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 چکیده 

خودکارآمد  ی اجتماع   یهامهارت  سهیمقا  هدف  با   حاضر  پژوهش آموزان دانش  یلیتحص  یو 

تک  هیچندپا  یهاکالس ابتدا  هیپاو  دوم  د  ییدوره  شد  واندرهیشهرستان  آمارانجام  جامعه    ی . 

دانش ابتداشامل  مقطع  دوم  دوره  د  ییآموزان  تعداد  ندبود  واندرهیشهرستان  که  نفر    348. 

تحقبه نمونه  حجم  گرد  یاطبقه  ی )تصادف  قی عنوان  انتخاب  شامل  دیساده(  سنجش  ابزار   .

مورد استفاده در    ی هابود. آزمون   ی لیتحص  ی خودکارآمد  و   یاجتماع  یهامهارت  یهاپرسشنامه

  نینشان داد که ب  هاافتهی  دو گروه مستقل بود.   یمستقل و ت  یت  ،یانمونهتک  یت  قیتحق  نیا

  هیپاآموزان تک دانش  یلیتحص  یخودکارآمد  ریبافت و کوشش از متغ  داد،استع  یهامؤلفه   زانیم

پا دانش  هیو چند  نفع  معن  هیآموزان چندپابه  ب  یداریتفاوت  دارد.    ی هامؤلفه   زانیم  نیوجود 

 ی برتر  ، یتکانش  یو رفتارها  یپرخاشگر  ، یاجتماع   ریغ   یمناسب، رفتارها  یاجتماع   یهامهارت

خود    اد یز  نانیاطم  ،یطلب متغ  داشتنبه  از  همساالن  با  رابطه    ی اجتماع   یهامهارت  ریو 

 وجود دارد. یداریتفاوت معن  هیپاآموزان تک به نفع دانش هیو چند پا هیپاآموزان تک دانش

تک  ، یلیتحص  یخودکارآمد  ، یاجتماع   یهامهارت:  کلیدی  واژگان مدارس    ه، یپامدارس 

 یی. دوره دوم ابتدا  ه،یچندپا
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Comparison of social skills and academic self-efficacy of students 

of multi-level and single-level classes of the second elementary 

school in Divandareh city 

Parisa Karimi*1, Jalal Gharibi2 
 

The present study was conducted with the aim of comparing the social skills 

and academic self-efficacy of the students of multi-grade and single-grade 

classes of the second elementary school in Divandareh city. The statistical 

population included the students of the second year of elementary school in 

Divandareh city. 348 people were selected as the sample size of the research 

(simple stratified random). The measurement tools included questionnaires 

of social skills and academic self-efficacy. The tests used in this research 

were one-sample t, independent t and two independent groups t. The 

findings showed that there is a significant difference between the amount of 

talent, context and effort components of the academic self-efficacy variable 

of single-grade and multi-grade students in favor of multi-grade students. 

There is a significant difference between the amount of appropriate social 

skills, antisocial behaviors, aggression and impulsive behaviors, superiority, 

high self-confidence, and relationship with peers from the variable of social 

skills of single-grade and multi-grade students in favor of single-grade 

students. 

Keywords: social skills, academic self-efficacy, single-grade schools, 

multi-grade schools, second grade of elementary school. 
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 مقدمه 

تر است. بر خالف   دهیچیپ   یاجتماع   یاز همه نهادها  تیو ترب  مینهاد تعل  کیمدرسه به عنوان  

در    یی امر موجب آموزش مهارت ها  نیمدرسه انسان است و ا  دیتول  یرسم  یاغلب سازمان ها

با    ینهاد آموزش  کیکه مدرسه به عنوان    ییگردد. از جمله آموزش مهارت ها  یدانش آموزان م

ها مهارت  روست  روبه  اجتماع   یارتباط  یآن  )شاکر  یو  است  آموزان  و   یدانش 

 ی ریادگی  لیهستند که با هدف تسه  ی اجتماع   ی ها  طیدرس، مح  یکالس ها  (.1393همکاران،

  ند یمناسب، الزمه فرا  یشود. بدون شک فراهم کردن جو کالس  ی سازمان داده م  ران،یدر فراگ

)  یریادگی  یادده ی همکاران  1سوریانیاست    یسر  کی  ی اجتماع   یهامهارت (.2021،و 

تواند   یالزم است و م  گرانی بخش و ارتباط با دت یرضاثر و  ؤتعامل م   یاست که برا  ییرفتارها

مجازات   گرانیکه د  یاه گوناز رفتار به  یریو جلوگ  ردیگیرا که پاداش م  یاگونهرفتار به  ییتوانا

از رفتارها هستند که توسط افراد    یاها مجموعه، آنگریعبارت دبه.  نشان دهد  رندیبگ  ده یناد   ای

نگرش   انیب  یبرا  یفردن یب  نهیزم  کیدر   خواسته احساسات،  عقاها،  اندازه    ای  دیها،  به  حقوق 

  نیک معیدر    یمشکالت فور  ی طور کلشود، که بهیخاص نشان داده م  ت یوضع  کی  یبرا  یکاف 

)واس و    دهدیرا کاهش م  نده یدهد و احتمال مشکالت آیرا کاهش م  تیکند وضعیرا حل م

شود که به شخص  شناخته می ی خاص یعنوان رفتارهابه  یاجتماع  یهامهارت(. 2017، 2وارنکن

وظا   یبرا  گریباز می  یاجتماع  فیانجام  کمک  خود  رودرروزمره  جانستون  و  )اوونز    ،3گز یکند 

اجتماع 2010 ها  ی(.  مهارت  آموزش  و  نوجوانان  و  کودکان  مناسب  به   یاجتماع   یشدن  الزم 

بوده است. چرا که رشد و   تیو ترب  می تعل ینظام رسم  هیاز اهداف عال ی کیبه عنوان  همواره آنان

سا   یاجتماع   تحول سازگار  یاجتماع  هیدر  موجب  که  شده  حاصل  برقرار  یشدن  ارتباط   یو 

مناسب و  نوجوانان    کودکان  سالم  اطرافو  ا  ی م  انیبا  از  و  به   نی گردد  قادر  را  آنان  رهگذر 

و تالش    قیدق  یهدف گذار  ، یقبل  یزیبرنامه ر  نیسازد. بنابرا  یبالقوه شان م   یی توانا   ییشکوفا

برا تقو  یمستمر  و  ضرور  تیآموزش  جر  یآن  هنجارها،    یاجتماع   انیاست.  آن  در  که  شدن 

تا به نحو مطلوب در جامعه رفتار کند از    ردیگ  ی فرد شکل م   یاها و رفتاره   زه ینگرش ها، انگ
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مطالعات    .(1،2019)مولر و سی هاس   ادامه دارد  یشود و در تمام طول زندگ  یشروع م  یکودک

  یاالن و دوستهمس  تی، از جمله وضعیاجتماع   جیو نتا  یاجتماع   یهامهارت  نینشان داد که ب

دارد وجود  مثبت  بخشبه  ی اجتماع   یهامهارت.  روابط  وس  یعنوان  ساختار    ی ستگیشا  ترعیاز 

می  یاجتماع  گرفته  نظر  )در  همکاران،    2لد شود  اجتماعیهامهارت  .(2014و  با    ی  عمدتاً 

تقل  قیاز طر  یریادگی با    ی که کسیو در حال   ندیآیدست م و اطالعات به  ش ی، آزماد یمشاهده، 

خاص مهارت  یمجموعه  نم  یع اجتما  ی هااز  رفتارها یمتولد  فرا    اد ی  یشود،  را  شده  گرفته 

اساس  یاجتماع   یهامهارت  .ردیگیم است:  نوع  پ   یدو  اساسی.  دهیچیو  های  با  مهارت    دیرا 

شود و اساساً در  یآغاز م  یروند از نوزاد  نی. اداد  توسعه  بتوان  را  مهارت های پیچیدهتا    آموخت

ن ارتباط  یاعطا  یبرا  یوجواندوره  ارتباط  یابزار  بزرگسال  یو  م  یدر  توسعه  و    ابد ییبه شخص 

نآن  برقرار  ازی ها  اجتماع   یبه  به   یروابط  را  رضامثبت  منبع  رفاه شخص  تی عنوان  پوشش    یو 

همچنین از مفاهیم عمده ای که در سال های اخیر نظر   (.2017و همکاران،    3دهند )لنتیم

را متوجّه خود کرده است، مفهوم صاحبان   پژوهشگران  تربیت و  تعلیم و  اندیشه در عرصه ی 

و شیوه های ارتقای آن در بین فراگیران می باشد. علت عمده تأمّل در آن، این     4خودکارآمدی

... محسوب می   انگیزش، عملکرد و  ابتنای مؤلّفه هایی چون، تفکر،  است که این مقوله محور 

 یریادگی  زشیاست که با انگ  یشناخت  یندیفرا  یخودکارآمد(.   5،2018سنشود )کالسن و کال

است ارتباط  همکاران،  6)رافیوال   در  ا  یخودکارآمد(.   2020و  با  و  است    یرفتار  هداف خاص 

همراه است.    رهیو غ  یاحرفه   ی ، خودکارآمدیفردنیب ی، خودکارآمدجسمی ی مانند خودکارآمد

توانا»  یلیتحص  یخودکارآمد،  بیترت  نیبه هم مورد  در  سازمانده   کی  ییقضاوت  در  و    یفرد 

برا  ندآیفر  ءاجرا تعریف میمطلوب  یآموزش  تیموفق  کیبه    یاب یدست  یاقدام  )یوان«  ،  7شود 

و  .  (2021 تحصیلی  عملکرد  افزایش  به  منجر  انگیزشی،  عامل  یک  عنوان  به  خودکارآمدی 

عوامل مؤثر بر خودکارآمدی می تواند تأثیر بسزایی  کاهش استرس می شود. بنابراین شناسایی  
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در موفقیت تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت نظام آموزشی داشته باشد. تفکرات دانش آموزان 

باورهای   یا همان  تأثیر می گذارد  بر سازگاری شان  که  الزاماتی  با  کنارآمدن  توانایی  در مورد 

آنان د است که  هایی  از جمله چالش  رو  خودکارآمدی  پیش  آموزش  به محیط  ورود  ر هنگام 

( و  2010  ،2امز یلی گذارد )ویم  ریتأث  جهیبر انتظارات نت  یکارآمدخود  (.1،2019دارند )زیچوسکی

موفق  نیچنهم و  عملکرد  پاجارز  تیسطح  و  نت2005،  3)اسچانک  در  خودکارآمدجهی(.  در   ی، 

به   اریبس  تحصیلی  یهانه یزم است.  توجه  خودکارآمدمورد  اآموزیدانش  یعنوان  حوزه   ا ی  ی، 

دانشآموزاندانشخاص    یموضوع  قضاوت  اساس  بر  توانا،  مورد  در  براآن  یهاییآموزان   ی ها 

وظا موقع  فیانجام  در  شده  تحص  یهاتیداده  عملکرد  بلکه  نآن   یلیخاص  مشخص    زیها 

وسیم مجموعه  تحق   یعیشود.  تجرب  قاتیاز  برا  یشواهد  برا  تیاهم  یرا  و   یریادگی  یآن 

ب  نهیدر زم  تیموفق ارائه م  یسن  یهاگروه  نیمدرسه در  بر  کیدهد )هون  یمختلف    ،4دبنتاو 

ها و موضوعات  مدرسه در حوزه   تیبا موفق  ی، هر سه نوع خودکارآمدبیترت  نیبه هم  (.2016

و    یاز شواهد نشان دهنده روابط همبستگ  یا(. مجموعه2010،  5)کالسن و اوشر  مرتبط هستند

دروس  ها در  آموزان و عملکرد مدرسه آندر دانش  یسه نوع خودکارآمد  نیا  نیب  یریگجهت 

علوم و  خواندن  )  ریاضی،  همکاران،    6شوبر است  نظر(2018و    ریتأث  یاجتماع   یشناخت  هی. 

ب  هیدوسو در  ا  نیرا  عامل  )بهیم   جادیسه  فرد  شخصکند:  مثال،  وتیعنوان    ی هایژگی، 

شناخت یشناختت یجمع ادراکات  محی،  شرا)به  طی(،  مثال،  و  یتیموقع  ای   یاجتماع   طیعنوان   )

  جادیا  یاجتماع   یشناخت  یریادگیه  ی از نظر  یعنوان بخشبه  ی مختلف  یابعاد و ساختارها .رفتار

به نقل از ))  و انتظارات  یامشاهده  یریادگی ها،  کننده  تی، تقویرفتار  یی شده است، مانند توانا

پایه دارد ؛توجه (. با همه مشکالتی که تدریس در کالس1394و همکاران،  7هارجی  های چند 

منطقه و  اقلیمی  جغرافیایی،  شرایط  جمعیت  به  کاهش  و  ایران  محروم  و  روستایی  ای 

میدانش نظر  به  داکار،  عهدنامه  امضاء  و  ابتدایی  دوره  در  کالسآموزی  افزایش  ی  هارسد 

چندپایه غیر قابل اجتناب است و توجه خاص به بهبود کیفیت آن، امری ضروری است. گرچه 
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توجهی به آن خالف واقعیت  تاکنون به این مهم توجه جدی نشده است؛ اما کنار گذاشتن و بی

 (. 1397، هاشمی نسب و همکاراندهد )موجود را نشان می

مط انجام  ضرورت  و  شده  ارائه  مطالب  به  توجه  زمبا  در  و    یلیتحص  یخودکارآمد  نهیالعه 

  یپاسخ به سؤال اصل  یمطالعه در پ  نیا  ه،یپاو تک  هیچندپا  یها در کالس  ی اجتماع   یهامهارت

 آموزاندانش  یلیتحص  یو خودکارآمد  یاجتماع   یهامهارت  نیب  یکه: چه تفاوت  باشدیم  قیتحق

 وجود دارد؟ واندرهیشهرستان د ییدوره دوم ابتدا  هیپاو تک  هیچندپا یهادر کالس

 پیشینه پژوهش 

همکاران    نسب  ی هاشم عنوان    (1397)و  با  پژوهشی  آموزان   یخودکارآمد  سهیمقادر  دانش 

ها عاد  هیچندپا  یکالس  ابتدا  یو  ناح  ییدوره  رورش  و  سار  کی  ه یآموزش  سال   یشهر  در 

که  96-97یلیتحص داند  اطمینان    نشان  می  95با  خودکارآمدی    درصد  بین  کرد  ادعا  توان 

دانش آموزان کالس های چندپایه و عادی دوره ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک ساری در 

 د. تفاوت وجود دار 96- 97سال تحصیلی 

)چینی به  1396پرداز  پژوهشی  در  در  اجتماع   سهیمقا(  پ   یمهارت    ی لیتحص  شرفتیو 

پا  یهاآموزان کالسدانش عاد  ه یچند  ابتداهیپا)تک  ی و  مدارس  در  اند  یی(    مشکیشهرستان 

ی است؛  که  یهاافتهپرداخته  داد  نشان  آموزان دانش  یلیتحص  شرفتیپ   زانیم  نیب،  پژوهش 

پا  هیپاتک چند  دانش  ه یو  نفع  معن  هیپاتکآموزان  به  ب  وجود  یداریتفاوت   زان یم  نیدارد. 

  یداریمعن  تفاوت هیپا آموزان تکبه نفع دانش هیو چند پا هیپاآموزان تک دانش یمهارت اجتماع 

ب دارد.  اجتماع   زانیم  نیوجود  پادانش  یمهارت  ن  هیآموزان  و  مدارس   هیپا  زیچهارم  پنجم 

پا  هیپاتک دانش  هیوچند  نفع  تک به  معن  هیپاآموزان  ب  یداریتفاوت  نداشت.   زان یم  نیوجود 

اجتماع  مدا  هیپا  آموزاندانش  یمهارت  تک ششم  پا  هیپارس  چند  دانش  هیو  نفع  آموزان به 

 وجود دارد. یداریتفاوت معن هیپاتک

  ی هاآموزان کالسدانش  یزندگ   ی هامهارت  سهیمقا ( در پژوهشی با  1395قریشی و همکاران )

عاد  هیچندپا ابتدا  یو  دادیی؛  دوره  مهارت  نیب  ند کهنشان    ،ی و خودآگاه  یزندگ   یهاآموزش 

تصم استرس،  با  مقابله  خالق،  انتقاد   یریگمیتفکر  تفکر  ب  ،یمهارت  مهارت   یفردنیروابط 

  یزندگ   یهابا مهارت  یزندگ  یهاآموزش مهارت   نیارتباطات تفاوت وجود دارد. رابطه ب  یبرقرار

 متفاوت است. تیاولو بیبه ترت یو عاد  هیچند پا ی هاآموزان کالس دانش
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  یی در مقطع ابتدا  هیو تک پا  هیچندپا  سیتدر  یاثربخش  ( در پژوهشی به بررسی2022)  1گوئل

ی نتایج نشان می دهد که میزان پیشرفت تحصیلی در مدارس چند پایه نسبت  قیمطالعه تطب  -

نیز ضعیف  یاددهی  و  یادگیری  منظر  از  آموزان  دانش  و  رود  می  پیش  کندی  به  پایه  تک  به 

از جهاتی میز اما  از مدارس تک هستند.  پایه باالتر  ان یادگیری دانش آموزان در مدارس چند 

 پایه بود. 

زبان    و   ه یچند پا  ی از کالس ها  رانیفراگ  ی قیمطالعه تطب( در پزوهشی با عنوان  2019)  2باکان 

پا پا  رانیفراگ  یخودکارآمدکه  نشان داد    جینتانشان داد که    هیآموزان از کالس تک  و   هیتک 

 .تفاوت وجود دارد و یادگیری خودتنظیمی درکزمینه ها در   نهیاز زم یدر برخچند پایه  

  ریکالس: تأث  یسن  بیو ترک  ایپایهآموزش چند  ( پژوهشی با عنوان  2014)  3کوایلی و اسمیت 

با استفاده از   تحقیق   نیا« انجام داده اند که؛  آموزاندانش  نیدر ب  یو اجتماع   یلیتحص  جیبر نتا

 ی ابتکار یهال یتحلوهیساله، تجز 9کودکان  یبزرگ رو اسیدر مق یمطالعه طول کیموج  نیاول

  ج یدر نتا  کمی  یکل  اوتاز عوامل کنترل، تف  یمجموعه غن  کی دهد. با در نظر گرفتن  یرا ارائه م

بدانش چند    هیپاتک  یهاکالس   نیآموزان  ا  دای پ   پایهو  با  به  حال،  نی شد.  توجه  با  دختران 

 . را تجربه کردند یمنف راتیاز تأث ی ع یوس فیکالس، ط یسن بیترک

.  دارند  فردیبه   منحصر  جایگاه  پرورشوآموزش   تاریخ  در  پایه ای  چند  هایکالس   دارای  مدارس

ای  چند  مدرسه .  بود  آموزش  غالب   الگوی  شهرنشینی  و  صنعتی   انقالب  ورود  زمان  تا  پایه 

 با  آموزاندانش  مدیریت  برای  ایوسیله   عنوانبه  نوزدهم  قرن  در  تدریج  به  کالسهتک  مدارس

  دارای   مدارس،  حالاین  با.  کردند  ظهورها  پایه  یا   سنی  یهابندیتقسیم  در  ها آن  سازماندهی

  در  روستایی   و  حومه  مناطق  از  بسیاری  در  مهم   سازمانی   فرم  یک  هنوز  پایه  چند   هایکالس

.  هستند  روستایی   مناطق   در   آموزش  منبع  تنها   غالباً   مدارسی  چنین.  هستند  جهان  سراسر

  تک  مدارس  برای  دیگری  گزینه  کوچک  روستاهای   و   شهرها  به  چنینهم  پایه  چند  مدارس

  در .  کنند می  کمک  محلی  جوامع  هویت   حفظ  به  و   دهندمی  ارائه  اقتصادی  غیر  کالسه

 آموزش   به  دسترسی  برای  کارآمد   ابزاری  عنوانبه  پایه   چند  مدارس،  توسعه  حال   در  کشورهای

،  شهری  مناطق  در.  شودمی  تلقی   انسانی  نیروی  و  بودجه  شدید  محدودیت  تحت  ابتدایی

 
1 . Goel 
2 .Bacane 
3. Quail & Smyth 
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  شده   ایجاد  کارکنان  کاهش  یا   و  آموزاندانش  نامثبت  کاهش  به  پاسخ  در  پایه  چند  هایکالس

 .است

 روش شناسی پژوهش 

 ی و از نظر گردآور  یلیتحل_ یفیو از نظر روش پژوهش توص  ی پژوهش از نظر هدف کاربرد  نیا

 ل یآموزان شاغل به تحصدانش  هیشامل کل  قیتحق  یبود. جامعه آمار  ی شیمایپ   کرد یها روداده

  بود.  واندرهیشهرستان د  ییروستا   ییمقطع ابتدا  یآموزش  یهاطیمح  ییدر دوره دوم مقطع ابتدا

پایه   پایه حدود    2000حجم جامعه آماری دانش آموزان تک    1500نفر و دانش آموزان چند 

بودند.  پایه و    194تعداد    نفر  از دانش آموزان تک  به    154نفر  پایه  از دانش آموزان چند  نفر 

با    قیعنوان حجم نمونه تحقبهنفر    348عنوان نمونه در نظر گرفته شدند که در مجموع تعداد  

  ی هامهارت  یهاابزار سنجش شامل پرسشنامه  . شدندانتخاب    ه گیری تصادفی ساده روش نمون

)  یاجتماع  با  1986ماتسون  مهارت   هیگو  56(  مؤلفه  پنج  رفتارها  یاجتماع   یهادر    ی مناسب، 

رفتارها  یپرخاشگر  ،یاجتماع   ریغ  به خود داشتن و   ادیز  نانیاطم  ،یطلب  یبرتر  ،یتکانش  یو 

پا با  همساالن  با  خودکارآمد939/0)  یی ای رابطه  پرسشنامه  و  مورگان   نکزیج  یلیتحص  ی(  و 

مورد   یها( بود. داده920/0)  یی ای و سه مؤلفه استعداد، بافت و کوشش با پا هیگو 30( با 1999)

پرسشنامه  قیتحق  ازین از  استفاده  ب  افتهی   عیتوز  یهابا  نمونه  ن یدر  نرم  ، حجم  افزار در 

تجز  24نسخه    اساسیپ اس  ا  یهاآزمون   .گرفتقرار    لیتحلو    هیمورد  در  استفاده    نیمورد 

 بود.  دو گروه مستقل ی مستقل و ت ی ت ،یانمونه تک یت قیتحق

 یافته های پژوهش 

بررس پرسشنامه  یشناخت  تیجمع  یرهایمتغ  یبا  از  آمده  دست  به  اطالعات  اساس    های   بر 

دانش آموزان    ،یبودند. از نظر سن  دختر%    58و    پسر%    42  ، ینفر نمونه آمار  348پژوهش، از  

درصد    4/37  نیچنهمبود.    %  41ی را داشتند که درصد فراوانی حدود  فروان  نیشتریبساله    10

 ع یدرصد توز  3/31پنجم و    هیپا   یهایفراوان  عیدرصد توز  3/31چهارم،    هیپا   یهایفراوان  عیتوز

 اند. ششم بوده هیپا  یهایفراوان

داده  نرمال   فرض  بررسی  برای  اسمیرنوف  -کمولموگروف  آزمون  از  پژوهش   این  در   هایبودن 

 است. شده استفاده  پژوهش
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 اسمیرنوف متغیرهای تحقیق  -کمولموگروف  : آزمون1جدول شماره

 های اجتماعی مهارت خودکارآمدی  

 کوشش  بافت  استعداد  

های  مهارت

اجتماعی  

 مناسب 

رفتارهای  

 غیراجتماعی

پُرخاشگری  

رفتارهای  و 

 تکانشی

طلبی،  برتری

اطمینان  

زیاد به خود  

 داشتن 

رابطه با  

 همساالن 

 348 348 348 348 348 348 348 348 نمونه آماری 

  پارامترهای

 عادی

66/1 میانگین   82/1  73/1  66/3  06/2  02/2  93/2  67/2  

انحراف  

 معیار 
627/0  566/0  615/0  110/1  138/1  137/1  247/1  893/0  

  شدیدترین

 ها تفاوت

151/0 مطلق   102/0  151/0  122/0  174/0  187/0  109/0  090/0  

151/0 مثبت  102/0  151/0  115/0  170/0  187/0  109/0  090/0  

-143/0 منفی  074/0-  115/0-  122/0-  174/0-  184/0-  079/0  085/0-  

151/0 آماره زد   102/0  151/0  122/0  174/0  187/0  109/0  090/0  

000/0 داری معنیسطح   000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  

های متغیرهای تحقیق در جدول های توصیفی و استنباطی برای نرمال بودن دادهنتایج آزمون 

  به   توجه  ها هستند. باآمده است که این اطالعات بیان کننده نرمال بودن توزیع داده  1شماره  

 .هستند  نرمال  مطالعه مورد متغیرهای لذا دارد قرار ± 96/1 بین  متغیرها همگی   آماره کهآن 

 پژوهش  آزمون فرضیه

آزمون    استفاده   با   پژوهش  های  فرضیه  هایداده  بخش  دراین و    تحلیل  دو گروه مستقل  Tاز 

 . گیرد می قرار بررسی مورد

 فرضیه پژوهش:   

اول:   کالسدانش  نیبفرضیه  تک  هیچندپا   یهاآموزان  ابتدا  هیپاو  دوم  شهرستان   ییدوره 

   تفاوت وجود دارد یاجتماع   یهامهارت یهادر مؤلفه واندرهید

 جهت بررسی این فرضیه از آزمون تی دو گروه مستقل استفاده شد. 
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 تی دو گروه مستقل فرضیه فرعی اول   آزمون  : نتایج2جدول شماره

 تی متغیر
درجه  

 آزادی
 میانگین 

سطح  

 داریمعنی

اختالف  

 میانگین 

فاصله اطمینان از  

95 % 

 تر بیش ترکم

های  مهارت

اجتماعی  

 مناسب 

 8548/3 5306/3 69273/3 000/0 6927/3 194 930/44 پایه تک

 8094/3 4691/3 63925/3 000/0 6392/3 154 256/42 چندپایه 

رفتارهای  

 غیراجتماعی

 3414/2 9988/1 17010/2 000/0 1701/2 194 981/24 پایه تک

 1057/2 7774/1 94156/1 000/0 9416/1 154 372/23 چندپایه 

پُرخاشگری  

و رفتارهای  

 تکانشی

 2798/2 9393/1 10954/2 000/0 1095/2 194 435/24 پایه تک

 0856/2 7532/1 91937/1 000/0 9194/1 154 815/22 چندپایه 

برتری  

طلبی، 

اطمینان  

زیاد به خود  

 داشتن 

 2488/3 8938/2 07131/3 000/0 0713/3 194 130/34 پایه تک

 9466/2 5577/2 75216/2 000/0 7522/2 154 697/27 چندپایه 

رابطه با  

 همساالن 

 8851/2 6281/2 75659/2 000/0 7566/2 194 313/42 پایه تک

 7149/2 4381/2 57648/2 000/0 5765/2 154 780/36 چندپایه 

شماره   جدول  خروجی  به  توجه  معنی  2با  سطح  که  گردید  مهارتمشاهده  مؤلفه    هایداری 

مهارت  اجتماعی متغیر  از  تکمناسب  مدارس  در  اجتماعی  با  های  برابر  و    t=  930/44)پایه 

000/0  =Sig  ، .6927/2Md=   )  256/42)و در مدارس چندپایه برابر با  =t    000/0و  =Sig  ، .

6392/3Md= ،)  های اجتماعی  غیراجتماعی از متغیر مهارت   داری مؤلفه رفتارهایسطح معنی

تک مدارس  با  در  برابر  ،  Sig=  000/0و    t=  981/24)پایه   .1701/2Md=   )  مدارس در  و 

با   برابر  ،  Sig=  000/0و    t=  372/23)چندپایه   .9416/1Md= ،)  معنی مؤلفه  سطح  داری 

مهارت   رفتارهای  و  ُپرخاشگری متغیر  از  تکتکانشی  مدارس  در  اجتماعی  با  های  برابر  پایه 

(435/24  =t    000/0و  =Sig  ، .1095/2Md=   )  815/22)و در مدارس چندپایه برابر با  =t    و

000/0  =Sig  ، .9194/1Md= ،)  خود   به   زیاد   ناناطمی  طلبی،  داری مؤلفه برتریسطح معنی 

. ،  Sig= 000/0و  t= 130/34)پایه برابر با های اجتماعی در مدارس تکداشتن از متغیر مهارت

0713/3Md=   )  و در مدارس چندپایه برابر با(697/27  =t    000/0و  =Sig  ، .7522/2Md= )  

پایه های اجتماعی در مدارس تکهمساالن از متغیر مهارت  با  داری مؤلفه رابطهو سطح معنی
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  780/36)و در مدارس چندپایه برابر با (  =Sig ، .7566/2Md= 000/0و  t= 313/42)برابر با 

=t  000/0و =Sig ، .5765/2Md=باشد. ( می 

  های اجتماعی بین مدارسمناسب از متغیر مهارت   اجتماعی  های اختالف میانگین مؤلفه مهارت 

غیراجتماعی از    ، اختالف میانگین مؤلفه رفتارهای0535/0پایه با مدارس چند پایه برابر با  تک

، اختالف 2285/0پایه با مدارس چند پایه برابر با  های اجتماعی بین مدارس تکمتغیر مهارت

ُپرخاشگری مؤلفه  مهارت  رفتارهای  و  میانگین  متغیر  از  مدارس  تکانشی  بین  اجتماعی  های 

با  پاتک برابر  پایه  چند  مدارس  با  برتری1902/0یه  مؤلفه  میانگین  اختالف   اطمینان   طلبی،  ، 

پایه با مدارس چند پایه برابر های اجتماعی بین مدارس تکداشتن از متغیر مهارت  خود  به  زیاد

رابطه  3191/0با   مؤلفه  میانگین  اختالف  مهارت  با  و  متغیر  از  بین  همساالن  اجتماعی  های 

با  مدارس تک برابر  پایه  با مدارس چند  توضیحات فوق می   1801/0پایه  به  توجه  با  لذا  باشد. 

  دوره   پایهتک  و   چندپایه   هایکالس  آموزاندانش  بین   در  که  رسد می  نظر   بهموجود،    وضعیت

 . دارد وجود تفاوت اجتماعی های مهارت هایمؤلفه در دیواندره شهرستان ابتدایی  دوم

دوم:     شهرستان   ابتدایی  دوم  دوره  پایهتک  و  چندپایه  هایکالس  آموزاندانش  بینفرضیه 

 . دارد وجود تفاوت تحصیلی خودکارآمدی هایمؤلفه در دیواندره

 جهت بررسی این فرضیه از آزمون تی دو گروه مستقل استفاده شد.  

 تی دو گروه مستقل فرضیه فرعی دوم  آزمون  : نتایج3جدول شماره

 تی متغیر
درجه  

 آزادی
 میانگین 

سطح  

 داریمعنی

اختالف  

 میانگین 

فاصله اطمینان از  

95 % 

 تر بیش ترکم

 استعداد 
 6435/1 4684/1 55594/1 000/0 5559/1 194 113/35 پایه تک

 8528/1 6627/1 75773/1 000/0 7577/1 154 478/36 چندپایه 

 بافت 
 8265/1 6570/1 74176/1 000/0 7418/1 194 615/40 پایه تک

 9689/1 8027/1 88580/1 000/0 8858/1 154 779/44 چندپایه 

 کوشش 
 7560/1 5751/1 66558/1 000/0 6656/1 194 375/36 پایه تک

 8878/1 7050/1 79639/1 000/0 7964/1 154 752/38 چندپایه 

شماره   جدول  خروجی  به  توجه  معنی  3با  سطح  که  گردید  از  مشاهده  استعداد  مؤلفه  داری 

با   برابر  چندپایه  مدارس  در  تحصیلی  خودکارآمدی  ،  Sig=  000/0و    t=  478/36)متغیر   .

7577/1Md=   )113/35)پایه برابر با  و در مدارس تک  =t    000/0و  =Sig  ، .5559/1Md= 

معنی  (، با  سطح  برابر  چندپایه  مدارس  در  تحصیلی  خودکارآمدی  متغیر  از  بافت  مؤلفه  داری 
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(779/44  =t    000/0و  =Sig  ، .8858/1Md=   )615/40)پایه برابر با  و در مدارس تک  =t    و

000/0  =Sig  ،  .7418/1Md= و معنی  (  خودکارآمدی    داریسطح  متغیر  از  کوشش  مؤلفه 

مدارس چندپایه   با  تحصیلی در  ،  Sig=  000/0و    t=  752/38)برابر   .7964/1Md=   )  در و 

 باشد. ( می =Sig  ، .6656/1Md= 000/0و  t=  375/36)پایه برابر با مدارس تک

اختالف میانگین مؤلفه استعداد از متغیر خودکارآمدی تحصیلی بین مدارس چندپایه با مدارس 

با  تک برابر  باف2018/0پایه  مؤلفه  میانگین  اختالف  بین ،  تحصیلی  خودکارآمدی  متغیر  از  ت 

و اختالف میانگین مؤلفه استعداد از متغیر    1440/0پایه برابر با  مدارس چندپایه با مدارس تک

باشد. لذا با  می  1308/0پایه برابر با  خودکارآمدی تحصیلی بین مدارس چندپایه با مدارس تک

توضیحات فوق وضعیت  به    هایکالس  آموزاندانش  بین  در   که  رسد می  نظر  بهموجود،    توجه 

  خودکارآمدی تحصیلی  هایمؤلفه   در  دیواندره  شهرستان  ابتدایی  دوم   دوره  پایهتک  و  چندپایه

 . دارد وجود تفاوت

بین سوم:    شهرستان  ابتدایی  دوم  دوره  پایهتک  و   چندپایه  هایکالس  آموزاندانش  فرضیه 

 .دارد وجود تفاوت تحصیلی  خودکارآمدی و  اجتماعی هایمهارت بُعد  دو  در دیواندره

 جهت بررسی این فرضیه پژوهش از آزمون تی دو گروه مستقل استفاده شد.  

 

 ای فرضیه اصلی نمونه تی تک آزمون : نتایج4جدول شماره

 تی متغیر
درجه  

 آزادی
 میانگین 

سطح  

 داریمعنی

اختالف  

 میانگین 

 % 95فاصله اطمینان از 

 تر بیش ترکم

خودکارآمدی  

 تحصیلی

 7331/1 5758/1 65443/1 000/0 6544/1 194 559/41 پایه تک

 8952/1 7314/1 81331/1 000/0 8133/1 154 682/43 چندپایه 

های  مهارت

 اجتماعی 

 6771/2 4545/2 56576/2 000/0 5658/2 194 542/45 پایه تک

 8717/2 6484/2 76005/2 000/0 7601/2 154 773/48 چندپایه 

 

شماره   جدول  خروجی  به  توجه  معنی  4با  سطح  که  گردید  مهارت مشاهده  متغیر  های  داری 

با   برابر  ،  Sig=  000/0و    t=  478/36)اجتماعی در مدارس چندپایه   .7577/1Md=   )  در و 

با  مدارس تک برابر  ،  Sig=  000/0و    t=  113/35)پایه   .5559/1Md=   داری معنی( و سطح 

با   برابر  چندپایه  مدارس  در  تحصیلی  خودکارآمدی  ،  Sig=  000/0و    t=  779/44)متغیر   .

8858/1Md=  )پایه برابر با و در مدارس تک (615/40 =t  000/0و =Sig ، .7418/1Md=   )

 باشد. می
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مهارت متغیر  میانگین  تکاختالف  مدارس  با  چندپایه  مدارس  بین  اجتماعی  بهای  برابر  ا  پایه 

باشد. لذا با توجه می  1589/0و اختالف میانگین متغیر خودکارآمدی تحصیلی برابر با    1943/0

  و  چندپایه  های کالس  آموزاندانش  بین   که   رسد می  نظر   بهموجود،    به توضیحات فوق وضعیت 

  خودکارآمدی  و  اجتماعی  هایمهارت  بُعد   دو  در  دیواندره   شهرستان  ابتدایی   دوم  دوره  پایهتک

 . دارد وجود تفاوت تحصیلی

 بحث و نتیجه گیری 

مقایسه   حاضر  پژوهش  از  خودکارآمد  یاجتماع  یهامهارتهدف  آموزان دانش  ی لیتحص  یو 

ابتدا  هیپاو تک  هیچندپا  یهاکالس ها نشان داد که  یافتهبود.    واندرهیشهرستان د  ییدوره دوم 

  چندپایهآموزان به نفع دانش  هیو چند پا هیپا آموزان تک دانش  یلیتحص خودکارآمدی زانیم نیب

  هیو چند پا  هیپاآموزان تک دانش  یاجتماع   هایمهارت   زانیم  نیدارد. ب  وجود  یداریتفاوت معن

  نیبها نشان داد که  چنین یافتههم.  وجود دارد  یداریمعن  تفاوت  چندپایهآموزان  به نفع دانش

  هیپاآموزان تک دانش  یلیتحص  خودکارآمدی  های استعداد، بافت و کوشش از متغیرمؤلفه   زانیم

پا دانش  هیو چند  نفع  معن  چندپایهآموزان  به  ب  وجود  یداریتفاوت  های  مؤلفه   زانیم  نیدارد. 

 برتری   تکانشی،   رفتارهای  و   پرخاشگری  اجتماعی،   غیر  رفتارهای  مناسب،  اجتماعی  هایمهارت

متغیر    همساالن  با   رابطه  و  داشتن  خود  به   زیاد   اطمینان  طلبی،   ی اجتماع   هایمهارتاز 

پا  هیپاآموزان تک دانش دانش  هیو چند  نفع  دارد  یداریمعن  تفاوت  هیپاچند  آموزان  به  . وجود 

پژوهش با یافتهیافته فرد و کوثری افالکی(،  1398ی و همکاران )کرکان   یمحمدهای  های این 

بهرامیگل(،  1398) حم  کوندیدر،  (1397)   محمدنژاد  )چینی،  (1396)  یدیو  (،  1396پرداز 

)  زادهیعل همکاران  )و    ( 1396و  اسمیت  و  می2014کوایلی  همسو  چینی(  نتایج  پرداز  باشد. 

بی1396) که  داد  نشان  اجتماع   زانیم  ن(  تکدانش  ی مهارت  پا  هیپاآموزان  چند  ن  ه یو  فع  به 

تک دانش دارد  یداریمعن  تفاوت  هیپاآموزان  )وجود  و همکاران  سلیمانی  نتایج  نشان  1389.   )

که   مهارت  نیبداد  عاددانش  یاجتماع   یهاسطح  چندپا  یآموزان  معن  هیو  وجود  یتفاوت  دار 

ا و  دانش  نیدارد  نفع  به  امام  است.  هیچندپا  یهاکالس  آموزانتفاوت  مددی  و  نتایج  زاده 

 زان یاز نظر م  هیپاو تک  هیچندپا  یهاکالس   موزانآدانش  نی، ب ( نشان داد که1383همکاران )

  یهاآموزان کالسوجود دارد و دانش  یداریتفاوت معن  یدرس  شرفتیو پ   ی اجتماع   یهامهارت

پ   ی اجتماع   یهامهارت  ه، یچندپا   ی هاآموزان کالسرا نسبت به دانش  ی باالتر  یدرس  شرفتیو 
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دادند.   هیپاتک مهارت  نشان  چه  چنددانش  یاجتماع   یهاهر  مدارس  باشد،    پایهآموزان  باالتر 

  تر بیشمنجر گردد،    یلیتحص  یکه به خودکارآمد  یطیکه شخص در احراز شرا  رودیانتظار م

باشد. چه    موفق  تحصیلیهر  چنددانش  خودکارآمدی  مدارس  انتظار    پایهآموزان  باشد،  باالتر 

ا  رودیم در  شخص  شراکه  به    یطیحراز  اجتماعی مهارتکه  گردد،    های  موفق    تربیشمنجر 

آموزان دانش  های استعداد، بافت و کوشش از خودکارآمدی تحصیلی میزان مؤلفههر چه    باشد. 

چند م  پایهمدارس  انتظار  باشد،  شرا  رودیباالتر  احراز  در  شخص  به    یطیکه  های  مهارتکه 

گردد،    اجتماعی باشد.  تربیشمنجر  چه    موفق  مؤلفه هر  مهارتمیزان    اجتماعی   هایهای 

  زیاد   اطمینان  طلبی،  برتری  تکانشی،   رفتارهای   و  پرخاشگری  اجتماعی،  غیر  رفتارهای   مناسب،

و  خود  به اجتماعیمهارت  همساالن  با  رابطه  داشتن  باالتر    پایهآموزان مدارس چند دانش  های 

م  انتظار  شر  رودیباشد،  احراز  در  به    یطیاکه شخص  تحصیلیکه  گردد،    خودکارآمدی  منجر 

   موفق باشد.  تربیش

شدن را خانواده، مدرسه، همساالن و    یدر اجتماع   یو اساس  یماسن و همکاران چهار عامل اصل

بر مهارت   عالوه   توانند  ی رشد افراد است و معلمان م  یبرا  یا  نهیدانند مدرسه زم  یم  ونیزیتلو

زم  ،یلیتحص  یها در  و  برده  باال  را  خود  توقع  آن  یاجتماع   یها  نهیسطح  رشد   تالش  و 

شدن در گروه و    رفتهیکودکان به پذ  ی سالگ  12تا    6  نیدر سن  (.2016و همکاران،  کنند)ماسن

اعضا  دییتأ  جانب  ز  یاز  توجه  گروه    یادیگروه  با  رفتار  و  گفتار  ظاهر،  نظر  از  را  خود  تا  دارد 

  یها  یو باز  ستین  یدو دوست کاف  ای  کیآنان    یدوره برا  نیدهند. در ا  ق یهمساالن خود تطب

و   فیدر آن شرکت داشته باشند)س  یاریرسد که کودکان بس  یلذت خود م   وجبه ا  ی آنان زمان

با و  یها  یژگیو  سهیمقا  بیترت  نیبد  و(.  1390همکاران،   آغاز    یها  یژگ یخود  را  همساالنش 

امور  یم زن  شانیقوت ها و ضعف ها  علت   کنند و سرانجام در  ا  ی م  یگمانه    وهیش  نیکنند و 

در حال رشد آنان دارد و    مهارت های اجتماعی  بر    یمهم  ری فکر کردن درباره خود تأث  دیجد

گذرانند،   ی را با همساالن م یشتریزمان ب کنند و ی فکر م یبه نحو کارآمدتر ی وقت  بیترت نیبد

  در  .(2010شود)برک،    یتر م  دهیچیپ ی  و روابط اجتماع   گرانی آنان در مورد خودشان، د  دگاهید

  یای)خانه( را به دن یکوچک اجتماع   یایشوند دن ی که کودکان به مدرسه وارد م ی هنگام جهینت

باز کند.    یی خود جا  یبرا  عیجهان وس  نیدر ا  د یکند و با  یم   ل یاجتماعی )مدرسه( تبد  عیوس

انتظارات   ردیبگ  ادی   د یبا چه  او  برا  یاز  و  )شعار  تی مسئول  رشیپذ  یدارند  گردد    نژاد،ی  آماده 

برخوردار بودند و   بیشتریاز تعداد دانش آموزان  هیچند پا  یکالس ها  نکهیبا توجه به ا (.1393
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دانش آموزان همسال   یدانش آموزان دوست دارند اوج لذت خود را در فراوان  زین  نیسن  نیا  در

تأ  مورد  آنان  از طرف  و  کنند  جو  و  بگ  د ییجست  م  نیا  رند یقرار  وضع  ی موضوع  در    تیتواند 

تأث  ی اجتماع   یها  مهارت ا  باشد.   رگذاریآنان  به  توجه  تحق  ن یبا  در  منظور   نیشیپ   قاتیکه 

چند    یکالس ها  شتریحاضر ب  قیو اما در تحق  هیپا  دو ی  کالس ها  شتریب  هیچند پا  یکالس ها

ا  هیپا   چهار  ای  سهاز    هیپا که  است  م  نیبوده  چندپا  یباعث  معلمان  تدر  هیشود  بر    سی عالوه 

داشته نیز از جهاتی  کنند    یکمک م   ی اجتماع   ی که به آموزش مهارت ها  ی فرصت ارائه مسائل

 باشند. 

پایه  چند  در کالس  آموزان  خودکارآمد  از  دانش  وضع  یلحاظ  م  یبهتر  تیدر  سر  برند.    یبه 

نظر  یاریبس آمد  یی ها  هیاز  خودکار  مورد  در  باور    یکه  از  آموزان  دانش  ادراک  دارد،  وجود 

کارآمد  تیکفا م  شیخو  یو  او  رفتار  بر  مؤثر  عوامل  از  بنابرا  یرا  دانش    یزمان   نیدانند.  که 

و    ابندی  یشناسند خود را بهتر م  یو خودمختار م  تیباکفا  یلیتحص  یآموزان خود را در کارها

شود   ی موجب م رندگان یادگی باال در  زشیکنند. انگ ی م ریدرگ  یدرس  فیخود را با اهداف و تکال

 ی شتریگروه تالش ب  نیانجام دهند و ا  یو به دقت و درست  اق یخود را با اشت  فیتا آن ها تکال

سا به  م  نیرینسبت  نت  ی انجام  در  و  موفق  جهیدهند  چه    یم  شتریب  تشان یامکان  هر  و  شود 

ب  تیموفق آموزان  توانا  شتریدانش  از  آنها  ادراک  ن  یها  ییگردد  م  زیخودشان  و    ابدی  یبهبود 

ش قابل  باور داشته باشند که با تال  رانیگردد. اگر فراگ  یدر آن ها م   یسبب ارتقا خودکار آمد

م تال  ن یا  رند، یبگ  ادیتوانند    یقبول  آموزان  مشکالت    شتریب  شدانش  با  مواجهه  در  کرده، 

ب  یم   یپافشار آرامش و خوش  احساس  و  متمرکز کرده  بر مشکالت  را  توجه خود    ی نیکنند، 

 . رندیگ  یبهره م یمؤثرتر یکنند و از راهبردها یم یشتریب

ب  یآگاه رابطه  وجود  خودکارآمد  یاجتماع   یهامهارت  نیاز    ییراهنما  تواندیم  یلیتحص  ی با 

و دست   یبرا  یخوب آموزشمعلمان  و   یهاها و سبکروش  یریکارگبه   یبرا   یاندرکاران  متنوع 

با هدف ا  یآموزش  ی هامنطبق  از  استفاده  با  بتوان  تا  هر چه    یها سبب کارآمدروش  ن یباشد 

فعالیفرآ  ترشیب و  دل  شد.   یریادگیو    یآموزش  ی هاتیندها  ب  لی به    یهامهارت  نیرابطه 

در امر   تواندیآن م  ریپژوهش و نظا  نیحاصل از ا  یهاافتهی  ،ی لیتحص  یو خودکارآمد  یاجتماع 

دوره   کیشهر و    کیبه    یباشد. محدود نمودن جامعه آمار  دی مف  یو شغل   یلیتحص  یهامشاوره

  یها  ت یاز محدود  اطالعات به پرسشنامهمحدود بودن ابزار گردآوری  ی،  لیمقطع تحص  ک یدر  

 بود.  پژوهش  نیا
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 و ماخذ  منابع

در   طیو ادراک از مح  یاجتماع   یسازگار  سهیمقا(.  1398فرد، حسین. و کوثری، مجید. )افالکی −

. پویش در آموزش روزآبادیدر شهرستان ف  یو عاد  ه یپاچند  یها کالس  ییآموزان ابتدادانش  نیب

 .124-105: 11مشاوره، علوم تربیتی و  

حم  کوند،یدر − و  )دهیفر  ، یدیمحمد.  مقا1396.  در    یلیتحص  ینیبو خوش  ی خودکارآمد  سهی(. 

  یو پژوهش  یآموزش  نینو  یکردها یرو  یمل   ش ی. هماییمقطع ابتدا  هیو چند پا  هیپامعلمان تک

 . ت،بندرعباسیو ترب میدر تعل

فرخندهینیچ − اجتماع   سهیمقا  (. 1396)  پرداز،  پ   یمهارت  آموزان دانش  یلیتحص  شرفتیو 

پا  یهاکالس عاد  هیچند  ابتداهیپا)تک  یو  اند  یی( در مدارس    یمل  کنفرانس.مشکیشهرستان 

 . رازیش ، یو مطالعات اجتماع  یتیترب علوم  ،یشناسو جهان در روان  رانیا نینو یهاپژوهش

  یلیتحص  شرفتیپ   سهیو مقا  یبررس(.  1389سلیمانی، نادر.؛ حدادیان، احمد. و شهرابی، کاظم. ) −

ابتدا  یو عاد  هیچندپا  یهاآموزان کالسدانش  یاجتماع   یهاو مهارت یی. رهبری و در مدارس 

 . 144-129: 14مدیریت آموزشی، 

باالن، عادل؛ مع  م؛ یابراه  ر،یزنگ  یشاکر − رابطه ب1393)  ی مهد  ا، یک  ینیزاهد    یزاهبردها  نی(. 

ها  تیریمد مهارت  و  سازمان  رانیمد  یارتباط  یتعارض  سالمت  متوسطه،    یبا  مدارس  در 

،  3واحد گرمسار، سال هشتم، شماره    یدانشگاه آزاد اسالم   یآموزش  تیریو مد   یفصلنامه رهبر

 .99-77صص: 

ح  .؛فاطمه  زاده،یعل − شف  .ن یسارجمند،  س  یعیو  )نایسورک،  الگوها  یبررس(.  1396.    یرابطه 

آموزان مقطع دوم متوسطه دانش  یاجتماع   یهاو مهارت  یلیتحص   یبا خودکارآمد  یفرزندپرور

 . ت،مشهدیو ترب م یتعل ،مشاوره، یشناسروان یالمللنیب کنفرانسی.شهرستان سار
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