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آموزان ابتدایی  مقایسه سازگاری اجتماعی و ادراک از محیط در بین دانش

 1پایه و عادی در شهرستان فیروزآباد های چند کالس

 0، فرهاد مددی 0یکوثر دیمج، 2حسین افالکی فرد

 چکیده 

پایه و عادی از نظر سازگاری  های چند آموزان ابتدایی کالس هدف مقایسه دانش با پژوهش این

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از لحاظ روش از نوع علی . شد اجتماعی و ادراک از محیط انجام

شامل کلیه  پژوهش آماریجامعه . رویدادی است و از جهت طرح تحقیق از نوع پسای  مقایسه

فیروزآباد در سال تحصیلی های چندپایه و عادی مشغول به تحصیل مدارس شهر  کالسآموزان  دانش

در ها  نفر آن 193که گیری در دسترس  به شیوه نمونهدختر و پسر  آموز دانش 033. بود 51 -56

 ابزار. نوان نمونه انتخاب شدندبودند، به ع های عادی ها در کالس از آننفر  193و  های چندپایه کالس

سازگاری اجتماعی سینها و سینگ و ادراک از کالس یا   های پرسشنامه پژوهش، این در مورد استفاده

 محتوایی روایی و کرونباخ آلفای روش با پایایی ی محاسبه. محیط یادگیری فراسر، فیشر و مکروبی بود

 میانگین و)توصیفی  آمار از ها داده تحلیل برای .گرفت قرار تأیید مورد فن اهل و خبرگان توسط آن

 استفاده( ی مستقلها گروهتحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تی )استنباطی  و آمار (انحراف معیار

سازگاری ، در آموزان کالس چندپایه و عادی دانشبین دو گروه نشان داد که  های پژوهش یافته .شد

زگاری اجتماعی، سازگاری هیجانی و سازگاری تحصیلی و همچنین اجتماعی در مقیاس کلی و ابعاد سا

. تفاوت معنادار وجود داردی هدفی ریگ جهتادراک از محیط و ابعاد همبستگی، مطالعه و پژوهش و 

حمایت معلم، درگیری ذهنی، همکاری و عدالت ، در آموزان کالس چندپایه و عادی دانشبین دو گروه 

کنند، هم  های عادی تحصیل می آموزانی که در کالس بنابراین دانش .داردند تفاوت معنادار وجو و انصاف

لحاظ سازگاری اجتماعی و ابعاد آن و هم از لحاظ ادراک از محیط و ابعاد همبستگی، مطالعه و  از

های چندپایه تحصیل  آموزانی که در کالس ی هدفی وضع بهتری نسبت به دانشریگ جهتپژوهش و 

 .کنند، داشتند می

 .ادراک از محیط، سازگاری اجتماعی، کالس چندپایه، کالس عادی :واژگان کلیدی
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 مقدمه

در آموزش و پرورش شرایط متنوعی در حوزه تعلیم و تربیت وجود دارد که متفاوت از یکـدیگر  

کـار یـاددهی و یـادگیری را     سـت یبا یمبوده و برنامه ریزان به ویژه معلمان به مقتضای شرایط 

ی چندپایه است که یـک معلـم   ها کالسی از این شرایط ویژه مدارس کوچک یا یک. پیش ببرند

 نسـبتاً  هـا  تیـ موقعایـن  . مجبور است چندپایه را به طور همزمان و در یک کالس تدریس کند

در . دهنـد  یمـ در مناطق روستایی یا در مدارس کپری و مـدارس خـاص روی    معموالًو  اند جیرا

بر سازگاری اجتمـاعی و   ها کالسو یا منفی تحصیل در این  مثبت ریتأثاین پژوهش به بررسی 

 .ادراک از محیط پرداخته شده است

 اهداف از یکی لذا. دیآ یم شمار به آموزان دانش شدن اجتماعی عامل ترین مهم مدرسه

 مفید رابطه برقراری و اجتماعی تعامل به آموزان دانش کردن رهنمون و پرورش، آموزش عمده

 اجتماعی عوامل و پیرامون محیط به توجه با کودک که است اریکسون معتقد. است دیگران با

 آن ناموفق حل با اینکه یا بگذارد سر پشت موفقیت با زندگی را مراحل است ممکن او بر مؤثر

 مناسب بستری و محیط نمودن فراهم با لذا مدرسه. شود دردسرهایی دچار بعدی مراحل در

(. 1059و همکاران،  محمد نژادگل )آموزان گردد  دانش در سازگاری رشد برای عاملی تواند یم

 دو فرآیند یک شدن، اجتماعی. است اجتماعی سازگاری شدن، اجتماعی های نشانه از یکی

 مقوله در دو فرایند این انسان حیات طول در و است جامعه و میان فرد ارتباطی جانبه
. گیرد می صورت فرایندها این قالب در سازگاری اجتماعی و یابد می ادامه یاددادن و یادگیری

 خویش پیرامون محیط سازگاری با به خود مفید حیات ادامه برای زنده موجود طور کلی به

 است که شده ریزی طرح ای گونه به ما جسمانی و عملکردهای روانی سازمان. است نیازمند

 ارمغان به ما برای صحیح تفکری ٔ  سایه در را سازگاری و انطباق این باشند، قادر خوبی به

 (.1053آذین و موسوی، )بیاورند 

ادراک از محـیط   پرورش، و آموزش مسائل حیطه محققان در توجه متغیرهای مورد از یکی

محیط کالس، فضا یا موقعیتی است کـه فراگیـران و معلمـان در آن  . است آموزان دانش کالس

ابزارهـا و منـابع اطالعـاتی گونـاگون بـرای دنبـال کـردن        با یکـدیگر بـه تعامـل پرداختـه و از     

(. 1050، خرازچـی  و دهگـانپور استافوردمالور؛ ترجمـه  ) شوند یمند م یادگیری بهره یها تیفعال

آمـوز از محـیط بـا     مطالعه ادراک از محیط کالس بر این فرض استوار اسـت کـه ادراک دانـش   



 و همکاران حسین افالکی فرد     ...آموزان محیط در بین دانش مقایسه سازگاری اجتماعی و ادراک از

131 

 

امر به نوبه خود بر روشی که دربـاره دنیـای    ی و شخصی او پیوند دارد و اینا نهیزمی ها یژگیو

بـر همـین   . گـذارد  یم ریتأثو نیز رویکردش نسبت به محیط اطرافش  شدیاند یماجتماعی خود 

ی کالسـی و نیـز   هـا  تیـ فعالدر  هـا  آنآموزان از محیط یادگیری بر شرکت  اساس ادراک دانش

دونالـد و   حقیقـات مـک  تطبـق  (. 1052 میرزاده،) گذارد یم ریتأثبرقراری روابط با همساالنشان 

عـاطفی،   یهـا  تیـ رشـد و حما  یهـا  محیط کالس از طریق فـراهم سـاختن فرصـت    ولیدیوسو

بــرای  . آمـوزان مـؤثر باشـد    دانـش  سازگاری اجتمـاعی در ارتقـاء  تواند یانگیزشی و راهبردی م

 وه همسـاالن، ، گـر (و رفتارهای معلـم  ها تیحما) ماننـد کـالس درس ییها طیآموزان، مح دانش

 شــوند یو انتظــارات خـــانواده مهـم تلقـــی مـ    هــا تیـ مدرسـه بـه عنـــوان یــک کـــل و حما   

 (.1050 زاده، سعیدی)

. های چندپایه واقعیتی اجتناب ناپذیراست نظام آموزشی کشور ما، وجود کالس دراز طرفی 

بودن فضـای  آموزی، کمبود نیروی انسانی، ناکافی  شرایط سخت محیطی، کمبود جمعیت دانش

اقتصـادی، دور   مسـائل متعـدد مـالی و    اجباری، وجود مشکالت و آموزشی، مهاجرت طبیعی یا

جمله عواملی هسـتند   الزم همگی از یکدیگر، عدم وجود منابع کافی و روستاها ازو بودن آبادی 

لـذا شـناخت    .سـازند  یمـ های تک پایه محدود  کالس با که امکان تشکیل واحدهای آموزشی را

 های چندپایـه، اصـول آموزشـی در    پیدایش کالس های چندپایه، سیر الن نسبت به کالسمسئو

. اسـت  یضرور وهای چندپایه الزم  کالس در یا حرفه یها تیمحدود و ها یژگیو ها و این کالس

ی راهنمـایی تحصـیلی مسـتلزم     های چندپایه از دوره ابتدایی بـه دوره  طرفی گسترش کالس از

ایـن   موجـود تـدریس در   یهـا  روشبررسی مشکالت  راستای شناسایی و در تر عیوستحقیقاتی 

 تر آموزش، شناسایی و رفع مشکالت آموزشی دبیران و مناسب یها روشارائه . باشد یم ها کالس

هـای چندپایـه در کشـورهای     تحلیلـی کـالس   -های ضمن خدمت، بررسی تطبیقی کالسلزوم 

کـه نظـام    دهـد  یمـ آمار نشان . ی سازنده در این زمینه خواهد بودها مؤلفهمختلف دنیا از دیگر 

بـه تحصـیل    چندپایههای درس  آموز در کالس ش ایران حدود یک میلیون دانشرآموزش و پرو

آمـوزان   آمـوزان روسـتایی یـا دانـش     های درس چندپایه را دانش آموزان کالس دانش .پردازند یم

های  مختلفی نسبت به کالس یها دگاهید .دهند یمحومه شهرهای کوچک و دور افتاده تشکیل 

که بایـد از   دانند یممعضالت نظام آموزشی  ازها را  برخی این کالس: درس چندپایه وجود دارد

ها را به مثابه فرصتی برای یک عمل آموزش  یگر وجود این کالسدمیان برداشته شود و بعضی 

 . آورند یمو پرورش بهینه به شمار 
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که کالس، به عنوان واحد سازمانی و  است جهت آن از پژوهش این ضرورت و اهمیت

ها به عنوان  آموزان و تعامالتی است که بین آن محوری اکثر مدارس، شامل معلمان، دانش

محیط یادگیری کالس فضا یا . شود یمی آموزشی جهت افزایش یادگیری رد و بدل ها تیفعال

 منابعو از ابزارها و  پردازند یمموقعیتی است که فراگیران و معلمان در آن با یکدیگر به تعامل 

این تعامالت در . شوند یم مند بهرهی یادگیری ها تیفعالاطالعاتی گوناگون برای دنبال کردن 

معلم، تعامالت  -آموز آموز، تعامالت دانش دانش -سطوح چندگانه، شامل تعامالت معلم

 (.1054نصیری و همکاران، )آموز و همچنین خلق کلی در کالس است  دانش-آموز دانش

اسـت کـه از    ییهـا  یکـی از مؤلفـه   و سازگاری اجتماعی اجتماعی یها مهارتاز سوی دیگر 

اجتماعی، رفتارهای کالمی و غیرکالمـی   یها مهارت. ردیپذ یمحیط مدرسه و جو کالس تأثیر م

اجتماعی  یها تیو بیشتر جنبه تعاملی داشته، تقو رندیگ یمؤثر و مناسب را در بر م یها اسخو پ

 ،که فـرد در آن واقـع شـده اسـت     فرد و محیطی یها یژگیو بر اساس و رساند یرا به حداکثر م

سـازگاری  نتایج نسبتاً متناقضی در خصـوص  . کنند یو از طریق آموزش رشد م ابندی یتوسعه م

وجود دارد و ایـن موضـوع همـواره یکـی از      و عادی چندپایه یها آموزان کالس دانش اجتماعی

 .هست اولیا و معلمان بوده و مسئوالن آموزش و پرورش، یها دغدغه

 تر قیعمی تأملرا به  نظران صاحبی اخیر، ها دههو ارتباطات در  اطالعاتسرعت افزایش 

چرا که آموزش و پرورش از ارکان اصلی و . نسبت به نقش آموزش و پرورش واداشته است

عوامل تعیین کننده توسعه اجتماعی است و به ویژه، که آموزش ابتدایی به عنوان آموزش پایه، 

به طوری که در اکثر کشورها، آموزش پایه از نظر قانونی اجباری . ی داردا العاده فوقاهمیت 

در کشور ما نیز، نظام آموزش ابتدایی به این دلیل که در ده سال گذشته حدود . ودش یمتلقی 

از . ، اهمیت خاصی داردشود یمآموزان سه دوره تحصیلی را شامل  درصد از کل دانش 96

طرفی با توجه به شرایط اقلیمی کشور و نیز وضع اجتماعی اقتصادی حاکم بر مناطق روستایی 

ی چندپایه در دوره ابتدایی با امکانات آموزشی و رفاهی ها کالسشکیل و عشایری دور افتاده، ت

آموزان دوره  با توجه به اینکه دانش. بسیار پایین، واقعیتی است که نباید نادیده گرفته شود

ابتدایی در دوران رشد قرار دارند و چندپایه و تک پایه بودن بر سازگاری اجتماعی و ادراک از 

های بعدی آنان نیز  در بلند مدت بر همه فعالیت راتیتأثدارد و این  بسیاری راتیتأثمحیط 

، ضروری است که باشند یمآموزان مدیران آینده کشور  از آنجا که این دانش. گذارد یم ریتأث

نیاز آموزش و پرورش از طرفی به مطالعه و تحقیق در . بیش از این مورد توجه قرار گیرند

، مطالعه فواید و مضرات این ها کالسی چندپایه برای بهبود کیفیت این ها کالسخصوص 
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بر سازگاری اجتماعی و ادراک از  ها کالسمثبت و یا منفی تحصیل در این  ریتأث، ها کالس

محیط و سعی در تحقق آرمان ملی آموزش و پرورش، ضرورت تحقیق در این زمینه را آشکارتر 

دکی که در مورد مقایسه سازگاری اجتماعی و ادراک از محیط با توجه به تحقیقات ان. سازد یم

ی چندپایه و تک پایه صورت گرفته است، تحقیق حاضر ضرورت پیدا ها کالسآموزان  دانش

آموزان ابتدایی  کرده تا به مقایسه سازگاری اجتماعی و ادراک از محیط در بین دانش

 زیر های بررسی فرضیه درصدد اضرح پژوهش لذا. ی چندپایه و عادی پرداخته شودها کالس

 :است بوده

ی چندپایـه و  ها کالسآموزان  بین سازگاری اجتماعی و ادراک از محیط در بین دانش -1

 .عادی تفاوت معناداری وجود دارد

ی چندپایه و عادی تفـاوت  ها کالسآموزان  بین ابعاد سازگاری اجتماعی در بین دانش -2

 .معناداری وجود دارد

ی چندپایـه و عـادی تفـاوت    هـا  کالسآموزان  در بین دانش از محیطادراک بین ابعاد  -0

 .معناداری وجود دارد

 :باشد می شرح بدین پژوهش این با مرتبط های پیشینه از بخشی در تایید مطالب باال،

مقایسه پیشرفت پژوهشی با عنوان  (1056)ابوالمعالی الحسینی  و گنجی ،الهام پور

آموزان دختر و پسر پایۀ  ی و ادراک محیط کالس دانشتحصیلی، درگیری تحصیلی، سرسخت

 تایجن. بود سوم تجربی شهر دزفولان آموز انشجامعه آماری شامل د. انجام دادندسوم تجربی 

آموزان دختر و پسر  تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش داد بین میانگین پیشرفت  نشان ها آن

آموزان  سختی و ادراک محیط کالس دانشاما بین میانگین سر .دتفاوت معناداری وجود دار

 .دختر و پسر تفاوت معناداری یافت نشد

در تحقیقی به بررسی رابطه ادراک از محیط  (1054)، اسد زاده و سلیمی رافعی بیدگلی

آموزان دختر پایه سوم راهنمایی  کالس با سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش

آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهرستان آران  دانشری با جامعه آما شهرستان آران و بیدگل

ادراک از محیط کالس و  های مؤلفهبین کلیه : نتایج تحلیل نشان داد. و بیدگل پرداخته است

سازگاری و عملکرد تحصیلی همبستگی  های مؤلفهعملکرد تحصیلی و همچنین بین کلیه 

متغیر سازگاری در  دهد مینتایج تحلیل رگرسیون نشان . مثبت و معنادار وجود دارد

سازگاری  های مؤلفهطبق نتایج این تحلیل از بین . است مؤثرعملکرد تحصیلی  بینی پیش
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ادراک از  های مؤلفهو از بین  مؤثرعملکرد تحصیلی  بینی پیشآموزان در  عامل درگیری دانش

 . مثبت دارد تأثیرعملکرد تحصیلی  بینی پیشمحیط کالس عامل سازگاری اجتماعی در 

 کالس یادگیری محیط از ادراک در پژوهشی با عنوان رابطه( 1054)باتمانی، عبدی و الیی 

کامیاران  شهرستان متوسطه دوم آموزان دوری دانش تحصیلی انگیزش پیشرفت آوری با تاب و

آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران، به این نتیجه  آماری دانش با جامعه

ی  دست یافتند که بین ادراک از محیط یادگیری کالس و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه

ی معناداری برقرار  آوری و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه بین تاب. معناداری برقرار است

. ی معناداری برقرار است آوری رابطه یادگیری کالس و تاب بین ادراک از محیط. است

ها در بین دو جنس از لحاظ ادراک از محیط یادگیری،  همچنین برای بررسی معناداری تفاوت

های مستقل استفاده گردید و نتایج  آوری و انگیزش پیشرفت تحصیلی از آزمون تی گروه تاب

تغیرهای انگیزش پیشرفت تحصیلی و ادراک از های دختر و پسر در م نشان داد بین آزمودنی

های دختر و پسر در متغیر  اما بین آزمودنی محیط یادگیری تفاوت معنادار وجود ندارد؛

 .آوری تفاوت معنادار وجود دارد تاب

 و اجتماعی سازگاری در پژوهشی با عنوان مقایسه( 1059)پیوسته گر و محرم زاده 

با روش پژوهش از نوع  اینترنت کاربر ریغ و ر اینترنتکارب آموزان دانش تحصیلی پیشرفت

 غیرکاربر و ساله کاربر 11-14آموزان دبیرستانی  دانش آماری جامعه ای و با  مقایسه-مقطعی

 پیشرفت تحصیلی در آموزان دانش از گروه دو ، نشان دادند که بین1050در سال  اینترنت

از  بیشتری تحصیلی پیشرفت کاربر آموزان دانش که معنا بدین. دارد وجود یدار یمعن تفاوت

 اجتماعی سازگاری نظر از آموزان دانش از گروه دو بین اما ؛دادند نشان کاربر ریغ آموزان دانش

 کاربرد تأثیر داد نشان طرفه دو واریانس تحلیل آزمون نتایج عالوه، به. مشاهده نشد تفاوتی

 افزایش موجب جنس دو هر در و است یکسان دو جنس تحصیلی پیشرفت بر کامپیوتر

 زمینه در ریزان برنامه و برای مدیران مهمی تلویحات نتایج این. شود یم تحصیلی پیشرفت

 .دارد آموزان دانش به اینترنت از استفاده شیوه آموزش
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با عنوان برداشت معلمان از ارتباط خارج از در پژوهشی ( 2315) 1الهای و هرشکویتز

2واتس آپ آموز و محیط کالس دریافتند که استفاده معلمان از و دانشکالس، روابط معلم 
 

نیز با ارتباط بهتر با دانش آموزان و با محیط کالس بهتر همراه  ارتباط خارج از کالس برای

 .است

0یانگ گی
 آموزان دانش نامتعارف احساسات ارزیابی به تحقیقی در (2316)همکارانش  و 

 هیجانی هوش مدل یک اساس بر اجتماعی سازگاری از مختلفی سطوح چینی با مدارس

 و ارتباطات بین باالیی همبستگی ضریب که بود آن از حاکی تحقیق نتایج اند که پرداخته

 مربوط های دستورالعمل و بوده آنان هیجانی هوش با آموزان دانش های اجتماعی سازگاری

 اجتماعی و احساسی های توانایی تقویت برای هیجانی، هوش آموزشی برنامه توسعه یک برای

 .است بوده اهمیت حائز بسیار آموزان دانش

اجتماعی  سازگاریتأثیر روابط بین فردی و حمایت اجتماعی بر در تحقیقی تحت عنوان 

انجام شد، نتایج نشان داد که  2311در سال  0آموزان که توسط جیو و همکاران دانشدر 

آموزان در سطح متوسط  اجتماعی، حمایت اجتماعی و روابط بین فردی دانش سازگارینمرات 

از قدمت بین فردی، مکالمه  اند عبارتبر سازگاری اجتماعی  تأثیرگذارعوامل اصلی . قرار دارند

تواند سازگاری اجتماعی را از طریق بهبود آداب  می تتعلیم و تربی. بین فردی و حمایت ذهنی

 .مکالمه بین فردی و حمایت ذهنی بهبود بخشدو رسوم بین فردی، 

 روش شناسی پژوهش

و از جهت طرح ای  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از لحاظ روش از نوع علی مقایسه

های چندپایه  کالسآموزان  جامعه آماری شامل کلیه دانش. باشد میرویدادی  تحقیق از نوع پس

باشد که در سال  می( نفر 1033حدود )فیروزآباد های عادی مدارس شهر  آموزان کالس و دانش

گیری  به شیوه نمونهدختر و پسر  آموز دانش 033. بودندمشغول به تحصیل  51 -56تحصیلی 

 های عادی ها در کالس از آننفر  193و  های چندپایه در کالسها  نفر آن 193که در دسترس 

آموزان دو گروه از لحاظ  باشد که دانشالزم به ذکر می . بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند

                                                      
1 Elhay & Hershkovitz 
2 WhatsApp 
3 Ying Ge 
4 GUO et al 
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 در مورد استفاده ابزار. جنسیت، وضعیت خانوادگی و نداشتن بیماری خاص همتاسازی شدند

 .های سازگاری اجتماعی و ادراک از کالس یا محیط یادگیری بود پژوهش، پرسشنامه این

آموزان در سال  دانشپرسشنامه سازگاری اجتماعی : پرسشنامه سازگاری اجتماعی -الف

توسط سینها و سینگ به منظور تعیین سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی  1550

گذاری آن به صورت  گویه دارد و نمره 99پرسشنامه حاضر . آموزان ساخته شده است دانش

 .باشد صفر و یک می

آموزان  شنفری از دان 0333سؤالی این مقیاس را در نمونه  99در ایران قدسی احقر فرم 

سازندگان آزمون ضریب پایایی این آزمون . مقاطع مختلف تحصیلی مورد بررسی قرار داده است

به  50/3و  50/3، 59/3های دو نیمه کردن، بازآزمایی و کودر ریچاردسون به ترتیب  را با روش

ید نفر از متخصصان روانشناسی تأی 23همچنین روایی محتوایی این آزمون را . اند دست آورده

پایایی خرده مقیاس سازگاری اجتماعی با ( 1051) در پژوهش خانخانی زاده و باقری. اند کرده

 . به دست آمد 19/3روش آلفای کرونباخ 

 گذرد یمپرسشنامه در این کالس چه : پرسشنامه ادراک از کالس یا محیط یادگیری -ب

. ساخته شده است( 1554) 1توسط فراسر، فیشر و مکروبی( ادراک از کالس یا محیط یادگیری)

های هر زیر مقیاس  است که تفکیک گویهگویه  90زیر مقیاس و  1دارای پرسشنامه  این . است

آموزان در  درگیری ذهنی دانش حمایت معلم، آموزان، همبستگی دانش: از است عبارت

و  همکاری و عدالت هدفی، یریگ جهت، کالسی، مطالعه و پژوهش در انجام تکالیف یها تیفعال

 . کند تغییر می 9تا  1از های هر عبارت به ترتیب  گذاری گزینه نمره. انصاف

به این صورت که در . انجام شد( 1054)و همکاران  بایهنجاریابی پرسشنامه توسط 

 95/3و انحراف معیار  10/0شهر کرج اجرا شد و میانگین ن اآموز دانشپژوهشی این ابزار روی 

مورد توسط اساتید  ابزار صوری این روایی( 1054)مکاران و ه در تحقیق بای. به دست آمد

، 41/3با  ترتیب برابر مقیاس به خرده 1برای کرونباخ  قرار گرفته و مقدار ضریب آلفای دییتأ

. محاسبه شده است 61/3برای کل آزمون برابر با و  64/3و  62/3، 61/3، 65/3، 69/3، 60/3

مه، از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده جهت ارزیابی پایایی این پرسشناهمچنین 

                                                      
1 Fraser, Fisher & McRobbies 
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 53/3تا  15/3این پرسشنامه از  یها اسیمقمقدار ضرایب آلفای کرونباخ در زیر . شده است

عنوان شاخصی از  همسانی درونی پرسشنامه به دهنده نشانگزارش شده است که این ضرایب 

 . (2335، 1درمن)پایایی آن است 

معیار و آمار استنباطی  و انحراف میانگین از آمار توصیفی نظیر ها دادهبرای تجزیه و تحلیل 

 . ی مستقل استفاده شدها گروهتحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تی 

 

  ها یافته

برای  نمونه های معیار آزمودنی انحراف و میانگین شامل پژوهش این توصیفی های یافته

 .است شده ارائه   1جدول  درسازگاری اجتماعی و ادراک از محیط متغیرهای 

های  برای متغیرهای پژوهش در کالس نمونه های و انحراف معیار آزمودنی میانگین: 1ول شمارهجد

 چندپایه و عادی

 تعداد متغیر

 نوع کالس

 عادی چندپایه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 055/9 13/00 036/1 01/00 193 اجتماعیسازگاری 

 395/10 11/211 116/10 00/236 193 ادراک از محیط

برای متغیرهای سازگاری  نمونه های و انحراف معیار آزمودنی میانگین، 1شماره   جدولدر 

 .های چندپایه و عادی به وضوح قابل مشاهده می باشد اجتماعی و ادراک از محیط در کالس

ی هاا  کالسآموزان  بین سازگاری اجتماعی و ادراک از محیط در بین دانش: اول فرضیه 

 .چندپایه و عادی تفاوت معناداری وجود دارد

به منظور بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد که نتایج به 

 .باشد صورت زیر می

                                                      
1 Dorman 



 1056پاییز و زمستان  ،11شماره ،پنجمدوره                آموزش علوم تربیتی و مشاوره    درپویش  فصلنامهود 

110 

 

 پژوهشمتغیرهای   آزمون برابری واریانس: 2جدول شماره
 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  آماره آزمون متغیر

سازگاری 

 اجتماعی
200/0 1 256 341/3 

 391/3 256 1 021/0 ادراک از محیط

ها  است فرض برابری واریانس 39/3داری متغیرها که بیشتر از  یمعنبا توجه به سطح 

 . شود پذیرفته می

متغیره اثر نوع کالس بر متغیرهای سازگاری اجتماعی و ادراک از  تحلیل واریانس چند: 0جدول شماره

 محیط

 منابع
متغیر 

 وابسته

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

آماره 

 Fآزمون 
سطح 

 داری معنی

مجذور 

 اتا

 گروه

سازگاری 

 اجتماعی
690/1600 1 690/1600 320/153 331/3 065/3 

ادراک از 

 محیط
690/9112 1 690/9112 435/4 311/3 322/3 

 خطا

سازگاری 

 اجتماعی
650/12033 256 216/01    

ادراک از 

 محیط
100/243252 256 044/610    

سازگاری ، در آموزان کالس چندپایه و عادی دانش، بین دو گروه 0 اساس جدول بر

آماره ) و ادراک از محیط( 331/3= و سطح معنی داری 320/153= آماره آزمون)اجتماعی 

به این صورت که نمره . تفاوت معنادار وجود دارد (311/3= داری و سطح معنی 435/4= آزمون

تر از  به طور معناداری پایین آموزان کالس چندپایه سازگاری اجتماعی و ادراک از محیط دانش

 2/2سازگاری اجتماعی و رصد واریانس د 5/06نوع کالس . است آموزان کالس عادی دانش

 .را تبیین می کندواریانس ادراک از محیط درصد 

ی چندپایاه و  هاا  کاالس آموزان  بین ابعاد سازگاری اجتماعی در بین دانش: فرضیه دوم

 .عادی تفاوت معناداری وجود دارد
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زیر  صورت  بهنتایج . های مستقل استفاده شده است نمونه برای بررسی این فرضیه از آزمون تی

 :است

 

 ابعاد سازگاری اجتماعی  لوینآزمون : 0جدول شماره 
 داری سطح معنی آماره آزمون متغیر

 100/3 604/2 سازگاری اجتماعی

 106/3 293/2 سازگاری هیجانی

 395/3 301/6 سازگاری تحصیلی

 

 است، درصد 9از  لوین بیشتر آزمون داری حاکی از آن است که سطح معنی 0نتایج جدول 

ی چندپایه و ها کالسفرض برابری واریانس نمرات ابعاد سازگاری اجتماعی در دو گروه  پس

 .شود پذیرفته می درصد 9 سطح عادی در

 

ی ها کالسبررسی تفاوت بین میانگین نمرات ابعاد سازگاری اجتماعی در دو گروه : 9جدول شماره 

 چندپایه و عادی
 %59فاصله اطمینان  

متغیر
س 
نوع کال

 

تعداد
ن 
میانگی

 

ف
انحرا

 
معیار
آماره آزمون 
ی 
درجه آزاد

 

یسطح 
معن

 
ی
دار

ف  
اختال

ن
میانگی

 
ن ها
کران پایی

 

کران باال
 

سازگاری 

 اجتماعی

 065/2 52/11 193 چندپایه
92/11 256 331/3 561/2 051/0 011/2 

 511/1 51/10 193 عادی

سازگاری 

 هیجانی

 491/2 14/13 193 چندپایه
65/10 256 331/3 410/0 129/0 131/0 

 141/1 01/10 193 عادی

سازگاری 

 تحصیلی

 166/0 15/11 193 چندپایه
10/13 256 331/3 421/0 251/0 542/2 

 409/2 02/19 193 عادی
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داری ابعاد سازگاری اجتماعی،  گویاست با توجه به اینکه سطح معنی 9طور که جدول  همان

فرض صفر رد است،  39/3کمتر از باشد و  می 331/3سازگاری هیجانی و سازگاری تحصیلی 

داری بین میانگین نمرات  درصد نتیجه گرفت که تفاوت معنی 59توان با اطمینان  شود و می می

ی چندپایه و ها کالسسازگاری اجتماعی، سازگاری هیجانی و سازگاری تحصیلی در دو گروه 

 .ها نیز قابل دریافت است این نتیجه با توجه به میانگین. عادی وجود دارد

 

ی چندپایاه و  هاا  کاالس آماوزان   در بین دانش ادراک از محیطین ابعاد ب: فرضیه سوم

 .عادی تفاوت معناداری وجود دارد

 

زیر  صورت  بهنتایج . های مستقل استفاده شده است نمونه برای بررسی این فرضیه از آزمون تی

 :است

 

 ادراک از محیط و ابعاد آن  آزمون لوین: 4جدول شماره 

 داری معنی سطح آماره آزمون متغیر
 201/3 063/1 همبستگی

 351/3 561/0 حمایت معلم

 691/3 302/3 درگیری ذهنی

 261/3 149/1 مطالعه و پژوهش

 359/3 692/0 جهت گیری هدفی

 131/3 145/0 همکاری

 352/3 512/0 عدالت و انصاف

ابعاد لوین ادراک از محیط و  آزمون داری حاکی از آن است که سطح معنی 4نتایج جدول 

فرض برابری واریانس نمرات ادراک از محیط و ابعاد آن در دو  پس است، درصد 9از  آن بیشتر

 .شود پذیرفته می درصد 9 سطح ی چندپایه و عادی درها کالسگروه 
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ی ها کالسبررسی تفاوت بین میانگین نمرات ادراک از محیط و ابعاد آن در دو گروه :  1جدول شماره 

 چندپایه و عادی

 
فاصله اطمینان 

59% 

متغیر
س 
نوع کال

 

تعداد
ن 
میانگی

 

ف
انحرا

 
معیار
آماره آزمون 
ی 
درجه آزاد

 

ی
سطح معن

 
ی
دار

 

ف 
اختال

ن
میانگی

 
ن ها
کران پایی

 

کران باال
 

 همبستگی

چندپا

 یه
193 01/01 135/9 

114/2 256 303/3 
141/1

- 
22/2- 11/3- 

 120/0 01/02 193 عادی

حمایت 

 معلم

چندپا

 یه
193 11/26 116/9 

201/1 256 215/3 
631/3

- 
35/2- 06/3 

 946/9 92/25 193 عادی

درگیری 

 ذهنی

چندپا

 یه
193 01/25 114/9 

122/1 256 240/3 103/3 99/3- 30/2 

 406/9 10/26 193 عادی

مطالعه و 

 پژوهش

چندپا

 یه
193 12/01 066/4 

015/0 256 331/3 
231/0

- 
40/0- 11/1- 

 310/4 00/00 193 عادی

جهت گیری 

 هدفی

چندپا

 یه
193 92/03 039/1 

192/1 256 331/3 
423/0

- 
65/9- 00/0- 

 305/0 10/09 193 عادی

 همکاری

چندپا

 یه
193 51/02 906/9 

000/1 256 163/3 601/3 05/3- 36/2 

 012/9 12/02 193 عادی

عدالت و 

 انصاف

چندپا

 یه
193 20/20 020/0 

225/1 256 223/3 
943/3

- 
09/1- 00/3 

 060/0 63/20 193 عادی

داری ادراک از محیط و ابعاد  گویاست با توجه به اینکه سطح معنی 1طور که جدول  همان

شود  فرض صفر رد میاست،  39/3کمتر از همبستگی، مطالعه و پژوهش و جهت گیری هدفی 

داری بین میانگین نمرات ادراک  درصد نتیجه گرفت که تفاوت معنی 59توان با اطمینان  و می
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ی ها کالسمبستگی، مطالعه و پژوهش و جهت گیری هدفی در دو گروه از محیط و ابعاد ه

با توجه به . ها نیز قابل دریافت است این نتیجه با توجه به میانگین. چندپایه و عادی وجود دارد

 داری ابعاد حمایت از معلم، درگیری ذهنی، همکاری و عدالت و انصاف بیشتر اینکه سطح معنی

درصد نتیجه گرفت که تفاوت  59توان با اطمینان  شود و می نمیفرض صفر رد است،  39/3از 

داری بین میانگین نمرات ابعاد حمایت از معلم، درگیری ذهنی، همکاری و عدالت و  معنی

 .ی چندپایه و عادی وجود نداردها کالسانصاف در دو گروه 

 گیری بحث و نتیجه

پایه و عادی از نظر  های چند کالسآموزان ابتدایی  پژوهش حاضر با هدف مقایسه دانش

در بررسی فرضیه اول این نتیجه گرفته شد . شد سازگاری اجتماعی و ادراک از محیط انجام

سازگاری اجتماعی و ادراک از محیط ، در آموزان کالس چندپایه و عادی دانشبین دو گروه 

، (1056)م پور و همکاران های الها نتایج این پژوهش با نتیجه یافته. تفاوت معنادار وجود دارد

همکارانش  و یانگ گی و( 1054)، باتمانی و همکاران (1054)و همکاران  رافعی بیدگلی

مشکالت خاصی همچون کمبود توان گفت  در تبیین نتایج فوق می. باشد می همسو( 2316)

وقت، نقصان تجربه و کمبود اطالعات معلمان مدارس چندپایه در امر تدریس و کالس داری 

، نامناسب بودن فضای آموزشی و کمبود کالس درس، عدم هماهنگی بین مدرسه و یا حرفه

مخصوصاً در مواردی  گردد، یخانواده و کمبود تجهیزات آموزشی منجر به نارضایتی معلمان م

و در  کند یرسان هم ایفای نقش م نامه و که معلم به عنوان مدیر، دفتردار، خدمتگزار، معاون

مدیریت . بیش از یک معلم تک پایه مهارت، توانایی و اطالعات داشته باشد کالس نیز باید

تر از  آموزان، مشکل کالس درس چندپایه، به سبب ترکیب سنی و جنسی مختلف دانش

ها و استعدادهای  آموزان از توانایی برخورداری دانش. های عادی است مدیریت در کالس

که در یک جلسه از کالس درس با سرعت قابل  های متنوعی گوناگون و رویدادها و فعالیت

های  یابی در کالس ریزی تدریس، مدیریت کالس درس و ارزش افتد، برنامه توجهی اتفاق می

های خود، وضعیت محیطی  ها با توجه به تجربه معلمان این کالس. کند تر می چندپایه را پیچیده

های خاصی  العات خود، از شیوهگیری از مط و عاطفی کالس درس، شناخت فراگیران و بهره

ها متناسب با شرایط  کنند که بسیاری از این روش برای اداره کالس درس، استفاده می

های مختلف در یک کالس،  همچنین به دلیل وجود پایه .های چندپایه نیستند کالس
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های مختلف رشد جسمی و  ها حضور دارند و دوره آموزان دختر و پسر در این کالس دانش

ها مشکالت متعددی را به دنبال  گذرانند که این تفاوت نی متفاوتی را با نیازهای متفاوت میذه

، در آموزان کالس چندپایه و عادی دانشبین دو گروه در این پژوهش نتایج نشان داد که . دارد

های  آموزان کالس و دانش تفاوت معنادار وجود داردسازگاری اجتماعی و ادراک از محیط 

آموزان  تر از دانش هم از نظر سازگاری اجتماعی و هم از نظر ادراک از محیط ضعیف چندپایه

های  آموزان و معلمان در کالس های عادی هستند که دلیل آن شرایط نامناسب دانش کالس

 .تواند باشد چندپایه که در باال توضیح داده شد، می

اری بین میانگین نمرات د در بررسی فرضیه دوم این نتیجه گرفته شد که تفاوت معنی

ی چندپایه و ها کالسسازگاری اجتماعی، سازگاری هیجانی و سازگاری تحصیلی در دو گروه 

و ( 1059)های پیوسته گر و محرم زاده  نتایج این پژوهش با نتیجه یافته. عادی وجود دارد

افراد از  توان گفت که در تبیین نتایج فوق می. باشد می همسو( 2316)همکارانش  یانگ گی و

را طی زندگی کودکی و نوجوانی  ها آنشوند بلکه  ینمابتدا از نظر اجتماعی کمرو یا ماهر متولد 

در این راستا . پردازند یمی تعاملی خود ها روشی به تصحیح سال بزرگگیرند و در  یمیاد 

. دارند ها بچهی دبیرستان سهم بسزایی در اجتماعی کردن ها دورهمدارس ابتدایی و پس از آن 

داری بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی،  در این پژوهش نتایج نشان داد که تفاوت معنی

ی چندپایه و عادی وجود دارد و ها کالسسازگاری هیجانی و سازگاری تحصیلی در دو گروه 

تر از  های چندپایه از نظر سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی ضعیف آموزان کالس دانش

های عادی هستند که دلیل آن ناکافی بودن معلمان آموزش دیده، کمبود  وزان کالسآم دانش

پذیر، ناکافی بودن امکانات مدرسه و فقدان  مواد آموزشی، فقدان یک برنامه درسی انعطاف

 .تواند باشد انگیزه در معلمان، می

نمرات ابعاد داری بین میانگین  تفاوت معنی در بررسی فرضیه سوم این نتیجه گرفته شد که

ی چندپایه و عادی ها کالسی هدفی در دو گروه ریگ جهتهمبستگی، مطالعه و پژوهش و 

داری بین میانگین نمرات ابعاد حمایت از معلم، درگیری ذهنی،  ولی تفاوت معنی. وجود دارد

نتایج این . ی چندپایه و عادی وجود نداردها کالسهمکاری و عدالت و انصاف در دو گروه 

( 2315)و الهای و هرشکویتز  (1054)و همکاران  رافعی بیدگلیهای  با نتیجه یافتهپژوهش 

ی چندپایه ها کالسدر تبیین موضوع تفاوت ابعاد ادراک از محیط در دو گروه  .باشد همسو می
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آموزان  چندپایه، سطوح تحصیلی دانش های کالسدر گونه بیان کرد که  توان این و عادی می

یادگیری گوناگونی نیاز است تا تدریس  -یاددهی های استراتژین رو، به متفاوت است؛ از ای

آنچه به عنوان راهبردهای تدریس به معلمان در کشور ما آموزش داده  متأسفانه. مؤثر واقع شود

که مدرسان مربوطه خودشان فقط با استفاده از  باشند میفقط مطالب تئوری و نظری  شود می

دور از موقعیت واقعی کالس درس به سختی به ه این مطالب را براهبرد آموزشی معلم محور 

داری بین میانگین  در این پژوهش نتایج نشان داد که تفاوت معنی. دهند میدانشجویان آموزش 

ی چندپایه ها کالسی هدفی در دو گروه ریگ جهتنمرات ابعاد همبستگی، مطالعه و پژوهش و 

های چندپایه از نظر همبستگی، مطالعه و پژوهش و  آموزان کالس و عادی وجود دارد و دانش

کمبود وقت، های عادی هستند که دلیل آن  آموزان کالس تر از دانش ی هدفی ضعیفریگ جهت

نقصان تجربه و کمبود اطالعات معلمان مدارس چندپایه در امر تدریس و کالس داری 

اهنگی بین مدرسه و ، نامناسب بودن فضای آموزشی و کمبود کالس درس، عدم همیا حرفه

 .تواند باشد ، میخانواده و کمبود تجهیزات آموزشی

آموزانی اسـت  مواجهه با دانش همواره ،آموزشـی یها پیش روی نظام یها از جمله چالش

کـه بـه دلیـل شـرایط نـامطلوب اجتمـاعی، خـانوادگی، اقتصـادی و آموزشی در خطر افت 

چگـونگی برخورد با  ،شود یکـه مطـرح م لش موضـوعیدر خصوص این چا. تحصیلی قرار دارند

چندپایه که در  های کالس(. 1051 احمدی و همکاران،) مسئله به طور موفقیت آمیـز اسـت

، روشی مؤثر برای افزایش دسترسی به آموزش در کند میآن یک معلم در چندپایه تدریس 

کم  های کالسمسئله غیر اقتصادی بودن  که آناین طرح، عالوه بر . مناطق روستایی است

چندپایه در  های کالسانتخاب . نمایند میتحصیلی را نیز تکمیل  های پایه، کند میتعداد را حل 

بلکه  ؛رایج در مدارس عادی نیست های کالسراه حل انتخاب اصلی یعنی ، آموزش و پرورش

اگر چه . ومیت از آن استاین انتخاب، انتخاب بین دسترسی به آموزش و پرورش و یا محر

چندپایه به مواد آموزشی ویژه و آموزش خاص معلمان نیاز دارد،  های کالسآموزش کارآ در 

مدیریت کالس درس در آموزش و . موفقیت آمیز بوده است مناطقولی اجرای آن در برخی 

هدف اولیه مدیریت کالس  .درس چندپایه حائز اهمیت زیادی است های کالسپرورش 

و  ها تمرینارائه . یا حتی ایجاد یک محیط منظم نیست بدرفتاری، کاستن از شاثربخ

آموزان را به انفعال بکشاند و سبب به هم ریختن نظم هم نگردد، به  که دانش هایی فعالیت
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یادگیری  های فرصتچنین شرایطی از  برعکسدرست، . معنای افزایش فرصت یادگیری نیست

درس چندپایه در خور توجه است، زیرا بسیاری از  های کالساین موضوع، در  .کاهد می

از کالس سپری کنند تا  ای گوشهدر  هدف بیآموزان مجبورند ساعاتی از روز را ساکت و  دانش

به  شود میخواسته  ها آنآموزان تدریس نماید و یا از  معلم بتواند به گروه دیگری از دانش

آموزان  دانش های فعالیتاما بر کالس و  ،ندت دیگری بپردازیروخوانی مطالب کتاب یا فعال

اما بر یادگیری و میزان  ،کالس آرام و منظم است .شود نمینظارت و مدیریت هدفمند اعمال 

 . این موضوع در کالس چندپایه در خور توجه است .شود نمییادگیری افزوده 

آموزان کالس  دانشبین دو گروه های پژوهش حاکی از آن است که  از آنجایی که یافته

ادراک از محیط و ابعاد سازگاری اجتماعی و ابعاد آن و همچنین ، در چندپایه و عادی

 شود یمپیشنهاد . ؛تفاوت معنادار وجود دارد ی هدفیریگ جهتهمبستگی، مطالعه و پژوهش و 

ی چندپایه در ایران به منظور دستیابی به اهداف ها کالسی برای بهبود وضعیت ا برنامه

ن جامعه ی آموزش و سرانجام ارتباط بیسودمندتماعی، بهبود کیفی آموزش، بهبود کارآیی و اج

ی برای اوقات فراغت باید به زیر برنامهدر همچنین پیشنهاد می شود . و مدرسه طراحی شود

های  آموزان توجه بسیاری مبذول داشت و امکانات محیطی و برنامه عالیق و نیازهای دانش

می  پیشنهاد سیاستگذاران آموزش و پرورش مسئوالن و  به.. آنان لحاظ کرد تفریحی را برای

 همایش ها و کنفرانس های علمی، نشست های علمی، کرسی های ترویجی شود که با برگزاری

کالس ها و مدارس جلب  را برای بهبود هرچه بیشتر این.... صاحب نظران و  توجه متخصصان،

هاد می شود  به منظور سازگاری بهتر معلمان کالس های همچنین به مسئوالن  پیشن .کنند

فراهم را   توسط یک معلم ،سال چندبرای تدریس دست کم  امکانات و تدابیری را چندپایه 

 معلمانی است که بیش از دو سال در این بیشتر سازگارینشان دهنده  پژوهش ها آورند، زیرا 

در صورت امکان، دروسی ویژه با توجه به یافته پیشنهاد می شود  کنند؛ مدارس تدریس می

کالس ها، در مراکز آموزشی و  معلمان به منظور آموختن چگونگی تدریس در این برای آموزش

مهارت  قرار دهند، چراکه تدریس در این کالس هادانشگاه فرهنگیان و مراکز تعلیم و تربیت 

در حالی است که تجارب موجود و در این زمینه  ینهای تخصصی خاص خود را نیازدارد و ا

کم تجربه  که در این کالس ها به تدریس مشغول اند، جوان و دهند، بیشتر معلمانی نشان می

 .اندبوده 
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 این در اطالعات آوری جمع های این پژوهش این است که ابزار ترین محدودیت از مهم

با توجه به اینکه . است ذاتی محدودیت دارای خود پرسشنامه و است بوده پرسشنامه پژوهش

های عادی  آموزان کالس های چندپایه و دانش آموزان کالس پژوهش حاضر در بین دانش

 .انجام گرفته، امکان تعمیم نتایج کم خواهد بودفیروزآباد مدارس شهر 

 مآخذ منابع و

های  آموزش مهارتتأثیر (. 1051. )، حسنزاده اسد و ؛ حاتمی، حمیدرضاسعید محمداحمدی،  -

. آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان ارتباطی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش

 119-55،(9)2 ،(دانشور رفتار)پژوهش های آموزش و یادگیری 

 سازگاری بر آموزشگاهی عوامل نقش بررسی(. 1053) .آذین، احمد و موسوی، سید محمود -

، (1)22کاربردی،  شناسی جامعه. شهر فریدون متوسطه شهرستان مقطع آموزان دانش اجتماعی

233-160. 

و  محمود دهگانپور ترجمه. تعامل والدین و کودکان .(1050) .به یر، چری، استافورد مالور -

 .رشد: تهران. مهرداد خرازچی

مقایسه پیشرفت (. 1056. )خدیجه، ابوالمعالی الحسینی و حمزه ،گنجی ؛فوزیه ،الهام پور -

آموزان دختر و پسر پایۀ  تحصیلی، درگیری تحصیلی، سرسختی و ادراک محیط کالس دانش

 . 1-29، (0)6، روان شناسی مدرسه. سوم تجربی

 و کالس یادگیری محیط از ادراک رابطه(. 1054. )باتمانی، فردین؛ عبدی، علی و الیی، سوسن -

. کامیاران شهرستان متوسطه دوم آموزان دوری دانش تحصیلی انگیزش پیشرفت آوری با تاب

ریزی آموزشی، دانشگاه پیام نور،  نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی گرایش برنامه پایان

 .مرکز کرمانشاه

ساختاری باورهای  الگوی(. 1054. )جواد کاوسیان،و  حمیدرضاآبادی،  ؛ حسننرگس، بای -

نقش رفتارها و باورهای : آموزان س درس با پیشرفت تحصیلی دانشالشایستگی و ادراک از ک

 .41-60، (01)1، 11فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال . پیشرفت

 پیشرفت و اجتماعی سازگاری مقایسه(. 1059. )پیوسته گر، مهرانگیز و محرم زاده، سوری -

 ارتباطات و اطالعات آوری فصلنامه فن. اینترنت کاربر غیر و کاربر اینترنت آموزان دانش تحصیلی

 .101-109، (0)4تربیتی،  علوم در

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6398&Number=5&Appendix=0
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اثربخشی خودآموزی کالمی بر بهبود سازگاری (. 1051. )خانخانی زاده، هنگامه و باقری، سحر -

 92-00،(1)2های یادگیری،  مجله ناتوانی. های یادگیری آموزان با ناتوانی اجتماعی دانش

بررسی رابطه ادراک از محیط  .(1054) .؛ اسد زاده، حسن و سلیمی، حسینرافعی بیدگلی، الهام -

آموزان دختر پایه سوم راهنمایی  کالس با سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش

دانشکده  ،دانشگاه عالمه طباطبایی نامه کارشناسی ارشد، پایان .شهرستان آران و بیدگل

 .ی و علوم تربیتیروانشناس

آموزان پایه  رابطه آموزش دوره آمادگی با رشد اجتماعی دانش .(1050) .سعیدی زاده، محمد -

دانشگاه تربیت مدرس  ،کارشناسی ارشد نامه پایان. اول و دوم ابتدایی مدارس دولتی تهران

 .نتهرا

. آموزان دبیرستانی راهنمای پرسشنامه سازگاری دانش(. 1063. )پی. پی و سینگ، آر. سینها، ای -

 .موسسه روان تجهیز سینا: ترجمه ابوالفضل کرمی، تهران

 آموزش اثربخشی بررسی(. 1059. )نژاد بهرامی، غالمرضا و رحیمی، المیرا گل محمد -

 دختر آموزان دانش خودکارآمدی اجتماعی و اجتماعی سازگاری بر فراشناختی راهبردهای

 .49-61، (09)5ارزشیابی،  و آموزش پژوهشی-علمی نشریه. نقده شهرستان متوسطه

در سازگاری اجتماعی ـ عاطفی  دبستانی پیشآموزش  تأثیربررسی  .(1052) .میرزاده، مینو -

 .، دانشگاه تهرانشناسی روانکارشناسی ارشد  نامه پایان. کودکان سال اول دبستان شهر تهران

بررسی روابط ساختاری  (.1054) .ان، علیمیکائیلی منیع، فرزانه و عیسی زادگ ؛نصیری، مرضیه -

مطالعه )دشواری ادراک شده، مقایسه اجتماعی و خودپنداره تحصیلی با سازگاری تحصیلی 

پژوهشی، پژوهش در یادگیری -فصلنامه علمی .(دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه: موردی

 -22 ،(1)9، آموزشگاهی و مجازی
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