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دکتر محمدحسین یار محمدیان
1

  

 2لويودکتر حسین م

  3اختر ایرانپور مبارکه

  

بررسی رابطه بین دوستیهاي دوجانبه، پذیرش همساالن، خودپنداره و 

آموزان دختر سال سوم  حصیلی دانشسازگاري اجتماعی با پیشرفت ت

  راهنمایی شهر اصفهان

  

  

  

  چکیده 

این پژوهش در پی بررسی رابطه دوستیهاي دوجانبه، پذیرش همساالن، خودپنداره و سازگاري اجتماعی با 

آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان  است.  جامعه آماري این تحقیق کلیه     پیشرفت تحصیلی دانش

 139 اي مدارس دولتی شهر اصفهان است.  حجم نمونه 81-80سال تحصیلی  وزان دختر سال سوم راهنماییمآ دانش

اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند  اي تصادفی چند مرحله به صورت خوشه ينفر

  تماعی آزمون شخصیت کالیفرنیامقیاس خودپنداره  ساراسوات و مقیاس سازگاري اج ؛از: آزمون گروه سنجی

)(CTP. عنوان شاخصهاي پیشرفت تحصیلی در نظر  آموز به معدل نمرات سال قبل و نیمسال اول جاري هر دانش

همبستگی متغیرهاي  مورد مطالعه  با پیشرفت تحصیلی معنی دار بود.  همچنین  ،هاي پژوهش گرفته شد. براساس یافته

خودپنداره، سازگاري اجتماعی و پذیرش همساالن قادر به تبیین میزان بیشتري از  متغیر 3معلوم شد که ترکیبی از 

آموزان است.  ترکیبی از دو متغییر پذیرش همساالن و خودپنداره قادر به تبیین  تغییرپذیري معدل کل سال قبل دانش

ه مثبت و معناداري بین خود گونه رابط باشد. ضمناً هیچ میزان بیشتري از تغییرپذیري معدل نیم سال اول جاري می

  پنداره و دوستیهاي دوجانبه و خودپنداره و پذیرش همساالن دیده نشد. 

                                                             

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -1

  دانشیار دانشگاه اصفهان -2

 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی  -3
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  مقدمه 

در سنین نوجوانی، نوجوانان به رفاقت و دوستی با همساالن، جذب گروهی و پذیرش 

یابند و به  دهند. در این سالها دوستیها استحکام می در جمع دوستان اهمیت فراوانی می

2 ي مختلف رفاقت، صمیمیت، احساس تعلق به گروههالشک
، زنده دلی و جنب و جوش خود 

پذیرش  ؛عوامل اجتماعی زیادي از جمله؛ رفتار گروهی ،دهد. در حقیقت را نشان می

نظامهاي قدرت و سازمان مدرسه تأثیر فراوانی بر امر یادگیري و  ؛نقشهاي اجتماعی ؛3همساالن

ند، چون تحصیل و یادگیري در این محیط اجتماعی رخ گذار پیشرفت شاگردان باقی می

دهد، در واقع یکی از هدفهاي عالی آموزش ایجاد شرایط مناسب به منظور دستیابی به  می

باالترین پیشرفت تحصیلی است. اگر نوجوان در جمع همکالسانش فاقد جایگاه اجتماعی 

رد اصلی وي یعنی کسب دانش و کند باشد، کارک آنچه که گمان میبا مطلوب و منزلت متناسب 

یابد که مورد توجه و  می که در شود. از طرفی، فرد به دلیل این پیشرفت تحصیلی مختل می

کند و از میزان ارتباطات اجتماعی  باشد، تمایل به انزوا و تنهایی پیدا می عالقۀ افراد دیگر نمی

گران، به تدریج تصورات کاهد. همین حالت گوشه گیري و گریز از دی خود تا حد زیادي می

کفایتی همراه با کاهش در عزت نفس را در فرد نضج  یی و بیآمنفی از خود، احساس عدم کار

نجاریان و (بیند.  دهد و در نتیجه خود را ناتوان از مواجهه با مشکالت وحل آنها می می

آموزان  شو اجتماعی دان 4). تأثیر گروه همساالن در پیشرفت تحصیلی4-6 :1369ابراهیمی، 

در زنجیره روابط تعامالت اجتماعی آنها در  ،که مورد توجه محققان بوده سال است 40بالغ بر 

) نشان 1997( 7و کالدول 6ونتزل ، )2000( 5 مدرسه مورد بحث قرار گرفته است. جانسون

آموزان پسر و  هاي دوجانبه و پذیرش همساالن با پیشرفت تحصیلی دانشیاند که بین دوست داده

مدارس راهنمایی رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد. در تحقیقی که  8 و 6هاي  دختر پایه

                                                             
2- Belongingnes 

3- Peer – Acceptance. 

4- Academic – Achievement. 

5- Johnson 

6
-
 wentzel 

7
- Caldwell 
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) صورت 1993) و هورتاکسو و اوزر (1990( 11و اوزر 10، کرتوگلو 9و ایرتم 8توسط هورتاکسو

گرفت، اثرات غیر مستقیم محبوبیت گروهی، جایگاه مهار و ادراك اثربخشی اجتماعی را به 

 معرفی نمودند. طبق پژوهش لد و همکاران تحصیلی کننده عملکردبینی  عنوان پیش

هاي  همکاري در بین بچهوهاي دو جانبه و مشارکت  )، پذیرش همساالن، دوستی1998(

هاي قابل اطمینانی براي سازگاري آنها در سالهاي آینده در  بینی کننده تواند پیش کودکستانی می

روابط علّی بین خود پنداره تحصیلی و پیشرفت  )،2000( 12مدرسه باشد. وان دام و مرتنس

سال دنبال  7طیمدرسه  59آموز در  نفر دانش 6411ناحیه از فلمینگ در  پنجتحصیلی را در 

عملکرد مدرسه و خودپنداره تحصیلی به عنوان عوامل پیش بینی کننده جهت بررسی  .کردند

دست آمده حاکی از آن است که  هیج بنتا .تأثیر علّی دو جانبه بین هردو نوع خودپنداره بودند

خودپنداره  ،عالوه خودپنداره تحصیلی درسالهاي بعدي تحت تأثیر پیشرفتهاي قبلی بود، به

داد. ضمناً ارتباط مؤثر خودپنداره با پیشرفت  تحصیلی قبلی پیشرفت بعدي را شکل می

 ةدربار 1992ل انگیزشی خودپنداره تحصیلی بود. سوئیتزر در سا تحصیلی تحت تأثیر نفوذ

ارتباط بین مفهوم خود و سازگاري روانی نوجوانان تحقیقی انجام داد. نتایج نشان داد 

در: تري داشتند ( سازگاري بودند، نمرات مفهوم خود پایین در نوجوانانی که داراي اختالل

). گران1379زاده  تقی
 13

) رابطۀ دوستیها، پذیرش همساالن و عزت نفس را 1992و دیگران ( 

نتایج نشان داد که آزمودنیهایی که دوستیهاي دوجانبه  .مطالعه کردند 9نوجوان کالس  542در 

مقیاس عزت نفس نمرات باالتري  داشتند نسبت به افرادي که فاقد این دوستیها بودند، در

کسب کردند. همچنین، این پژوهش ثابت کرد که تأثیر دوستیهاي دوجانبه در دوران نوجوانی 

ري نسبت به پذیرش همساالن در سطوح عزت نفس آنها دارد و عزت نفس به اهمیت بیشت

                                                             
8
-
 Hortacsu 

9- Ertem 
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و   14باشد. برنتبینی کننده انگیزش می ترین متغیر قاطع پیش اي از خودپنداره مهم عنوان اندازه

کیف
15 

، »تأثیر دوستان بر سازگاریهاي نوجوانان در مدرسه« ) در پژوهشی با عنوان 1995( 

هاي  را مورد آزمون قرار دادند. این پژوهشگران دریافتند؛ هم ویژگی 8و  7نوجوان کالس  297

)، 1996( 16دوستان نوجوان و هم کیفیت این دوستیها در سازگاري با مدرسه تأثیر دارد. ورشون

با انجام پژوهشی مقبولیت اجتماعی و سازگاري رفتاري را در کودکان مورد بررسی قرار داد. 

مثبت و معناداري بین مثبت انگاري خود با میزان  ۀساخت که رابطنشان داد هاي مطالعه  یافته

آموزان در مدرسه وجود دارد. براساس  مقبولیت اجتماعی و نیز سازگاري اجتماعی دانش

)، مقبولیت گروهی با شاخصهاي سازگاري فردي، اجتماعی 1376( هاي پژوهشی براتوند یافته

تحصیلی با سه شاخص سازگاري اجتماعی، نفس رابطۀ مثبت دارد، پیشرفت  کلی و عزت و

هاي مقبولیت  فردي و کلی و عزت نفس رابطۀ مثبت دارد، و عزت نفس نیز با شاخص

گروهی، سازگاري اجتماعی، فردي و کلی رابطۀ مثبت دارد. در تحقیقی که توسط اسالمی علی 

تاري و تحصیلی آموز پسر شهر تهران انجام گرفت، نیمرخ رف دانش 174) بر روي 1374آبادي (

آموزان عادي مقایسه شد. تجزیه و تحلیل  آموزان طرد شده از طرف همساالن، با دانش دانش

ها نشان داد که در دو گروه طرد شده و عادي، هم از نظر نیمرخ رفتاري و هم از نظر  داده

که بین  )1373نیمرخ تحصیلی تفاوت معناداري وجود دارد. در تحقیق شکرکن و افتخاري (

 ختران دبیرستانها انجام گردید، معلوم شد بین عزت نفس و عملکرد تحصیلی آناند

) در زمینۀ رابطۀ 1376). در تحقیق شریفی (1376براتوند،  در:رابطۀ مثبتی وجود دارد (

سازگاري فردي و اجتماعی و عملکرد تحصیلی معلوم شد رابطۀ مثبتی در این زمینه وجود 

از نظر فردي و اجتماعی سازگارتر باشد عملکرد تحصیلی وي آموز  یعنی هرچه دانش ؛دارد

  باالتر است. 

 

                                                             
14- Berndt. T. J. 

15- Keefe. K. 

16- 
Verschueren
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  هاي پژوهش فرضیه

در تحقیق حاضر، متغیرهاي دوستیهاي دوجانبه، پذیرش همساالن، خودپنداره و سازگاري 

اجتماعی به عنوان متغیرهاي مستقل و پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر وابسته بررسی شد. در 

  هاي زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند: یهاین پژوهش فرض

آموزان دختر ارتبـاط معنـاداري    بین دوستیهاي دو جانبه و پیشرفت تحصیلی دانش .1

  ؛وجود دارد

آموزان دختر ارتباط معناداري وجود  بین پذیرش همساالن و پیشرفت تحصیلی دانش .2

   ؛دارد

ارتباط معناداري وجود  آموزان دختر بین سازگاري اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش .3

   ؛دارد

  ؛آموزان دختر ارتباط معناداري وجود دارد بین خود پنداره و پیشرفت تحصیلی دانش .4

  ؛آموزان دختر ارتباط معناداري وجود دارد بین پذیرش همساالن و خود پنداره دانش .5

آموزان دختر ارتباط معناداري وجود  بین دوستیهاي دو جانبه و پذیرش همساالن دانش .6

  ؛اردد

آموزان دختر ارتباط معناداري وجود  بین پذیرش همساالن و سازگاري اجتماعی دانش .7

  ؛دارد

  ؛آموزان دخترارتباط معناداري وجود دارد بین دوستیهاي دو جانبه وخود پنداره دانش  .8

آموزان دختر ارتباط معناداري وجود  بین دوستیهاي دو جانبه و سازگاري اجتماعی دانش .9

  ؛دارد

  ؛ارتباط معناداري وجود دارد آموزان دختر نداره و سازگاري اجتماعی دانشبین خود پ .10

آموزان دختر  بین خود پنداره، سازگاري اجتماعی و پذیرش همساالن و معدل کل دانش .11

  ؛ارتباط معناداري وجود دارد

آموزان دختر ارتباط معناداري  دانشنیمسال بین پذیرش همساالن و خود پنداره با معدل  .12

   ؛ردوجود دا
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آموزان دختر ارتباط  بین خود پنداره و پذیرش همساالن با سازگاري اجتماعی دانش .13

  معناداري وجود دارد.

 
  مواد و روشها

 آزمودنیها 

آموزان  نفر از دانش 139تعداد اي  اي تصادفی چند مرحله گیري خوشه با استفاده از روش نمونه

در یکی از مدارس  80-81یلی دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان که در سال تحص

ین ترتیب که در مرحلۀ ه اانتخاب شدند. ب ،راهنمایی شهر اصفهان مشغول به تحصیل بودند

اي  مدرسه راهنمایی دخترانه به صورت خوشه یکوسپس از هر ناحیه  4و 3اول دو ناحیه 

هنمایی کالس سوم را 2تصادفی انتخاب شد. سپس با مراجعه به مدارس مربوطه از هر مدرسه 

 انتخاب شدند. فیتصادصورت به 

  

  ابزار 

براي سنجش دوستیهاي دو جانبه و پذیرش همساالن از آزمون گروه سنجی براساس روش 

آموزان به سه سؤال،  ) استفاده شد. پس از پاسخگویی دانش1952( 17 پیشنهادي مري نرث وي

بل بودن، انتخابهاي نتایج درجدول گروه سنجی تنظیم شد و در راستاي دو جانبه و متقا

متغیر بود و جمع کل  0ــ 9. تعداد دوستیهاي دوجانبه هر فردي از هآموزان همتا شد دانش

انتخابها بر اساس هر ضابطه میزان پذیرش همساالن هر فرد را تشکیل داد. مري نرث وي در 

که  دست آوردن ضریب پایایی آزمون گروه سنجی مالحظه کرد هیکی از مطالعات خود براي ب

هفته بعد نیز در  سهدرصد از انتخابهاي اولیه که در نخستین آزمون به عمل آمده بود،  66

درصد انتخابهاي سوم میان  35درصد انتخابهاي دوم و  50آزمون دوم تکرار شد، هم چنین 

دست  هجهت ب .درصد از لحاظ گروه سنجی ظاهر گردید 69نتایج دو بار آزمون همبستگی 

یی این آزمون از روش بازآزمایی استفاده شد و ضریب همبستگی آزمون اول آوردن ضریب پایا

                                                             
17 - Northway. Mary. 
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معنادار است. آزمون خودپنداره  P=0/0 1دست آمد که در سطح اطمینان  هب 844/0و دوم 

 بعد شششامل این آزمون  .یکی از ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش بود 18ساراسوات

 دز این پژوهش چهار، اخالقی و عقالنی است که جسمانی، اجتماعی، خلق و خو، آموزشی

سؤال بود مورد استفاده قرار  32ل (جسمانی، اجتماعی، خلق و خو و آموزشی) که شامل بعد او

دست آورد. براي نمره  هآزمون مجدد ب -گرفت. ساراسوات پایایی پرسشنامه را با روش آزمون

درصد متغیر بوده  88درصد تا  67ن از درصد و ضریب پایایی ابعاد گوناگو 91کل خودپنداره 

درصد توافق بین نظر  80دست آوردن روایی آن سؤاالتی انتخاب شدند که  هاست و براي ب

ن وجود داشت. در تحقیق حاضر اعتبار مقیاس خودپنداره ازطریق محاسبۀ آلفاي امتخصص

براي سنجش  ساله، 9-16فرم  CTP  (19درصد بود. آزمون شخصیتی کالیفرنیا ( 84ونباخ رک

20توسط کالرك 1953سازگاري اجتماعی استفاده شد. آزمون مذکور در سال 
و همکاران  

اي (  سؤال دو گزینه 180داراي  ؛سنجد ساخته شد که دو مقیاس فردي و اجتماعی و کلی را می

دارد و در این پژوهش از  یسؤال 15مقیاس فرعی  6 ،نه) است که سازگاري اجتماعی -آري

ق خود یهاي قالبهاي اجتماعی، مهارتهاي اجتماعی، عالسبوط به خرده مقیاسؤال مر 60

) ضرایب پایایی به روش 1376اي استفاده شد. در پژوهش شریفی ( اجتماعی و روابط مدرسه

درصد بود. ضریب آلفا براي  2/65درصد و به روش دو نیمه سازي گاتمن  67براون  -اسپیرمن

درصد بود. در پژوهش حاضر  9/79زگاري اجتماعی درصد و براي سا 89سازگاري فردي 

 84اعتبار مقیاس سازگاري اجتماعی که از طریق محاسبۀ آلفاي کرونباخ برآورد گردید، برابر با 

درصد بود. شواهد مربوط به روایی همگرا براي سازگاري اجتماعی بیشترین همبستگی متعلق 

درصد بود. لذا  43تماعی و مقدار آن ق ضد اجتماعی و قالبهاي اجیاي عالسهبه خرده مقیا

  اي این ابزار سنجش از نوعی روایی همگرا برخوردار است.هخرده مقیاس
 

                                                             
18 - Sarasuat self – concept Scale. 

19 - California Personality test. 

20 - Clarck. 
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  شیوه اجرا 

هاي تحقیق، با هماهنگی با آموزشگاههاي مربوطه در چند جلسه  پس از انتخاب نمونه

و راهنماییهاي ها در اختیار آزمودنیها قرار گرفت و با نظارت محقق  مهناها و پاسخ پرسشنامه

  ها تکمیل گردید.  انفرادي و گروهی پرسشنامه

 
  ها و تجزیه و تحلیل آنها یافته

اي دوجانبه، زیر مقیاسهاي همیانگین و انحراف معیار متغیرهاي پذیرش همساالن، دوستی

خودپنداره و خودپنداره کل، خرده مقیاسهاي سازگاري اجتماعی و سازگاري اجتماعی کل، 

1یپیشرفت تحصیل
21
2وپیشرفت تحصیلی  

22
 ه شده است. یارا 1در جدول شماره  

 
 و انحراف معیار دوستیهاي دوجانبه،  پذیرش همساالن، خودپنداره،  سازگاري میانگین     :1جدول شماره 

  آموزان اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش

  

 متغیر

  

 میانگین

  انحراف

 معیار

  

 متغیر

  

 میانگین

انحراف 

 معیار

 82/1 88/12 قالبهاي اجتماعی 22/1 35/2 وجانبههاي د دوستی

 03/2 52/9 مهارتهاي اجتماعی 68/6 05/9 پذیرش همساالن

 95/1 35/9 عالیق ضد اجتماعی 46/3 86/28 اجتماعی

 24/2 98/8 روابط مدرسه اي 38/4 62/29 جسمانی

 24/2 26/39 سازگاري اجتماعی کل 09/4 74/29 خلق و خو

 31/2 61/16 1پیشرفت تحصیلی 35/4 24/30 آموزشی

 62/2 24/16 2پیشرفت تحصیلی 07/14 68/122 خودپنداره کل

   

اجراي ضریب همبستگی گشتاوري پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیري رابطه 

  مراجعه شود) 2داري بین متغیرهاي پژوهش نشان داد (به جدول  معنی

  

                                                             
21-  

 .-)79-80کل سال قبل دانش آموز (معدل 

22 - 
- )80-81وز (معدل نیم سال اول جاري دانش آم
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و خودپنداره  وجانبه، پذیرش همساالن، سازگاري اجتماعینتایج همبستگی بین دوستیهاي د    :2جدول شماره

  2و1و پیشرفت تحصیلی 

 1پیشرفت تحصیلی متغیر

 1 R     2R  

P 

  2پیشرفت تحصیلی

1     R2R    

  P 

دوستیهاي 

  دوجانبه

1R      2R    

 P 

  پذیرش همساالن

1      R2 R   

 P 

سازگاري 

  اجتماعی

1       R2 R  

P    

 دوستیهاي

 دو جانبه

251/0     06  /0  

003 /0 

241/0     05/0  

003/0 

   

پذیرش 

 همساالن

377/0       142/0  

001/0 

417 /0      173/0  

001/0 

715/0      51/0  

001/0 

  

سازگاري 

 اجتماعی

56/0      031/0  

001/0 

424/0       17/0  

001/0 

29/0      08/0  

001/0 

25/0         06/0  

005 /0 

 

  43/0      656/0 خود پنداره

001/0 

611/0        37/0  

001/0 

080/0   0064/0 

350/0 

0440/0    0019/0  

05/0 

392/0    153/0  

001/0 

  

هاي دو جانبه و پیشرفت هاي زیر تأیید شدند: بین دوستی ها فرضیه براساس این یافته

بین  ؛) r =251/0و  r= 241/0آموزان دختر ارتباط معناداري وجود دارد ( تحصیلی دانش

 آموزان دختر ارتباط معناداري وجود دارد  پذیرش همساالن و پیشرفت تحصیلی دانش

)417/0 =r  377/0و =r  (آموزان دختر  بین سازگاري اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش ؛

بین خود پنداره و پیشرفت تحصیلی  ؛) r= 56/0و r= 424/0ارتباط معناداري وجود دارد( 

هاي  بین دوستی ؛)r=656/0و r= 611/0ر ارتباط معناداري وجود دارد (آموزان دخت دانش

بین  ،) r= 715/0آموزان دختر ارتباط معناداري وجود دارد (  دوجانبه و پذیرش همساالن دانش

  آموزان دختر ارتباط معناداري وجود دارد  پذیرش همساالن و سازگاري اجتماعی دانش

)25/0 =r(آموزان دختر ارتباط معناداري  هاي دو جانبه دانش دوستی بین سازگاري اجتماعی و ؛

آموزان دختر ارتباط  بین خودپنداره و سازگاري اجتماعی دانش ؛)r= 29/0وجود دارد (

بین خودپنداره و دوستیهاي  -الفهاي:  فرضیه ،از سوي دیگر ؛)r=392/0معناداري وجود دارد(
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بین خودپنداره و  -ب ) و r= 080/0جود دارد ( آموزان دختر ارتباط معناداري و دو جانبه دانش

)؛ تأیید نشد. rــ= 044/0آموزان دختر ارتباط معناداري وجود دارد ( پذیرش همساالن دانش

نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیري نشان داد که بین خودپنداره، سازگاري اجتماعی و 

مراجعه  3ري وجود دارد ( به جدول ارتباط معنادا )P= 010/0پذیرش همساالن با معدل کل (

همچنین این آزمون نشان داد که بین خودپنداره و پذیرش همساالن با معدل نیمسال اول  .شود)

. همچنین این آزمون )4) (جدول P= 01/0آموزان دختر ارتباط معناداري وجود دارد ( دانش

آموزان  ي اجتماعی دانشنشان داد که بین متغیرهاي پذیرش همساالن و خودپنداره با سازگار

  ).5دختر ارتباط معناداري وجود دارد( به جدول 

  

  )1نتایج همبستگیهاي چندگانه متغیرهاي پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی(    :  3جدول شماره 

  R     2R   F P F متغیر
Change 

R  
Change 

P B Beta t P 

 000/0 17/10 656/0 108/0 000/0 431/0 58/103 000/0 58/3 431/0 656/0 خودپنداره

  خودپنداره 

 سازگاري اجتماعی

  

734/0 

  

54/0 

  

52/79 

  

000/0 

  

01/32 

  

109/0 

  

000/0 

84/0  

117/0 

516/0  

358/0 

  

14/8 

  

000/0 

  خودپنداره

سازگاري اجتماعی  

 پذیرش همساالن

  

746/0 

  

557/0 

  

48/56 

  

000/0 

  

33/5 

  

017/0 

  

000/0 

083/0  

098/0  

052/0 

509/0  

299/0  

146/0 

  

  

  

61/5 

  

  

  

022/0 

  

  )2هاي پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی( نتایج همبستگیهاي چندگانه متغیر     :4جدول شماره 

  R 2 R F P F متغیر
Change 

2 R  

Change 

P B Beta t P 

 000/0 03/9 611/0 114/0 000/0 373/0 55/81 000/0 5/81 373/0 611/0 خودپنداره

  خودپنداره

 اجتماعیسازگاري 

680/0 462/0 4/58 000/0 48/22 089/0 000/0 102/0  

120/0 

548/0  

305/0 

5/8  

7/4 

000/0  

000/0 

  

  هاي پیش بینی کننده سازگاري اجتماعی نتایج همبستگیهاي چندگانه متغیر  :  5جدول شماره  
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  متغیر

 

 R  2R   F  P     F  
Change 

   2 R  

Change 

  P   B Beta  t   P 

 000/0 47/5 424/0 447/0 000/0 18/0 9/29 000/0 9/29 180/0 424/0 ساالنپذیرش هم

  پذیرش همساالن

خودپنداره                 

526/0 277/0 06/26 000/0 34/18 097/0 000/0 378/0  

1/0 

358/0  

319/0 

81/4  

28/4 

000/0  

000/0 

  بحث و نتیجه گیري 

ن و تحلیل رگرسیون چند متغیري نشان داد نتایج آزمونهاي ضریب همبستگی گشتاوري پیرسو

که بین متغیرهاي پژوهش (دوستیهاي دو جانبه، پذیرش همساالن، خودپنداره، سازگاري 

ارتباط معناداري وجود دارد. با تأیید  آموزان دختر ) دانش2و1اجتماعی و پیشرفت تحصیلی 

نبه و پیشرفت تحصیلی ) این نتیجه حاصل شد که رابطۀ مثبتی بین دوستیهاي دوجا1فرضیه (

ة ) همخوانی دارد. در طول دور1997هاي ونتزل و کالدول (  آموزان وجود دارد که با یافته دانش

تأثیر دوستیهاي دوجانبه و با ثبات بیشتر از دوستیهاي یک  هاي دیگر نوجوانی نسبت به دوره

هستند فشار مستقیمی بر  آموزانی که داراي دوستی دوجانبه زیرا دانش ،باشد ثبات می جانبه و بی

روي پیشرفت تحصیلی یکدیگر دارند. دیگر نتایج نشان داد که بین پذیرش همساالن و 

  هاي و نتزل و کالدول  آموزان رابطۀ مثبت وجود دارد که با یافته پیشرفت تحصیلی دانش

)، همخوانی دارد. نقش معنادار همساالن در پیشرفت فکري 1376)، براتوند (  1997(

آموزان موضوعی است که تئوریهاي رشد شناختی (پیاژه شدان
23

و ویگوتسکی 1932، 
24

 ،

دهد که بین سازگاري اجتماعی و پیشرفت  ) نیز بر آن تأکید دارند. نتایج آزمون نشان می1978

کند و با  این یافته فرضیۀ سوم را تأیید می ،داري وجود دارد آموزان ارتباط معنی تحصیلی دانش

یقاتی پاترسنهاي تحق یافته
) همخوانی دارد. 1376) و شریفی (1376)، براتوند (1991(  25

دهد، عوامل اجتماعی زیادي از جمله رفتار  چون تحصیل و یادگیري در محیط اجتماعی رخ می

هاي اجتماعی و سازگاري اجتماعی تأثیر فراوانی بر امر یادگیري شاگردان باقی  گروهی، نقش

پژوهش حاکی از وجود رابطۀ مثبت بین خودپنداره و پیشرفت هاي این  گذارند. یافته می

اند  شود. تجربیات نشان داده تحصیلی است و به این ترتیب فرضیه چهارم نیز تأیید می

                                                             
23- Piaget.   

24- Vigotsky.   

25- Patterson.    
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محصالنی که بنا به دالیلی از قبیل تشویش و نگرانی، تجربیات منفی قبلی، کم رویی و مواردي 

ند، در انجام تکالیف درسی و پیشرفت امور درسی هاي منفی هست از این نوع، دچار خود پنداره

آموزان  باشند. دیگر نتایج نشان داد که بین پذیرش همساالن و خودپنداره دانش دچار ضعف می

گران  و با نتایج پژوهشهاي شود رابطۀ مثبت وجود دارند و بر این اساس فرضیۀ پنجم تأیید نمی

26) 1993) و برونستین (1992و دیگران (
به را احتماال بتوان است. این تناقض  متناقض 

نسبت آموزي در کشورهاي مختلف جهان  دانش مختلف جوامع فرهنگی –تفاوتهاي اجتماعی 

آموزان رابطه  . نتایج آزمون نشان داد که بین دوستیهاي دوجانبه و پذیرش همساالن دانشداد

ل و رنت هاي پژوهشی و افتهشود و با ی مثبتی وجود دارد که بر این اساس فرضیۀ ششم تأیید می

اگر نوجوان فردي را با ویژگیها و تواناییهاي  ،) همسو است. در گروه همگنان1997کالدول (

بارزتر اخالقی، آموزشی و تحصیلی و اجتماعی و غیره نسبت به دیگران بیابد، تمایل برقراري 

گیرند که  انبه شکل میهاي دوج کند، و دوستی تري را با او پیدا می ارتباط صمیمانه و خصوصی

بخشد. اعضاي گروه نیز با  تشابهات در ابعاد گوناگون به آن تداوم و استحکام بیشتري می

ها و همیاریهاي همه جانبه این افراد، آنها را بیشتر مورد پذیرش  وفاداري و صمیمیت ةمشاهد

وه همساالن افرادي که ؛ در گردیگر . از طرفکنند می عنوان الگو از آنها یاد هخود قرار داده و ب

هاي دیگر) مورد  ها و خصوصیات برجسته (استعداد و هوش باال و ویژگی به علت ویژگی

گیرند  اي قرار می گیرند، مورد توجه اختصاصی برخی افراد با انگیزه پذیرش همساالن قرار می

دنبال هاي آنها به  که به دنبال الگو و سرمشق هستند، لذا براي کشف راز و رمز موفقیت

هاي مربوط به  باشند. یافته تري می فرصتهایی جهت برقراري دوستیهاي دوجانبه و خصوصی

ارتباط بین پذیرش همساالن و سازگاري اجتماعی حاکی از آن است که بین این دو متغیر نیز 

)، هاو، تاشا و دیگران1998رابطۀ معناداري وجود دارد که در مطالعات لد و همکاران (
27
   

)، نیز مورد تأیید قرار 1376آبادي ( )، اسالمی علی1376)، براتوند (1991( پاترسن)، 1996(

گرفته بود. کودکان و نوجوانانی که از رشد اجتماعی و سازگاري اجتماعی باالتري برخوردار 

دهند که نحوة برخورد با همساالن  گروه نشان می يباشند عمالً در رفتار خود با سایر اعضا

                                                             
26- Bronstein.  

27 - How, Tasha and Others.
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د و فردي که بتواند رفتار دلخواه سایرین را از خود نشان دهد از محبوبیت و دانن خود را می

این نتیجه حاصل  هشتماعتبار بیشتري در جمع برخوردار خواهد شد. با عدم تأیید فرضیه 

آموزان رابطۀ مثبت و معناداري وجود  هاي دوجانبه و خودپنداره دانش گردید که بین دوستی

) مغایرت دارد. با توجه به این تناقض 1992ت گران و دیگران (ندارد که با نتایج تحقیقا

اجتماعی جوامع اشاره نمود و تا انجام تحقیقات آتی در  -توان به تفاوت شرایط فرهنگی می

رسد نتوان نظر دقیقی در این باره ارائه کرد. نتایج آزمون  نظر میه ب ،آموزان ایرانی جامعۀ دانش

هاي دوجانبه و سازگاري اجتماعی  ۀ مثبت و معنادار بین دوستیفرضیۀ نهم را مبنی بر رابط

) 1998( )، هاوتاشا و دیگران1998که با نتایج تحقیقات لد و همکاران ( آموزان تأیید کرد دانش

طبق تحقیقات انجام شده کودکان و نوجوانانی که از  ) هماهنگ است.1995و برنت و کیف (

لذا خود را از منابع حمایتی مهم  ،الباً دوستی ندارندشوند، غ هنجارهاي اجتماعی منحرف می

سازند. در ضمن یکی از خصایص افراد دوست داشتنی این است که آنها واجد  محروم می

هستند. افراد الیق دوستی از لحاظ اجتماعی نیز بسیار تردست  ))اجتماعی بودن((مهارت 

ان باشند. دیگر نتایج نشان داد که بین دانند چگونه کنش کنند تا خوشایند دیگر هستند، آنها می

آموزان رابطۀ مثبت وجود دارد و براین اساس فرضیه  خودپنداره و سازگاري اجتماعی دانش

)، براتوند 1375)، ترقی جاه (1996هاي پژوهشی ورشون ( با یافته پژوهش نیز تأیید شد و همد

گی نگرش فرد نسبت به رسد که چگون ) هم جهت است. به نظر می1369) و کاظمی (1376(

هاي مختلف خانوادگی، اجتماعی ورفتارهاي نمود  یهاي خویشتن در عرصهیخود و توانا

شود. بدون  یابند. در واقع سازگاري اجتماعی انسان نیز بازتابی از خودپنداره وي تلقی می می

ماعی ل مختلف زندگی اعم از ابعاد فردي و اجتیتردید موفقیت بزرگساالن در سازش با مسا

). یازدهمین فرضیه پژوهش 1373تا حدود زیادي متأثر از خودپنداره آنان است (شعاري نژاد، 

مبنی بر ارتباط معنادار خودپنداره، سازگاري اجتماعی و پذیرش همساالن با معدل کل 

متغیر خودپنداره،  سهتوان گفت که ترکیبی از  می ،آموزان نیز تأیید گردید. بنابراین دانش

بینی  اجتماعی و پذیرش همساالن بهتر از رابطه دوتایی متغیرها به تنهایی، قدرت پیش سازگاري

معدل کل را دارد. دیگر نتایج نشان داد که بین پذیرش همساالن و خودپنداره با معدل ترم 

توان گفت ترکیبی از دو متغیر  می ،مثبت وجود دارد. بنابراین ۀآموزان رابط دانشنیمسال 

بینی معدل ترم  ذیرش همساالن بهتر از هر دو متغیر به تنهایی قدرت پیشخودپنداره و پ
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که بر این اساس فرضیه دوازدهم این تحقیق نیز تأیید شد. سیزدهمین  ،فرد را داردنیمسال 

فرضیه این پژوهش مبنی بر ارتباط مثبت خودپنداره، پذیرش همساالن با سازگاري اجتماعی 

توان گفت که ترکیبی از دو  می ،رار گرفت. بنابراینتأیید ق مورد آموزان نیز دانش

بینی سازگاري  متغیرخودپنداره و پذیرش همساالن بهتر از هر دو متغیر به تنهایی قدرت پیش

که   است  آید این دست می هاي کلی که از این تحقیق ب نتیجه ،اجتماعی فردي را دارد. در مجموع

خودپنداره و سازگاري اجتماعی با پیشرفت بین دوستیهاي دوجانبه، پذیرش همساالن، 

این  داري وجود دارد. در معنی ۀرابط ،آموزان به عنوان کارکرد اصلی آنها تحصیلی دانش

) r= 715/0هاي دوجانبه و پذیرش همساالن ( پژوهش، باالترین همبستگی بین دوستی

نیمسال اول)  معدل r= 656/0) معدل کل r= 611/0وسازگاري اجتماعی و پیشرفت تحصیلی (

معدل کل  r= 241/0ترین همبستگی بین دوستیهاي دوجانبه با پیشرفت تحصیلی (  و پایین

251/0 =r  معدل نیمسال اول ) مشاهده شد و بین خودپنداره و پذیرش همساالن و خودپنداره

  دست نیامد. هو دوستیهاي دوجانبه رابطه مثبت و معناداري ب

  

  ها و پیشنهادها   محدودیت

  ها محدودیتـ 1

افراد دوست دارند بهتر از آنچه هستند خود را نشان دهند تا  ،هاي خودسنجی نامه در پرسش

مورد قبول دیگران باشند، لذا این تردید وجود دارد که هنجارهاي اجتماعی عمالً سایۀ خود را 

 ها نیز گسترانده باشد. نامه بر روي رفتارهاي افراد نوجوان در هنگام تکمیل پرسش

آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان را شامل شده و  فقط دانشحاضر ژوهش پ

  آموزان مدارس روستایی، نمونه مردمی و غیرانتفاعی نیست.  نتایج قابل تعمیم به سایر دانش

وات مانعی جدي بر سر راه اجراي سوخودپنداره سارا CTPهاي  طوالنی بودن آزمون

  پژوهش بود.

 ـ پیشنهادها:2 
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ابتداي سال و کاهش مخاطرات  جراي آزمونهاي خودپنداره و سازگاري اجتماعی درا

مند  هپژوهشگران عالقبه  زا ازطریق آموزش مهارتهاي اجتماعی وکاهش دادن موقعیتهاي استرس

  . شود پیشنهاد میدر زمینه پژوهش 

خیلی  ویژگیهاي شخصیتی و روانی افراد داراي مقبولیت خیلی باال و ،ضمن گروه سنجی

  پایین را با استفاده از آزمونهاي مختلف مشخص نمایند. 

آموزان مدارس دولتی، نمونه مردمی، غیر انتفاعی و روستایی، پسران و  مقایسه بین دانش

  دختران. 

چون آزمون خودپنداره ساراسوات تاکنون در ایران هنجاریابی نشده، این موضوع 

  مندان باشد.  هتواند عنوان پژوهشی مناسبی براي عالق می
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