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بررسی تأثير جو اجتماعی مدارس بر رشد مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دختر دورهی
راهنمایی :مطالعهی موردی شهر همدان
دکتر محمد رضا یوسف زاده





دکتر یحيی معروفی



مينا انصاری

چکيده
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأأثير جأو اجتمأاعی مأدارس بأر رشأد
مهارت های اجتماعی دانشآموزان دختر دوره ی راهنمایی شهر همأدان در سأا
تحصيلی  90-09میباشأد رو

تحیيأ ت توصأيای از نأو همبسأتیی اسأ

جامعه ی آماری پژوهش شامل کليه دانشآموزان دختأر دورهی راهنمأایی شأهر
همدان در سا تحصيلی  90-09که تعداد آنها  74321نار (ناحيأه یأ  4442و
ناحيه دو )4742میباشد با استااده از رو

نمونه گيأری ببیأه ای نسأبی و بأر

اساس فرمو تعيين حجم نمونه کرجسی و مورگان تعأداد  393نار(ناحيأه یأ
 704و ناحيه دو  )790به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شأدند ابأرار جمأو آوری
ابالعات شامل پرسش نامهی استاندارد توصيف جو سازمانیهأالپين و کرافأ
پرسشنامهی محی ساختهی سنجش مهارتهای اجتماعی اس

و

که برای تعيأين

روایی پرسشنامه مهارتهای اجتماعی از روایی محتوایی و برای سأنجش پایأایی
آن از آلاای کرونباخ استااده شده اس

پایایی پرسشنامه جو سازمانی و مهارت

اجتماعی به ترتيب معاد  9/112و  9/134محاسبه گردید برای تجریه و تحليأل
دادههات از شاخصهای آمار توصيای شأامل نمأودارت درصأد فراوانأیت ميأانیينت
انحراف استانداردت و آزمونهأای آمأار اسأتنبابی  tهمبسأتهت تحليأل واریأان
برحها ی تکراری ت رگرسيون چند گانأه و چنأد متريأره اسأتااده شأده اسأ
یافتههای پژوهش نشان داد که جو غالب مدارس از نظر دانشآموزانت جو باز اس
و بين ميران مهارتهای اجتماعی دانشآمأوزان تاأاوت معنأاداری وجأود دارد و
 استاد یار دانشگاه بوعلی سینا همدانfuman47@gmail .com
 استاد یار دانشگاه بوعلی سینا همدانy.maroofi2007@gmail.com
 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی m.ansari@yahoo.com
دریاف 7307/77/3 :

نسخه نهایی7304/2/77 :

پذیر 7304/3/44 :
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باالترین ميانیين متعل به مهارتت ابراز وجود ( )49/39و پایين تأرین ميأانیين
متعل به مسئولي

پذیری ( )74/39میباشد و جو اجتماعی باز بأه ترتيأب یأوی

ترین پيش بينی کننده ی مثب

و معنادار مهارتت ابراز وجود()9/00ت مهارت حأل

مسأأأله()9/30ت همکأأاری()9/33ت هأأم دلأأی( )9/49و مسأأئولي

پأأذیری()9/47

می باشد اما جو بسته یأادر بأه پأيش بينأی معنأادار ابعأاد مهأارت اجتمأاعی
دانشآموزان نيس

کليد واژهها :جو اجتماعی ،مهارتهاي اجتماعی ،دانشآموزان دختر ،دورهي راهنمایی
میدمه
امروزه به رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوههاي زندگی ،بسیاري از افرراد در
رویا رویی با مشكالت زندگی فاقد تواناییها ي الزم و انسانی هستند که این امر آنان را در مواجهه با
مسایل و مشكالت زندگی ،آسیب پذیر نموده است .در سالهاي اخیر توجه زیادي به مبحث پرورش
مهارتهاي اجتماعی شده است .سگرین )98:1888( 1خاطر نشان میسازد که تقریبا" پژوهشرگران
تمامی رشتهها ي علوم اجتماعی و تربیتی به مفهوم مهارت اجتماعی عالقه مند شده اند .در ادبیرات
تعلیم و تربیت تالش زیرادي جهرت تعریره مهرارتهراي اجتمراعی بره عمرل آمرده اسرت .ویكری
لیرن )2662(2معتقد است  ،مهارتهاي اجتماعی به توان برقراري ارتباط با دیگران اطالق میشرود
به گونهاي که فرد بتواند به حقوق ،الزامات ،رضایت خاطر و یا انجام وظرایه خرود در حرد معقرولی
دست یابد ،بی آن که حقوق دیگران را نادیده بگیرد و در عین حال بتواند در این موارد مبادلهاي باز
و آزاد با دیگران داشرته باشرد .اشرالنت و مرف فرال 2بره نقرل از بیگری و فیروزب رت ()12:1291
مهارتهاي اجتماعی را عبارت از فرآیندهاي مرکبی تعریه میکننرد کره فررد را قرادر مریسرازد بره
گونهاي رفتار کند که دیگران او را با کفایت تلقی کنند .مهارتهاي اجتماعی تواناییهاي الزم برراي
انجام رفتارهاي هدف مند و موفقیت آمیز هستند .فوالدي به نقرل از رئیسری ( )1292مهرارتهراي
اجتماعی را تواناییهاي روانی اجتماعی براي رفتار انطباقی و مؤثري که افراد را قادر میسازد ترا بره
طور چشم گیري با مقتضیات و چالشهاي زندگی روزمره مقابله کنند ،میداند .آموزش این مهارتهرا
زمینهي ارتقاي رشد ش صی و اجتماعی ،محافظت از حقوق انسانها و پیشگیري از مشكالت روانی
و اجتماعی را فراهم میسازد .به طور کلی مهارتهاي اجتماعی به افراد کمف مریکنرد ترا بتواننرد
نظرها ،عقاید ،خواستهها ،نیازها و هیجانهاي خود را ابراز کرده ،به هنگام نیاز از دیگران درخواسرت
1.segrin
2.wickylyren
3 .schlundt &mcfall
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کمف و راهنمایی نمایند .انگلبرگ و اسجوبرگ )2661(1معتقدند مهارتهاي اجتماعی کارکردهراي
م تلفی دارند ،برخی از مهارتهاي اجتماعی ،رشرد اجتمراعی را تسرهیل مریکننرد ،برخری دیگرر
بافتهاي بین فردي را بهبود میب شند و برخی دیگر مانع از دست دادن تقویتهراي جراري مری-
شوند.
مهارتهاي اجتماعی داراي ابعاد و مؤلفههاي م تلفی هستند .بررسیها نشان داده اسرت کره
جو اجتماعی مدرسه یف اصطالح چتري اسرت و فهرسرت اسرتانداردي از ابعراد و مؤلفرههراي جرو
اجتماعی مدرسه وجود ندارد (کوهن و همكاران .)2668 ،با این وجود ،صراحب نظرران مؤلفرههراي
گوناگونی را براي مهارتهاي اجتماعی بیان کررده انرد .کرانی و بررن )2660(2مهرارت اجتمراعی را
شامل چهار بعد مهارتهاي پایهاي مثل مشاهده ،مهارتهاي تعاملی ،مهارتهاي عاطفی مانند خرود
افشایی و تش یص احساسات خرود و مهرارتهراي شرناختی مریدانرد .الیترون و گرشرام)2662(2
مؤلفههاي مهارتها ي اجتماعی را شامل هم دلی  ،کنترل هیجان و تأخیر در جلب رضرایت و حرل
تعارض میداند .الیوت 1به نقل از کرامتی ( )1292مهرارتهراي اجتمراعی را شرامل پرن مؤلفرهي
2
همكاري ،گفتار مناسب ،مسئوولیت پذیري ،هم دلی و خویشتن داري میدانرد .مرورت و همكراران
( )2661مهارتهاي اجتماعی را شامل رفتار مناسب در تعامل با دیگرران ،واکرنش مناسرب هنگرام
موفقیت و شكست و درس گرفتن از تجارب براي تقویرت رفترارهراي مطلروب و کراهش رفتارهراي
نامطلوب میدانند .بوئیتل و کامپ )2662( 0مهارتهاي اجتماعی را شامل مهارتهاي ابراز موجرود،
مهارتهاي تقویت اظهار بیانات مثبت  ،مهارتها ي جرا"ت مندي و مهارتهاي ارتباطی گفت و گو
حل مشكل میان فردي میدانند .باربیدکس و ساکاچوان 7به نقل از جواهري( )22:1292مهارتهاي
اجتماعی را شامل مهارتهاي گوش دادن و مهارتهاي اجتماعی ابتردایی مریداننرد تیرر)2667( 9
مهارت اجتمراعی را شرامل توانرایی حفرا آرامرش ،مهرارتهراي گروش دادن ،مهرارت همردلی در
موقعیتهاي م تله با دیگران ،برقراري رابطهي دوستانه با دیگران  ،خود افشرایی ،تمراس چشرمی
مناسب میداند با اندکی تأمل در طبقه بنديها میتوان اظهار داشت کره اغلرب صراحب نظرران برر
مولفههایی چون هم دلی،هم یاري ،توانایی دیداري و شنیداري ،مسئولیت پذیري ،ابراز وجرود ،حرل
ﱟ

1. engleberg&sjoberg
2. Canney& byr ne
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8. tyrr
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مسأ له و غیره توافق دارند(جسیكا و شوآب.)2669،1
بر این اساس ،در این پژوهش مؤلفههاي مهارت اجتماعی برر مبنراي دیردگاه مشرترل اغلرب
صاحب نظران شامل ابراز وجود  ،هم دلی ،هم کاري ،مسئولیت پذیري و مهارت حرل مسرأله اسرت.
ابراز وجود ،به معناي مالحظه ي حقوق دیگران و در عین حال گرفتن حق خود اسرت(طالب زاده و
همكاران .)1299،هم دلی به معناي توانایی تجسم کردن افكار ،احساسات و نیازهاي دیگرران اسرت
(نوقابی و شریه .) 1291،همكاري به معناي تمایل و ترجیح افراد براي کار کردن با یكردیگر جهرت
رسیدن به هدف مشترل است)علی انی .)12:1292،مسئولیت پذیري اتكا بر توانایی خویش جهرت
انت اب کردن است .مسئولیت یف ویژگی ش صیتی است که معموال" بره صرورت یرف نگررش در
ساخت روانی و رفتاري فرد شكل می گیررد و یرف تغییرر عمرده و اساسری در رفتارهراي اجتمراعی
محسوب می شود .و بنابراین در آموزش رفتارهاي اجتماعی جایگاه قابل توجهی دارد(طاهري تیرزرو،
 .) 1299مساله به معنی فاصله میان وضع موجود تا وضع مطلوب است و حل مسرأله بره معنری پرر
کردن فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب میباشند .یا به عبرارتی فرآینرد سراختن چیرزي بره
صورت آنچه مطلوب است .این تعریه در ادبیات حل مسأله بیشتر مورد تأکید بوده است و به عنوان
یف استاندارد پذیرفته شده است (ون گاندي .)22 :2662 ،2حل مسأله عبرارت اسرت از حرکرت از
موقعیت نامعین به سمت موقعیت معین(یوسه زاده و همكاران.)1286،
نهادهاي م تلفی در زمینهي پرورش مهارتهاي اجتماعی نقش دارند که یكری از مهرمتررین
این نهادها مدرسه است .مدرسه به عنوان یف پایگاه مهم آموزشی ترأثیر غیرر قابرل انكراري در امرر
تربیررت دانررشآمرروزان دارد (ارغربررایی .)11:1299،در مرردارس نیررز عوامررل گونرراگونی در پرررورش
مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان تأثیر دارند ،یكری از مهرم تررین عوامرل مررتب برا مدرسره جرو
اجتماعی مدرسه یا جو سازمانی است .تحقیقات نشان داده اند که تعریه جرامع و مشرترکی از جرو
اجتماعی مدرسه در بین صاحب نظران وجرود نردارد(.فورالن  .)2612،برخری از صراحبنظران جرو
اجتماعی را مترداف با محی اجتماعی میدانند و بر این باورنرد آنچره کره در خصرو جرو و جرو
سازمانی بیان میشود ،همان چیزي است که در بارهي جو اجتماعی قابل طرح میباشد .برخی دیگر
جو اجتماعی را به عنوان یكی از ابعاد جو سازمانی تلقری مریکننرد(آونز بره نقرل از سرلیمی1292،
 .)21:براین اساس صاحب نظران ویژگیهاي مدرسه  ،به ویژه جو اجتماعی مدرسه را از عوامل مؤثر
و اثر ب ش در مدرسه و رشد ابعاد ش صیت و پیشرفت تحصیلی دانشاموزان قلمداد میکند .عالقه
بند به نقرل از رئیسری ( )1292جرو سرازمانی را عبرارت از مجموعره اي از حراالت ،خصوصریات و
ویژگیهاي یف مدرسه یا محی آموزشی میداند که آن را سرد یا گرم ،قابل اعتمراد ،تررس آور یرا
1. Jessica& schwab
2 .van gundy
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اطمینان ب ش ،تحمیل کننده یا بازدارنده میسازد و از عرواملی ماننرد رضرایت شرغلی ،ش صریت،
رفتار ،سوابق ،نوع مدیریت ،فرهن سازمان ،روحیه ،انگیزش ،ساختار و تكنولوژي به وجود میآید و
سبب تمایز دو سازمان مشابه میشود (میر کمالی.)111:1292،
هوي و میسكل 1به نقل از عباس زاده( )121:1292معتقدند جو یرا اقلریم سرازمانی اصرطالح
وسیعی است که به ادرال معلمان از محی عمومی کار در مدرسه اطالق شرده و مترأثر از سرازمان
غیر رسمی ،ش صیت افراد و رهبري سازمانی است .به طرور سراده ترر مجموعره اي از خصوصریات
داخلی سازمان که موجب تمایز مدارس از یف دیگر شده و در رفتار اعضراي آنهرا ترأثیر دارد .جرو
سازمانی مدارس نامیده میشود .به عبارت دقیق تر جو مدرسه عبارت است از کیفیت نسربتا پایردار
محی مدرسه که معلمان آن را تجربه کرده  ،بر رفتار آنان تأثیر گذاشته و مبتنی بر ادرال جمعری
رفتار مدرسه است .گروئنرت () 2669معتقد است فرهنر سرازمانی یعنری شریوه اي کره مرا امرور
پیرامون را انجام میدهیم و جو سازمانی یعنی شیوه اي که ما پیرامون را حس میکنیم  .یعنی نروع
حسی که نسبت به محی داریم.هالپین و کرافت(2بره نقرل از گرودرزي و جمینیران )16:1291،در
تعریه جو سازمانی میگویند :ویژگیهاي درونی که یف سرازمان را از سرازمانهراي دیگرر متمرایز
ساخته و بر روي رفتار آن تأثیر میگذارد ،جو سازمانی نامیده میشود ،این جو سازمانی به وسریلهي
ادرال کارکنان و توصیههاي آنان از ویژگیهاي درونی سازمان سنجیده میشرود .جرو مدرسره بره
عواملی اشاره دارد که در ویژگیهاي عینی و نگرشهاي ذهنی نسبت به یرف مدرسره دخالرت دارد
(استیو.(2667،2
جو اجتماعی بر کیفیت و ویژگی حاکم بر زندگی در مدرسره اشراره دارد و برر اسراس تعامرل
تجارب بین دانشآموز ،والدین و کارکنان مدرسه شركل مریگیررد و مرنعكس کننردهي هنجارهرا ،
الگوي رواب بین فردي ،شرای یاددهی –یادگیري و نوع ساختار مدرسره اسرت (اومرالی و دیگرران
 .) 2612،به طور کلی ،اغلب تعاریه مربوط به جو اجتماعی به چهار مفهوم امنیت  ،روابر  ،شررای
یاددهی –یادگیري و محی فیزیكی اشاره دارند(دانی و دیگران.)2668،
در زمینررهي ابعرراد جررو مدرسرره دیرردگاههاي م تلفرری وجررود دارد .ترراجی یرروري برره نقررل از
کرامتی( )27:1299ابعاد جو مدرسه را شامل بعد اکولوژي جو مدرسه ،بعد اجتمراعی جرو مدرسره،
بعد سیستم اجتماعی جو مدرسه و بعد فرهنگی جو مدرسه میداند .رسین و دیگرران 1بره نقرل از
مرکز شناخت خدمات انسانی)2661( 2در یف دیدگاه جامعه شناختی جو مدرسه شامل چهرار بعرد
1. Hoy & Mickel
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فیزیكی ،اجتماعی ،عاطفی و آموزشی میدانند .هریسون چهار نوع جوسرازمانی شرامل جرو قردرت
محور ،نقش محور ،جو وظیفه محور و جو مردم محور را در سازمانهاي امروزي با توجه بره سربف
رهبري فرد مدیر ،تش یص داده است (پورسیه )27:1292 ،هوي و سیبو معتقدند که جو مردارس
میتواند به صورت یكی از انواع چهارگانهي جو باز ،درگیر ،غیر درگیر و بسته در نظرر گرفتره شرود.
ها لپین و کرافت ،جو را به جو آشنا ،جو باز ،جو بسته ،جو پدرانه ،جو خود م تار و جو کنترل شرده
تقسیم میکند (گودرزي و جمینیان.)19:1291،
سواب و پيشينهی پژوهش
پژوهشهاي م تلفی به بررسی جو اجتماعی مدارس و رابطهي آن با مهرارتهراي اجتمراعی
پرداخته است .به طور مثال کونانی( ) 1271در پژوهشری برا عنروان بررسری جرو سرازمانی مردارس
ابتدایی شهر کوهدشت نشان داد که %22:مدارس داراي جو براز و  %12مردارس داراي جرو کنتررل
شرده و %26داراي جررو بسرته هسررتند .کردیور( )1271در پررژوهش خرود بررا عنروان بررسرری رشررد
قضاوتهاي اخالقی دانشآموزان و رابطهي آن با جوسازمانی و نحوهي تعامرل معلرم نشران داد کره
رشد اخالقی و مهارت قضاوت دانشآموزان در جوهاي م تله متفاوت است و بین جو حاکم و رشد
اخالقی رابطه وجود دارد .امیریان زاده ( )1270در تحقیقی تحت عنوان بررسری رابطرهي برین جرو
سازمانی و رضایت شغلی معلمان نواحی چهار گانهي شهر شیراز دریافرت کره مردارس برا جرو براز،
رضایت شغلی بیشتري نسبت به جو بسته دارند .گلچین آراي ( )1277در تحقیق خود تحت عنوان
بررسی رابطهي جو سازمانی و عمل کرد تحصیلی مدارس ابتدایی شهرسرتان آران و بیردگل نشران
دادبین جو سازمانی و عملكرد تحصیلی مدارس ابتدایی همبستگی وجود دارد .بدین معنری کره براز
بودن جو مدارس منجر به بهبو د عملكرد تحصیلی ،و بسرته برودن جرو مردارس منجرر بره کراهش
عملكرد مطلوب مدرسه میشود .عمی ( )1296در پژوهشی تحت عنروان بررسری و مقایسرهي جرو
سازمانی مدارس مقاطع  2گانهي آموزش و پررورش اسرتان کرمانشراه از دیردگاه کارکنران مردارس
نشان داد که ،بین جو سازمانی واحدهاي آموزشی مقاطع  2گانهي آموزش و پرورش تفراوت معنری
دار وجود دارد .بدین معنی که بیشترین درجه معناداري بودن بره مقطرع ابتردایی و سرپس مقطرع
راهنمایی تعلرق دارد و مردارس ابتردایی از جرو برازتري نسربت بره مردارس راهنمرایی و متوسرطه
برخوردارند .عباسیان بروجنی( )1297در تحقیقی تحت عنوان بررسری ترأثیر آمروزش مهرارتهراي
زندگی بر رشد اجتماعی نوجوانان پسر شهرستان بروجن نشان داد که در جو سازمانی باز و با نشاط
آموزش مهارتهاي هم دلی و هم کاري بهتر انجام میشود.
فاتحی زاده و فتحی ( )1296در پژوهشی تحت عنوان بررسی عمل کررد مدرسره در ایجراد و
پرورش مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان دختر دورهي تحصیلی متوسطهي شهر اصفهان ،دریافتند
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که ،مدرسه با هر ترکیبی از کارکنان و هر نوع برنامه و مادهي درسی بر رشد مهارتهراي اجتمراعی
دانشآموزان کمف میکند .علی انی ( )1292در پژوهشری تحرت عنروان پیامردهاي منفری پنهران
محی اجتماعی مدارس متوسطه ي شهر اصفهان و ارائه راه کارهایی براي کاهش پیامردهاي منفری
دریافت که تقویت رقابت انفرادي ،خود پنداري منفی و نگرش منفی نسبت به فعالیتهراي گروهری
از جمله عواقب منفی مدارس داراي جو بسرته اسرت .رئیسری ( )1292در پژوهشری تحرت عنروان
بررسی تأثیرجو سازمانی مدرسه در ایجاد و پرورش مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان دخترر دورهي
تحصیلی متوسطه دریافت که اگر جو سازمانی مطلوب در مدرسه حاکم باشد زمینه و بستر مناسرب
براي کسب مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان فراهم میشود .بالتر و دیكسون )1897(1در پژوهشری
تحت عنوان تعیین رابطهي خصوصیات جو مطلوب مدارس بر بهبود رفتارهراي فراگیرران و افرزایش
موفقیتهاي آنها در یافتند که جو مطلوب شرای خوشحال کننده و مطلوبی براي فراگیرران ایجراد
میکند به طوري که آنها از محی یادگیري لذت میبرنرد .آندرسرون )1889( 2در پژوهشری تحرت
عنوان بررسی وضعیت ارتباط در جو باز و بستهي مدارس متوسطه نشان داد کره در مردارس داراي
2
جو باز ارتباط پویاسرت و جریران مناسرب تبرادل نظرر و اطالعرات وجرود دارد .بروکرا و همكراران
( )2662در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطهي جو اجتماعی مدارس ابتدایی با پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دریافتند که بین متغیر جو و پیشرفت تحصیلی همبستگی باالیی وجود دارد .بوئیترل و
کامپ )2662(1در پژوهشی تحت عنوان تعیین رابطه جرو مدرسره برا رضرایت فراگیرران نشران داد
ادرال دانشآموزان از جو مدرسه میتواند رضایت خاطر آنها و انجام رفتارهاي مثبت و مؤثر از سوي
آنها را تحت تأثیر قرار دهد .اسمیت و همكاران )1888( 2در پژوهشری تحرت عنروان بررسری ترأثیر
مدرسه بررشد اجتماعی و تحصیلی فرزندان نشان دادنرد کره مدرسره عامرل تراثیر گرذار برر رشرد
مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان میباشد(نوگ )2662،0در پژوهشی تحت عنوان آموزش و پرورش
و جو اجتماعی نشان داد که مدارس داراي جواجتماعی مطلوب ،باعث تسرهیل پیشررفت فراگیرران
میشود .الول و باربارا )2662( 7در پژوهشی تحت عنوان بررسری ترأثیر جرو اجتمراعی مدرسره برر
تعامل دانشآموزان سال سوم متوسطه ،نشان داد دانشآموزانی که مدرسه شان داراي جو اجتمراعی
مساعدتري است ،تمایل به توافق با یف دیگر دارند .در حالی که در جو اجتمراعی نامسراعد و بسرته
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تر ،اختالف نظر گسترده اي وجود دارد .گاالي و پون  )2661( 1در پژوهشی با عنوان جواجتمراعی
مدارس و میزان مداخله و مشارکت دانشآموزان نشان دادند که در جو اجتماعی منعطه و صمیمی
 ،افراد به صورت خودجوش و خود انگی ته به مشارکت میپردازند.
پرسشهای پژوهش
 -1جو غالب مدارس از نظر دانشآموزان کدام است؟
 -2آیا تفاوت معناداري بین میزان مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان وجود دارد؟
 -2آیا ادرال دانشآموزان از نوع جو پیش بینی کنندهي رشد مهارت اجتماعی آنان میباشد؟
 -1آیا ادرال دانشآموزان از نوع جو پیش بینی کنندهي رشرد ابعراد مهرارت اجتمراعی آنران
میباشد؟
رو

شناسی پژوهش

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع هم بستگی است .جامعهي آماري در این پژوهش
کلیه ي دانشآموزان دختر مدارس راهنمایی نواحی 1و 2شهر همدان در سرال تحصریلی ()98_86
است که تعداد کل آنها  12217نفر ( 0221نفر ناحیه یف و 0122نفر ناحیه دو) مریباشرند .روش
نمونه گیري طبقه اي نسبی است وحجم نمونه بر اسراس جردول بررآورد حجرم نمونره کرجسری و
مورگان  292نفر به تفكیف ( 180نفر از ناحیه  1و  198نفر از ناحیه )2میباشد ،ابزار اندازه گیرري
در این پژوهش عبارتند از اله)پرسش نامه استاندارد سنجش جو مدارسهالپین و کرافرت کره ایرن
پرسش نامه توصیه کنندهي جو حاکم برر مدرسره اسرت .ایرن پرسرش نامره ابعراد هشرت گانرهي
جوسازمانی شامل عدم تعهد ،مانع ،نشاط یا روحیه ،صمیمیت ،تولید یرا سرپرسرتی نزدیرف ،فاصرله
گیري ،مراعات ،نفوذ یا اعتماد را می سنجد .بر اساس این ابعاد نوع جو سازمانی بسرته و براز تعیرین
می شود .جو باز در این پرسش نامه عبارت است از آنچه که از طریرق گویرههراي 1-2-5-6-9-10-
 12-13-14-16-19-20-24-25-26-27-28-29-30-31و جو بسته از طریق گویه هراي3-4-7-
 8-11-15-17-18-21-22-23-32سنجیده میشود .براي سنجش پایایی این پرسش نامه از روش
آلفاي کرونباخ استفاده شده و میزان آن  6/771محاسبه گردید .پایایی این پرسش نامه قبالٌ نیرز در
پژوهش علی انی  6/972گرزارش شرده اسرت .ب)پرسرش نامره محقرق سراخته سرنجش پررورش
مهارتهاي اجتماعی که این پرسش نامه داراي  20سؤال بوده و بر اسراس مقیراس پرن درجره اي
لیكرت تنظیم شده است .در این پرسش نامه ابعاد مهارتهاي اجتماعی شامل ابراز وجود ،هم دلری،
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حل مسأله ،مسئولیت پذیري و همكاري است که به ترتیرب از طریرق گویرههراي1 ،ترا7 ، 0ترا،11
12تا17 ، 10تا 21و22تا 20سنجیده میشود .براي سرنجش روایری آن از روایری محتروایی و برراي
سنجش پایایی آن از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است که میزان آن  6/722محاسبه گردیرد.
دادهها با استفاده از شاخصهاي آمار توصریفی شرامل درصرد ،میرانگین،انحراف اسرتاندارد ،جردول
وشكل و از آزمون آماراستنباطی  tهمبسته  ،تحلیل واریا نس طرحهاي تكراري ،رگرسیون چندگانه
و چند متغیره در محی هاي نرم افزاري  spss16و LISREL 8.54مرورد تجزیره و تحلیرل قررار
گرفتند.
یافتههای پژوهش
 -1پرسش پژوهشی اول :جو غالب مدارس از نظر دانشآموزان کدام است؟
بر اساس اطالعات مندرج در جدول ( )1از دیدگاه دانشآموزان ،میرانگین جرو بسرته  20/70و
میانگین جو باز  29/17میباشد .بنابراین جو غالب در مدارس مورد بررسری ،جرو براز اسرت و هرم
چنین بر اساس نتای آزمون  tبا درجهي آزادي  ،291در سطح معناداري  6/6661مریتروان گفرت
بین میزان شیوع این دو نوع جو از نظر دانشآموزان تفاوت معنا داري وجود دارد.
جدو  :7میایسهی ميانیين انوا جو اجتماعی مدارس
انواع ساختار

میانگین

انحراف استاندارد

جو بسته

20/70

9/68

جو باز

29/17

12/22

مقدار t

درجه آزادي

سطح معناداري

22/12

291

./6661

پرسش پژوهشی دوم :آیا تفاوت معناداري بین میزان مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان وجرود
دارد؟
بر اساس جدول ( )2باالترین میانگین مهارت اجتماعی دانشآمروزان ،متعلرق بره ابرراز وجرود
( )26/29و پایین ترین میانگین متعلق به مسئولیت پذیري( )10/26میباشد و بر اساس مقدار Fبره
دسررت آمررده در درجررهي آزادي  1و  291تفرراوت معنرراداري بررین میررزان مهررارتهرراي اجتمرراعی
دانشآموزان وجود دارد.
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جدو  :4میایسهی مهارتهای اجتماعی دانشآموزان به تاکي
مهارتهاي اجتماعی

میانگین

انحراف استاندارد

ابراز وجود

26/29

1/18

هم دلی

17/22

2/92

حل مسأله

17/20

2/27

مسئولیت پذیري

10/26

2/97

همكاري

26/22

2/22

مقدار f

مؤلاهها

درجه آزادي

118/27

1

سطح معناداري

6/666

پرسش پژوهشی سوم :آیا ادرال دانشآموزان از نوع جو پیش بینی کنندهي رشد مهارت اجتماعی
آنان میباشد ؟
جدو  :3مد رگرسيون چند گانهی رابطهی جو اجتماعی مدارس با مهارتهای اجتماعی
دانشآموزان
مدل

R

R2

 Rتعدیل شده

انحراف استاندارد

1

6/710

6/212

6/216

9/11

جدو  :2نتایج تحليل رگرسيون چندگانهی رابطهی جو اجتماعی مدارس با مهارتهای اجتماعی
دانشآموزان
مدل

مجموع
مجذورات

میانگین
مجذورات

درجه
آزادي

F

سطح
معناداري

رگرسیون

20172/07

12220/22

2

266/82

6/666

باقیمانده

22102/72

02/97

292

کل

21020/12

-

291

جدو  :3ضرایب پيش بينی مهارتهای اجتماعی دانشآموزان براساس جو مدارس
متغیر (عامل)
مهارتهاي
اجتماعی

B

Beta

مقدار ثابت

20/70

جو اجتماعی بسته

-6/612

-6/668

جو اجتماعی باز

6/018

6/712

خطاي معیار

T

سطح معناداري

2/71

12/20

6/666

6/628

-6/212

6/921

6/620

17/22

6/666

بر اساس اطالعات ارائه شده در جرداول  2،1و 2مریتروان دریافرت کره بره طرور کلری ادرال
دانشآموزان از جو باز  ،پیش بینی کننده مثبت و معنادار ( )6/71مهارت اجتماعی آنران مریباشرد،
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اما جو بستهي پیش بینی کنندهي معنادار مهارت اجتماعی آنان نمی باشد.
پرسش پژوهشی چهارم :آیا ادرال دانشآموزان از نوع جو اجتماعی ،پیش بینی کنندهي رشد
ابعاد مهارتهاي اجتماعی آنان میباشد؟

/94
9/97

9/00
9/09

9/91
/99
-9/93

9/94

9/49
9/30
/94
9/04
9/47

7/99
9/33

/92

/09

شکل  :7پيش بينی مهارت های اجتماعی دانشآموزان براساس جو اجتماعی باز و بسته

آن چنان که در شكل  1نشان داده شده است میتوان دریافت که جو اجتماعی باز پیش بینی
کنندهي مثبت و معنادار کلیهي مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان میباشرد .جرو اجتمراعی براز بره
ترتیب قوي ترین پیش بینی کنندهي مثبرت و معنرادار مهرارت ابرراز وجرود( ،)6/88مهرارت حرل
مسأله( ،)6/28هم کاري( ،)6/22هم دلی( )6/29و مسئولیت پذیري( )6/21میباشد .امرا جرو بسرته
قادر به پیش بینی معناداري ابعاد مهارت اجتماعی دانشآموزان نیست .به عبارتی دانشآموزانی کره
جو اجتماعی را باز گزارش نموده اند ،خود را از نظر مهارتهاي اجتماعی ابراز وجود ،هم دلری ،حرل
مسأله ،مسئولیت پذیري و همكاري باال ارزیابی نموده اند ،اما دانشجویانی که جرو را بسرته گرزارش
کرده اند ،نقشی براي آن در ارتقا یا کاهش مهارتهاي اجتماعی خود قایل نشدهاند.
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بحث و نتيجه گيری
یافتههاي پژوهش نشان داد که جو غالب مدارس از نظر دانشآموزان جو باز اسأ

برین

میزان مهارتهاي اجتماعی دانشآمروزان تفراوت معنراداري وجرود دارد بره گونره اي کره براالترین
میانگین متعلق به ابراز وجود ( )26/29و پایین ترین میانگین متعلق به مسئولیت پرذیري ()10/26
میباشد و جو اجتماعی باز به ترتیب قوي ترین پیش بینی کنندهي مثبرت و معنرادار مهرارت ابرراز
وجررود( ،)6/88مهررارت حررل مسررأله( ،)6/28هررم کرراري( ،)6/22هررم دلرری( )6/29و مسررئولیت
پذیري( )6/21میباشد .یافتههاي این تحقیق با تحقیق جمشیدي( ،)1270گلچرین آراي (، )1277
علی انی ( ، )1292رئیسی ( ،)1292ملف زاده( ،)1290طالرب زاده و همكراران ( ،)1299هرشرل و
ثرانبرگ ( ، )1892اسمیت و همكراران ( ،)1888نروگ ( ،)2662برالتر و دیكسرون ( )1897کره در
پژوهشهاي خود نشان دادند که بین جو اجتماعی باز و توانایی ابراز وجرود دانرشآمروزان رابطرهي
مثبت و معنا دار وجود دارد ،هم خوانی دارد .هم چنین یافتههاي پرژوهش نشران داد کره برین جرو
اجتماعی باز و مهارت ابراز همدلی دانشآموزان رابطهي مثبت و معنادار وجود دارد .یافتههراي ایرن
تحقیق با تحقیق الول و باربارا ( ،)2662اجاقی ( ،)1277عباسیان بروجنی ( ،)1297شایان جهرمری
( ،)1299بوئیتل و کامپ ( ،)2662بروکا و همكاران ( )2662هم خروانی دارد .یافترههراي پرژوهش
نشان داد که بین جو اجتماعی باز و تمایل به همكاري دانشآموزان رابطهي مثبت و معنرادار وجرود
دارد .یافتههاي این تحقیق با تحقیق انگلبرگ و اسجوبرگ ( ،)2661گاالي و پون ( ،)2661فاتحی
زاده و فتحی ( ،)1296مجنونی( ،)1291طالب زاده و همكاران( ،)1299آندرسرون()1889و قلتراش
( )1292هم خوانی دارد .هم چنین یافتههاي پژوهش نشان داد که بین جو اجتماعی براز و مهرارت
حل مسألهي دانشآموزان رابطهي مثبت و معنادار وجود دارد ،یافترههراي ایرن تحقیرق برا تحقیرق
جمشیدي( ،)1270الیوت و گرشام( )2662و کانی و برن ()2660هم خوانی دارد .به نظرر مریرسرد
علت افزایش مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان در جو اجتماعی باز این اسرت کره در ایرن مردارس
شرای فراهم میشود که معلمان و دانش آموزان به دور از هر گونه تهدید ،تحمیل و فشار ،آزادانره و
صادقانه در کنار یف دیگر به فعالیت میپردازند و فضاي روانی سالم و سرازنده برر روابر اجتمراعی
آنان حاکم است و شیوهي انجام فعالیرتهرا مشرارکت جویانره بروده روشهراي کنتررل مبتنری برر
روشهرراي انسرران گرایانرره از جملرره روشهرراي خررود کنترلرری ،خررود انضررباطی و خررودتنظیمی
است(گودرزي و گمینیان .)91: 1291،بره عرالوه یافترههراي پرژوهش نشران داد کره برین میرزان
مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان مدارس داراي جو باز و بسته تفاوت دارد و جو بسته قادر به پیش
بینی معنادار ابعاد مهارت اجتماعی دانشآموزان نیست بسیاري از تحقیقاتی که در مورد جو انجرام
شده  ،نشان دهنده اثرات جو مطلوب بر رشد تواناییهاي فردي و اجتماعی دانرشآمروزان مریباشرد.
تحقیقات نشان داده اند که دانش آموزانی که از جو مشارکتی و باز در مدرسره بهرره مندنرد از نظرر
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درسی و میزان یادگیري نسبت به دانشآموزان مدارس داراي جو عادي و بسرته در سرطح براالتري
میباشند ،بنابراین مدرسه اي میتواند در دستیابی به اهداف خود موفق باشد که عمل کرد درونرش
به جو باز نزدیف تر باشد .به عبارت دیگر جو مثبت به رضایت خاطر ،افزایش پیشرفت تحصریلی یرا
بهره وري منجر میگردد و در مقابل ،مدارس با جو ضعیه منجر به فقدان آزاد اندیشی ،عدم اعتماد
و نارضایتی میشود.
محدودی های پژوهش
محدود کردن ابزار سنجش جو اجتماعی به پرسش نامه يهالپین و کرافرت و محردود کرردن
مؤلفههاي مهارت اجتماعی به  2مؤلفه از بین انواع مؤلفرههراي مهرارت اجتمراعی و محردود شردن
جامعهي پژوهش به دورهي راهنمایی و مدارس دخترانه از عمده ترین محدودیتهاي ایرن پرژوهش
محسوب میشود .به عالوه چون جو اجتماعی تحت تأثیر زمینره و فرهنر سرازمانی مردارس قررار
دارد ،میزان تعمیم پذیري یافتهها از دیگر محدودیتهاي این پژوهش است.
پيشنهادهای پژوهش
با توجه به نتای پژوهش پیشنهاد میشود که سیاست گزاران و متولیان امر  ،مدیران مدارس،
معلمان و کلیهي عوامل دخیل در امر تعلیم و تربیت به منظور پرورش صفات و ویژگیهاي سرازنده
و مثبتی چون حس هم دلی ،هم کاري ،مشارکت ،مسئولیت پذیري ،ابراز وجود ،خودبراوري و عرزت
نفس و زدودن صفات منفی چون اطاعت پذیري بی چرون و چررا و رقابرتهراي منفری ،حسرادت و
سلطه پذیري و سلطه گري زمینهي ایجاد جو مثبت و باز را در مدارس فراهم سازند .تنها در چنین
شرایطی است که میتوان از مدارس انتظار داشت نقش بی بردیل خرود را در تربیرت نسرلی نروآور،
نواندیش و ریسف پذیر ایفا نمایند و از این طریق مهرارتهراي اجتمراعی دانرشآمروزان را توسرعه
ب شند.
تلویحات تربيتی و آموزشی پژوهش
 -1شناخت جو اجتماعی حاکم بر مدارس مورد بررسی و ویژگیهاي مترتب برر هرر کردام از
این جوها.
 -2تبیین ضرورت تمسف مردارس بره جرو براز بره منظرور پررورش مهرارت ابرراز وجرود در
دانشآموزان.
 -2کمف مدیران جهت شناخت و پاي بندي بره سربفهراي مردیریت منعطره و مشرارکتی
متناسب با جو اجتماعی باز در مدارس.
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 -1کمف به معلمان جهت استفادهي روشهاي یادددهی -یادگیري فعال از قبیل حل مسأله،
اکتشافی ،کاوش گري و ...به منظور پرورش مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان.
 -2تشویق به کسب بینش آکادمیف و مواجه علمی با متغیرهاي جو اجتماعی و مهرارتهراي
اجتماعی.
 -0اهتمام بیش از پیش به تشویق و تروی صفات و ویژگیهاي انسانی دانشآموزان از جملره
هم دلی ،هم کاري ،مسئولیت پذیري که از اسرتلزامات الینفرف زنردگی دنیراي متعامرل و متحرول
امروزي است.
منابو
الف فارسی
اجاقی ،علری .)1277(.بررسی رابطة جو سازمانی و روحية دبيران شأهر مالیأر ،پایران نامر
کارشناسی ارشد ،مدیریت آموزشی ،دانشكدة روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران.

ارغربایی ،معین.)1299(.ارتباط موثرت راه کارهایی برای بهبود روابط بين فأردی تهرران :نشرر
قطره.
امیریان زاده ،مژگان .)1270(.بررسی رابطه بين جو سازمانی و رضای

شرلی نأواحی  2گانأه

شيراز .پایان نام کارشناسی ارشد ،مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسالمی شیراز.
اون،هارجی؛ و ساندرز ،کریستین .)1291(.مهارتهای اجتمأاعی در ارتبابأات ميأان فأردی.
ترجمهي خشایار بیگی و مهرداد فیروز ب ت، .تهران :انتشارات رشد.
اونز ،رابرت جی .)1292(.رفتار سازمانی در آموز

و پأرور

ترجمأهی قربرانعلی سرلیمی و

احمد علی فروغی .اصفهان :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.
پورسیه ،سید مجتبی .)1292(.بررسی رابطه جو سازمانیت استرس شرلی کارکنان گمرکأات
مستیردر تهران پایان نام کارشناسی ارشد ،مردیریت آموزشری ،دانشركده علروم تربیتری و
روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
جمشیدي ،علیقلی .)1270(.بررسی رابطه بين جو سازمانی و اثأر بخشأی مأدارس ابتأدایی
مشیين شهر پایان نامر کارشناسری ارشرد ،مردیریت آموزشری ،دانشركده علروم تربیتری و
روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
جواهري کامل ،عابدین .)1292(.بررسی رابطه سب

هأای دلبسأتیی و هأو

هيجأانی بأا

مهارتهای اجتماعی در دانشآموزان راهنمایی شهر تهران .پایان نام کارشناسی ارشد،
مدیریت آموزشی ،دانشگاه تربیت معلم.
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مهارتهای

اجتماعی دانشآموزان دختر دوره تحصأيلی متوسأطه چهارمحأا بختيأاری طررح
تحقیقاتی .شوراي تحقیقات وزارت آموزش و پرورش :پژوهشگاه تعلیم و تربیت همدان.
شایان جهرمی ،شاپور امین.؛ احمدي،عباداله؛ و درویش پور فراغره ،سركینه .)1299(.بررسری رابطره
میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی مدارس دخترانره
شهر مرو دشت .فصلنامه رهيافتی نو در مدیری

آموزشی .)2(2 .صص168-126

طالب زاده نوبریان ،محسن.؛ صالح صدق پور ،بهررام و کرامتری ،انسری .)1299(.بررسری تراثیر جرو
اجتماعی مدارس متوسطه بر پرورش مهارتهراي اجتمراعی فراگیرران .فصألنامه مطالعأات
برنامه درسی ایران .)9(2 .صص صص22-10
عباسیان بروجنی ،علیرضا .)1297(.تاثير آموز

مهأارتهأای زنأدگی بأر رشأد اجتمأاعی

نوجوانان پسر دور از خانواده(دانشآموزان مدارس شبانه روزی) شهرستان بأروجن
پایان نام کارشناسی ارشد ،مشاوره خانواده ،دانشركده علروم تربیتری و روانشناسری .دانشرگاه
شهید بهشتی.
علی انی ،حسین .)1292(.بررسی پيامأدهای یصأد نشأده (برنامأه درسأی پنهأان)محيط
اجتماعی مدارس متوسطه شهر اصاهان وارایه راهکارهایی برای کاهش پيامأد هأای
منای آن پایان نام کارشناسی ارشد ،برنامه ریزي درسی .دانشگاه تربیت مدرس تهران.
عمی ،فاطمره .)1296(.بررسی و میایسه جو سأازمانی مأدارس میأابو  3گانأه آمأوز
پرور
و پرور

و

استان کرمانشاه از دیدگاه کارکنان مدارس شورای تحیيیات سازمان اموز
استان کرمانشاه پایان نام کارشناسی ارشد ،مدیریت آموزشری ،دانشرگاه تربیرت

معلم.
فاتحیزاده ،مریم؛ و فتحی ،فاطمه )1296(.بررسی عملکأرد مدرسأه در در ایجأاد وپأرور
مهارت های اجتماعی دانشآموزان دختر دوره تحصأيلی متوسأطه طررح تحقیقراتی.
شوراي تحقیقات وزارت آموزش و پرورش .دانشگاه اصفهان.
قلتاش ،عبراس .)1292( .بررسی تآثير یادگيری مشارکتی بررشأد مهأارتهأای اجتمأاعی
دانشآموزان پسر پایه پنجم شهر کرد ،پایان نامر کارشناسری ارشرد ،مردیریت آموزشری،
دانشگاه تربیت معلم.
کردیور،پروین )1271(.بررسی رشد یضاوتهای اخالیی دانأشآمأوزان و رابطأه آن بأا جأو
سازمانی مدرسه و نحوه تعامل معلأم و دانأشآمأوزان ،فصرلنامه تعلریم و تربیرت.19 .
صص.17-08
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کرامتی ،انسی .)1299(.بررسی تاثير جو اجتماعی مدارس متوسطه دولتأی دخترانأه شأهر
تهران بر پرور

مهارتهای اجتماعی فراگيران آن پایان نام کارشناسی ارشد ،مدیریت

آموزشی ،دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی.
کرد نقابی ،رسول .پاشا شریفی ،حسن .)1291( .تهیه و تردوین برنامره مهرارتهراي زنردگی برراي
دانشآموزان دوره متوسطهي تحصیلی .فصلنامه نوآوریهای آموزشی .)12(1.صص .11-21
کونانی ،رودابه .)1271(.بررسی جو سازمانی مدارس ابتدایی کوهدش  .پایان نامر کارشناسری
ارشد ،مدیریت آموزشی ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
گلچین آراي ،علی اکبر .)1277( .بررسی رابطه بين جو سازمانی و عملکرد تحصيلی مأدارس
ابتدایی شهرستان آران و بيدگل پایان نام کارشناسی ارشد ،مدیریت آموزشی ،دانشركده
علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
گودرزي ،اکرم .گمینیان ،وجیهه .)1291( .اصو و مبانی و نظریههای جوٌ و فرهنگ سأازمانی
اصاهان :انتشارات جهاد دانشگاهی.
مجنونی،طراهر . )1291( .تاثير جو سازمانی مدارس بأر عملکأرد دبيأران دبيرسأتانهأای
شهرستان بوکان پایان نام کارشناسی ارشد ،مدیریت آموزشری ،دانشركده علروم تربیتری و
روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
ملف زاده آقباش ،شریوا  .)1290(.بررسأی رابطأه جأو سأازمانی و اثأر بخشأی مأدارس در
دبيرستانهای دولتی دخترانه شهر تهران از دیدگاه دبيران پایان نام کارشناسی ارشد،
مدیریت آموزشی ،دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران.
میرکمالی،سیدمحمد  .)1292(.روابط انسانی در آموزشیاه ،تهران :نشر یسطرون.
هوي .وین ل ،میسكل .سیسرل ج ( .)1292مأدیری

آموزشأی (تئأوریت تحیيأ و عمأل).

ترجمهي میر محمد سید عباس زاده .ارومیه :انتشارات دانشگاه ارومیه.
یوسه زاده،محمد رضا .معروفی،یحیی .طاهري تیزرو ،مهرین  .)1286(.تربي

انتیأادی همردان :
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