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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی برنامه درسی غیر رسمی (فعالیتتهتا فتوب برنامتهر بتر
افزایش مهارتها اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازنتدران استتط حترل لتی
پژوهش یک حرل نیمه آزمایشی با پیش آزمون -پس آزمون به همراه گروه نترل استط روش نمونه
گیر نیز به صورت خوشه ا چند مرحله ا و تعداد نمونهها انتخاب شده نیز به منظور انجام این
پژوهش 94 ،نفر می باشدط گردآور دادهها به وسیله پرسشنامه مهتارت اجتمتاعی ماتستون (7349ر
انجام و تجزیه و تحلیل دادهها نیز با استفاده از نرم افتزار آمتار  SPSS-20و بتا آزمتون تحلیتل
واریانس انجام گردیدط تجزیه و تحلیل دادهها پس از اجرا برنامه درسی غیر رستمی (فعالیتهتا
فوب برنامهر نشان داد ،تفاوت معنادار بین میانگین نمرات پیش آزمون و پسآزمون گروه آزمتایش،
پتتس از نتتترل تفاوتهتتا اولیتته در پتتیش آزمتتون در میتتزان مهارتهتتا اجتمتتاعی وجتتود دارد
(P>4/447رط به عبارت دیگر ،ارائه برنامه درسی غیر رسمی یا فعالیتها فتوب برنامته بتر افتزایش
مهارتها اجتماعی مناسب دانشجو معلمان تأثیرگذار استط
كلید واژهها :اثربخشی ،برنامه درسی غیر رسمی (فعالیتها فوب برنامهر ،مهارتها اجتماعی

 1دانشیار گروه علوم تربیتی ،واحد المرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،المرد ،ایرانط (نویسنده مسئولر
 2دانشجو د تر برنامهریز درسی ،گروه علوم تربیتی ،واحد تهران مر ز  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانط
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مقدمه
بر اساس بررسیها به عمل آمده از سو سازمان جهانی بهداشت ،اولین قدم برا دستتیابی
به زندگی سالم ،؛ سب مهتارتها اجتماعی به عنتوان یکی از مؤلفهها مهتتتارتها زنتدگی
می باشدط مهارتها اجتماعی به عنوان مهارتها الزم برا تطبیق با نیازها اجتماعی و همین
حور حفظ روابط بین فرد رضایت بخش و در نهتایت ارتقاء سرمتایه روانشناختی تعتریف می شود
(گرشام3470 ،1رط مهارتها اجتمتاعی شامل مجموعه رفتارهایی است ه فترد را قادر می سازد بتا
سایر افراد رابطه اثربخش داشته باشد و از وا نشها نامعقول اجتماعی خوددار نمایتد (جوناستن و
بوسانگ3474 ،2؛ به نقل از حسین ختانزاده و همکتاران7935 ،رط همکتار  ،مشتار ت و مستاعدت،
آغازگر ارتباط بودن ،مک حلبیدن ،تمجید و تقدیر ،نمونتههایی از رفتارهتایی استت ته بته عنتوان
مهارتها اجتماعی در نظر گرفته می شوند (حسین خانزاده و همکاران7935 ،رط از آنجا ه نیازها
اجتماعی متغیر می باشند و وابسته به زمینه اجتماعی خاص خود می باشند ،بنابراین ضرور استت
ه افراد مکانیزم پاسخ اجتماعی منطقی را در خود ایجاد نند تا بتوانند خود را متناسب با نیازهتا
موقعیتی و وضعیتی تغییر دهندط ناتوانی برا تغییر رفتار در رابطه با نیازها متغیر معموالً به اختالل
عملکرد منجر می شودط لذا مهارتها اجتماعی ضعیف بته عتدم پتذیرش فترد توستط دیگتران و
ناسازگار منجر می شود (هربرت 3و همکاران3475 ،رط هدف اصلی آموزش مهارتها اجتمتاعی،
اساساً متوجه شکوفائی ظرفیت ها ،سرمایه روانشناختی فرد و حس تفاهم اجتماعی استط مهارتها
اجتماعی ،تواناییها پیچیده برا ساختن رفتارهایی ه به حور مثبت یا منفی تقویت می شتوند و
به ظهور رفتارهایی ه توسط دیتتگران مورد تنبیه یا خامتوشی قترار می گیرند منتهی نمتی شتودط
افراد

ه مهارت اجتماعی افی سب رده اند در ایجاد رابطه بتا دیگتران موفتق تتر از افتراد

هستند ه فاقد این مهارت هستند ،چرا ه مهارتها اجتماعی مطلوب ستبب بهبتود روابتط بتین
فرد  ،رشد اجتماعی و استقالل حلبی می شودط در ستالها اخیتر ،بهبتود مهارتهتا اجتمتاعی
ود ان و نوجوانان مورد توجه متخصصین روانشناسی و تعلیم و تربیت قرار گرفته استت (بیرامتی و
موحد 7938 ،رط
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در میان عوامل مؤثر بر مهارتها اجتماعی دانشجویان ،می توان به برنامه درسی غیتر رستمی
(فعالیتها فوب برنامهر دانشگاهها اشاره نمودط فعالیتها فوب برنامته برنتتامه هتایی استت ته
نظامها آموزشی به عنوان مکمل برنامهها خرد توسعه و وظایف و نقش خود در تربیت فراگیران
تدوین و اجرا مینمایند (عارفی و همکاران7933 ،رط اصطالل فعالیتها فوب برنامه به هتر فعتالیتی
ه بیرون از برنامهها آموزشی منظم و با قاعده دانشگاه رخ می دهد ،اشاره می ند و این فعالیتها
داوحلبانه هستند و دانشجویان درجه و نمره ا را به سبب مشار ت در آنها سب نمی ننتدط ایتن
فعالیتها اگر چه در خارج از ساعت السی است امّا در موقعیت دانشگاهی ارائه می شوند (هولتو ،1
3477رط فعالیتها فوب برنامه با اهداف متعدد توسعه اجتماعی ،فیزیکی و شتناختی فراگیتران متورد
استفاده قرار می گیرد (فوجیتا3470 ،2رط دانشگاه به عنوان یک نهاد مهم اجتماعى ،همپا ختانواده،
گروه همساالن و سازمانها دیگر

ه به شکلى متولى فرایند اجتماعی شدن در جامعه هستتند،

نقش مهمی در ایجاد نگرش مثبت به زندگی و یادگیر و انتقال مهارتها الزم به دانشجویان و
ارائه آموزشها الزم به آنها دارندط یکی از ویژگیها موسسات آموزشی متدرن ،توجته ویتژه بته
فعالیت هایی است ه دانشجویان در بیرون از الس انجام میدهندط این قبیل فعالیتها بدون شتک
در رشد مهارتها اجتماعی دانشجویان موثر هستندط لتذا دانشتگاهها بایتد در راستتا ایتن مهتم
برنامهها و زمینهها اجرایی الزم را فراهم بیاورند (عارفی و همکاران7933 ،رط
آثار مثبت فعالیتها فوب برنامه متعدد است ،رشد روحی و روانی افراد ،افزایش مسئولیت پذیر
شخصی و مک به افراد در جهتت دستتیابی بته شخصتیت مستتقل ،وحتدت و اتحتاد در جامعته و
تکثرگرایی از جمله آنهاست (سبحانی نژاد7941 ،رط فردیکز و ا لسز3444( 3ر بر اهمیتت فعالیتهتا
فوب برنامه در رابطه با اهداف و تجارب حاصل شده از این برنامتهها و تتأثیر ایتن تجتارب در ستایر
حوزهها زندگی دانشجویان تأ ید رده اندط مطالعات جامعه شناسی نشان متی دهتد ته مشتار ت
دانشجویان در فعالیتها فوب برنامه ممکن است به حور مثبت پیشرفت آموزشی ،حرفه و درآمتد را
تحت تأثیر قرار دهد (ا سلز و باربر3443 ،4رط پژوهشها نشان می دهند ه فعالیتها فتوب برنامته
در دانشگاهها فرصتها اساسی و مورد نیاز فراگیران را جهت رشد همه جانبه فراهم می ستازندط بتا
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این حال ،تمر ز دانشگاهها باید به حور مداوم در پی بررسی این سؤال باشند ه آیا آنهتا بته ختوبی
ابعاد همه جانبه ل دانشجویان را توسعه می دهند (هال3477 ،1رط البته ،اسکریبر و چتامبرز3473( 2ر
تشریح می نند ه مزایا فعالیتها فوب برنامه بر حسب هزینهها صرف شده نیز بررسی گرددط
روث -راسنور 3و همکاران (3440ر بیان می ند ،از دیدگاه هزینه -فایده ،در بستیار متوارد تتأثیر
برنامهها فعالیتها فوب برنامه در مقابل بودجه لی ه دانشگاه بترا آن صترف نمتوده استت،
معامله و معادله استثنائی و بی نظیر محسوب میگردد ،امّا متأستفانه متوقعی ته بودجته و اعتبتار
آموزشی اهش مییابد ،فعالیتها فوب برنامه نخستین هدف و اولویت سیاست حتذف بته منظتور
اهش هزینهها استط عالوه بر سیستم هزینه -فایده ،برنامهها فعالیتها فوب برنامه میبایست
دائماً به وسیله دانشگاه به خاحر تغییرات جامعه و عالئق دانشجویان ارزیابی شتوند (بتراون و اوانتز،4
3443رط عدم توجه و جد نگرفتن مسأله فعالیتها فوب برنامه ،به ویژه در میان فراگیران ،آنان را
به سو رفتارها ناهنجار از جمله ،اعتیاد ،بی بندوبار و گرایش به رفتارها مغایر بتا معیارهتا
اجتماعی و فرهنگی حا م در جامعه متی شتاند (ستزابک و همکتاران3448 ،؛ بته نقتل از عتارفی و
همکاران(7933 ،ط همچنین ،با توجته بته تحتوالت و دگرگونیهتا ستری اجتمتاعی ،افتراد بایتد
مهارتها ویژه ا را سب نمایند تا از رو اندیشه بر سرنوشت خویش حتا م باشتند و در انجتام
مسئولیت خود نقش مؤثر و سازنده را ایفا نمایند ه این امر به تنهایی از عهده آمتوزش رستمی بتر
نمی آیدط لذا باید فعالیتهایی جانبی حرل ریز شوند ته در غالتب آنهتا آمادگیهتا الزم بترا
زندگی ردن با جم با مراعات حقوب متقابل تمرین شده باشتدط فقتدان ایتن فعالیتهتا در اوقتات
فراغت موجب می گردد ه نوجوانان و جوانان در معرض موقعیتها پرخطر قرار بگیرندط مبتالیان
به ایدز ،اعتیاد ،سیگار شیدن ،مصرف الکل ،اعمال بی بند و بارانه ،آرایشها غیر معمول ،استفاده
از فیلمها جنسی ،ارتباط غیرمعمول بتا جتنس مختالف از جملته آستیبها اجتمتاعی استت ته
نوجوانان و جوانان را تهدید می ند (نادر و همکاران7937 ،رط
از آن جایی ه فعالیتها فوب برنامه با یفیت باال ،یفیتت زنتدگى تحصتیلی دانشتجویان را
ارتقاء می دهد ،بنابراین ،باید در جریان رشد و اجتمتاعى آنتان جتد تلقتی شتودط و از آنجتایی ته
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فعالیتها فوب برنامه از نظر اجتماعى ،روانشناسى و حتى سیاسی -اقتصاد  ،تأثیرات مثبتتى رو
یفیت زندگى دانشجویان اعتم از زنتدگی تحصتیلی و فترد دارد و دانشتجویان از ار تان اصتلی
نیروها انسانی شور محسوب می شوند و نقش به سزایی در تحول ،پیشرفت و تعالی هر شور
دارند ،پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه درسی غیر رسمی (فعالیتها فوب برنامهر بتر
افزایش مهارتها اجتماعی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران انجام پذیرفتط در پی
این هدف نیز ،محقق به دنبال آزمون فرضیهها زیر می باشد:
 برنامه درسی غیر رسمی (فعالیتها فوب برنامهر بر افتزایش مهارتهتا اجتمتاعی مناستبدانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران اثربخش استط
 برنامه درسی غیتر رستمی (فعالیتهتا فتوب برنامتهر بتر تاهش رفتارهتا غیتر اجتمتاعیدانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران اثربخش استط
 برنامه درسی غیر رسمی (فعالیتها فوب برنامهر بر اهش پرخاشگر و رفتارهتا تکانشتیدانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران اثربخش استط
 برنامه درسی غیر رسمی (فعالیتها فوب برنامهر بر اهش برتر حلبی و احمینتان زیتاد بتهخود داشتن دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران اثربخش استط
 برنامه درسی غیر رسمی (فعالیتها فوب برنامهر بر بهبود رابطه با همستاالن دانشتجومعلماندانشگاه فرهنگیان استان مازندران اثربخش استط
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع هدف اربرد و حرل آن از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه نتترل
استط
جامعه آمار این پژوهش شامل لیه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران در ستال
تحصیلی  30-7935ه بالغ بر  9444نفر می باشدط
روش نمونه گیر این پژوهش ،تصادفی خوشه ا چند مرحله ا استط تعیین حجم نمونه حبق
جدول مورگان 987 ،نفر انتخاب شدندط
سپس پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت (7334ر بر رو آنها اجرا شد و افراد

ته از

مهارت اجتماعی پایینی رنج می بردند 94 ،نفر را به صورت تصادفی انتخاب ردیمط مالکهتا ورود
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آزمودنیها به پژوهش عبارتند از -7 :عدم ابتال به بیمار هتا قلبتی ،ریتو  ،لیتو و بتد (در
مجموع بیمار ها جسمانیر -3 ،دانشجویان مؤنت -9 ،،تمایتل شتر ت در پتژوهش (بته صتورت
داوحلبانهرط همچنین ،مالکها خروج از پژوهش عبارتند از -7 :ابتال به بیمار هتا قلبتی ،ریتو ،
لیو  ،بد و ططط -3 ،دانشجویان مذ ر -9 ،وجود مشکالت روانپزشکی شدید و  -8سابقه هر گونه
درمان به نوعی ه با برنامه درسی غیر رسمی (فعالیتها فوب برنامهر مرتبط باشدط در این پتژوهش
از دو شیوه

گردآور دادهها استفاده شدط یکی از این شیوه ها ،روش تابخانته ا و دیگتر شتیوه،

روش زمینه ا بودط ابزار متورد استتفاده در روش زمینته ا پرسشتنامه مهتارت اجتمتاعی ماتستون
(7349ر بودط
پرسشنامه مهارت اجتماعی :این پرسشنامه توسط ماتسون (7349ر ساخته شده و  50گویته دارد و
مهارتها اجتماعی مناسب ،رفتارها غیر اجتماعی ،پرخاشگر و رفتارها تکانشی ،برتر حلبی،
احمینان زیاد به خود داشتن و رابطه با همساالن را اندازه گیر می نتدط آزمتودنی بتر استاس یتک
مقیاس لیکرت پنج درجه ا ( امالً مخالفم تا امالً موافقمر به هر گویه پاسخ می دهدط دامنه نمرات
این مقیاس از صفر تا  338استط پژوهشگران ضریب آلفا

رونباخ آن را  4/43گتزارش ترده انتدط

همچنین ،اعتبار همزمان این پرسشنامه با آزمون مهارتها اجتماعی بیابانگرد  4/49استتط ضتریب
پایایی این مقیاس از حریق ضریب بازآزمایی در فاصتله زمتانی  7تتا  9هفتته بتین  4/13تتا  4/37و
همچنین میزان همسانی درونی این مقیاس برابر با  4/13گزارش شتده استت (صتدر و همکتاران،
7935رط
روش اجرا :ابتتدا لیستتی از دانشتگاهها فرهنگیتان استتان مازنتدران تهیته شتدط دانشتگاهها
فرهنگیان در استان مازندران شامل پردیس صدیقه حاهره ،مر ز آموزش عتالی بیتت الهتد آمتل و
مر ز آموزش عالی حضرت فاحمه (سر قائمشهر ویژه خواهران ،پردیس د تر شریعتی سار  ،مر تز
آموزش عالی شهید رجایی بابل و مر ز شهید مطهر نوشهر ویژه برادران می باشدط در مرحلته بعتد،
به صورت تصادفی (قرعه شیر مر ز آموزش عالی بیت الهد انتخاب شتدط ستپس از بتین مقتاح
تحصیلی اردانی و ارشناسی ،به صورت تصادفی مقط تحصیلی ارشناستی و از بتین دانشتجویان
پیوسته و ناپیوسته ،به صورت تصادفی دانشجویان پیوسته ،انتخاب شدندط سپس از میتان دانشتجویان
ارشناسی پیوسته 987 ،نفر به صورت تصادفی انتخاب و به پرسشنامه مهارت اجتماعی پاسخ دادنتدط
در انتها  94نفر از دانشجویان مذ ور ه از میزان مهارتها اجتماعی متر برخوردار بودند ،در دو
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گروه آزمایش ( 75نفرر و نترل ( 75نفرر به صورت تصادفی جایگزین شدندط در مرحله بعد ،ابتتدا بته
عنوان پیش آزمون پرسشنامه پژوهش در اختیار تمام آزمودنیها دو گروه قرار داده شد تتا آنهتا را
تکمیل نندط پس از تکمیل ،پرسشنامهها جم آور شدط یتک هفتته پتس از تکمیتل و جمت آور
پرسشنامه ،فعالیتها فوب برنامه مانند تشکیل انونها فرهنگی ،انجمنها علمی ،تشتکّلها
دانشجویی ،اردوها و بازدیدها علمی ،هیئتها مذهبی ،امور خیریه ،نشریات دانشجویی ،مستابقات
فرهنگی و هنر  ،علمی و ورزشی و تشکیل نمایشگاه وططط توسط ارشناس فرهنگی دانشگاه بر رو
آزمودنیها گروه آزمایش به مدت  8ماه (یک ترمر اجرا شدط آزمودنیها گروه نترل نیز در انتظار
ماندندط پس از اتمام جلسات مداخله ،پرسشنامه بته حتور مجتدد (بته عنتوان پتس آزمتونر بتر رو
آزمودنیها دو گروه اجرا شدط الزم بته ک تر استت ته متغیتر نتترل در ایتن پتژوهش ،جنستیت
آزمودنیها و متغیر تعدیل ننده نیز مقط تحصیلی آنان ( ارشناسیر بودط به منظور تجزیته و تحلیتل
دادهها مندرج در پرسشنامهها جم آور شده ،پس از دگذار متغیر و نمره گذار پرسشتنامه
ها ،دادهها به وسیله نرم افزار  SPSS-20مورد تجزیه و تحلیل آمار قرار گرفتط به این ترتیتب ته
ابتدا آمار توصیفی (میتانگین و انحتراف استتانداردر محاستبه و ستپس بته منظتور تبیتین معنتادار
تأثیرگذار برنامه درسی غیر رسمی (فعالیتها فتوب برنامتهر ،از روش آمتار تحلیتل واریتانس
استفاده شدط
یافتهها
ویژگیها جمعیت شناختی شر ت نندگان این پژوهش مانند سن و رشتته تحصتیلی بته ایتن
شرل است ه  90/51درصد از شر ت نندگان در این پتژوهش 73 ،تتا  34ستاله 99/48 ،درصتد از
آنها  34تا  33ساله و  94/93درصد از آنها نیز  33تا  38ستاله بودنتدط همچنتین 38/77 ،درصتد از
شر ت نندگان در این پژوهش در رشته راهنمایی و مشاوره 30/48 ،درصد در علوم تربیتتی37/09 ،
درصد در دبیر الهیات و معارف استالمی و  31/83درصتد در دبیتر علتوم اجتمتاعی مشتغول بته
تحصیل بودندط
یافتهها این پژوهش در دو بخش ارائه شتده استتط در بختش اول یافتتهها توصتیفی ماننتد
میانگین و انحراف استاندارد و در بخش دوم یافتهها استنباحی شامل بررسی تغییرات درونگروهتی
گروهها آزمایش و نترل در حی زمان و تغییرات بین گروهی دو گروه در پسآزمون استط
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در جدول  7مشخصهها آمار توصیفی نمرات آزمودنیها در پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون
ارائه شده استط
جدول 7ر مشخصهها آمار توصیفی مهارت اجتماعی و مؤلفهها آن در میان گروه آزمایش و نترل
میانگین

متغیر

انحراف استاندارد

آزمایش

نترل

آزمایش

نترل

پیش آزمون

70/97

70/34

9/50

9/33

پس آزمون

33/53

70/93

5/79

9/31

پیش آزمون

34/00

34/99

5/85

5/93

پس آزمون

75/49

34/71

9/79

5/55

پیش آزمون

39/43

39/98

5/40

5/74

پس آزمون

70/33

33/33

9/37

5/44

برتر حلبی و احمینان زیاد به

پیش آزمون

37/85

37/14

5/30

5/84

خود داشتن

پس آزمون

70/43

37/50

9/77

5/37

پیش آزمون

78/38

78/08

9/47

9/39

پس آزمون

33/91

78/34

5/11

9/14

مهارتها اجتماعی مناسب
رفتارها غیر اجتماعی
پرخاشگر و رفتارها تکانشی

رابطه با همساالن

همان حور ه در جدول  7مالحظه می شود ،بین میانگین نمرات مهارت اجتماعی و مؤلفهها آن در
میان گروه آزمایش در پیش آزمون نسبت به پس آزمون آن تفاوت قابل مالحظه ا وجود دارد؛ در
حالی ه بین میانگین نمرات مهارت اجتماعی و مؤلفهها آن در میان گروه نترل در پیش آزمون
نسبت به پس آزمون تفاوت قابل مالحظه ا وجود نداردط
به منظور بررسی حبیعی بودن توزی نمرات از آزمون ولموگروف -اسمیرنوف استفاده شدط نتایج این
آزمون در جدول  3ارائه شده استط
جدول 3ر نتیجه آزمون ولموگروف -اسمیرنوف
سطح معنادار

منب

میانگین

انحراف استاندارد

Z

پیش آزمون

84/997

8/937

4/331

4/314

پس آزمون

87/105

8/080

4/431

4/933

همان حور ه در جدول  3مشاهده می شود ،توزی نمرات پیش آزمون و پس آزمون نرمال استط
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از دیگر پیش فرضها استفاده از تحلیل واریانس ،همگونی واریانس در بین جوام استط لذا ابتدا
باید آزمون نیم ه آیا واریانس نمرات پس آزمون دو گروه آزمایش و نترل همگن هستند یا نهط
این ار با آزمون لوین انجام می شودط جدول  9نشان دهنده نتایج این آزمون استط
جدول 9ر نتیجه آزمون لوین
سطح معنادار

منب

مقدار

df 1

df 2

پیش آزمون

4/937

7

34

4/354

پس آزمون

4/338

7

34

4/430

همان حور ه در جدول  9مشاهده می شود ،مقدار این آزمون بزرگ استط بنابراین ،در سطح خطا
 4/45فرض همگنی واریانس نمرات دو گروه تأیید می شودط لذا می توان برا تجزیه و تحلیل
دادهها از تحلیل واریانس استفاده نمودط
یکی دیگر از پیش فرضها استفاده از تحلیل واریانس ،همگونی شیب رگرسیون استط نتایج آن
در جدول  8نشان داده شده استط
جدول 8ر نتایج آزمون همگونی شیب رگرسیون
درجه آزاد

میانگین مجذورات

F

Sig

مناب اثر

مجموع مجذورات

317/000

7/350

4/344

گروه

589/993

3

01/118

4/447

پیش آزمون

938/883

7

938/883

7/350

4/344

گروه * پیش آزمون

589/993

3

317/000

واریانس خطا

995/114

31

73/890

واریانس ل

7349/553

94

همان حور ه در جدول  8مشاهده می شود ،شیب رگرسیون همگون می باشد (4/447ر و این
مفروضیه نیز مورد تأیید قرار می گیردط بنابراین استفاده از تحلیل وواریانس مجاز می باشدط
به منظور بررسی تغییرات بینگروهی فرضیه اول پژوهش از تحلیل واریانس استفاده شد ه نتایج
آن در جدول  5ارائه شده استط
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جدول 5ر نتایج تحلیل واریانس مهارتها اجتماعی مناسب
شاخص آمار

میانگین مجذورات

F

Sig

پیش آزمون

9147/337

7

9147/337

74/347

4/118

پس آزمون

3991/774

7

3991/774

58/733

4/447

واریانس خطا

334/889

31

77/459

مجموع

0870/118

94

مناب تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزاد

همانطور ه در جدول  5مالحظه می شود ،تفاوت معنادار بین میانگین نمترات پتسآزمتون گتروه
آزمایش با پسآزمون گروه نترل ،پس از نترل تفاوتها اولیه در پیشآزمتون در میتزان مهارتهتا
اجتماعی مناسب وجود دارد (P>4/447رط به عبارت دیگر ،ارائه فعالیتها فوب برنامه منجر بته افتزایش
میزان مهارتها اجتماعی مناسب دانشجو معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان می شودط

به منظور بررسی تغییرات بین گروهی فرضیه دوم پژوهش از تحلیل واریتانس استتفاده شتد ته

نتایج آن در جدول  0ارائه شده است.
جدول 0ر نتایج تحلیل واریانس رفتارها غیر اجتماعی

شاخص آمار

میانگین مجذورات

F

Sig

پیش آزمون

3154/184

7

3154/184

3/943

4/514

پس آزمون

3433/737

7

3433/737

81/434

4/447

واریانس خطا

319/997

31

74/739

مجموع

5397/344

94

مناب تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزاد

همانطور ه در جدول  0مالحظه می شود ،تفاوت معنادار بین میانگین نمرات پسآزمون گتروه
آزمایش با پسآزمون گروه نترل ،پس از نترل تفاوتها اولیه در پیشآزمون در میزان رفتارهتا
غیر اجتماعی وجود دارد (P>4/447رط به عبارت دیگر ،ارائه فعالیتها فوب برنامه منجر به تاهش
میزان رفتارها غیر اجتماعی دانشجو معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان می شودط
به منظور بررسی تغییرات بین گروهی فرضیه سوم پژوهش از تحلیل واریانس استتفاده شتد ته
نتایج آن در جدول  1ارائه شده استط
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جدول 1ر نتایج تحلیل واریانس پرخاشگر و رفتارها تکانشی
شاخص آمار

میانگین مجذورات

F

Sig

مجموع مجذورات

پیش آزمون

7194/434

7

7194/434

1/334

4/943

پس آزمون

7483/338

7

7483/338

95/734

4/449

واریانس خطا

704/134

31

0/383

مجموع

9150/454

94

مناب تغییرات

درجه آزاد

همانطور ه در جدول  1مالحظه می شود ،تفاوت معنادار بین میانگین نمرات پسآزمون گتروه
آزمایش با پسآزمتون گتروه نتترل ،پتس از نتترل تفاوتهتا اولیته در پتیشآزمتون در میتزان
پرخاشگر و رفتارها تکانشی وجود دارد (P>4/449رط به عبتارت دیگتر ،ارائته فعالیتهتا فتوب
برنامه منجر به اهش میتزان پرخاشتگر و رفتارهتا تکانشتی دانشتجو معلمتان دختتر دانشتگاه
فرهنگیان می شودط
به منظور بررسی تغییرات بینگروهی فرضیه چهارم پژوهش از تحلیل واریانس استفاده شد ته
نتایج آن در جدول  4ارائه شده استط
جدول 4ر نتایج تحلیل واریانس برتر حلبی و احمینان زیاد به خود داشتن
شاخص آمار

میانگین مجذورات

F

Sig

پیش آزمون

9438/114

7

9438/114

73/045

4/015

پس آزمون

3340/443

7

3340/443

54/391

4/447

واریانس خطا

915/471

31

79/373

مجموع

9150/454

94

مناب تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزاد

همانطور ه در جدول  4مالحظه می شود ،تفاوت معنادار بین میانگین نمرات پسآزمون گتروه
آزمایش با پسآزمون گروه نترل ،پس از نترل تفاوتها اولیه در پتیشآزمتون در میتزان برتتر
حلبی و احمینان زیاد به خود داشتن وجود دارد (P>4/447رط به عبارت دیگر ،ارائه فعالیتهتا فتوب
برنامه منجر به اهش برتر حلبی و احمینان زیاد به خود داشتن دانشتجو معلمتان دختتر دانشتگاه
فرهنگیان می شودط
به منظور بررسی تغییرات بینگروهی فرضیه پنجم پژوهش از تحلیل واریانس استفاده شتد ته
نتایج آن در جدول  3ارائه شده استط
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جدول 3ر نتایج تحلیل واریانس رابطه با همساالن
شاخص آمار

میانگین مجذورات

F

Sig

پیش آزمون

9438/114

7

9438/114

73/045

4/015

پس آزمون

3340/443

7

3340/443

54/391

4/447

واریانس خطا

915/471

31

79/373

مجموع

9150/454

94

مناب تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزاد

همانطور ه در جدول  3مالحظه می شود ،تفاوت معنادار بین میانگین نمرات پسآزمون گتروه
آزمایش با پسآزمون گروه نترل ،پس از نترل تفاوتها اولیه در پیشآزمون در میزان رابطته بتا
همساالن وجود دارد (P>4/447رط به عبارت دیگر ،ارائه فعالیتها فوب برنامه منجر به بهبود رابطه
با همساالن دانشجو معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان می شودط
بحث و نتیجه گیری
این پژوهش به دنبال آن بود تا به بررسی اثربخشی برنامه درسی غیر رسمی (فعالیتهتا فتوب
برنامهر بر افزایش مهارتها اجتماعی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بپردازدط در
این راستا مشخص شد ه فعالیتها فوب برنامته موجتب افتزایش رفتارهتا اجتمتاعی مناستب و
اهش رفتارها غیراجتماعی و نامناسب دانشجو معلمان مر ز آموزش عالی بیت الهد متی گترددط
نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهشها دیگر همسو استط به عنوان مثال ،ا سلز
و باربر (3443ر و فردیکز و همکاران (3473ر ،فلدمن و ماتزاسکو3441( 7ر ،بارتکو 3و ا سلز (،(3449
دوتئر 9و همکتاران (3441ر ،دارلینگ 8و همکتاران (3475رط نتایج این پژوهتشها نشان می دهد ته
تمامی هزینهها ماد و غیرماد

ه در جریان اجرا برنامهها فوب برنامته صترف متیشتوند

نوعی سرمایه گذار رو مناب انسانی به حساب میآیند ،زیرا در صورت اجرا مطلوب برنامتهها
فوب برنامه ،فرصت رشد و توسعه همه جانبه را برا دانشجو و در نهایت برا دانشتگاه ،ختانواده و
جامعه فراهم می ندط همچنین ،مشار ت در فعالیتها فوب برنامه عامل حمایتی و متؤثر در برابتر
1

- Feldman & Matjasko
- Bartko
3
- Dotterer
4
- Darling
2
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اثرات منفی رویدادها زندگی استط بازدهی این نوع سترمایه گتذار ها و بهتره دهتی ایتن گونته
برنامهها ه مکمل آموزشها رسمی به حساب میآید در درجه اول در قالب افزایش دانش ،بهبود
پیامدها دانشگاهی ،روانی و عاحفی ،خانوادگی و اجتماعی (با سب مهارتها اجتماعی مناسبر،
بهزیستی و رضایت از زندگی دانشجویان متبلور میشودط بنابراین ،از حریق سنجش میزان افتزایش
آگاهی ها ،بهبود عملکرد دانشگاهی ،روانی و عاحفی ،خانوادگی و اجتماعی ،بهزیستی و رضتایت از
زندگی و قابلیتها ا تسابی جدیتد متیتتوان بتازده هزینتهها مصترف شتده در جهتت اجترا
برنامهها فعالیتها فوب برنامه را توجیه ردط به حور لی هزینتهها مصترف شتده در فراینتد
اجرا برنامهها فعالیتها فوب برنامه دلیل موجهی بر لزوم ارزشتیابی اثربخشتی ایتن فعالیتهتا
میباشدط در انتها پیشنهاد می شود ،ارگاهها آموزشی به منظور ارتقاء و سب مهارتها اجتماعی
با استفاده از اساتید مجرب در محیطها آموزشی به خصوص دانشگاهها فرهنگیان اجترا گترددط و
در آن از نقش مهم فعالیتها فوب برنامه و پیامدها مثبت آن بتر رو دانشتجویان صتحبت بته
میان آیدط همچنین ،پیشنهاد می شود تأثیرات فعالیتها فوب برنامه بر افزایش مهارتها اجتماعی
به صورت جزوه در اختیار دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ارائه شودط
از جمله محدودیتها این پژوهش ه در بررسیها آینده باید مورد توجه قرار بگیرند به شرل
زیر است :برا اندازه گیر میزان مهارتها اجتماعی دانشجویان تنها به استتفاده از پرسشتنامهها
ا تفا شد ،لذا از آن جایی ه افراد به خصوص دانشجویان مون ،تمایل دارند ختود را امتل تتر از آن
چه هستند ،نشان دهند ،این امکان وجود دارد ه به حور قطعی نتوان انتدازه گیتر دقیتق را تعیتین
نمودط لذا پیشنهاد می شود در پژوهشها آتی از روشها اندازه گیر دیگر مثتل مصتاحبه نیتز
استفاده شودط از آن جایی ه پژوهش حاضر بر رو دانشجومعلمان دختر مشغول به تحصیل در مر ز
بیت الهد اجرا شدط بنابراین ،تعمیم نتایج به سایر دانشتجویان (دانشتجومعلمان متذ رر و همچنتین
دانشجویان دیگر دانشگاهها را با مشکل مواجه خواهد نمودط لذا پیشنهاد می شود ه در پژوهشهتا
آتی جنسیت و مقایسه دانشگاهها مختلف نیز لحاظ گرددط
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