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چکيده
هدف از این مطالعه ،مقایسه ابعاد مهارتهای اجتماعی دانشآموزان مدارس غيرانتفاعی بدون
كيف و مدارس دولتی است .جامعه آماری این پژوهش ،شامل كليه دانشآموزان پایه چهارم و
پنجم دبستانهای بدونكيف و دولتی شهر اصفهان بودند كه با استفاده از روش نمونهگيری تصادفی
خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .از آزمودنیها خواسته شد به پرسشنامه مهارتهای اجتماعی
گرشام و اليوت ( )1331پاسخ دهند .روش مطالعه علّی -مقایسهای بود .دادههای به دست آمده با
روش آماری تحليل واریانس چند متغيری (مانوا) تجزیه و تحليل شد .نتایج پژوهش نشان داد كه بين
مهارت اجتماعی دانش آموزان مدارس بدون كيف و دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد .ميان
این دو گروه در دو بعد ابراز وجود و كنترل خود تفاوت معناداری وجود دارد .در ابعاد همکاری و
همدلی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
واژههای كليدی :مهارت اجتماعی ،همکاری ،ابراز وجود ،همدلی ،كنترل خود.
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مقدمه
برخورداری از مهارتهای اجتماعی و ارتباطات ثمربخش ،برای داشتن عملکرد موفق در
زندگی ضروری است .مهارتهای اجتماعی از فرهنگ و گروههای اجتماعی كه فرد در ارتباط با
آنها قرار دارد ،تأثير پذیرفته و ميزان برخورداری از این مهارتها در سالمت رفتاری و اجتماعی
افراد نقش بسزایی را ایفا مینماید .تعليم و تربيت ،اگربه دنبال پرورش انسانهای رشدیافته باشد،كه
هست ،ناچار باید مسأله رشد اجتماعی را به عنوان یکی از زمينههای فعاليت خود مورد مالحظه
قرار دهد .بنابراین ،همراه با رشد در سایر مهارتهای تحصيلی ،پرداختن به جنبههای اجتماعی
زندگی وكسب آمادگیهای الزم برای برقراری رابطهای سالم با دیگران ،یکی از چالشهای
فراروی كودكان در حال پرورش و نيز به طریق اولی ،از وظایف دستاندركاران تعليم و تربيت
است(حسين چاری و خيّر .)1931 ،تعاریف مختلفی از مهارت اجتماعی وجود دارد؛ از جمله
ليبرمن 1و همکاران (به نقل از تسانگ و الك )1113 ،1مهارت اجتماعی را به عنوان توانایی برای
بيان احساسات فهم عالیق یا خواستهای دیگران تعریف كردهاند .نلسون )1113( 9بيان میكند كه
مهارتهای اجتماعی ،مجموعهای پيچيده از مهارتها هستند كه برای سازگاری و كنار آمدن با
موقعيتهای فشارزا حياتی بوده ،روابط سالم را پرورش داده و عملکرد كلی را تحت تأثير قرار
میدهد .لذا ،كمبود مهارتهای اجتماعی می تواند عدم پذیرش قواعد مدرسه ،پرخاشگری لفظی و
فيزیکی ،یا سرپيچی از مسؤوالن مدرسه را در برداشته باشد (لو و كارتلج.)1111،1
اسالموسکی و دان )1331( 1شناخت و مهارت اجتماعی را فرایندی میدانندكه كودكان و
نوجوانان را قادر می سازد تا رفتار دیگران را درك و پيش بينی كنند ،رفتار خود را كنترل كرده و
تعامالت اجتماعی خود را تنظيم نمایند .همچنين ،مهارت اجتماعی به عنوان فرایند توليد رفتار
ماهرانه برای هدایت بسوی یک هدف تعریف شده است (تراور1331 ،1؛ به نقل از تسانگو الك،
 .)1113شواهد مؤید این است كه استفاده مطلوب از مهارتهای اجتماعی برای ایمنی اجتماعی،
سالمت روانی و در بسياری موارد ،رفاه شغلی ضروری است (سگرین .)1119 ،7از نظر اجتماعی،
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برخی شواهد نشان میدهد كه افراد با مهارتهای اجتماعی ضعيف نسبت به كسانی كه دارای
مهارت اجتماعی بهتری هستند محبوبيت كمتری در بين همساالنشان دارند (هارتاپ1317 ،1؛ به نقل
از تسانگ و الك)1113 ،
همکاری ،مشاركت با دیگران ،كمک كردن ،آغازگر رابطه بودن ،تقاضای كمک كردن،
تعریف و تمجيد از دیگران و تشکر و قدردانی كردن ،مثالهای از مهارتهای اجتماعی است.
یادگيری رفتارهای اجتماعی و ایجاد رابطه موفق با دیگران ،یکی از مهمترین دستاوردهای دوران
كودكی است .متأسفانه ،همه كودكان به فراگيری این مهارتها موفق نمیشوند (گرشام و اليوت،1
 .)1331كودكانی كه مهارت اجتماعی كافی كسب كردهاند ،در ایجاد رابطه با همساالن (آشر و
تيلر )1111 ،9و یادگيری در محيط آموزشی(والکر و هوپس )1119 ،1موفقتر از كودكانی هستندكه
فاقد این مهارتها هستند.
نکته درخور توجه آن است كه افراد دارای مهارت اجتماعی ضعيف ،در معرض خطرهای
متعددی ،از قبيل :افسردگی ،اضطراب اجتماعی ،تنهایی و اعتياد به الکل قرار دارند (تسانگ و الك،
 .)1113این نقایص ممکن است در نتيجه تفاوتهای فرهنگی ،انتظارات مبهم و متناقض ،تأخير
رشد ،فقدان انگيزه یا نبود فرصت برای نمایش مناسب مهارتها به وجود آید (رادرفورد 1و
همکاران.)1111 ،
بنابراین ،با مطالعه افکار ،رفتار و بازخوردهای كودكان ،میتوانيم آگاهی خودرا از اینکه عوامل
محيطی چگونه رفتار را شکل میدهند ،افزایش داده و همچنين ،دركمان را از راهبردهایی كه در

تقویت مهارتهای اجتماعی كودكان كمک می كنند ،توسعه دهيم.
یوسفی و خير( ،)1931در پژوهشی به بررسی پایایی و روایی مقياس سنجش مهارتهای
اجتماعی ماتسون و مقایسه عملکرد دختران و پسران پرداختند و به این نتيجه رسيدند كه در عامل
مربوط به مهارتهای اجتماعی مناسب ،نمرههای دختران به نحو معنیداری بيشتر از پسران و در
عامل مربوط به روابط با همساالن ،نمرههای پسران به نحو معنیداری بيشتر از دختران بود.آقاجانی
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( ،)1931در پژوهشی به بررسی تأثير آموزش مهارتهای اجتماعی بر سالمت روان و منبع كنترل
دانشآموزان مقطع دبيرستان پرداخت .وی به این نتيجه رسيد كه آموزش مهارتهای اجتماعی
سالمت روان آزمودنیها را بهبود میبخشد .همچنين ،تأثير آموزش مهارتهای اجتماعی بر منبع
كنترل معنی دار نبود .شهيم ( ،)1931به مقایسه مهارتهای اجتماعی و مشکالت رفتاری در دو گروه
كودكان عادی و مبتال به اختالالت یادگيری در خانه و مدرسه پرداخت .یافتههای این پژوهش نشان
داد ،ميانگين نمرههای كودكان عادی در زمينه همکاری و مسؤوليتپذیری به طور معنیداری بيشتر
از كودكان مبتال به اختالالت یادگيری بوده است.
نتایج پژوهش بيابانگرد ( ،)1931در مقایسه مهارتهای اجتماعی دانش آموزان نابينا ،ناشنوا و
عادی نشان داد كه مهارتهای اجتماعی دانشآموزان عادی بهطور معنیداری بهتر از دانشآموزان
نابينا و ناشنواست .همچنين ،مهارتهای اجتماعی دانشآموزان نابينا به طور معنی داری بهتر از
دانشآموزان ناشنواست .نتایج یافتههای گرمارودی و وحدانی نيا ( ،)1931از بررسی سالمت
اجتماعی و ميزان مهارت اجتماعی دانشآموزان ،گویای این است كه ميانگين امتياز مهارتهای
اجتماعی با جنس ارتباط معناداری نشان میدهد .در این پژوهش نمرههای دختران از مهارت
اجتماعی بيشتر از پسران بود .وایتنبرگ ( ،)1331تأثير آموزش مهارتهای اجتماعی و كنترل خود را
بر روی كودكانی كه از لحاظ اجتماعی مضطرب هستند ،بررسی كرده است .این پژوهش نيمه
تجربی با طرح پيش آزمون و پسآزمون صورت گرفت .نتایج نشان داد كه هر دو روش آموزش
باعث كاهش اضطراب اجتماعی آزمودنیها میشود ،اما روش كنترل خود ،تأثير بيشتری نسبت به
مهارتهای اجتماعی دارد .هایت و فيلر ،)1117( 1به مقایسه تأثيرات رویکردهای آموزشی
مهارتهای اجتماعی پرداختند تا مشخص كنند آیا تغيير در رفتار معلم به تغييرات متفاوتی در
رفتارهای اجتماعی كودكان پيش دبستانی منجر میشود؟ نتایج نشان داد كه رفتار معلم میتواند
تغيير كند و می تواند محركی مثبت برای تسهيل در تغيير رفتار دانشآموزان محسوب شود .همچنين
نتایج نشان داد كه توانایی دانشآموزان ناتوان در فعاليتهای هنری گروههای كوچک ،رفتارهای
اجتماعی گروه را به طور منفی ،تحت تأثير قرار نمیدهد.
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سيورز و بلنک ،)1113( 1نيز با بررسی تأثير آموزش مهارتهای اجتماعی بر پيشرفت در
مهارتهای اجتماعی و بر رفتار دانشآموزان نشان داد كه استفاده از راهبردهای آموزش
مهارتهای اجتماعی مانند :الگوسازی ،بازی نقش ،تقویت مثبت و تکرار و تمرین به دانشآموزان
در ایجاد و گسترش روابط اجتماعی مثبت با دیگران و تطبيق مؤثر با شرایط و انتظارات دیگران
كمک میكنند .رودز ،گرینبرگ ،دميتروویچ ،)1113( 1در پژوهشی به این نتيجه رسيدند كه
كودكانی كه كنترل خود بهتری دارند ،به احتمال زیاد مهارت اجتماعی بيشتری را نشان میدهند و
در رفتارهای درونگرایانه توانایی كمتری دارند .یافتهها نشان میدهد كه شناسایی بموقع مشکالت
خودكنترلی ممکن است برای كودكانی كه در معرض خطر ناهنجاری رفتاری قرار دارند ،سودمند
باشد .اوكومارا و اوسویی ،)1111(9به بررسی تأثير علی مهارتهای اجتماعی والدین بر جامعه
پذیری فرزندان پرداختند .نتيجه این پژوهش نشان داد كه مهارتهای اجتماعی والدین تأثير مثبتی بر
جامعه پذیری فرزندانشان دارد.جنينگز و دیپرت ،)1111( 1تأثير معلم را بر مهارتهای رفتاری و
اجتماعی و پيشرفت تحصيلی دانشآموزان بررسی كردند و به این نتيجه رسيدند كه معلم بر رشد
مهارتهای اجتماعی و رفتاری دانشآموزان تأثير درخور توجهی دارد و تا حدودی این تأثير بيشتر
از تأثير معلم بر پيشرفت تحصيلی است .ازآنجا كه تحقيقات فراوانی نقش مهارتهای اجتماعی را بر
پيشرفت تحصيلی نشان دادهاند ،معلمانی كه در زمينه افزایش مهارت اجتماعی موفق عمل میكنند،
میتوانند عالوه بر آموزش مستقيم برای افزایش رشد علمی ،به صورت غيرمستقيم (به وسيله افزایش
مهارت اجتماعی) پيشرفت تحصيلی را ارتقا دهند.
نلسون( )1113معتقد است كه زندگی مدرسه عميقاً در زندگی اجتماعی دانشآموزان و مربيان
تأثير میگذارد .روابط معلم -فراگير و روابط همساالن ،روشهای آموزشی و فرایند یادگيری،
تجربيات دانشآموزان از زندگی خودشان و دیگران را شکل می دهد .بسياری از معلمان ،والدین و
سياستگذاران از مدارسی كه آموزش و تعاليمی را در زمينه اجتماعی و هيجانی ارائه میدهند ،تا از
مشکالت رفتاری و هيجانی بين فراگيران جلوگيری كنند ،حمایت میكنند (وارد .)1111 ،از آن
جایی كه بسياری از كودكان آموزشهای اجتماعی و هيجانی الزم را در خانه یا اجتماع دریافت
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نمیكنند ،مدارس میتوانند به عنوان یک پشتيبان اضافه و نقطه آغازین كارآمدی كه از طریق آن
میتواند انعطافپذیری را افزایش دهد ،عملكنند (دول و ليون .)1333 ،1نقش و كاركرد مدارس
در آستانه هزارهْ سوم ميالدی تغيير و جهش چشمگيری پيدا كرده است .افزون بر ایفای نقش سنتی
مدارس مبنی بر تربيت افرادی فرهيخته ،مدارس عهده دار پرورش شهروندانی مسؤول و رشدیافته و
برخوردار از مهارتهای اجتماعی و عاطفی نيز هستند (پليتری و همکاران.)1111 ،1
در سالهای اخير مدارس غيردولتی ،با عنوان«بدونكيف » در سطح كشور با هدف ارتقای سطح
آموزشی و پرورشی دانشآموزان تأسيس شده است .این نوع مدارس برای نخستين بار با اصطالح
«تکليف شب» در سال  1317در ایتاليا آغاز به كار كرد .هدف از تأسيس این مدارس كمک به
بهبود وضعيت تحصيلی دانشآموزانی بود كه دچار شکست تحصيلی میشوند؛ اما كم كم كار آنان
جنبه اجتماعی وسيعی به خود گرفت .همچنين ،این نوع برنامهها برای كودكانی كه مشکالت
تحصيلی عميقی ندارند؛ اما به محيطی آرام برای انجام تکاليف و نظارت و سرپرستی یک بزرگسال
با صالحيت نيازمندند ،بسيار مفيد است .مدرسه بدون كيف یکی از آن مفاهيم است كه در
كشورهای توسعه یافته به عنوان راهبردی آموزشی درحال اجراست و نيز كشورهایی كه طی
سالهای اخير چرخش چرخهای توسعه را شتابی مضاعف بخشيدهاند ،این سياست كالن آموزشی را
با جدیت دنبال كردهاند؛ تا آنجا كه اكنون كشوری مانند :تركيه ،مدرسه بدون كيف را مهمترین
سياست آموزشی خود در مقاطع ابتدایی و راهنمایی میداند .در ایران مدرسه بدون كيف یا كيف
در مدرسه اصطالحی است ویژة آن دسته از مدارسی كه مدیران آن معتقدند ،دانشآموزان باید در
منزل از استراحت و آزادی كافی برخوردار باشند و همچنين ،الزم است كه تدریس ،تمرین و
تکليف درسی دانشآموز تنها در مدرسه صورت بپذیرد تا دانشآموزان ،كليه امور تحصيلی خود را
تحت نظارت مربيان و معلمان مجرب در محيط آموزشی انجام دهند .به عبارتی ،این امر موجب
غنای تمركز در این افراد میشود .مدارس بدون كيف در ایران از سال  1931تأسيس شده و در
اصفهان نيز از سال  1931تأسيس و هم اكنون  11مدرسه بدون كيف در دوره ابتدایی در شهر
اصفهان وجود دارند.

1- Doll & Lyon
2- Pellitteri
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نتيجه امر آن است كه دانشآموزان( )1از حمل كيف و تحمل آثار زیانبار جسمانی آن فارغ
میشوند و ( )1به علت انجام تکاليف بهصورت جسمی در محيط كالس و با نظارت معلم ،از
پيشرفت تحصيلی باالتری برخوردار میشوند و همچنين ،به علت همکاری های ممتد با همکالسان و
معلمان ،مهارتهای اجتماعی آنها تقویت میگردد .به همين دليل ،این پژوهش در پی بررسی ميزان
مهارت اجتماعی در دو نوع مدارس غيردولتی بدونكيف و مدارس دولتی بوده است .شایان ذكر
است كه ایده بدون كيف را تنها برخی از مدارس غيردولتی اجرا كردهاند و مدارس دولتی به علت
محدودیتهای كه دارند ،تاكنون داوطلب اجرای این ایده نشدهاند .با توجه به مباحث فوق ،اهداف
و ماهيت مدارس غيردولتی بدونكيف ،مسأله اساسی پژوهش حاضر عبارت از «ابعاد مهارت
اجتماعی (همکاری ،ابرازوجود ،همدلی ،كنترل خود) دانشآموزان مدارس غيردولتی بدون كيف و
دولتی» است .همچنين ،ابعاد مهارتهای اجتماعی مدارس غيردولتی بدونكيف و دولتی را بر حسب
جنس مقایسه كردهایم.
روش
روش تحقيق پژوهش حاضر علّی_ مقایسه ای است .در این نوع پژوهش ،هدف مطالعه احتمال
یا امکان روابط علّی -معلولی بين متغيرها با استفاده از مشاهده نتایج حاصل و بررسی دقيق در داده
ها برای یافتن متغيرهای علی درست و منطقی ،است(دالور .)1937،در این پژوهش ،ابعاد مهارت
اجتماعی (همکاری ،ابراز وجود ،همدلی و كنترل خود) دانشآموزان مدارس غيردولتی بدون كيف
و دولتی با هم مقایسه شده است .جامعه مورد نظر در این پژوهش كليه دانشآموزان دختر و پسر
پایه چهارم و پنجم دبستانهای غيردولتی بدون كيف و دولتی شهر اصفهان در سال تحصيلی -33
 1933هستند .در این پژهش نمونههای مورد بررسی به روش نمونه گيری تصادفی خوشهای انتخاب
شده است؛ بدین صورت كه در مرحله اول از بين نواحی پنچ گانه شهر اصفهان ،ناحيه  9به صورت
تصادفی انتخاب شد و سپس از بين دبستانهای دخترانه و پسرانه بدون كيف و دولتی هر كدام 1
مدرسه و از هر مدرسه  1كالس به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامهها بين همه دانشآموزان
كالسهای نمونه ،توزیع شد .بدین ترتيب  31نفر دانشآموز از مدارس دولتی و  71نفر دانشآموز
از مدارس بدون كيف برای این پژوهش انتخاب شدند .شایان ذكر است كه آزمودنی ها از لحاظ
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جنس ،پایه تحصيلی ،تحصيالت والدین ،وضعيت اجتماعی -اقتصادی(هر  1مدرسه از ناحيه 9
اصفهان كه برخوردار هستند ،انتخاب شدهاند) در دو گروه كنترل شده و فقط از نظر مدرسه
غيردولتی بدون كيف و مدرسه دولتی به لحاظ مهارت های اجتماعی مقایسه شدهاند.
ابزارهای پژوهش :در این پژوهش به منظور سنجش مهارتهای اجتماعی دانشآموزان ،از مقياس
مهارتهای اجتماعی گرشام و اليوت ( )1331استفاده شد .این مقياس برای سه مقطع پيش دبستان،
دبستان و دبيرستان تهيه شده و دارای سه فرم ویژه دانشآموز ،والدین و معلمان است .مقياس« نظام
درجه بندی مهارتهای اجتماعی -فرم دانش آموز» به سنجش این مهارت ها از دید كودك
دبستانی ،نسبت به خویش میپردازد .این سؤالها در دو بعد  Aفراوانی و در بعد  Bدرجه اهميت
پاسخها را درجهبندی میكنند .قابل ذكر است كه در پژوهش انجام شده ،به علت اختالط مفهوم
این دو بعد از سوی آزمودنیهای دبستانی در حين پاسخگویی ،بعد ميزان اهميت در نظر گرفته نشده
و به بعد فراوانی یا ميزان وقوع رفتار پرداخته شده است .دانشآموزان پرسشنامهها را دریافت كرده و
با راهنمایی كه از سوی پژوهشگر در ارتباط با هر سؤال شده ،خود به پرسشنامه پاسخ دادند .در
مقياس چهار عامل« ابراز وجود ،همکاری ،همدلی ،كنترل خود» لحاظ شده است كه هر عامل به
وسيله سؤالهایی مشخص میشود .نتایج شهيم ( )1931در دانشگاه شيراز گویای پایایی مطلوب
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ و پایایی تنصيفی است .پایایی دوباره سنجی آن با
فاصله زمانی دو ماه برابر  1/79بوده است .پایایی درونی و دوباره سنجی SSRSو اعتبار سازه و
اعتبار همزمان آن مطلوب بوده و استفاده از این نظام در پژوهشهای متعدد مؤید كاربرد وسيع آن
در ارزیابی و تشخيص است .پژوهش حاضر نيز پایایی پرسشنامه را به شيوه ضرایب آلفای كرونباخ
برای مهارتهای اجتماعی 1/31و برای ابعاد مهارتهای اجتماعی به ترتيب ابراز وجود (،)1/11
همکاری ( ،)1/71همدلی ( )1/13و كنترل خود ( )1/71محاسبه كرده است.
پرسشنامه دموگرافيگ :این پرسشنامه نيز نوع مدرسه ،پایه ،جنس دانشآموزان را در برمیگيرد.
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یافتهها
برای تجزیه و تحليل دادهها از ميانگين و انحراف معيار و برای آزمودن فرضيهها از روش تحليل
واریانس چند متغيره (مانوا) استفاده شده است.
جدول  :1مقایسه ميانگين نمرههای خرده مقياسهای مهارتهای اجتماعی در دو گروه
دولتی

ابعاد مهارتهای

بدون كيف

اجتماعی

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

همکاری

17/91

1/11

11/11

1/31

ابراز وجود

11/19

1/11

11/13

9/11

همدلی

91/11

1/19

91/93

1/71

كنترل خود

93/91

1/11

91/31

7/11

اطالعات جدول( )1ميانگين و انحراف معيار نمرههای ابعاد مهارتهای اجتماعی (همکاری،
ابرازوجود ،همدلی ،كنترل خود) را در دو گروه دانشآموزان مدارس بدون كيف و دولتی نشان
میدهد .بر اساس این اطالعات ،ميانگين ابعاد همکاری و كنترل خود در دانشآموزان مدارس
دولتی بيشتر از دانشآموزان مدارس بدون كيف است و همچنين ،دانشآموزان مدارس بدون كيف
در بعد ابراز وجود ميانگين بيشتری را كسب كردهاند .دو گروه در مؤلفه همدلی ميانگين نسبتاً
یکسانی را دریافت كردهاند.
50
45
40
35
30
دولتي

25

بدون كيف

20
15
10
5
كنترل خود

همدلي

ابراز وجود

همكاري

0

شکل  :1توزیع درصد ابعاد مهارتهای اجتماعی دانشآموزان مدارس دولتی و بدون كيف
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جدول  :1خالصه نتایج تحليل واریانس چند متغيره (مانوا) مقایسه ميانگين نمرههای خرده
مقياسهای مهارت اجتماعی در دو گروه

ابراز وجود

11/17

1

11/17

/711

/931

/111

/111

همدلی

11/13

1

11/13

1/91

/113

/111

/991

كنترل خود

111/31

1

111/31

1/77

/133

/113

/931

جنسيت

مجذورات

مجموع

همکاری

11/91

1

11/91

1/17

/131

/113

/131

مجذورات

كنترل خود

931/11

1

931/11

3/31

/119

/111

/393

ميانگين

درجه آزادی

سطح معناداری

مدرسه

همدلی

1/17

1

1/17

/133

/117

/111

/179

ميزان تأثير

نوع

ابراز وجود

11/91

1

11/91

1/77

/191

/191

/131

منابع تغييرات

توان آزمون

همکاری

11/11

1

11/11

1/31

/171

/111

/179

شاخص آماری

F

اطالعات جدول( )1نتایج آزمون تحليل واریانس چند متغيری (مانوا) تفاوت دوگروه
دانشآموزان مدارس بدون كيف و دولتی را نشان میدهد .بر اساس این نتایج ،بين این دو گروه در
مؤلفه ابراز وجود و كنترل خود تفاوت معناداری وجود دارد .در مقابل ،بين دو گروه در مؤلفههای
همکاری و همدلی تفاوتی وجود ندارد .همچنين ،نتایج نشان میدهد بين دو گروه دختر و پسر در
هيچ كدام از مولفهها تفاوت وجود ندارد.
بحث و نتيجهگيری
در سالهای اخير در كشور ما ،مدارس غيردولتی ،به منظور تبليغ فعاليتهای آموزشی خود،
مدارسی با نامهای مدارس بدون كيف ،هوشمند و الکترونيکی را در راستای ارتقای كيفی آموزش،
حفظ سالمت اجتماعی و جلوگيری از حمل كيف تأسيس كردهاند .از اهداف این مدارس ،حذف
مشق شب در منزل است  .انجام تکاليف درسی در مدرسه و زیر نظر معلم ،با این هدف برنامه ریزی
شده است كه اوالً بچه ها در منزل فرصت بازی و آزادی بيشتری را پيدا كنند كه در نتيجه منجر به
افزایش فعاليتها و رشد اجتماعی منجر میشود و ثانياً كودكان میتوانند با مشاركت یکدیگر و زیر
نظر معلم خود ضمن انجام تکليف درسی به یادگيری مهارتهای اجتماعی بيشتر سوق داده شوند.
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بنابراین ،انتظار میرود مهارتهای اجتماعی دانشآموزان شاغل در مدارس غيردولتی بدون كيف از
دانشآموزان دیگر مدارس بيشتر باشد .این مسأله كه مدارس غيردولتی بدون كيف تا چه ميزان
توانستهاند به اهداف فوق الذكر دست یابند نکتهای است كه این پژوهش به دنبال پاسخ آن بوده
است .نتایج پژوهش نشان داد بين دانشآموزان مدارس بدون كيف و دولتی در مؤلفه "همکاری"
تفاوت معنی داری وجود ندارد .شهيم ( )1931در مقایسه كودكان عادی و كودكان مبتال به
اختالالت یادگيری نشان داد ،ميانگين نمرههای كودكان عادی در زمينه همکاری و مسؤوليتپذیری
به طور معنیداری بيشتر از كودكان مبتال به اختالالت یادگيری بوده است .بيابانگرد ( )1931در
پژوهشی ميزان همکاری را ميان دانشآموزان عادی و دانشآموزان نابينا و ناشنوا بررسی كرد و به
این نتيجه رسيد كه ميزان همکاری دانشآموزان عادی به طور معناداری از دو گروه دانشآموزان
نابينا و ناشنوا بيشتر است.
اما در مؤلفه "ابراز وجود" ،ميان دانشآموزان مدارس بدون كيف و دولتی تفاوت وجود
داشت؛ بدین معنی كه دانشآموزان مدارس بدون كيف در مؤلفه "ابراز وجود" نمرههای باالتری را
دریافت كردهاند .ابراز وجود ،رفتاری است كه فرد در طی آن ،افکار و احساسات خود را به طریق
مثبت و با رعایت احترام و حقوق دیگران بيان میكند و از این طریق ،حقوق خود را در ارتباطهای
اجتماعی به دست میآورد .ابرازوجود كردن برابری ميان انسانها را افزایش و به ما امکان میدهد تا
به سود خود اقداماتی را صورت دهيم و بدون اضطراب روی پای خود بایستيم .از نتيجه پژوهش
حاضر چنين استنباط میشود كه دانشآموزان مدارس بدون كيف به این علتكه تکاليفشان را در
مدرسه انجام می دهند و برای انجام تکاليف به والدین خود وابسته نيستند ،این عدم وابستگی موجب
میشود كه آنها مدیریت كارهای خود را برعهده گرفته و سعی كنند به طور مستقل وظایف مربوط
به مدرسه را انجام دهند .این امر ممکن است باعث شود عزت نفس این گروه از كودكان افزایش
یابد؛ چرا كه این دسته از كودكان موفقيت در امور تحصيلی را به خویش نسبت میدهند و این امر
سبب میشود آنها قابليت ابراز وجود در اجتماع را بيشتر از دیگر فراگيران در مدارس دولتی داشته
باشند .از آنجا كه دانشآموزان مدارس بدون كيف نسبت به دانشآموزان مدارس دولتی در طبقه
اجتماعی باالتری قرار دارند میتوان یکی از دالیل احتمالی اختالف نمرههای در ابرازوجود را این
نکته برشمرد.
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همچنين ،نتایج پژوهش نشان داد كه بين دانشآموزان مدارس بدون كيف و دانشآموزان
مدارس دولتی در مؤلفه "همدلی" تفاوت معنی داری وجود ندارد .همدلی ،توانایی ارثی یا ژنتيکی
نيست؛ بلکه به تجارب بين فردی با والدین و دیگر اعضای خانواده ،دوستان و آشنایان بستگی دارد.
افراد در مناسبات خود با اطرافيانشان همدلی را میآموزند .همدلی در افراد مختلف به نحوه تربيت
كودكان از جانب والدین بستگی دارد .اگر شيوه تربيتی به گونهای باشد كه توجه كودك را به
سوی مشکلی كه بر اثر سوء رفتار او برای كودك دیگری پيش آمده جلب كند ،كودك همدلی
بيشتری پيدا خواهد كرد .همدلی به معنای توانایی درك موقعيت ،احساسات و انگيزههای دیگران
است .همدلی قابليت و توانایی ما برای شناسایی دیگران است .این توانایی كم و بيش در افراد بشر
وجود دارد؛ اما برخی مردم به طور طبيعی همدلی بيشتری دارند.
از نتایج دیگر این پژوهش ،این است كه بين دانشآموزان مدارس بدون كيف و دانشآموزان
مدارس دولتی در مؤلفه "كنترل خود" تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بدین معنی كه دانشآموزان
مدارس دولتی در مؤلفه "كنترل خود" نمرههای باالتری نسبت به دانشآموزان مدارس بدون كيف
دریافت كردهاند .كنترل خود ،محور اعتماد به نفس در كودكان است .كودكی كه خویشتندار است
میداند حق انتخاب دارد و میتواند رفتارش را كنترل كند .كنترلخود به كودكان اراده نه گفتن،
انجام كار درست و انتخاب رفتار اخالقی را میدهد .اینساز وكار درونی ،كودكان را راهنمایی
میكند تا نه تنها ایمنتر ،بلکه خردمندانهتر انتخاب كنند .بيابانگرد ( )1931در پژوهشی ميزان كنترل
خود را ميان دانشآموزان عادی و دانش آموزان نابينا و ناشنوا بررسی كرد و به این نتيجه رسيد كه
ميزان كنترل خود دانشآموزان عادی به طور معناداری از دو گروه دانشآموزان نابينا و ناشنوا بيشتر
است.
همچنين ،نتایج پژوهش نشان داد بين مهارتهای اجتماعی دانشآموزان مدارس بدون كيف و
دولتی بر جنسيت در هيج كدام از مؤلفههای مهارتهای اجتماعی تفاوت وجود ندارد .نتایج تحقيق
شهيم ( )1973نيز نشان داد ميان مهارتهای اجتماعی پسر و دختر تفاوت معناداری وجود ندارد.
یافتههای این پژوهش در زمينه تفاوت نمرههای دختران و پسران با پژوهش گرشام و اليوت ()1331
و یوسفی و خير( )1931كه دختران را دارای مهارتاجتماعی بيشتر از پسران میدانستند ناهمسوست.
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همچنين ،نتایج پژوهش گرمارودی و وحدانی نيا ( )1931نشان داد كه بين رفتار اجتماعی پسر و
دختر تفاوت معناداری وجود دارد.
به طور كلی ،از نتایج این پژوهش میتوان به برخی نقاط ضعف و قوت مدارس بدونكيف
اشاره كرد .از جمله نقاط ضعف این مدارس میتوان به موارد زیر اشاره كرد -1 :مدارس بدونكيف
باعث دوری كودكان از خانواده میشود -1 .خانوادهها بر چگونگی انجام تکاليف فرزند خود
نظارت ندارند -9 .موجب افزایش رقابت در فراگيران و در نتيجه دوری آنها از هم میشود.
همچنين مدارس بدونكيف دارای نقاط مثبتی هستند كه شامل موارد زیر است -1 :مدارس
بدونكيف برای دانشآموزانی كه به علت مشکالت خانوادگی از محيط آرام و نظارت اوليا خود
در انجام تکاليف درسی محرومند و در بسياری از موارد از عهده انجام آن بر نمیآیند ،محل مناسبی
برای انجام تکاليف تحت راهنمایی معلم است؛  -1موجب افزایش استقالل دانشآموز در انجام
كارهای مربوط به خود میشود.
بر این اساس ،از كاربردهای نتایج پژوهش حاضر میتوان به این موضوع اشاره كرد كه ارزیابی
دانش آموزان با توجه به این چهار عامل ،به شناسایی نقاط قوت و ضعف خاص دانشآموزان كمک
میكند كه باعث تسهيل در ارائه برنامهریزی مناسب یا برنامه درسی برای بهبود حالت اجتماعی-
هيجانی دانشآموز می شود .با توجه به نقش مهم مهارتهای اجتماعی در یادگيری و پيشرفت
دانش آموزان و همچنين مبنای محکم برای استمرار یادگيری و موفقيت در تمام شؤون زندگی ،بهتر
است مدارس در هدف ،شيوه و راهبردهای خود تجدید نظرهای الزم را مبذول دارند .برای مثال،
بهتر است در روش تدریس ،تنوع الزم ایجاد كرد و یا در منابع تغيير ایجاد شود .همچنين ،والدین
میتوانند با استفاده از نتایج این پژوهش درباره انتخاب مدرسه مناسب برای فرزندانشان تصميمگيری
كنند .در پایان ،باید خاطر نشان شود كه با توجه به اینکه این پژوهش برای نخستين بار صورت
گرفته است ،انجام پژوهشهای بيشتری در این زمينه پيشنهاد میشود.
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