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چكيده
هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش اخالقی و مهارت¬های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان است .جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان
دبیرستان¬های عشایری شیراز که در سال تحصیلی  12-13مشغول به تحصیل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل  199نفر بوده و حجم نمونه با
استفاده از جدول مورگان  221نفر برآورد و به شیوه نمونه گیری صورت تصادفی طبقه¬ای انتخاب گردیده است .از سه پرسشنامه هوش اخالقی،
مهارت¬های اجتماعی ماتسون و عملکرد تحصیلی فام وتیلور استفاده گردیده و با استفاده از شاخص¬های آمار توصیفی مانند فراوانی ،درصد و نمودار
و روش¬های آمار استنباطی مانند همبستگی ،رگرسیون ،تی نمونه¬های مستقل و تحلیل واریانس تحلیل گردید .یافته¬های پژوهش نشان داد بین هوش
اخالقی و مهارت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.بین ابعاد هوش اخالقی به جز راستگویی با عملکرد
تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد .همچنین بین ابعاد مهارت اجتماعی (مهارت اجتماعی مناسب ،رفتارهای غیر اجتماعی ،پرخاشگری و رفتارهای
تکانشی ،برتری طلبی ،اطمینان زیاد به خویشتن داشتن و رابطه با همساالن) با عملکرد رابطه معنی دار وجود دارد .اما رابطه بین دو بعد رفتارهای غیر
اجتماعی ،پرخاشگری و رفتارهای تکانشی با عملکرد تحصیلی معنی دار ولی منفی می¬باشد مدل تاثیرهوش اخالقی و مهارت¬های اجتماعی بر عملکرد
تحصیلی دانش آموزان معنی دار بود  .ضرایب بتا نیز نشان داد که هوش اخالقی و مهارت های اجتماعی پیش بینی کننده معنی داری برای عملکرد
تحصیلی دانش آموزان بودند و مهارت اجتماعی تاثیر بیشتری را بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد.
کليد واژگان :هوش اخالقی ،مهارت¬های اجتماعی ،عملکرد تحصیلی دانش آموزان

مقدمه

اجتماعی کودکان بخشی از مسئله اجتماعی شدن آن هاست

انسان موجودی اجتماعی است و به همین دلیل از لحظه

(سلیمانی و همکاران.)1 :1311،

تولد تا آخرعمردراجتماع به سر میبرد و دائما درتعامل با

از بین تمامی سازمان هایی که نقش کلیدی در اجتماعی

انسانهای دیگر می باشد .اودریافته است که درجمع بودن

کردن افراد دارند ،مدرسه اولین جایگاه رسمی تجربه

می تواند مشکالت اورا مرتفع نماید وبه همین

اجتماعی کودکان است و در این زمینه نقش تعیین کننده

منظورهمواره یادمی گیرد که چگونه بایستی درجمع زندگی

دارد .اجتماعی شدن فرایندی است که در آن هنجارها،

کندونیازهای خودرا ارضا نماید .بنابراین لزوم آموزش

مهارتها ،انگیزهها ،نگرشها و رفتارهای فرد شکل می گیرد

مهارت های اجتماعی درزندگی فرد مطرح می شود .این که

تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب

چگونه و با چه کیفیتی درجمع حضور یابد و رفتارهای

شناخته شود .در این فرایند ،اکتساب و به کارگیری

گروهی مناسب ازخود نشان دهد .موضوع مهارت های

مهارتهای اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با
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دیگران ،یکی از مؤلفههای اصلی رشد اجتماعی بخصوص

محدودیت زیاد موجب می گردد کودک احساس کم ارزشی

در بین کودکان و نوجوانان محسوب می شود .بنا به تعریف،

و فقدان خویشتن داری کند .بنابراین او فردی بسیار سرکش

مهارتهای اجتماعی به رفتارهای آموخته شده و مقبول

یا بسیار مطیع،لیکن به شکلی بیمارگونه و ناسالم،خواهد

جامعه اطالق می شود ،رفتارهایی که شخص می تواند با

شد .با اندکی تأمل می توان دریافت رسیدن به تعادل مشکل

دیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز

است.با برقراری انضباط ما فقط رفتار غلط را تنبیه نمی کنیم

پاسخهای مثبت و پرهیز از پاسخهای منفی بینجامد (ابطحی

یا باعث ایجاد محدودیت نمی شویم بلکه چگونگی

و ندری.)1319،

تشخیص درست از غلط را آموزش می دهیم .حتی به رغم

مهارت های اجتماعی ،مجموعه توانمندیهایی است که

مقررات و نظامهای اجتماعی ،کودکان در سنین باالتر می

موجب موفقیت در زندگی اجتماعی فرد می شود .هر فرد

توانند تصمیم بگیرند و انتخاب کنند که از قوانین و مقررات

برای زندگی موفق در یك جامعه ،عالوه بر مهارت های

جامعه پیروی نمایند یا نه .در نهایت والدین در درک رشد

فردی به مهارت های دیگری نیاز داردکه از آن به نام مهارت

اخالقی باید این واقعیت را بپذیرند که باید کودکانشان را

های اجتماعی یاد می کنند .مهارت اجتماعی به مجموعه

ارزیابی کنند تا اهداف بهتری را برای رشد فردی آنها

رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می شود که فرد را قادر

برگزینند .به تازگی مؤلفان ،اصطالح تازه ای را تحت عنوان

میسازد با دیگران رابطه مؤثر داشته و از عکس العمل های

هوش اخالقی سعی دارند در روانشناسی وارد نمایند هوش

کند(ماتسون

اخالقی موضوع تقریبا جدیدی است .همان طور که هوش

نامعقول

اجتماعی

خودداری

وبویسجولی.)2991،1

هیجانی و هوش شناختی با یکدیگر فرق دارد ،هوش

فقدان مهارت های اجتماعی موجب چالش های اخالقی

اخالقی هم یك هوش کامال مجزاست .مفهوم اصلی هوش

برای افراد می شود .رشد اخالقی حاصل تعامل بین طبیعت

اخالقی این است که ما بتوانیم درست را از نادرست

و تربیت است .اخالق در نتیجه تعامل عواملی مانند نظرات

تشخیص دهیم؛ یعنی اعتقادات محکم اخالقی داشته باشیم

والدین ،روش های انضباطی و همچنین انتخاب ها و

و بر اساس این اعتقادات عمل کنیم(بوربا.)2992،2

اختیارات خود کودکان شکل می گیرد.کودک از تجارب

از سویی دیگر هوش اخالقی کودک ،ظرفیت و توانایی

اولیه خود برای تشخیص درست از غلط بهره می گیرد .در

درک مسائل خوب از مسائل بد است .از دیدگاه هوش

عین حال هنگامی که نیاز به تربیت و پرورش دارند،والدین

عملی ،این ظرفیت ها در یك فرایند آموزشی به ارزش ها

به طور متعادل نیازهایشان را برآورده می سازند،بدین

و اخالقیات تبدیل میشوند (بوربا.)2992 ،

ترتیب یاد می گیرند در زندگی مقررات را بپذیرند و یاس

با توجه به اهمیت بیان شده از متغیر های پژوهش ،هدف

ها را تحمل کنند .دوست داشتن افراطی و برآوردن نیازها

این پژوهش بررسی رابطه بین هوش اخالقی و مهارت های

صرف نظر از خواسته ها و نیازهای کودک ،او را لوس می

اجتماعی بر عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان

کند.این سبب می شود کودکان در اولین مراحل رشد

های عشایر شهر شیراز می باشد.

اخالقی بر اساس فردگرایی خودخواهانه مغرور شوند .این

مهارت اجتماعی ،عبارت است از رفتارهای انطباقی فرا

مساله برای کودکان دو ساله خوب است،برای شش ساله ها

گرفته که فرد را قادر می سازد با افراد روابط متقابل داشته

قابل تحمل و در  12ساله ها و یا سنین باالتر مضر است

باشد ،واکنش های مثبت بروز دهد و از رفتارهایی که پیامد

(مختاری پور وسیادت.)1312،

منفی دارد اجتناب ورزد (رندی ومیشل .)2991،3یا به

3-Randy & Michelle

1-Matson& Boisjoli
2-Borba
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عبارت دیگر مهارت های اجتماعی ،رفتارهایی هستند که

نماید .هوش اخالقی ،نه تنها چارچوبی قوی و قابل دفاع

فرد را قادر به تعامل موثر و اجتناب از پاسخ های نامطلوب

برای فعالیت انسان ها فراهم می کند ،بلکه کاربردهای

نموده و بیانگر سالمت رفتاری 1و سالمت اجتماعی 2افراد

فراوانی در دنیای حقیقی دارد .در واقع ،این هوش تمام

هستند .این مهارتها ریشه در بسترهای فرهنگی و اجتماعی

انواع دیگر هوش انسان را در جهت انجام کارهای ارزشمند

داشته و شامل رفتارهایی نظیر پیش قدم شدن در برقراری

هدایت می کند(بهرامی و همکاران.)1311 ،

روابط جدید ،تقاضای کمك نمودن و پیشنهاد برای کمك

بنابراین نقص مهارت اجتماعی مشکلی نسبتأ مقاوم و مرتبط

به دیگران است .از مهم ترین اهداف آموزشی دوران کودکی

با عملکرد ضعیف تحصیلی است که اغلب منجر به

توسعه مهارتهای اجتماعی بوده و میزان برخورداری کودکان

مشکالت سازگاری آتی یا اختالالت روانی 19می شود(

و بالغین از این مهارت ها بر سالمت فردی و اجتماعی و

پارکر 11و آشر )1112 ،12و باعث می شود که دانش آموزان

نیز موفقیت تحصیلی آنان اثرگذار است(گرشام 3و الیوت،4

دارای هوش اخالقی پایینی باشند و همچنین عملکرد

،1119به نقل ازکرامتی )1312

تحصیلی آن در جهان کنونی عملکرد تحصیلی از اهمیت

اخیرأ اصطالح جدیدی با عنوان «هوش اخالقی »2توسط

ویژه ای برخوردار است ،جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت

بوربا )2992(2در روان شناسی وارد شده است .در متون

تاکید بسیار زیادی بر عملکرد تحصیلی ،رقابت و پیروزی

علمی ،هوش به عنوان یك مفهوم عمومی جهان شمول که

دارند ،و این تاکید گاه بیش از اهمیتی است که برای

با توانایی ادراکی 2ارتباط دارد ،تعریف شده است (بهشتی

همکاری یا رضایت بخشی ارتباطات بین فردی قائل می

فر و همکاران .)2911 ،این مفهوم ،عمومأ به توانایی

شوند.

یادگیری و تفکر مرتبط بوده و غالبأ برای توصیف به

بسیاری از دانش آموزان مهارت های اجتماعی مناسب را

کارگیری مهارتها و وقایع به کار رفته است(کالرکن،1

کسب ننموده و این امر منجر به توسعه مشکالت

.)2912

روانشناختی نظیر برقراری ارتباطات ناموفق با همتایان،

افراد از نظر سطح هوش با هم متفاوتند .این تفاوت ،ناشی

عملکرد تحصیلی ،عدم شرکت در فعالیت های جانبی و

از ترکیب متغیر فطری ،وراثت 1و ویژگی های اکتسابی

انزوا ،طرد شدن توسط همتایان ،اضطراب ،13افسردگی 14و

آنهاست (رحیمی .)2911 ،اخالق نیز به عنوان مجموعه ای

عصبانیت 12خواهد بود(سرگین 12و فلورا.)2999 ،12

از اصول که اغلب به عنوان منشوری برای راهنمایی و

امروزه داشتن مهارتهای اجتماعی رکن الزم و اساسی

هدایت به کار می رود تعریف شده است(آراسته و جاهد،

زندگی اجتماعی بوده و فقدان آن می تواند باعث آسیبهای

 .)1319بنابراین ،هوش اخالقی عبارت است از توانایی

فردی و اجتماعی فراوانی گردد .لذا مدارس ،که نقش بسیار

ایجاد تمایز بین درست و غلط بر اساس اصول جهان شمول

مهمی در رشد اجتماعی دانش آموزان دارند ،می توانند

تعریف شده .این نوع هوش ،در محیط جهانی مدرن کنونی

بهترین نقش را در این زمینه ایفا کنند و هوش اخالقی را

می تواند به مثابه ی نوعی جهت یابی برای اقدامات عمل

در دانش آموزان افزایش دهند .لذا پژوهش حاضر بر آن

1 Behavioral Health
2 Social Health
3 Gresham
4 Elliot
5 Moral Intelligence
6 Borba
7 Cognitive Ability
8 Clarken
9 Inheritance

10 Psychopathy
11 Parker
12 Asher
13 Anxiety
14 Depression
15 Anger
16 Segrin
17 Flora
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است تا هوش اخالقی و مهارتهای اجتماعی با عملکرد

که موجب صدور افعالی متناسب با آنها به طور خود جوش

تحصیلی در دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهد ؟

و بدون نیاز به تفکر و تأمل از انسان می شوند .شیخ ابوعلی
مسکویه در تعریف اخالق می گوید  :اخالق حالتی نفسانی

پیشینه پژوهش

است که بدون نیاز به تفکر و تأمل ،آدمی را به سمت انجام

هوش به معنای توان بیولوژیکی برای تحلیل نوع خاصی از

کار حرکت می دهد.عالمه مجلسی نیز در تعریف اخالق

اطالعات به روشی معین است (گاردنر:2992 ،1

می گوید :اخالق ملکه ای نفسانی است که به آسانی از

.)32استرنبرگ )1112( 2با در نظر گرفتن دیدگاهی متفاوت،

انسان صادر می شود .برخی از این ملکات فطری و ذاتی

بر جنبههای بیولوژیکی و تکاملی تاکید میکند و اظهار

اند و پاره ای از آن ها نیز با تفکر و تالش و تمرین و

میدارد که هوش به معنای تواناییهای ذهنی الزم برای

عادت دادن نفس به آنها ،به دست می آیند.

تطابق ،گزینش و شکلدهی در هر زمینه محیطی است و

.2

موجب انعطافپذیری در موقعیتهای چالشیمیشود.

اصطالح اندیشمندان ،هرگونه صفت نفسانی است که

تعریف نهایی هوش که در این نوشتار مدنظر میباشد

موجب پیدایش کارهای خوب یا بد می شود ،چه آن صفت

عبارت است از قابلیت تفکر ،برنامهریزی ،خلق ،تطبیق،

نفسانی به صورت پایدار و راسخ باشد و چه به صورت

حلمسأله ،عکسالعمل ،تصمیمگیری ،و یادگیری (نوبل، 3

ناپایدار و غیرراسخ.

.)2991

.3

اخالق را مجموعهای از صفات روحی و باطنی انسان

فضایل اخالقي :گاهی نیز واژه اخالق صرف ًا

ال
درمورد اخالق نیك و فضایل اخالقی به کار می رود .مث ً

تعریف کردهاند که به صورت اعمال و رفتاری که از

وقتی گفته می شود«فالن کار اخالقی است» یا «دروغ

خلقیات درونی انسان ناشی میشود ،بروز ظاهری پیدا

گویی کار غیراخالقی است» منظور از اخالق ،تنها اخالق

میکند و بدین سبب گفته میشود که اخالق را از راه آثارش

فضیلت است .البته در این که اصول اخالق کدامند و آیا

میتوان تعریف کرد .استمرار یك نوع رفتار خاص ،دلیل بر

همه فضایل را می توان به یك یا چند فضیلت برگرداند یا

آن است که این رفتار یك ریشه درونی و باطنی در عمق

نه ،اختالفات فراوانی وجود دارد .به زعم فیلسوفان یونان

جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخالق

و بسیاری از حکمای مسلمان چهار فضیلت حکمت،

مینامند.دامنه اخالق را در حد رفتارهای فردی تلقی

شجاعت ،اعتدال و عدالت به عنوان فضایل مادر و بنیادین

میکنند ،اما رفتارهای فردی وقتی که در سطح جامعه یا

تلقی می شوند .در سنت مسیحی نیز گفته می شود که

نهادهای اجتماعی تسری پیدا میکند و شیوع مییابد ،به

مسیحیان هفت فضیلت اصلی دارند ،سه فضیلت الهیاتی و

نوعی به اخالق جمعی تبدیل میشود که ریشهاش در

ایمان  ،امید و محبت ،و چهار فضیلت انسانی (مصلحت

فرهنگ جامعه میدواند و خود نوعی وجه غالب مییابد که

اندیشی ،بردباری ،اعتدال و عدالت).

جامعه را با آن میتوان شناخت(معیدفر.)1319،

.4

مصباح یزدی ( )1312در کتاب فلسفه اخالق چهار معنی و

نهاد اخالقي زندگي :اخالق در این اصطالح ،در

عرض مسایلی چون هنر ،علم ،حقوق و دین... ،قرار دارد

کاربرد را برای اخالق ذکر کرده اند که عبارتست از:
.1

صفات نفساني :گاهی منظور از اخالق در

و در عین حال متفاوت با آنها به کار برده می شود .بنابراین

صفات راسخ انسان :رایج ترین و شایع ترین

اصطالح ،اخالق نیز مانند زبان ،دین و کشور پیش از افراد

کاربرد اصطالحی اخالق در بین اندیشمندان و فیلسوفان

بوده و«فرد در آن داخل شده و کمابیش در آن سهیم می

اسالمی ،عبارت است از صفات و هیأت های پایدار نفس

5-Noble

7-Gardner
4-Strenberg
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گردد» و پس از افراد نیز خواهد بود .به عبارت دیگر وجود

گیرند .مهمترین مسأله شاید موقعیت رشدی کودک باشد

آن به شخص وابسته نیست ،بلکه "ابزاری در دست جامعه،

که همواره در حال تغییر است .رفتارهایی که برای سن

به عنوان یك کل ،است برای ارشاد و راهنمایی افراد گروه

خاصی مناسب هستند ،ممکن است برای سن دیگر زود یا

های کوچك تر"(مصباح یزدی.)1312،

دیر باشند .این موضوع نیز در مورد روشهای درمانی

هوش اخالقی عبارت است ازتوانایی تشخیص درست

مصداق دارد .ما همواره باید این مالحظات رشدی را به

ازنادرست براساس اصول جهان شمول تعریف شده .این

هنگام طراحی راهبردهای مداخلهگرانه و ارزیابی آنها در

نوع هوش ،درمحیط جهانی مدرن کنونی می تواند به مثابه

نظر بگیریم (متسون و اولندیك.)1314 ،

نوعی جهت یاب برای اقدامات عمل نماید .هوش اخالقی

مهارت اجتماعی مجموعه رفتارهای آموخته شده ای است

نه تنها چهارچوب قوی وقابل دفاع برای فعالیت انسان

که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه اثربخش داشته و

فراهم می کند ،بلکه کاربردهای فراوانی دردنیای حقیقی

از واکنش های نامعقول اجتماعی خودداری کند .همکاری،

دارد .درواقع ،این نوع هوش تمام انواع دیگرهوش انسان

مشارکت با دیگران ،کمك کردن ،آغاز گر رابطه بودن،

رادرجهت انجام کارهای ارزشمند هدایت می کند(بهشتی

تقاضای کمك کردن ،تعریف و تمجید از دیگران و قدردانی

فروهمکاران.)3 :2911،

کردن ،مثالهایی از این نوع رفتار است .یادگیری رفتارهای

بوربا)2992( 1هوش اخالقی را بصورت ظرفیت تشخیص

فوق و ایجاد رابطه اثربخش با دیگران یکی از مهمترین

درست ازغلط ،داشتن یقین های اخالقی واقدام برمبنای آن

دستاوردهای دوران کودکی است .متاسفانه همه کودکان

ها به منظورارائه رفتاردرست وشرافتمندانه تعریف کرده

موفق به فراگیری این مهارت ها نمی شوند(گرشام و الیوت،

است.

 .)2993به همین دلیل ،اغلب این کودکان با عکس العمل

این نوع هوش ،نشان دهنده ظرفیت ذهنی انسان برای تعیین

های منفی از سوی بزرگساالن و کودکان دیگر رو به رو می

اینکه چگونه اصول جهان شمول انسانی را به ارزش ها،

شوند.

اهداف واقدامات خود مرتبط نماید می باشد .همچنین

اسلبی و گوارا( )2993مهارت اجتماعی را مترادف با

هوش اخالقی نشان دهنده اشتیاق وتوانایی فرد برای

سازگاری اجتماعی می دانند .از نظر آنها مهارت اجتماعی

قراردادن معیارهایی برتروفراترازمنافع خود وحتی

عبارت است از توانایی ارتباط متقابل با دیگران در زمینه

موضوعاتی نظیر اثربخشی درکانون واکنش های فردی

خاص اجتماعی ،به طوری که در عرف جامعه قابل قبول و

است(تورنروبارلینگ.)312 :2992،2

ارزشمند باشد.

مهارتهای اجتماعی 3رفتارهایی هستند که به مردم

استرایر( )2994مهارت اجتماعی را همانند سازگاری متقابل

برای کنش متقابل با دیگران کمك میکنند .در مدرسه ،کنش

کودک با محیط اجتماعی و در رابطه با همساالن می داند.

متقابل ممکن است با همکالسیها ،معلمان و سایر کارکنان

در این مدل ،سازگاری به توانایی و ظرفیت کودک در پیش

مدرسه باشد .در مراحل بعدی زندگی ،این کنش متقابل با

بینی کردن ،جذب نمودن و عکس العمل نشان دادن به نشانه

همکاران ،سرپرستان ،دوستان و افراد دیگری برقرار میشود

های موجود یك بافت اجتماعی دارد .این نشانه ها شامل

که شخص مالقات میکند(رندی ومیشل.)2 :2991،4

حاالت عاطفی یا رفتار همساالن می باشد .در این فرایند

هنگام برنامهریزی یك برنامة آموزش مهارت اجتماعی،

رشد عاطفی و اجتماعی کودک دخالت دارد ،توانایی

مسائل متعددی وجود دارند که باید مورد مالحظه قرار

کودک یا نوجوان در انتخاب رفتار مناسب و ارزشیابی در

7-Borba
7-Turner & Barling

3-Social Skills
4-Randy & michelle
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مورد روابط اجتماعی و ساختار گروه ،میزان مهارت و

از میان عوامل اجتماعی کننده ،نقش خانواده ازهمه مهم تر

قابلیت اجتماعی را مشخص می سازد.

است .الگوهای تعلق والدین که اساس مناسبات بعدی

هریك از اصطالحات ،کلمات ،جمالت ،قواعد و اصولی

خانوادگی است ،توجه والدین به پاداش وتنبیهات متناسب

که به نوعی با مسائل اجتماعی در ارتباط باشند ،مفاهیم

با رشد ،سایر رفتارها و گفتگوهای آنان در مورد ارزش

اجتماعی خوانده می شوند .مفاهیمی از قبیل :دوستی،

های فرهنگی ،نوع پاداش و تنبیه انتخابی در زمینه های

همکاری ،گروه و فایده های آن ،کشور ،انواع سازمان ها و

گوناگون ،رفتار علمی و مودبانه و شرافتمندانه ،انگیزه ی

موسسات اجتماعی و خدماتی که انجام می دهند ،چگونگی

پیشرفت ،رفتار اخالقی سالم ،آینده نگری در رفتاراجتماعی

برقراری ارتباط با سازمان ها و افراد برای رسیدن به نتیجه

و شخصی و هزاران مورد رفتار اجتماعی دیگر  ،والدین را

بهتر ،ملت ،آداب و رسوم ،مقررات و قوانین زندگی شهری

به صورت الگو و مدلی از رفتارهای اجتماعی در می آورد

و روستایی ،قوانین رفت و آمد ،قوانین آموزشی ،رعایت

که به ویژه دردوره کودکی ،ازقدرت فوق العاده ای در جهت

حقوق دیگران و حقوق شخصی ،انجام وظیفه و ...

دهی رفتارها و نگرش های اجتماعی کودکان برخوردار

جوانب مهم اجتماعی شدن در زمینه نگرش ها و رفتارهای

است .فرصت هایی نیز که به کودک برای احساس قدرت

اخالقی کودک شامل موارد زیراست:

داده می شود ونوع ارزیابی وی از خود در رابطه با سایر

.1

همانندسازی با والدین در زمینه هایی چون

افراد از جمله عوامل اجتماعی شدن کودک است(کارتلیج

طرزتلقی ها و رفتارآنان در مورد کنترل فرزندان،

و میلبرن.)1322 ،

 .2طبقه

تدریس مهارتهای اجتماعی زیر عنوان سه رویکرد نظری

چگونگی به کارگیری پاداش و تنبیه

اجتماعی  .3ویژگی های مذهبی ،سیاسی وشغلی

دستهبندی میشوند (شرطیسازی عامل ،یادگیری اجتماعی،

اعضای خانواده

و شناختی ـ رفتاری) که از لحاظ تمرکز درمانی (برای مثال،

همچنانکه گفته شد ،نهادهای اجتماعی وعملکرد آن ها،

تفکر کودکان ،مهارتهای حل مسئله و رفتار کودکان)و

عامل موثری درچگونگی اجتماعی شدن کودکان و نحوه ی

فعالیتهای مربوط به شیوههای درمان (برای مثال ،الگودهی

به عهده گرفتن نقش های حال وآینده ی آنان است .طبع ًا

و تقویت رفتارهای مناسب) متفاوت هستند چهار فرایند

نهادهای اجتماعی به تدریج و در سنین باالتر تاثیر مستقیم

اساسی زیربنای روشهای مداخله در مهارت اجتماعی را

خود را بر افراد به جای می گذارند .این نهادها عالوه بر

تشکیل

«متغیرهای

مواردی که قبالً به آن ها اشاره شد ،حتی شامل سربازخانه

آموزشی»نامگذاری شدهاند که شامل آموزش ،تمرین،

ها و زندان ها نیز می شود .طبیعی است که شدّت و طوالنی

تقویت ،بازخورد و فرایندهای کاهشی هستند.

بودن ارتباط شخص با این نهادها باعث تاثیرپذیری بیشتر[و

چرنی )1112( 1میگوید :بسیاری از کودکان در ابتدای

قوی تر و باثبات تر] از آن ها است و ارزش ها ،هنجار ها،

ورود به مدرسه نمیدانند که چگونه به طور اجتماعی رفتار

انتظارات و صالحیت های معینی را به عنوان مالحظات

کنند .آنها غالب ًا برای آن که بتوانند انتظارات رفتاری را در

مورد قبول در وی به وجود می آورند .این نهادها در مورد

کالس درس برآورده کنند ،به آموزش نیاز دارند .در نتیجة

چگونگی ایفای نقش های گوناگون ،پرخاشگری ،نقش

این آموزش محیط یادگیری راحتی برای دانشآموزان و

جنسی ،اخالقیات و ...نیز نقش اجتماعی کننده بر فرد

معلم ایجاد میشود.او اعتقاد دارد که معلم نیاز دارد که شش

دارند(کارتلیج و میلبرن.)1322 ،

هفته اول مدرسه ،نهتنها بر مرور مواد درسی سالهای

میدهند.

این

فرایندها

گذشته ،بلکه بر تدریس به کودکان دربارة انتظارات کالس
1-Cherny
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درس بدون نگرانی ،و دربارة مقدار برنامة تحصیلی در حال

مؤلفه قوانين و نتایج منطقي :رویکردی انضباطی است که

اجرا ،تمرکز داشته باشد.

هدف آن ایجاد خودکنترلی در دانشآموزان است تا

رویکرد کالسپذیر (پاسخ ده) ،نمونهای از رویکرد کلی

تواناییهای آنها تقویت شود .در امور تحصیلی و انسانی

پیشگیری جامع مدرسه و مداخلهای است که ساختار

استقامت پیدا کنند و راههای مراقبت از همساالن و

مهارتهای اجتماعی ،توانمندسازی تحصیلی و حمایت

بزرگساالن را یاد بگیرند در این شیوه ،به دانشآموزان

اجتماعی را یکپارچه میکند .این رویکرد آموزشی ،تدریس

توصیه میشود قوانینی وضع کنند که برای همه اعضای

مهارتهای تحصیلی و اجتماعی را به عنوان قسمتی از

کالس ،امکان برآوردن اهداف کالس را فراهم کنند .در

زندگی روزانه در مدرسه و به صورت منسجم در نظر

پیامدهای منطقی تاکید میشود ،مسئولیت رفتار نادرست با

میگیرد و شامل شش بخش به این شرح است :مالقات

دانشآموز است ،ولی به دانشآموز ،اجازه یافتن رفتار

صبحگاهی؛ سازمان کالس؛ قوانین و نتایج منطقی؛ اکتشاف

درست و یادگیری از اشتباهات داده میشود (ضمن حفظ

هدایت شده؛ فرصت انتخاب تحصیلی؛ ارزیابی؛

شأن دانشآموز) (الیوت وهمکاران.)23 :2991،

گزارشدهی .مؤلفههای رویکرد کالسپذیرا ،از طریق

فرصت انتخاب تحصيلي :دادن حق انتخاب به دانشآموز،

تمرینهای معلمان و محققان آموزشی ـ رشدی تکامل یافته

به رشد حس مالکیت او کمك میکند .به دانشآموزان به

و اصالح گردیدهاند(الیوت وهمکاران.)22 :2991،1

طور منظم در مورد یادگیریشان فرصت انتخاب داده

مالقات روزانه :با تمرین احوالپرسی شروع میشود

میشود (افزایش انگیزش دانشآموزان) .در چنین کالس

دانشآموزان ،پس از آن که اخبار و اطالعات تحصیلی و

درسی ،تاکید بر الگودهی ،تمرین و بازی نقش انتظارات

اجتماعی را تبادل کردند ،در فعالیتهای انگیزشی شرکت

رفتاری است (الیوت وهمکاران.)23 :2991،

میکنند و بر قسمتهای شناختی روزی که پیشرو دارند،

روش اکتشافي هدایت شده :معرفی اطالعات به شیوهای

متمرکز میشوند.آنها با معلمشان دایرهوار مینشینند و حس

که خالقیت و مسئولیتپذیری را تشویق کند و مراحلی

تعلق ،اهمیت و شادی را تجربه میکنند .مالقات روزانه

برای دامنه وسیعی از فعالیتهای تحصیلی به وجود آورد.

آهنگ خود را در کل روزهای مدرسه حفظ میکند .این

در این روش ،برنامهریزی دقیقی برای استفاده از

آداب روزانه ،حس اجتماعی و جو حمایتی پدید میآورد

توانمندیهای بالقوة دانشآموزان انجام میگیرد .معلمان

که موجب ورزیدگی در مهارت میشود .مالقات روزانه ،به

اجازه دارند ،کالسهایی ایجاد کنند که دانشآموزان بتوانند

عنوان تمرینی آشنا در ساختار منطقی کودک ،موجب

تعادلی در کارهای محول شده از جانب معلم و کارهایی که

افزایش مهارتهای ارتباطی او میشود.

از طریق مجموعه توانمندیهای خود انتخاب میکنند ،پدید

سازمان کالس :در این شیوة آموزشی ،معلمان به سطوح

آورند .این انتخاب به دانشآموزان فرصت میدهد ،استقالل

رشدی دانشآموزان ،تناسب مبلمان کالس ،امور روزمرة

و همکاری ،تحقیق و مطالعة مهارتها ،تولید کار مداوم و

کالس ،موقعیت قرارگیری دانشآموزان و عاملهای زمانی

ارائة کارها به همساالنشان را تمرین کنند.و سرانجام،

متناسب با آن ،توجه ویژهای دارند .به عالوه ،تمرینها نکتة

کالسپذیرا معلمان را تشویق میکند ،در مورد مجموعه

اصلی در کالسهای مقدماتی و ابتدایی هستند و به

روشهای جای گزین ارزیابی کارهای دانشآموزان به

(الیوت

کاوش بپردازد و این ارزیابیها را با اندازهگیریهای

دورههای

بعدی

گسترش

پیدا

میکنند

وهمکاران.)22 :2991،

استاندارد ترکیب کند .همچنین ،این رویکرد از گزارش
پیشرفت دانشآموز به والدین (در یك پیوستار در مقایسه
1- Elliot &etal

07

فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،سال پنجم شماره سوم ،پاییز  ،3131پیاپی33

با نمرههای مجزا) حمایت میکند .در این رویکرد ،معلمان

دو متغیر مورد مطالعه ،متغیر هوش هیجانی بیشترین سهم

انتظار دارند که والدین و دانشآموزان در اهدافی که در

را در تبیینپیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشت.

ابتدای هر سال معین میکنند ،درگیر شوند .بنابراین،

جعفری نژاد فرد کهن و غباری بناب ( )1311در پژوهشی

رابطهای معنیدار با تمرکز برآموزش و پرورش به وجود

به مقایسه مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش

میآید .ویژگیهای ساختاری کالس پاسخ ده عبارتاند از:

آموزان استثنایی در مدارس تلفیقی و استثنایی پرداختند.

ساختمان مدرسه ،موقعیت و شرایط طبیعی که در حفظ

بدین منظور از بین دانشآموزان استثنایی ،کلیه دانشآموزان

مهارتهای اجتماعی معرفی شده نقش ایفا میکنند ،و

طرح تلفیق( 21نفر)نیز تعداد  211نفر از آنهایی که بیشترین

الگوها و روشهای تدریس .به خاطر ماهیت فراگیر این

شباهت را با توجه به متغیرهای کنترل مثل سن ،جنس ،پایه

برنامه ،تعمیمدهی مهارتها به محیط خارج از مدرسه نیز

تحصیل و نوع معلولیت داشتند به عنوان گروه همتا شده با

میسر است(الیوت وهمکاران.)24 :2991،

دانشآموزان تلفیقی انتخاب شدند .برای ارزیابی مهارتهای

عملکرد تحصیلی ،عبارت است از کلیه فعالیتها و تالشهایی

اجتمایی دانشآموزان از مقیاس درجهبندی مهارتهای

که یك فرد در جهت کسب علوم و دانش و گذراندن پایه

اجتماعی گرشام والیوت( )1119فرم ویژه ارزیابی توسط

ها و مقاطع تحصیلی مختلف در مراکز آموزشی از خودنشان

معلم استفاده شد .که نتایج این پژوهش نشان داد بین

می دهد .عملکرد تحصیلیعبارتست از درجه و میزان

میانگین نمره مهارتهای اجتمایی و همچنین پیشرفت

موفقیت فرد در امتحانات پایان ترم تحصیلی مدارس که از

تحصیلی دانشآموزان مشغول به تحصیل در مدارس

گردد(مارتین

استثنایی و مدارس عادی (تلفیقی) تفاوت معناداری وجود

وهمکاران .)2992،1عملکرد تحصیلی دانش آموزان دو

ندارد .همچنین مقایسه دو گروه نشان داد که تفاوت

خروجی دارد که شامل انگیزه پیشرفت تحصیلی و افت

معناداری بین دانشآموزان دختر و پسر ناشنوا در موقعیت

تحصیلی خواهد بود:

تلفیقی و استثنایی وجود دارد .این تفاوت نشان میدهد که

نمره



صفر

تابیست

تعیین

می

پشتکار ،آینده نگری ،رفتار شناختی ،انتخاب

دختران از نظر مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی نمرات

دوست و رفتار موفق تشکیل شده است (پور

باالتری کسب کردهاند.

کریمی.)1311 ،

المبوری ( )1312در بررسی و مقایسة رابطة سبك های

لیوارجانی و غفاری( )1319تحقیقی با عنوان بررسی رابطه

یادگیری و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر سال

هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی با پیشرفت تحصیلی

سوم دبیرستان مدارس دولتی و نمونه دولتی شهرستان

دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تبریز در سال

کاشمر چنین بیان نمود پژوهش حاضر به منظور مقایسة

تحصیلی  1311-11انجام دادند .نتایج تحلیل نشان داد که

رابطة سبك های یادگیری و عملکرد تحصیلی در دانش

بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،

آموزان دختر سال سوم دبیرستان های مدارس دولتی و

همبستگی مستقیم معنی دار وجود داشت ولی بین مهارتهای

نمونه دولتی می باشد  .نتایج به دست آمده نشان داد که از

اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ،همبستگی معنی دار نبود .در

میان مؤلفه های عملکرد تحصیلی تنها میان برنامه ریزی و

نهایت نتایج تحلیل رگرسیون به منظور تبیین سهم هر یك

فقدان کنترل پیامد با سبك یادگیری رابطه معناداری وجود

از متغیرهای هوش هیجانی ،مهارت های اجتماعی به

دارد  .تفاوت میان سبك یادگیری دو گروه مورد بررسی

تفکیك در پیش بینی پیشرفت تحصیلینشان داد که از بین

معنادار  ،سبك یادگیری مدارس نمونه دولتی اکثر َا واگرا و
سبك یادگیری مدارس عادی انطباق یابنده بوده است  .میان

1-Martin & etal
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عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس دولتی و نمونه

پیشرفت تحصیلی آنان وجود ندارد .بدین معنی که مسأله

دولتی تفاوت معناداری مشاهده نشد  .یافته ها نشان داد

رشد مهارتهای اجتماعی در آموزش و پرورش تاحدودی

سبك یادگیری دانش آموزان رشته ریاضی واگرا  ،رشته

بیگانه می باشد و همگام با پیشرفت تحصیلی ،رشد

تجربی  ،جذب کننده و رشته علوم انسانی انطباق یابنده

اجتماعی تکامل نیافته است  .به تعبیری آموزش و پرورش

است و همچنین تفاوت بین خودکارآمدی سه رشته علوم

در بعد مهارتهای اجتماعی موفق عمل نکرده است .همچنین

ریاضی  ،علوم تجربی و علوم انسانی معنادار بوده است اما

رابطه بین مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دو

در مقایسه با سایر مولفه های عملکرد تحصیلی تفاوتی

جنس دختر و پسر که بصورت مستقل بررسی شد نیز رابطه

مشاهده نشد .

معنی داری مشاهده نگردید.

لواسانی وهمکاران( )1312تحقیقی با عنوان رابطه ویژگی

دیپریت 1و جنینگ )2912(2در تحقیقی به بررسی مهارت

های فردی ،تحصیلی و خانوادگی با پیشرفت تحصیلی

های اجتماعی و رفتاری و شکاف جنسیتی در پیشرفت

دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران انجام دادند .در این

تحصیلی اولیه پرداختند .در این مطالعه طول گروهی از

پژوهش رابطه پیش بین های سن ،جنسیت ،رتبه تولد،

کودکان از اوایل کودکستان تا کالس پنجم مورد بررسی

هوش ،انگیزه پیشرفت ،ویژگی های خانواده ،مدرسه و

قرار گرفتند .تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادند که مهارت

فعالیت های تحصیلی دانش آموزان با متغیر مالک یا

های اجتماعی و رفتاری اساس ًا اثرات مهمی بر نتایج

پیشرفت تحصیلی آنها بررسی شد .برای اجرای مقیاس ها،

تحصیلی کودک تا کالس پنجم دارند .همچنین تفاوت های

نمونه ای تصادفی شامل  412دانش آموز دبیرستانی سال

جنسیتی در اکتساب این مهارتها نقش دارد ،عالوه بر این

سوم رشته علوم تجربی (  221دختر و  124پسر ) شهر

بخش قابل توجهی از شکاف جنسیتی در نتایج دانشگاهی

تهران انتخاب شدند.تحلیل داده ها مشخص کرد که از میان

نیز ناشی از دوران مدرسه اولیه می باشد.

 12متغیرپیش بین فقط  2متغیر جنسیت ،درستی انجام

زدنك وشکور )2992(3درتحقیقی با عنوان توسعه سواد

تکلیف ،تحصیالت مادر ،انگیزه پیشرفت ،سن دانش آموز

اخالقی درکالس ،دریافتند که نقش معلم درتوسعه سواد

و درگیری والدینی در امر تحصیل ضرایب معناداری برای

اخالقی دانش آموزان برای رشدحرفه ای وپیشرفت

پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارند  .تحلیل

تحصیلی آنان ضروری است.

های رگرسیون برای بررسی اثرات تعدیل کنندگی جنسیت

ولش وهمکاران )2992(4دربررسی صالحیت های

و تحصیالت مادر نشان داد که آن دو به ترتیب تعدیل کننده

اجتماعی تحصیلی 123 ،نفرازدانش آموزان مقطع ابتدایی را

سن و درگیری والدینی برای پیشرفت تحصیلی هستند.

بطورتصادفی انتخاب کردند .وانایی های اجتماعی افراد

فروتن ( )1312نیز در تحقیق خود رابطه بین مهارتهای

بوسیله آموزگاران وپیشرفت تحصیلی بوسیله نمرات

اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی

ریاضی وزبان تعیین شد .نتایج پژوهش نشان داد که

شهرستان المرد را مورد بررسی قرار داد .بدین منظور تعداد

پیشرفت تحصیلی مستقیما با توانایی اجتماعی افراد ارتباط

 299نفر از دانش آموزان دختر و پسر شهرستانهای المرد و

دارد.

مهر را به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند و با استفاده از

استراحن )2993(2در تحقیق طولی که  2سال به طول

مقیاس رشد مهارتهای اجتماعی وایتزمن ارزیابی شدند.

انجامید به بررسی نقش اضطراب اجتماعی و مهارت های

نتایج نشان دادند که رابطه معنی داری بین رشد اجتماعی با

اجتماعی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان پرداخت .داده

1 DiPrete
2 Jennings
3-Zdenek & Schochor

4-Welsh & etal
5 Strahan
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های دانش آموزان( )n=223در اوایل سال تحصیلی به

دبیرستانهای عشایری شیراز که در سال تحصیلی 12-13

عنوان خط مبنا در نظر گرفته شد .در این میان افرادی که

مشغول به تحصیل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل

دارای کنترل عاطفی(احساسات مخفی) بودند ،احتمال کمی

 199نفر بوده .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 221

وجود داشت که در تحقیق باقی بمانند .نتایج نشان داد که

نفر برآورد و به شیوه نمونه گیری صورت تصادفی طبقهای

عواملی مانند مهارت های اجتماعی ،تعهد سازمانی،

انتخاب گردیده است.در این پژوهش از سه پرسشنامه

سازگاری تحصیلی و اجتماعی ،رتبه کالس دبیرستان،

پرسشنامه هوش اخالقی ،مهارتهای اجتماعی ماتسون و

نمرات استعداد کمی ،جنس ،و قومیت می توانند عملکرد

عملکرد تحصیلی فاموتیلور استفاده گردیده است که هر

تحصیلی دانشجوان را پیش بینی کنند .همچنین اضطراب

یك از پرسشنامه ها به شرح ذیل توضیح داده شده اند.

اجتماعی به عنوان یك پیش بینی قابل مالحظه ای از کالج

 -3پرسشنامه هوش

پایداری یا معدل پدیدار نشد.

اخالقي2

پرسشنامه هوش اخالقی شامل  49عبارت است و به

چن وهمکاران )2991(1درپژوهشی به بررسی رابطه بین

صورت لیکرت(هرگز ،به ندرت ،گاهی اوقات ،اغلب و

رفتاراجتماعی وپیشرفت تحصیلی در212دانش آموزان

تمام اوقات) نمره گذاری می شود .پایایی این آزمون با

مقطع ابتدایی پرداختند .نتایج پژوهش رابطه مثبتی بین

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  9/14و روایی صوری و

پیشرفت تحصیلی ورهبری اجتماعی ،تحمل ناکامی ،مهارت

محتوایی و هماهنگی درونی مولفه هایث آن توسط

اجتماعی ،جرأت ورزی وروابط دوستانه با همساالن را

متخصصان مورد تایید قرار گرفته است .بیشترین همبستگی

نشان داد .همچنین رابطه منفی بین پیشرفت تحصیلی

درونی بین بخشش و دلسوزی با هوش اخالقی  9/12و

وپرخاشگری ،ناسازگاری های تحصیلی وروابط منفی

کمترین همبستگی بین درستکاری با هوش اخالقی 9/22

باهمکاران گزارش شد.

می باشد .نتایج تحلیل عاملی مولفه های هوش اخالقی

روش پژوهش

نشان داده است که درستکاری با بار عاملی  ،9/24مسئولیت

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و بنابراین از نوع

پذیری  ،9/11دلسوزی  9/14و بخشش  9/13دارای 19

تحقیقات توصیفی  -همبستگی است .جامعه آماری

درصد اشتراک هستند.

پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع اول ،دوم و سوم
جدول3ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه هوش اخالقي
مقیاس

تعداد نمونه

سواالت مربوطه

مقدار آلفا

عمل کردن مبتنی بر اصول ،ارزشها و باورها

221

1-4

9/12

راستگویی

221

2-1

9/12

استقامت و پافشاری برای حق(ایستادگی بخاطر حقیقت

221

1-12

9/14

وفای به عهد

221

13-12

9/12

مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی

221

12-29

9/12

اقرار به اشتباهات و شکستها

221

21-24

9/14

قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران

221

22-21

9/12

2MCI

1-Chen & etal
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ادامه جدول3ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه هوش اخالقي
فعاالنه عالقمند بودن به دیگران(اهمیت دادن خود جوش به دیگران

221

21-32

9/14

توانایی در بخشش اشتباهات خود

221

33-32

9/12

توانایی در بخشش اشتباهات دیگران

221

32-49

9/12

کل

221

1-49

9/12

جدول 2ضریب همبستگي هر مؤلفه با نمره کل هوش اخالقي
مؤلفه

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

عمل کردن مبتنی بر اصول ،ارزشها و باورها

9/223

9/991

راستگویی

9/442

9/991

استقامت و پافشاری برای حق(ایستادگی بخاطر حقیقت

9/221

9/991

وفای به عهد

9/221

9/991

مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی

9/242

9/991

اقرار به اشتباهات و شکستها

9/233

9/991

قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران

9/292

9/991

فعاالنه عالقمند بودن به دیگران(اهمیت دادن خود جوش به دیگران

9/232

9/991

توانایی در بخشش اشتباهات خود

9/213

9/991

توانایی در بخشش اشتباهات دیگران

9/292

9/991

 -2مقياس مهارتهای اجتماعي ماتسون

عامل سوم تکانشی عمل کردن و سرکش بودن است که

مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون که توسط

رفتارهایی از قبیل به آسانی عصبانی شدن ،یك دندگی و

ماتسون و همکاران در سال  1113برای سنجش مهارتهای

لجبازی را در بر دارد.

اجتماعی افراد  4تا  11سال تدوین گردیده است .این

عامل چهارم ،اطمینان زیاد به خود داشتن است و در بر

مقیاس دارای  24عبارت است که مهارتهای اجتماعی

دارنده ی رفتارهای به خود نازیدن و به دیگران پز دادن،

کودکان را توصیف می کنند .پاسخها براساس یك شاخص

تظاهر به دانستن همه چیز و خود را برتر از دیگران دیدن

پنج درجه ای از نوع مقیاس لیکرت با دامنه ی نمره ی 1

است.

(هیچوقت) تا ( 2همیشه) نمره گذاری میشوند .برای این

عامل پنجم حسادت  /گوشه گیری است که در بردارنده ی

مقیاس ،پنج مؤلفه یا خرده مقیاس فرعی به شرح زیر تدوین

تنهایی و حسادت می باشد (ماتسون وهمکاران 1113 ،؛ به

شده است :عامل نخست عبارت است از مهارت اجتماعی

نقل ازیوسفی و خیر )1311 ،درایران مقیاس مهارتهای

مناسب که رفتارهای اجتماعی از قبیل داشتن ارتباط دیداری

اجتماعی ماتسون توسط یوسفی و خیر ( )1311روی 222

با دیگران ،مؤدب بودن و اشتیاق به تعامل با دیگران به

نفردانش آموز دختر و پسر شیرازی اجرا ،تعیین روایی و

صورتی مفید و موثر را در بر می گیرد.

پایایی شده است .این پژوهشگران روایی مقیاس یاد شده

عامل دوم جسارت نامناسب است که رفتارهایی مانند

را با استفاده از روایی سازه و روش تحلیل عاملی و پایایی

دروغ گفتن ،کتك کاری ،خرده گرفتن از دیگران ،ایجاد

آن را با استفاده از روش آلفای کرونباخ  9/12گزارش کرده

صداهای نابهنجار و ناراحت کننده و زیر قول زدن را شامل

اند.

می شود.
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جدول 3ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه مهارت اجتماعی
مقياس

تعداد نمونه

سواالت مربوطه

مقدار آلفا

مهارت های اجتماعی مناسب

221

1-11

9/11

رفتارهای غیر اجتماعی

221

11-21

9/19

پرخاشگری و رفتارهای تکانشی

221

39-41

9/23

برتری طلبی ،اطمینان زیاد به خود داشتن

221

42-42

9/34

رابطه با همساالن

221

41-22

9/12

کل

221

1-22

9/12

جدول 4ضریب همبستگی هر مؤلفه با نمره کل پرسشنامه مهارت اجتماعی

 -1پرسشنامه عملكرد

مؤلفه

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

مهارت های اجتماعی مناسب

9/214

9/991

رفتارهای غیر اجتماعی

9/221

9/991

پرخاشگری و رفتارهای تکانشی

9/212

9/991

برتری طلبی ،اطمینان زیاد به خود داشتن

9/233

9/991

رابطه با همساالن

9/242

9/991

تحصيلي3

ونمره ی باالتر از  23بیانگر برنامه ریزی قوی می باشد.

این پرسشنامه اقتباسی از پژوهش های فام و تیلور ()1111

نمره ی کمتر از  2بیانگر کنترل پیامد ضعیف و نمره ی

در حوزه ی عملکرد تحصیلی است که برای جامعه ی،

باالتر از  13بیانگر فقدان کنترل پیامد قوی می باشد .نمره

ایران اعتباریابی شده است  .آزمون عملکرد تحصیلی قادر

ی کمتر از  14بیانگر انگیزش ضعیف و نمره ی باالتر از

است با  41سئوال 2 ،حوزه مربوط به عملکرد تحصیلی به

 24بیانگر انگیزش قوی می باشد .نمره ی کمتر از 129

شرح ذیل را اندازه گیری نماید :عامل خود کارآمدی،

بیانگر عملکرد تحصیلی ضعیف نمره ی باالتر از  122بیانگر

تأثیرات هیجانی ،برنامه ریزی ،فقدان کنترل پیامد و

عملکرد تحصیلی قوی و نمره بی  124 -121بیانگر

انگیزش .به هر یك از این عامل ها نمره ای اختصاص یافته

عملکرد تحصیلی متوسط می باشد.

است که به ترتیب  2و  4و  3و  2و  1می باشد و بر این
اساس نمره ی کمتر از  23نشان دهنده ی خودکارآمدی
ضعیف ونمره باالتر از  12نشان دهنده ی خود کارآمدی
قوی می باشد .نمره کمتر از  21بیانگر تأثیرات هیجانی
ضعیف و نمره ی  23به باال بیانگر تأثیرات هیجانی قوی
می باشد .نمره ی کمتر از  11بیانگر برنامه ریزی ضعیف

1EPT
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جدول 5ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه عملكرد تحصيلي
مقياس

تعداد نمونه

تعداد سوال

مقدار آلفا

خودکارآمدی

221

1-12

9/29

تاثیرات هیجانی

221

12-22

9/29

برنامه ریزی

221

21-32

9/22

فقدان کنترل پیامد

221

32-49

9/22

انگیزش

221

41-41

9/22

کل

221

1-41

9/29

جدول6ضریب همبستگي هر مؤلفه با نمره کل عملكرد تحصيلي
مولفه

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

خودکارآمدی

9/121

9/991

تاثیرات هیجانی

9/221

9/991

برنامه ریزی

9/221

9/991

فقدان کنترل پیامد

9/221

9/991

انگیزش

9/212

9/991

یافته های پژوهش

جهت پاسخگویی به این فرضیه از ضریب همبستگی

بين هوش اخالقي و مهارتهای اجتماعي با عملكرد

پیرسون استفاده شده که نتایج آن در جدول ذیل نشان داده

تحصيلي در دبيرستان های عشایری شيراز رابطه

شده است :

معناداری وجود دارد.
جدول 8ماتریس همبستگي بين تفكر استراتژیک و هوش سازماني مدیران با عملكرد شغلي کارکنان
مهارت اجتماعی

متغیر

هوش اخالقی

هوش اخالقی

1

مهارت اجتماعی

9/91

1

عملکرد تحصیلی

**9/31

**9/42

عملکرد تحصیلی

1

** سطح معنی داری در سطح  9/991می باشد

نتایج جدول فوق نشان می دهد که بین هوش اخالقی با

مثبت معنی دار وجود دارد .ضریب تعیین نشان می دهد که

عملکرد تحصیلی دانش آموزان در سطح  P> /991رابطه

 21درصد واریانس عملکرد تحصیلی دانش آموزان توسط

مثبت معنی دار وجود دارد .ضریب تعیین نشان می دهد که

مهارت اجتماعی قابل توجیه است  .یافته های این پژوهش

حدود  1درصد واریانس عملکرد تحصیلی دانش آموزان

با نتایج پژوهش های لیوارجانی و غفاری (،)1319

مربوط به هوش اخالقی است (نمودار .)2-4

منصوری ( )1319و زدنك و شکور ( )2992در این زمینه

نتایج جدول فوق نشان می دهد که بین مهارت اجتماعی با

همسو است.

عملکرد تحصیلی دانش آموزان در سطح  P> /991رابطه
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بين ابعاد هوش اخالقي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان
رابطه معناداری وجود دارد.
جدول 7ماتریس همبستگي بين ابعاد هوش اخالقي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان
متغير

تعداد

عملكرد تحصيلي

سطح معناداری

عمل کردن مبتنی بر اصول ،ارزشها و باورها

221

9/142

9/919

راستگویی

221

9/992

9/422

استقامت و پافشاری برای حق(ایستادگی بخاطر حقیقت

221

9/241

9/991

وفای به عهد

221

9/129

9/992

مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی

221

9/129

9/994

اقرار به اشتباهات و شکستها

221

9/121

9/992

قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران

221

9/211

9/991

فعاالنه عالقمند بودن به دیگران(اهمیت دادن خود جوش به دیگران

221

9/391

9/991

توانایی در بخشش اشتباهات خود

221

9/212

9/991

توانایی در بخشش اشتباهات دیگران

221

9/311

9/991

** سطح معنی داری در سطح  9/991می باشد

جدول 3ماتریس همبستگي بين ابعاد مهارت های اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان
متغير

تعداد

عملكرد تحصيلي

سطح معناداری

مهارت های اجتماعی مناسب

221

9/312

9/991

رفتارهای غیر اجتماعی

221

-9/211

9/991

پرخاشگری و رفتارهای تکانشی

221

-9/221

9/991

برتری طلبی ،اطمینان زیاد به خود داشتن

221

9/312

9/991

رابطه با همساالن

221

9/319

9/991

** سطح معنی داری در سطح  9/991می باشد

نتایج جدول فوق نشان می دهد بین ابعاد هوش اخالقی

 P> 9/991مثبت و معنی دار است و کمترین همبستگی

به جز راستگویی با عملکرد تحصیلی در سطح P> 9/92

متعلق به رابطه بعد عمل کردن مبتنی بر اصول ،ارزشها و

رابطه مثبت معنی دار وجود دارد .که بیشترین همبستگی

باورها با عملکرد تحصیلی است که برابر  9/142است و در

متعلق به رابطه بین توانایی در بخشش اشتباهات دیگران و

سطح  P> 9/92مثبت و معنی دار است .بنابراین می توان

عملکرد تحصیلی است که برابر  9/311بوده و در سطح

چنین نتیجه گیری کرد که با بهبود ابعاد هوش اخالقی
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عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهبود پیدا خواهد کرد .یافته

به خویشتن داشتن و رابطه با همساالن) با عملکرد در سطح

های این پژوهش با نتایج پژوهش های لیوارجانی و غفاری

 P> 9/991رابطه معنی دار وجود دارد .که این رابطه برای

( ،)1319منصوری ( )1319و زدنك و شکور ( )2992در

سه بعد مهارت اجتماعی مناسب ،برتری طلبی ،اطمینان زیاد

این زمینه همسو است.

به خویشتن داشتن و رابطه با همساالن با عملکرد تحصیلی
مثبت است

بين ابعاد مهارت های اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش

هوش اخالقي و مهارت های اجتماعي مي تواند عملكرد

آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

تحصيلي دانش آموزان را پيش بيني کند.

نتایج جدول فوق نشان می دهد بین ابعاد مهارت اجتماعی

جهت پاسخگویی به این سوال از تحلیل رگرسیون چند

(مهارت اجتماعی مناسب ،رفتارهای غیر اجتماعی،

متغیره به روش همزمان استفاده گردد ،نتایج آن در ذیل

پرخاشگری و رفتارهای تکانشی ،برتری طلبی ،اطمینان زیاد

نشان داده شده است:

جدول  37خالصه مدل تاثير هوش اخالقي و مهارت های اجتماعي برعملكرد تحصيلي دانش آموزان
مدل

R

R2

 R2تنظيم شده

خطای استاندارد

تاثیر هوش اخالقی و مهارت های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان

9/232

9/212

9/211

11/112

جدول  33تحليل واریانس تاثير هوش اخالقي و مهارت های اجتماعي برعملكرد تحصيلي
مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

F

سطح معني داری

رگرسیون

31122/414

2

11923/242

23/221

9/991

باقیمانده

12122/412

222

322/119

کل

133393/111

221

جدول 32ضرایب مدل تاثير هوش اخالقي و مهارت های اجتماعي برعملكرد تحصيلي دانش آموزان
آماره

ضریباستاندارد نشده

T

ضریباستاندارد شده

متغير

B

خطای استاندارد

مقدار ثابت

21/213

19/222

β

سطح
معني داری

2/219

9/999

هوش اخالقی

9/312

9/929

9/222

2/232

9/999

مهارت اجتماعی

9/322

9/942

9/432

1/413

9/999

نتایج جداول فوق نشان می دهند که مدل تاثیرهوش

می دهد که هوش اخالقی و مهارت های اجتماعی پیش

اخالقی و مهارت های اجتماعی برعملکرد تحصیلی دانش

بینی کننده معنی داری برای عملکرد تحصیلی دانش آموزان

آموزان معنی دار بود (،) F)222،2(=23/221 ،P> 9/991

بودند ضرایب بتا نشان می هد که مهارت اجتماعی با

مقدار R2تنظیم شده نشان میدهد که هوش اخالقی و

ضریب بتای  9/432تاثیر بیشتری را بر عملکرد تحصیلی

مهارت های اجتماعی  21/2درصد واریانس عملکرد

دانش آموزان دارد.

تحصیلی دانش آموزان را توجیه می کنند .ضرایب ( )βنشان
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بحث و نتیجه گیری

فروتن ( ،)1312قلی زاده و امینی(،)1311و بعضی نتایج

نتایج نشان داد که بین مهارت اجتماعی با عملکرد تحصیلی

پژوهش های خارجی مانند دیپریت و جنینگ (،)2912

دانش آموزان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد .به این معنی

والکر ونابوزا ( ،)2991استراحن ( ،)2993چن و همکاران

که با بهبود مهارت های اجتماعی ،عملکرد تحصیلی دانش

( )2991فورنهام و میشل ( )1111در این زمینه همسو است.

آموزان بهبود پیدا خواهد کرد و با کاهش مهارت های
منابع

اجتماعی ،عملکرد تحصیلی نیز افت خواهد کرد .یافته های
این پژوهش با نتایج پژوهش های لیوارجانی و

-

غفاری( ،)1319سلیمانی و همکاران( ،)1311پاشائی

خالقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان
متوسطه شهر زنجان ،فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی،

( ،)1311مهرابی زاده و همکاران( ،)1311جعفری نژاد و

شماره.21-12 ،19

غباری بناب ( ،)1311فروتن ( ،)1312قلی زاده و

-

امینی(،)1311و بعضی نتایج پژوهش های خارجی مانند
دیپریت و جنینگ ( ،)2912والکر

ابطحی ،معصومه السادات وندری ،خدیجه ،)1319( ،رابطه

آراسته ،حمید رضا؛ جاهد ،حسینعلی ( .)1319رعایت

اخالق در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی :گزینه هایی برای

ونابوزا (،)2991

بهبود رفتارها ،فصل نامه نشاء علم ،سال اول ،ش .49-31 ،2

استراحن ( ،)2993چن و همکاران ( )2991فورنهام و میشل

-

بهرامی ،محمد امین و همکاران ( )1311سطح هوش

( )1111در این زمینه همسو است.

اخالقی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد بین ابعاد مهارت

شهید صدوقی یزد ،مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی:)2( 2 ،

اجتماعی (مهارت اجتماعی مناسب ،رفتارهای غیر

.11-22

اجتماعی ،پرخاشگری و رفتارهای تکانشی ،برتری طلبی،

-

اطمینان زیاد به خویشتن داشتن و رابطه با همساالن) با

انگیزش پیشرفت در دانش آموختگان کشاورزی خود اشتغال و

عملکرد در سطح  P> 9/991رابطه معنی دار وجود دارد.

غیر خوداشتغال ،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش

پورکریمی ،جواد،)1311( ،مقایسه رضایت شغلی و

عالی ،شماره .122-122 ،21

که این رابطه برای سه بعد مهارت اجتماعی مناسب ،برتری

-

طلبی ،اطمینان زیاد به خویشتن داشتن و رابطه با همساالن

سبحانی نژاد ،مهدی و عابدی ،احمد،)1312( ،بررسی

رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیم و انگیزش پیشرفت

با عملکرد تحصیلی مثبت است یعنی با افزایش این سه بعد

تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با عملکرد

عملکرد تحصیلی بهبود پیدا خواهد کرد و بیشترین

تحصیلی آنان در درس ریاضی ،فصلنامه علمی– پژوهشی روان

همبستگی در بین این سه بعد با عملکرد تحصیلی هم متعلق

شناسی دانشگاه تبریز ،شماره.12-21 ،1

به بعد مهارت اجتماعی مناسب می باشد .اما رابطه بین دو

-

بعد رفتارهای غیر اجتماعی ،پرخاشگری و رفتارهای

اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش

تکانشی با عملکرد تحصیلی معنی دار ولی منفی می باشد

آموزان دیرآموز ،نشریه تعلیم و تربیت استثنائی ،شماره12و،12

به این معنی که با افزایش این رفتارها در دانش آموزان

.22-1

سلیمانی وهمکاران ،)1311( ،تأثیر آموزش مهارت های

سلیمانی،منصور،)1311( ،آموزش مهارت های اجتماعی

عملکرد تحصیلی آنها کاهش پیدا خواهد کرد و از بین این

-

دو بعد پرخاشگری و رفتارهای تکانشی تأثیر منفی تری بر

رویکردی نو ،نشریه،رشد آموزش علوم اجتماعی ،شماره ،21
.32-34

عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد .یافته های این پژوهش

-

با نتایج پژوهش های لیوارجانی و غفاری( ،)1319سلیمانی

شهنی ییالق ،منیجه ،بنابی مبارکی ،زهرا وشکرکن ،حسین،

(،)1314بررسی روابط بین موضوعی و درون موضوعی انگیزش

و همکاران( ،)1311پاشائی ( ،)1311مهرابی زاده و

تحصیلی(خودکارآمدی ،ارزش تکلیف ،هدف های عملکردگرا،

همکاران( ،)1311جعفری نژاد و غباری بناب (،)1311

عملکردگریز و تبحری) در دانش آموزان دختر سال اول
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Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship between moral intelligence and social skills and academic
performance of students.¬Ay been selected. Three questionnaires moral intelligence, social skills and academic
performance Matson Vtylvr shades were applied and the use of indices descriptive statistics such as frequency,
percent and inferential statistical methods such as correlation, regression, independent samples t analysis of
variance was analyzed. As well as the dimensions of social skills (social skills appropriate, antisocial behavior,
aggressive and impulsive behavior, domination, having great confidence in self and peer relationships) there is a
significant correlation with performance. But the relationship between the two dimensions of antisocial behavior,
aggression, impulsive behavior and academic performance in significant Tasyrhvsh model is the moral and social
skills and academic performance of students was significant. Beta coefficients showed that significant predictors
of moral intelligence and social skills for students' academic performance and social skills have a greater impact
on the academic performance of students.
Key words: Moral intelligence, social skills, academic performance
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