهم نماید،
هرگز نمیتواند بدون شناخت و توجه به ماهیت منحصربهفرد آنها به این امر دست یابد .از سوی دیگر ،این حق مسلم افراد است
که بهتناسب تواناییهایشان ،از حداکثر آموزش برخوردار و قربانی اکثریت نشوند (عابدی و منانی .)9919 ،در جهان امروز یکی از
مهمترین اهداف نظامهای تعلیم و تربیت ،پرورش فراگیرانی باانگیزه ،هدفمند ،پیشرفت گرا و کارآمد است (گاوریلوا ،دوناهیو،
گاالنت .)0491 ،پسخوراند دریافت شده از دیگران راجع به میزان توانایی فرد برای انجام همهجانبهی تحصیلی میتواند میزان
خودکارآمدی تحصیلی فرد را باال ببرد و بر باور فرد در رابطه با میزان تواناییهایش برای انجام همهجانبهی تحصیلی ،کنترل و تسلط
آنها تأثیرگذار باشد .در محیطی که حمایتهای همهجانبه بهعالوه امکان رشد وجود داشته باشد ،مطمئناً دانشآموزان از انگیزۀ بیشتر
برای خودکارآمدی برخوردار خواهند بود که ثمرۀ آن ،خودکارآمدی اجتماعی برای عموم جامعه خواهد بود (یارمحمدزاده و فیض
الهی.)9910 ،
دانشآموزان گروه مهمی از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند .این گروه ،والدین و آیندهسازان فردای این مرزوبوم خواهند بود.
ازآنجاییکه جامعه ،هزینههای زیادی صرف رشد و تعلیم و تربیت میکند ،دست یافتن به نتایج مثبت در عملکرد تحصیلی از اهداف
اصلی و مهم در هر جامعهای محسوب میشود .از نظر آموزشی دانشآموزان تیزهوش کسانی هستند که دارای این تواناییها باشند:
برخورداری از تواناییها و هوش زیاد ،برخورداری از خالقیت زیاد یعنی قدرتی که بر اساس آن بتوان ایدههای جدید را طراحی
نمود و از آن در حل مسائل استفاده کرد ،احساس تعهد زیاد نسبت به کار یعنی برخورداری از انگیزهها و تواناییهایی که کاری را
از آغاز تا پایان بهخوبی انجام دهند (هارتمن .)0494 ،تیزهوشی عبارت است از برتری هوشی ،شناختی ،خالقیت و انگیزههای زیاد
در کودک ،بهطوریکه وی را از اکثر همساالن متمایز میسازد .کودکان تیزهوش در مقایسه با کودکان همسن خود به طریقی برتری
دارند (اوزکان و کوتک.)0490 ،
یکی از مهمترین عوامل محیطی تأثیرگذار در پیشرفت تحصیلی فراگیران ،عوامل اجتماعی و ادراک حمایت اجتماعی است (سونگ،
بونگ ،لی و کیم .)0490 ،هرچقدر معلمان ،خانواده و دوستان از دانشآموز حمایت بیشتری کنند ،روحیه و ظرفیتهای تحصیلی او
افزایش خواهد یافت و ازاینرو بهبود حمایت اجتماعی ادراکشده و آموزشهای مرتبط با باورهای هوشی میتواند زمینهساز افزایش
انگیزش تحصیلی در دانشآموزان شود (فالح منش و وطنخواه .)9911 ،کاهش حمایت اجتماعی با افزایش احساس تنهایی و
ناامیدی ،کاهش کیفیت زندگی و افزایش نشانههای افسردگی و افکار خودکشی همراه است (ویلسون ،ویس و شوک.)0404 ،
محیط خانواده اولین محیطی است که الگوهای جسمی ،عاطفی و شخصیتی فرد در آن پیریزی میشود و نقش مهمی در تعالی و
پیشرفت فرد دارد .متغیرهایی همچون ارتباط ،همراهی عاطفی و کنترل رفتار ،همواره بهعنوان شاخصهای حمایت والدین ،پیشبینی
کنندۀ معنادار وضعیت تحصیلی دانش آموزان شناختهشدهاند (مندنهال.)0490 ،
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یکی از زیربناییترین و درعینحال پرخرجترین نهادهای جامعه ،آموزشوپرورش است که یقیناً موفقیت در رسیدن به اهداف متعالی
این نهاد که تربیتکنندۀ نسل آینده و کوشای کشور است ،تأثیری شگرف در روند توسعه و آبادانی کشور خواهد داشت .ازآنجاییکه
شرایط آب و هوایی و نداشتن امکانات آموزشی و عدم بهرهمندی از کالسهای فوقبرنامه و کاهش مدتزمان سال تحصیلی،
مشکالتی ایجاد مینماید ،داشتن برنامۀ منظم و همچنین صبر و پایداری در شرایط یادشده میتواند از بروز مشکالت آتی جلوگیری
نماید و نقش شایستگیاجتماعی و حمایت اجتماعی را در تحمل شرایط سخت مشخص سازد و لزوم توجه به مؤلفههای شخصیتی
جدید حمایت اجتماعی و شایستگیاجتماعی بیشتر نمایان گردد.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر عملکرد و موفقیت تحصیلی دانشآموزان ،شایستگیاجتماعی است (زارعی .)9911 ،شایستگیاجتماعی
توانایی رسیدن به هدفهای فردی در تعامل اجتماعی همزمان با حفظ روابط مثبت با دیگران در همه زمانها و موقعیتهاست که
شامل مهارتهایی مانند تنظیم هیجانهای فردی ،توانایی ارتباط برقرار کردن ،ادراک احساسات دیگران ،توانایی حل مسئله ،حل
تعارضهای بین فردی و توسعه ارتباط مؤثر با همساالن است .از ملزومات مهم زندگی در اجتماع رسیدن به سطحی از رشد و
شایستگیاجتماعی است که فرد را قادر به سازش با محیط اجتماعی ،استقالل ،رفع نیازهای فردی ،همکاری و تعامل با دیگران
میسازد .رفتارهای اجتماعی مناسب و دیگر مهارتهای سازشی ،پایههای سازش یافتگی شخصی و اجتماعی را در زندگی تشکیل
میدهند .شایستگیاجتماعی بهعنوان یکی از بهترین پیشبینی کنندههای موفقیت تحصیلی و اجتماعی و عملکرد مطلوب فعلی و
آینده در نظر گرفتهشده است (رانتانن ،اریکسون و نیمینن.)0490 ،
مفهوم شایستگیاجتماعی ،یکی از مفاهیم کلیدی در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش است .در بخش کلیات این سند ،در تبیین
مفهوم تعلیم و تربیت آمده است رسیدن به مراتب حیات طیبه ،مستلزم کسب شایستگیاجتماعی است .نگاهی به مباحث مطرحشده
در سند مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت مصوب سال  9914نشان میدهد که مفهوم شایستگیاجتماعی موردتوجه طراحان این
سند بوده است .در بخش اهداف تربیت آمده است برای نقشآفرینی در امر تحقق حیات طیبه برای فرد و جامعه ،بهصورت مناسب،
با توجه به روند تکوین و تحول هویت ،الزم است متربیان ،نخست مجموعهای از شایستگیهای الزم را کسب نمایند .نتایج پژوهش
مقایسهی سرزندگی و کمک طلبی تحصیلی و اضطراب امتحان دانشآموزان عادی و تیزهوش در مدارس دورهی اول متوسطهی
شهرستان خدابنده نشان داد که پذیرش کمک طلبی تحصیلی در دانشآموزان تیزهوش بیشتر از دانشآموزان عادی است (خلیلی،
مبشری و حجازی .)9911 ،مطالعات فالحی فراش ،بداوی و بندری ( )9910در رابطهی بین ادراک حمایت اجتماعی و باورهای
هوشی با انگیزش تحصیلی در دانشآموزان نشان داد که خالقیت ،ادراک حمایت اجتماعی و هوش هیجانی تیزهوشان باالتر و
افسردگی آنها کمتر از دانش آموزان عادی است.
مقایسهی دانشآموزان دختر متوسطۀ دورۀ اول مدارس هوشمند و عادی ازلحاظ ادراک کنترل ،ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی
در شهر بندر امام خمینی (ره) نشان داد که ادراک شایستگیاجتماعی در دانشآموزان تیزهوش بیشتر از دانشآموزان عادی است
(محمدزاده.)9919 ،
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دریافت پسخوراند مناسب و حمایتگرانه از محیط ،احساس شایستگی را ارتقا میبخشد و تحول گرایشهای فطری و خودنظمجویی
را تسهیل مینماید .حمایت اجتماعی میتواند شخص را به داشتن احساس راحتی ،اطمینان ،تعلق داشتن و مورد محبت قرار داشتن
به هنگام فشار و تنش مجهز نماید ،در چنین موقعیتی بررسی و مقایسه میزان حمایت اجتماعی و شایستگیاجتماعی در دانشآموزان
عادی و تیزهوش ،گامی مهم و اساسی جهت برنامهریزی برای دانشآموزان و در جهت شکوفایی و پیشرفت جامعه خواهد بود .از
سوی دیگر با توجه به برنامهریزی آموزشوپرورش جهت افزایش مدارس عادی و اهمیت حمایت اجتماعی و شایستگیاجتماعی
در دانشآموزان تیزهوش و عادی و ازآنجاکه بررسی ویژگیهای روانشناختی و آموزشی دانشآموزان تیزهوش در مقایسه با
دانشآموزان عادی امری مهم در برنامهریزی آموزش بهینه است ،پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ حمایت اجتماعی و
شایستگیاجتماعی در دانشآموزان تیزهوش و عادی انجام شد ،چراکه کسب حمایت اجتماعی و شایستگیاجتماعی میتواند امری
مؤثر در عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان باشد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر اجرا؛ یک پژوهش توصیفی و از نوع طرحهای علّی-مقایسهای بوده است .جامعهی
آماری این پژوهش شامل کلیۀ دانشآموزان مدارس عادی و تیزهوشان دورۀ اول متوسطۀ شهر اصفهان و مشغول به تحصیل در سال
تحصیلی  9911-11بودند .حجم نمونه با مراجعه به جدول مورگان و با احتساب ریزش ،چهارصد نفر تعیین شد .ابتدا از میان نواحی
آموزشوپرورش شهر اصفهان ،بهصورت تصادفی ناحیه سه انتخاب و از این ناحیه ،دو مدرسه تیزهوشان و دو مدرسه عادی و از
هر مدرسه پنج کالس و در کل  044نفر ( 044نفر دانشآموز از مدارس تیزهوشان و  044نفر دانشآموز از مدارس عادی) به روش
نمونهگیری خوشهای و با مالکهای ورود ازجمله دانشآموز مقطع دورۀ اول متوسطه ،رضایت از شرکت در پژوهش و تکمیل
پرسشنامهها و مالکهای خروج از پژوهش شامل نقص هرکدام از مالکهای ورود و نقص در تکمیل پرسشنامهها ،انتخاب شدند.
پس از کسب اجازه از آموزشوپرورش و مدیران مدارس و جلب رضایت افراد جهت شرکت در پژوهش و پس از توضیح اهداف
پژوهش ،پرسشنامهها در اختیار شرکتکنندگان در پژوهش قرار داده شد و به آنها اطمینان داده شد که در صورت عدم تمایل به
ادامهی همکاری میتوانند از پژوهش انصراف دهند و در این مورد کامالً مختار و آزاد هستند .همچنین بهمنظور رعایت اصل
رازداری ،ضمن اطمینان دهی در خصوص محرمانه بودن اطالعات پژوهش به آنها اطمینان داده شد که نتایج بهصورت کلی منتشر
خواهد شد .در این پژوهش جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روش آماری  tمستقل و با استفاده از نرمافزار آماری  spss-09انجام
شد.
ابزار پژوهش
پرسشنامۀ حمایت اجتماعی :این مقیاس را زیمت ،دهلم و فارلی 9در سال ( )9111بهمنظور سنجش حمایت اجتماعی از سه منبع
خانواده ،دوستان و افراد مهم زندگی فرد تهیهکردهاند .این مقیاس دوازده گویه دارد و میزان حمایت اجتماعی ادراکشده فرد را در هریک

1. Zimet, Dahlem & Farley
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از سه حیطۀ مذکور در طیف پنج گزینهای لیکرت (از کامالً موافق=پنج تا کامالً مخالف=یک) میسنجد .دامنۀ نمرات  90-14است .نمرهی
بین  90تا  ،04میزان حمایت اجتماعی ادراکشده در حد پایین ،نمرهی بین  04تا  ،04در حد متوسط و نمرهی باالتر از  04در حد باال
است.
روایی این مقیاس توسط زیمت و همکاران ( ،)9111در حد مطلوب و ضریب اعتبار آلفای این مقیاس در دامنهی  4/10تا  4/19و با
روش بازآزمایی 4/70 ،تا  4/10و در حد مطلوب گزارششده است .پایایی مقیاس ،برای پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ 4/10 ،به
دست آمد.
پرسشنامۀ شایستگیاجتماعی :پرسشنامۀ شایستگیاجتماعی بر اساس مدل چهاربعدی شایستگیاجتماعی فلنر ( ،)9114است .این
پرسشنامه چهار بعد مهارتهای رفتاری ،شناختی ،هیجانی و آمایههایانگیزشی را در برمیگیرد .در این پرسشنامه آزمودنی باید گزینهای را
انتخاب کند که بیشتر بیانگر احساسات و نظرات او باشد .این مقیاس  07سؤال دارد و بهصورت مقیاس هفتدرجهای لیکرت از (کامالً
مخالفم=یک) تا (کامالً موافقم=هفت) پاسـخ دادهمیشود .با توجـه به پشتوانۀ نظریۀ مطرحشده توسط فلنر ( ،)9114از دیدگاه متخصصان
روانشناسی و روانسنجی ،پایایی ،روایـی صوری و منطقی این مقیاس تأییدشده است .پایایی مقیاس توسط ابوالقاسمی ،رضایی جمالویی،
نریمانی و همکاران ( ،)9914با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  4/11گزارش شد .همچنین روایی سازهی این مقیاس بهوسیلهی تحلیل
عـاملی  4/19بـود کـه حـاکی از روایی بیرونی باالی آزمون است .در پژوهش شاهسواری و اسماعیلی ( ،)9911مقدار آلفای کرونباخ
 4/71بهدست آمد .عالمه ،شهنیییالق ،حاجی یخچالی و همکاران ( ،)9917با استفاده از روشهای آلفای کرونباخ و گاتمن ضریب
پایایی این مقیاس را  4/10گزارش کردند .پایایی این مقیاس ،برای پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ 4/10 ،بهدست آمد.
یافتهها
از افراد شرکتکننده در این پژوهش ،پنجاه درصد دانشآموز عادی و پنجاه درصد دانشآموز تیزهوش بودند .میانگین سنی و انحراف
معیار دانشآموزان شرکتکننده در این پژوهش جهت دانشآموزان تیزهوش  90/00و ( )4/19و دانش آموزان عادی  90/01و ()4/11
بود .میانگین معدل دانشآموزان عادی  91/10و دانشآموزان تیزهوش  91/09بود %09 .از دانشآموزان تیزهوش ،پسر و  %07دختر
بودند .از دانش آموزان عادی نیز  %97/0پسر و  %10/0دختر بودند.
جدول  .1نتایج چولگی و کشيدگی دادهها
متغير

شاخص چولگی

شاخص کشيدگی

حمایت اجتماعی

-4/010

4/111

شایستگی اجتماعی

-4/911

4/490

با توجه به جدول ،9نتیجه چولگی و کشیدگی متغیرها در بازهی ( +0و  )-0قرار دارد ،بنابراین دادهها از توزیع نرمال برخوردارند
(حبیب پور و صفری .)9911 ،همچنین نتایج آزمون لوین جهت بررسی یکسان بودن واریانس گروهها نشان داد که واریانس گروهها
یکسان است.
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جدول  .2نتایج  tمستقل جهت مقایسه حمایت اجتماعی در دانش آموزان مدارس عادی و تيزهوش
متغير

حمایت اجتماعی

انحراف

گروه

ميانگين

دانش آموزان تیزهوش

01/00

7/10

دانش آموزان عادی

00/10

1/10

معيار

 tمستقل

df

-9/000

911

تفاوت

سطح

ميانگينها

معنیداری

-0/19

4/449

جدول  .3نتایج  tمستقل جهت مقایسه شایستگی اجتماعی در دانش آموزان مدارس عادی و تيزهوش
متغير

گروه
دانش آموزان

شایستگی

تیزهوش

اجتماعی

دانش آموزان
عادی

ميانگين

انحراف معيار

001/00

04/09

000/49

01/00

 tمستقل

-0/190

df

911

تفاوت

سطح

ميانگينها

معنیداری

-09/00

4/449

همانگونه که در جدولهای  0و  9مشاهده میشود میانگین حمایت اجتماعی و شایستگیاجتماعی در دانشآموزان تیزهوش از
دانشآموزان عادی بیشتر است ،به این معنی که در حمایت اجتماعی و شایستگیاجتماعی ،گروه دانشآموزان مدارس تیزهوش
نمرات بیشتری نسبت به دانشآموزان مدارس عادی کسب نمودهاند و بین حمایت اجتماعی و شایستگیاجتماعی در دو گروه
دانشآموزان مدارس عادی و تیزهوش ،تفاوت معنیداری وجود دارد (.)P> 4/40
بحث و نتيجهگيری
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسهی حمایت اجتماعی و شایستگیاجتماعی در دانشآموزان تیزهوش و عادی بود .نتایج پژوهش
نشان داد که بین حمایت اجتماعی و شایستگیاجتماعی در دو گروه دانشآموزان مدارس عادی و تیزهوش ،تفاوت معنیداری وجود
دارد .این نتایج درزمینهی شایستگیاجتماعی در دو گروه دانشآموزان عادی و تیزهوش ،بهطور غیرمستقیم با نتایج پژوهش محمدزاده
( )9919و درزمینهی حمایت اجتماعی با یافتههای پژوهش خلیلی و همکاران ( )9911و فالحی و همکاران ( ،)9910همسو است.
دانشآموز تیزهوش ،چون هدفش پیشرفت و موفقیت تحصیلی است ،در انتخاب فعالیتهای تحصیلی ،توانایی و پشتکار بیشتری
نشان میدهد که بهنوبۀ خود موجب افزایش انگیزه پیشرفت و موفقیت تحصیلی و درنتیجه احساس شایستگیاجتماعی بیشتر او
میشود .شایستگیاجتماعی ،ظرفیتی است که دانشآموزان را قادر به ایجاد و حفظ روابط بین فردی رضایتبخش ،به دست آوردن
پذیرش همساالن و حفظ دوستی میکند .ازآنجاکه تفاوت دانشآموزان عادی و تیزهوش بیشتر در امور شناختی و مربوط به حافظه
و هوش است ،وجود تفاوت بین دانشآموزان عادی و تیزهوش در شایستگیاجتماعی پدیدهای دور از انتظار نیست .دانشآموزان
عادی به خاطر تحمل فشارهای مختلف ،عدم تطابق بین میزان موفقیتها با انتظارات و سطح خواستۀ این افراد ،ازلحاظ کسب
حمایتهای اجتماعی ضعیفترند .حمایت اجتماعی برای پیشرفتهای تحصیلی دانشآموزان امری ضروری است ،دانشآموزان با
داشتن حمایت اجتماعی مناسب و داشتن موقعیتها ،امکانات مناسب خانوادگی ،اجتماعی و بهرهمندی از امکانات آموزشی
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میتوانند موفقیتهای چشمگیری را کسب نمایند ،این در شرایطی است که نداشتن ویژگی حمایت اجتماعی برای دانشآموزان
عادی میتواند موجب شکست آنها شود .نتایج تقویت شایستگیاجتماعی باعث افزایش رابطه میگردد و حمایت اجتماعی بهعنوان
یکی از دستاوردهای رابطه و یکی از دالیل ایجاد و برقراری رابطه است .حمایت اجتماعی شامل منابعی است که افراد آمادۀ دریافت
آناند تا روابطشان را بهبود بخشند و این حمایت میتواند در شایستگیاجتماعی تأثیر گذارد ،زیرا افراد با دریافت حمایت اجتماعی
بهتر میتوانند سازگاریاجتماعی را ایجاد کنند ،به همین دلیل دانشآموزان تیزهوش که حمایت اجتماعی باالیی دارند
شایستگیاجتماعیشان هم بیشتر است .دانشآموز تیزهوش چون خود را از نظر اجتماعی الیق و محبوب ،ادراک میکند ،از تواناییها
و شرایط محیطی خود استفاده بهینه میکند و قادر به ارائه رفتار اجتماعی موردنیاز خود است و بدین گونه روابط میانفردی خود
را تقویت مینماید و درنتیجه از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهاد
میشود برنامهریزی الزم جهت فراهم کردن زمینههای حمایت اجتماعی و شایستگیاجتماعی دانشآموزان از طریق بسترسازی
مناسب و تعامل سازنده بین مدرسه ،خانواده و اجتماع انجام شود .از سوی دیگر ،آموزشوپرورش با توجه به اهمیت حمایت
اجتماعی و شایستگی اجتماعی در سالمت روانشناختی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان عادی ،برنامهریزی الزم جهت فراهم
نمودن زمینهی بروز این انگیزه را فراهم نماید .در مدارس نیز تعدادی از جلسات آموزش خانواده ،به آموزش راهکارهایی برای
افزایش این متغیرها اختصاص داده شود .با توجه به اثربخشی زیاد نقش معلمان در آموزش دانشآموزان ،پیشنهاد میگردد معلمان
شرایط و زمینۀ مناسب را برای افزایش حمایت اجتماعی و شایستگیاجتماعی در دانشآموزان مدارس عادی فراهم آورند .اجرای
پژوهش ،در دانش آموزان دورۀ اول متوسطه و شهر اصفهان و محدود بودن تعمیم نتایج به دورۀ دوم متوسطه و شهرهای دیگر از
محدودیتهای این پژوهش بود .پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی به مقایسۀ سایر متغیرهای فردی و اجتماعی در دانشآموزان
مدارس عادی و تیزهوشان پرداخته شود.
سپاسگزاری
پژوهش حاضر بدون همکاری مشارکتکنندگان امکانپذیر نبود؛ بدینوسیله از کلیه مشارکتکنندگان تقدیر و تشکر به عمل میآید.
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