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 چکيده

بر رشد    معلمان، جنسیتو میزان تحصیالت  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مکان تحصیل

باشد.  می 98-99آموزان ابتدایی پسر شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی  اجتماعی دانش
ایی استفاده شد، برای این کار  برای انتخاب نمونه در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه

ی مناطق محروم دو مدرسه که یک مدرسه دارای  ابتدا به صورت تصادفی از مدارس پسرانه

مند نیز دو مدرسه که  مین زن و دیگری مرد باشد، انتخاب گردید. سپس در مناطق بهرهمعل 

معلمان از نظر   دارای معلمین زن و دیگری دارای معلمان مرد باشد، انتخاب شد. این  یکی 
های آماری  ت داشتند. برای بدست آوردن دادهواصیالت و سابقه خدمت با یکدیگر تفمیزان تح

آموزان،  سنجش رشد اجتماعی دانشالگو گرفته از پرسشنامه    ق ساختهی محقاز پرسشنامه

   Questionnair.comطراحی شده توسط معلمان در وب سایت  پرسشنامه وان  به نشانی

باشد. پایایی  علوم تربیتی مورد تایید میاستفاده شد. روایی پژوهش توسط صاحب نظران حوزه  
/. بدست آمده است که مقدار ضریب آن برابر با  95  این پزوهش با استفاده از آلفای کرونباخ

کنید مقدار خیلی خوبی برای تایید بر پایایی سواالت  /. است که همانطور که مالحضه می929

 پرسشنامه است.  
مکان تحصیل بر رشد    نداشتن  تاثیر  1فرضیه  در  سه فرضیه در این پژوهش بررسی گردید که
  این نتیجه حاصل شد که جنسیت  3و    2در فرضیه    اجتماعی دانش آموزان تایید شد و همچنین

 معلمان بر رشد اجتماعی دانش آموزان تاثیر بسزایی ندارد.   و میزان تحصیالت  

 .مند و محروم، میزان تحصیالترشد اجتماعی، معلمان، مناطق بهره :اژگان کليديو
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 .، دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاهآموزش ابتدایی کارشناسی

  :ام نویسنده مسئولن

 يکانمصطفی ن

 شهرستان کرمانشاه  ابتدایی پسر  آموزان  مقایسه رشد اجتماعی دانش

 معلمانجنسيت   و  التيميزان تحصمکان مدارس،  از نظر

 7/3/1400  :تاریخ دریافت

 14/5/1400 :تاریخ پذیرش
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 مقدمه
نیازهای عالی انسان و شکوفا شدن  ان بسیاری از  با دیگران نیازمند است؛  اجتماعی است و به برقراری ارتباط  سان موجودی 

(. در عصر امروز  1390تواند فعلیت یابد) جعفری،  هایشان فقط از طریق تعامل بین فردی و ارتباط اجتماعی میاستعدادها و توانایی

های روانی و رفتاری در بین کودکان و نوجوانان، لزوم پرداختن به فرآیند اجتماعی گی جوامع و بروز ناهنجاریهو با توجه به پیچد

شود. معیارهای اصلی رشد شدن آنها مطرح کردن راهبردهای صحیح برای تقویت و شکوفایی این پدیده بیش از پیش احساس می

بدیهی است که اگر  ال و خواستو تحول اجتماعی شامل سازگاری با دیگران و رعایت ح و مشروع اطرافیان است.  های منطقی 
رشد اجتماعی کودکان کودک یا نوجوانانی به سازگاری با خویشتن نرسیده باشد قادر به سازگاری با اطرافیان نیست. هدف نهایی  

کما و  رشد  مسیر  اجتماعی در  و  فردی  به سعادت  یابی  دست  منظور  به  به آنان  نوجوانان کمک  است) و  آدمی  ل شخصیت 

های اجتماعی، اعتماد به نفس و قدرت سازگاری ی زندگی اجتماعی، آمادگی روانی، برخورداری از مهارت(. الزمه29:  1373راهنما،
پور، اجتماعی است. بدون تردید از نظر اجتماعی مهم بعد اجتماعی شخصیت است) احمد  بعد شخصیت افراد،  (. رشد  1390ترین 

ها گی هایی است که قسمتی از آنو تکامل انسان در دوره کودکی از نظر رشد اجتماعی، عاطفی، شناختی و جسمانی دارای ویژه

 (.  1387نظر سالمت روان، آسیب پذیر سازد) شفیع آبادی،  تواند کودک را از می

به هزاره باشند ی سومدانش آموزانی که در حال ورود  که توانایی فکر کردن برای خودشان، خودآموزی، خود اند باید افرادی 
ها و مسائل و داوری مدلّل را داشته باشند. آنها، برای توامند شدن در برخورد منطقی با چالش 2، خود محبت دهی1تعدیل کنندگی

 (.  245:  1385هایی فراسوی محتوای دانش نیازمندند) جاویدی کالنه، جعفر آبادی، زندگی، به یادگیری مهارت

ها در جامعه بیشتر پذیرفته خواهد شد و یابد و آنهای گفت و گو افزایش میتوانایی اجتماعی شدن کودکان با کسب مهارت
عاطفی  _یابند و از منابع حمایتی  کنند. آنها با داشتن ارتباط سالم، رشد بهتری میطبعاً تاثیرات اجتماعی بیشتری را دریافت می

میبیش برخوردار  قیطاسی،  ،  3شوند ) ریچتری  ها و  های نخستین و آموخته(. چگونگی تربیت سال6:  1382بی تا؛ ترجمه اکرم 

بودن تعامالت فرد تاثیر شایستهدیدگاه یا مثبت و منفی  نوجوان در تندی و کندی  اجتماعی و مذهبی و  ای دارد و  های فکری، 

ی سازگاری نوجوانان، عامل بزرگی  س اعتماد به خود و ایجاد و ابراز روحیهترین برداشت اینکه، در بازگردانیدن حالت تعادل و حکم
) حیدری، شناخته می  (.  56:  1374شود 

بررسی، پژوهش های گوناگونی از جهات گوناگون به تحریر در آمده است که به صورت مختصر به  در رابطه با موضوع مورد 

 شود. چندین یک از آنها اشاره می
پنداره1389هدایتی )   بر اساس کیفیت ( در کاری با عنوان به این نتیجه رسید که؛ کودکان بخشی بزرگی از خود  شان را 

 شود. های اجتماعی نداشته باشد، اغلب از طرف دیگر همساالن پذیرفته نمیدهند. اگر کودکی مهارتروابط خود با دیگران شکل می

پیشرفت تحصیلی و( در تحقیقی که در را1373مکارمی ) ساله    6-10کودک    105الدین بر رشد اجتماعی بطه با تاثیر سطح 

نتیجه می گیرد که تحصیالت والدین بر هوش کلی و هوش اجتماعی کودکان در سه ناحیه مختلف شهر شیراز انجام داده است؛ 
 تاثیر معنا داری دارد. 

آموزانی که مادران شاغل داشتند به طور معناداری تماعی دانش( در پژوهش خود نشان داده است که رشد اج1377بیابانگرد )

 دار داشتند.  آموزانی بود که مادران خانهباالتر از دانش
با عنوان مقایسه رشد اجتماعی دانش غیر شاهد در گوره سنی در کاری  که توسط سعادت    12 – 15آموزان دختر شاهد و 

از آزمون رشد  1380نژاد در سال   نتیجه می  با استفاده  گیرد که رشد اجتماعی دختران شاهد از  اجتماعی وایلند انجام گشت. 

 دختران غیر شاهد بیشتر است. 

 
1Self-modulation  
2self-direction 
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نفر    125، در تحقیقی که در رابطه با هوش، جنسیت، رشد اجتماعی و میل به مدرسه بر روی  1983 5و مارتین 4مک کوبی

به مدرسه با هوش و جنسیت اندآموزان کالس اول در کشور هلند انجام دادهاز دانش نتیجه رسیدند که آمادگی و میل  به این  ؛ 

اعی با جنسیت و هوش همبستگی  ارتباط دارد ولی این عامل با رشد اجتماعی مرتبط نیست. آنها همچنین دریافتند که رشد اجتم
 دارد.

کودک کودستانی را مورد بررسی   100(، تجارب اجتماعی و رشد اجتماعی  1993و همکاران در تحقیقی در سال ) 6مینوچین

ای که بعد از مدرسه برای آنها تدارک دیده شده بود شرکت دادند، نتایج  نفر از این کودکان را در برنامه  30قرار دادند و متعاقب آن 

بود که نمونه برحاکی از آن  های بعد از مدرسه شرکت کردند، خود را در یک مصاحبه دوستانه و جامعه سنجی نامههایی که در 
 کردند.  بیشتر دواطلب می

گند و در اواسط کودکی، اجتماع همساالن نقش مهمی در درک دیگران و آگاهی از خود و دیگران از سوی کودک ایفا می

بی   ،7شود)برکتر نوع دوستان مین بیشهای دبستابرد و در سالباال میی خود، کیفیت تعامل با همساالن را این تحوالت، به نوبه
یحیی سید محمدی،  (.454:  1383 تا؛ ترجمه 

گذارد؛ در حالی که، با اصول اخالقی الزم برای اعتقاد دارد در حدود سن یازده سالگی کودک به آخرین مرحله قدم می  8پیاژه

به اهمیت کنش مقررات، رعایت حقوق دیگران و قواعد نظام اجتماعی پی می برد و  ایجاد نظم اجتماعی آشناست. طی این دوره، 

بی تا؛ ترجمه محمد حسین نظری  ، 10نو میلبر  9گیرد ) کارتلجیظ حقوق فردی به کار می اینها را به شکل مکانیزمی برای حفهمه
 (.  37-38:  1386نژاد، 

های زندگی انسان  کند مهارتهای اجتماعی مورد نیاز جمعی، طی فرآیند اجتماعی شدن که یکی از ضرورتپاکزادیان اظهار می

رشد اجتماعی نه تنها   در قالب ساختارهای اجتماعی شکل خواهد گرفت.شود؛ چون انسان فطرتاً اجتماعی است و است کسب می
بود.  خواهد  نیز مؤثر  پیشرفت اجتماعی  موفقیت تحصیلی، شغلی و  بلکه در آینده بر میزان  با اطرافیان مؤثر است  در سازگاری 

می اظهار  وی  میهمچنین  آموخته  یادگیری  راه  از  فقط  متناسب  اجتماعی  رفتار  که  عادت   وشود  دارد  تکرار  و  تمرین  با 

 (.  1387پاکزادیان،  شود)می

انسانی است)  هر  فطرت وجود  اجتماعی است که خالف  ضعف روابط  جامعه بشری عدم تحرک کافی و  یکی از معظالت 
یاسایی،   بی تا؛  ،  11ماسن نقش 1380ترجمه  نظریه پردازشگر اطالعات اجتماعی تجارت حرکتی در رشد اجتماعی  (. بر اساس 

 (.1390دارد) عمارتی و همکاران،  بسزایی

به اهمیت فزاینده که خانوادهبا توجه  پرورش  ای  با تاکید بر اینکه رشد و  والدین کودکان بر رشد روانی آنها قائلند و  ها و 
شود، شناسایی و عوامل مؤثر در رشد روانی آنان حائز اهمیت بوده ریزی میمبنای رشد سالم آنها در دروان کودکی پایهکودکان، بر 

بستر مناسبی را برای جلوگیری از آسیب شناسی روانی و  و می به پیشگیری از اختالالت رفتاری در بزرگسالی منجر شده و  تواند 

(. بنابراین تحقیق حاضر سعی دارد به این مسئله در میان 2007و همکاران،  12نماید)جان در نهایت، آسیب شناسی اجتماعی فراهم

 کند و از دیدگاه معلمان آنها این وجه را بررسی نماید.   هآموزان توجدانش
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 روش شناسی تحقيق
پژوهش حاضر یک نوع پژوهش کاربردی است. که محقق از روش توصیفی در آن استفاده کرده است. جامعه آماری در این 

مشغول به تحصیل هستند.    1398-99باشند که در سال تحصیلی  آموزان ابتدایی پسر شهرستان کرمانشاه میی دانشتحقیق همه

نمونه گ شد، برای این کار ابتدا به صورت تصادفی از مدارس یری خوشهبرای انتخاب نمونه در این پژوهش از روش  ایی استفاده 

مند در مناطق بهرهی مناطق محروم دو مدرسه که یک مدرسه دارای معلمین زن و دیگری مرد باشد، انتخاب گردید. سپس  پسرانه

باشد، انتخاب شد نیز دو مدرسه که معلمان مرد  معلمین زن و دیگری دارای  نظر میزان تحصیالت و  یکی دارای  . این معلمان از 
 سابقه خدمت با یکدیگر تفوات داشتند.

آموزان سنجش رشد اجتماعی دانشالگو گرفته از پرسشنامه   محقق ساخته، های آماری از پرسشنامهبرای بدست آوردن داده

   استفاده شد. com. Questionnair1به نشانیپرسشنامه وان  طراحی شده توسط معلمان در وب سایت  
 

 هایافته

 t. برای تحلیل فرضیه فوق با استفاده از آزمون داردآموزان رابطه معناداری ناعی دانشمکان تحصیل با رشد اجتم :1فرضيه 

مند مقایسه شد. که نتایج آن در جدول آموزان تحصیل کرده در مناطق محروم و بهرههای اجتماعی دانشمستقل، میانگین نمره

 نشان داده شده است.   1شماره 

 مند و محرومهاي رشد اجتماعی دانش آموزان مناطق بهرهمقایسه ميانگين نمره: 1جدول شماره

 شاخص ها

 

 گروه ها

 میانگین تعداد
انحراف 

 استاندارد

خطای استاندارد  

 میانگین

تفاضل 

 هامیانگین
 tآزمون 

ی درجه

 آزادی

سطح 

 معناداری

 79/4 35/20 55/108 18 بهره مند
77/7 150/1 34 258/. 

 77/4 24/20 77/100 18 حرومم

 

/. معنی  05در سطح خطای    )t )150/1ی دهد، مقدار بدست آمده برای آمارهنشان می  1همانطور که اطالعات جدول شماره 
مند از لحاظ رشد آموزان مناطق بهرهمورد تایید است. یعنی دانش  1درصد فرض  95بنابراین با اطمینان  ( .  sig>/.05دار است) 

بودن  نیستندمتفاوت    بر اساس مکان تحصیل( )صرفاًکنندمناطق محروم تحصیل میآموزانی که در  اجتماعی با دانش و متفاوت 

 دارد.  نآموزان تاثیر  مناطق در رشد اجتماعی دانش
 

 دارد.نش آموزان رابطه معنا دارد وجود ابین میزان تحصیالت معلمان و رشد اجتماعی د: 2فرضيه 

نمونه مورد نظر دست خواهیم یافت. با  به رابطه میان تحصیالت معلمان و رشد اجتماعی در دانشبا بیان  این فرضیه   آموزان 
  مدرک تحصیلی ببین معلمانمیزان پراکندگی  توجه به اینکه معلمان مورد بررسی در مدرک تحصیلی خود متفاوت بودند بنابراین:  

 ارائه گشته است. 2در جدول شماره 

 : توضيح فراوانی سطح تحصيالت نمونه مورد نظر2جدول شماره

 

 
 

 

 

 درصد فراوانی فراوانی سطح تحصیالت معلمان

 77/2 1 فوق دیپلم

 11/61 22 لیسانس

 11/36 13 فوق لیسانس

 100 36 کل
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بیشتر معلمانی که از آنها سوال پرسیده شده است ، دارای ده میهمشا  2همانطور که در جدول شماره  سطح تحصیالت  شود 

 . است  برخوردار  تعداد از کمترین 1باشند و تحصیالت فوق دیپلم با فروانی لیسانس می

آموزان با معلمین دارای مدرک  با استفاده از آزمون تحلیل واریانس، میانگین نمرات رشد اجتماعی داش  2برای تحلیل فرضیه  
 نشاده داده شده است.  3تحصیلی متفاوت مقایسه شد؛ که نتایج آن در جدول شماره 

 هاي رشد اجتماعی دانش آموزان با ميزان تحصيالت معلمان: مقایسه ميانگين نمره3جدول شماره 

 

 شاخص ها       
 گروه ها

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

خطای استاندارد  
 میانگین

 ی آزادیدرجه fآزمون 
سطح 

 معناداری

 ---- ---- 97 فوق دیپلم

 71/4 10/22 101 لیسانس /.326 33 159/1

 67/16 67/16 46/111 لیسانسفوق 

 

بدست آمده برای آمارهنشان می 3همانطور که اطالعات جدول   /. معنی  05در سطح خطای   )./f )326ی آزمون دهد، مقدار 
ست. به صورتی که ببین تحصیالت معلمان و  تایید نیمورد  2درصد فرض شماره   95بنابراین با اطمینان  ( .  sig>/.05دار نیست )

بر رشد اجتماعی دانشرشد اجتماعی دانش  آموزان ندارد.آموزان رابطه معناداری وجود ندارد و تاثیری 

 

 بین جنسیت معلمان و میزان رشد اجتماعی دانش آموزان رابطه معناداری وجود ندارد.   :3فرضيه

آزمون  با استفاده از  یا مرد های رشد اجتماعی گروهمستقل، میانگین نمره  tبرای تحلیل فرضیه فوق  معلم زن  دارای  های 

 نشان داده شده است.    4مقایسه شد؛ که نتایج آن در جدول شماره 

 مرد یاهاي رشد اجتماعی دانش آموزان داراي معلم زن : مقایسه ميانگين نمره4جدول شماره 

 هاشاخص

 

 گروه ها

 میانگین تعداد
انحراف 

 استاندارد

خطای استاندارد  

 میانگین

تفاضل 

 ها میانگین
 tآزمون 

ی درجه

 آزادی

سطح 

 معناداری

 18/4 16/19 80/103 21 زن
05/2 295./ 34 772./ 

 84/5 62/22 86/105 15 مرد

 

/. معنی  05در سطح خطای    )./t )295ی آزمون دهد، مقدار بدست آمده برای آمارهنشان می 4همانطور که اطالعات جدول  
مورد تایید است. به صورتی که ببین جنسیت معلمان و رشد   3درصد فرض شماره    95بنابراین با اطمینان  ( .  sig>/.05دار نیست )

ندارد و اجتماعی دانش بر رشد اجتماعی دانشآموزان رابطه معناداری وجود   آموزان ندارد. تاثیری 

 

 نتيجه گيري 
دهد که رشد نشان مینفر از معلمان ابتدایی به طور تصادفی انتخاب شدند. نتایج پرسشنامه محقق ساخته    36در این مطالعه  

بین دانش بهاجتماعی در  بررسی   آموزان  به نمونه مورد  پژوهش با توجه  بستگی دارد اما در این  مکان تحصیل و  عوامل مختلفی 
ی . همچنین در این نمونه جنسیت معلمان در رشد اجتماعتاثر هستندآموزان بیدر رشد اجتماعی اجتماعی دانشتحصیالت معلمان  

  .ستمؤثر نبوده ا
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به تربیت و آماده  با توجه به گسترش روز افزون ساختارهای اجتماعی نیز تغییر و سازی او نیاز   فراد جامعه در حال رشد و 

نیاز به نحوهتحوالت سریع جوامع و تعدد دیگاه ی برخورد صحیح با این تحوالت، ها در خصوص نقش آدمیان در دنیای جدید و 

پرورش صحیح، پرورش قد نحوهآموزش و  با مسئالف و  برای  رت استدالل و قضاوت، توانایی مواجهه  با افراد  ی تعامالت مناسب 
 (.268:  1385،  13برآوردن نیازها از الزامات مهم روز است تا از این طریق فرد بتواند مسیر را از تاصحیح بازشناسد) فیشر

با گروه و سازگاری  اجتماعی، در تنهایی وتربیت اجتماعی مطلوب  های مناسب امکان پذیر  بدون فراهم شدن فرصت  های 

بود.  ودک آسانزودتر فراهم شود، رشد اجتماعی ک هانیست. هر چه این فرصت  تر خواهد 

یافته نبوده استآموزان تاثیر  توان دریافت که محل تحصیل بر رشد اجتماعی دانشمی 1های جدولاز  بر اساس این . گذار 
و غنی تحصیل میآموزانی که در محیطجدول دانش با دانشهای مرفع  برخوردار و حاشیه کنند  آموزانی که در محیط های کم 

 توان آنها را در یک سطح دید.  قابل توجهی ندارند و به طور کلی میکنند در رشد اجتماعی تفاوت  شهر تحصیل می

بنابراین این نتیجه  .  ایی نداردرابطهآموزان توان دریافت که تحصیالت معلمان بر رشد اجتماعی دانشمی  3ز یافته های جدول  ا
پردازد و سطح تحصیالت معلمان بیشتر معنویات میتوان این مسئله را درک کرد که رشد اجتماعی بیشتر به مسئله اخالق و  می

 آموزان تاثیر گذار باشد.  های درسی دانشتواند در مهارتمی

یافته بیتوان دریافت که جنسیت معلمین بر رشد اجتماعی دانشمی 4های جدول از  توان اظهار کرد میتاثیر است.  آموزان 

نمیبا دانش  رخوردب  که جنسیت معلمان به شعور و شخصیت آنها در   با دانشآموزان مرتبط  نحوه برخورد آنها  آموزان  باشد. و 
با هر جنسیت و قومیتی بر پا  باشد.  یه مهر و عطوفت و نکات مدیریت کالس میهمواره 

ترین اثر را شود که آنچه در باال رفتن رشد اجتماعی بیشاما در توجیه نتیجه این تحقیق و تحقیقات همسو، خاطر نشان می

شود، مدرسه ها مخصوصا بعد از آنکه کودک وارد مدرسه میهای اجتماعی است. مرجع فراگیری این مهارتدارد فراگرفتن مهارت
عامل اصلی اجتماعی سازی کودکان، خانوده است ولی خانواده  (.42:  1384و علیین،  راهنماو گروه همساالن است)  ها اما در واقع 

باشد) رایسمتفاوت  (.1395؛ ترجمه فروغان، 2001  14اند و ممکن است تاثیر هر یک از آنها بر کودکان با دیگری متفاوت 
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