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Abstract
Purpose: This study aimed to determine the
structural equation modeling of the relationship
between teachers' classroom management styles
with the social skill dimensions and academic
performance of elementary school students in
Kermanshah. Methods: The research method
was descriptive-correlational. According to the
Cochran formula, 394 students and 197 teachers
were selected as samples. We used researchermade
Classroom
Management
Styles
(Shiravand, 2016), Social Skills (2004), and
Pham and Taylor's Academic Performance Of
Students (1998). The correlation between
variables was performed to analyze the data
using SPSS24, AMOS23 software. Results: The
results showed that there was a positive
correlation between the teachers' management
styles and social skills (r = 0.37) and the positive
correlation between social skills and students'
academic performance (r = 0.55) and a positive
correlation
between
teachers'
Students'
education (r = 0.45) at the level (p = 0.001) was
statistically significant. Conclusion: According
to the obtained results, the teachers' classroom
management styles have been influential on the
students' academic performance, social skills,
and the students' academic performance. The
teachers' classroom management styles were
also influential on the students' academic
performance by emphasizing social skills,
conversational
skills,
group
activities,
familiarity
skills,
self-regulation,
crisis
management, and conflict. An interactive and
participatory management style has the most
significant impact on social skills. The
professional-oriented style has had the most
significant impact on performance.
Keywords: Class Management Style, Academic
Performance, Social Skills, Students, Primary
Schools

0

 و سعید رجاییپور1 رضا هویدا،8سیروس شیراوند
چکیده
 پژوهش حاضر با هدف مدل ی ابی معادالت ساختاری:هدف
رابطه ب ین سبک هاای ماد ی ر یت کاس معلماان باا ابعااد
مهارت های اجتمااعی و عملکارد تص ا یلی داناش آماوزان
 روش پژوهش از:  روش. مدار ابتدا یی شهر کرمانشاه بود
 همبستگی بود و بر اسا فرماول کاوکران- نوع توص یفی
 نفر از معلمان باه711  نفر دانش آموز و تعداد315 تعداد
 برای جمع آوری داده ها از ساه. عنوان نمونه انتخاب شدند
پرسش نامه سا بک هاای ماد ی ر یت کاس در پژوهشاگر
 مهاارت هاای اجتمااعی جراباک،)7314،ساخته (ش ی رازند
) و عملکارد تص ا یل ی داناش آماوزان فاام و ت یلااور2005(
 برای تجز یه و تصل ی ل داده ها از. ) استفاده شده است7111(
روش همبستگی بین متغیرها با استفاده از نارم افزارهاای
:  ی افتااه هااا.  انجااام شاادAMOS23 ،SPSS24 آماااری
 همبساتگی مثبتای باین سابک هاای،پژوهش نشاان داد
)r = 0/ 31( مد ی ر یت کس معلمان و مهارت های اجتماعی
و همبستگی مثبتی ب ین مهارت های اجتماعی باا عملکارد
 ) و همبستگی مثبتی م ی انr = 0/ 44( تص یلی دانش آموزان
سبک های مد ی ر یت کس معلماان باا عملکارد تص ا یلی
 ) از لصاااp = 0/ 007( ( ) در سااطr = 0/ 54( دانااش آمااوزان
 بنااا باار نتااای:  نت ی جااه گیاا ری. آماااری معناای دار اساات
به دست آمده سبک های مد ی ر یت کس معلمان بر عملکرد
تص یل ی و مهارت های اجتماعی داناش آماوزان و عملکارد
تص یلی دانش آموزان تأث ی رگذار بوده اسات و سابک هاای
مد ی ر یت کس معلمان با تأک ی د بر مهارت های اجتمااعی؛
مهارت مکالمه؛ فعالیت های گروهی؛ مهارت دوسات یاابی؛
خود تنظ ی مای و ماد ی ر یت بصاران و تعاارب بار ع ملکارد
تص یلی دانش آماوزان تأث ی رگاذار باود و سابک ماد ی ر یت
تعاملی و مشارکت گرا ب ی شتر ین تا أث ی ر را بار مهاارت هاای
اجتماعی و سبک حرفه ا ی گرا ب ی شترین ت أث ی ر را بر عملکرد
. داشته ا ند
، عملکاارد تص اایلی،  ساابک ماادیریت کااس:کلیــدواژه
 مدار ابتدایی، دانشآموزان،مهارتهای اجتماعی
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مقدمه
در نظامهای آموزشی برای تصقق اهداف از پیش تعیینشده از عوامل متعددی استفاده میشود .با
توجه به اینکه آموزش و یادگیری در فرایند یااددهی – یاادگیری از رریاق تعامال باین معلا و
فراگیر در کس در اتفاق میافتد؛ لذا یکی از اساسیترین واصلیتارین عوامال تصقاق اهاداف
تربیتی در کس  ،معلمان و شیوهی عمل آنها در مدار و کس های در است (رود هااو ،
 ،2001به نقل از سرمدی و سیف)7311 ،؛ و استفاده از روشهاای مادیریتی بارای اداره کاس ،
برای رسیدن به نتای مطلوب آموزشی و مشارکت همهجانبه داناشآماوزان در فرایناد آماوزش و
یادگیری است و این مشارکت میتواند زمینه بهبود عملکرد تص یلی دانشآموزان را فراه نماید.
کس در خط مقدم فعالیتهای آموزشی ،تربیتی و جایگاهی برای آماده نمودن افراد برای
زندگی در جهان در حاال تغییار اسات .کاس در مصلای اسات کاه خادماتی مساتقی باه
دانشآموزان ارائه میشود تا آنان از جهت فردی و اجتماعی رشاد یافتاه و زمیناه توساعه ساال
سازمان و همهجانبه جامعه فراه گردد (راگ ،7111 ،7به نقل ازنورمن)2001،2؛ بناابراین توجاه
به عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از مادیریت کاس  ،درروناد تربیات فراگیرانای ساال و درنتیجاه
جامعهای سال نقشی اساسی دارد.
5
زیمفر و هووی )7111( 3معتقدند که مدیریت کس باه عناوان «تاوانش فنای معلا » کاه
معلمان باتجربه آن را «کنترل تاکتیکی» مینامند و الزمه کنترل تااکتیکی آن اسات کاه معلا ،
روشی نظاممند و عملی برای مدیریت کس اتخاذ نمایند و شالودهای را پیریزی کند کاه در آن
بینظمی و رفتار ناپسند دانشآموز کمتر مجال وقوع پیدا کند (به نقل از دیکسی.)7310 ،
بر اسا تعریف ولفگانگ وگلیکمن )7111( 4مدیریت کس  ،کلیه تاسشهاای معلا بارای
سرپرستی فعالیتهای کسسی است که شامل آموزش ،تعامست اجتمااعی و رفتاار داناشآماوزان
است .مارتین وین و بالدوین ( ،)7111مدیریت کس را به عنوان چتری بر فعالیتهاای کسسای
توصیف میکنند که به وجود آورندهی جاو اجتمااعی -روانشاناختی کاس اسات و دارای ساه
جنبه :مدیریت آموزشی ،مدیریت افراد و مدیریت رفتار است.
معلمان بر اسا نظریههای مدیریتی (کسسیک ،نئوکسسیک و نوین) رفتار خاصی در کاس
دارند ،معلمان دارای رویکرد کسسیک ،کس در را یاک ساازمان رسامی و مجازا از مصایط و
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دارای قوانین و مقررات خاصی میدانند که آن را به شیوهی مقتدرانه کنترل میکنند .در رویکارد
نئوکسسیک ( روابط انسانی) کس در یک سازمان اجتماعی و انسانی است که بر ایجاد ارتباط،
دانشآموزان و شخ یت آنها تأکید میشود و کنترل و نظ و انضباط کمتر توجاه مایشاود .در
رویکرد سیستمی و اقتضایی (نوین) معل انعطافپذیر بوده و موقعیات و شارایط کاس خاود را
موضوع در و فرد در نظر میگیرند (سرمدی.)7312 ،
معلمان درزمینهی فعالیتهای خویش دارای نگرش خاص خود میباشاند و ایان نگارشهاا،
رفتار و عملکرد آنان را تصت تأثیر قرار داده و هدایت ماینمایاد .تفااوت در ناوع نگارش موجا
تفاوت در عملکرد اجتماعی و روانشناختی و پیشرفت تص یلی دانشآماوزان مایشاود (سااکی،
.)7312
مسئولیت ادارهی کس و تصقق اهداف آموزشی به عهدهی معل اسات و معلا نقاش مادیر
کس را ایفا میکند و میتواند با اشتراک مساعی در روابط بین شااگردان ،معلا و شااگرد ،ناوع
هنجارها ،قوانین و مقررات ،توجه به فراگیران و نظ و آرامش ،موجبات تصقق اهاداف آموزشای و
پرورشی را فراه سازد (آریا پوران ،عزیزی و دیناروند )7312،که ازجمله اساسیترین این اهاداف
آموزشی و پرورشی ،رشد مهارتهای اجتماعی و عملکرد تص یلی دانشآموزان میباشد.
توجه به موضوع مهارتهای اجتماعی در سط( بینالمللی به آن حد رسیده است که ساازمان
بهداشت جهانی ،با پایه گزاری ررح "مهارتهای اجتماعی " گامی بسیار بزرگ در جهت اعاتسی
سط( کیفی زندگی افراد برداشته است (موسی پور .)7311 ،هدف از اجرای ایان برناماه ،افازایش
تواناییهای روانی -اجتماعی افراد است تا با تجهیز آنان به این قابلیتها ،امکان مقابلاه ساازگارانه
با مقتضیات و کشمکشهای زندگی را فراه آورده و عملکارد مثبات و منعطاف را در ارتبااط باا
سایر انسانها ،جامعه ،فرهنگ و مصیط تأمین نماید و از بروز رفتارهای آسای زا جلاوگیری کناد
(اسکات و همکاران.)2007،7
از دیدگاه جرابک )2005( 2مهارتهای اجتماعی مشتمل بر پن خارده مهاارت گاوش دادن،
تنظی عوارف ،درک پیام ،بینش و قارعیت میباشاد (آماورو همکااران .)2004 ،3کودکاانی کاه
مهارت اجتماعی کافی کس کردهاند در ایجاد رابطه با همساالن (آشرو تیلر )2007 ،5و یادگیری
در مصیط آموزشی (واکر و هوپس )2003 ،4موفقتر از کودکاانی هساتند کاه فاقاد ایان مهاارت
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هستند (آدیمو .)2072،7مهارتهای اجتماعی به کودکان کمک میکند تا از تواناییهای خاود باه
نصو مطلوبتری استفاده کنند .کودکان برخوردار از مهارتهای اجتماعی بهآساانی مایتوانناد باا
اجتماع خویش سازگار شوند و تعاربهای روانی را از بین ببرند و به شکلی کارآماد باا مشاکست
خود مقابله کنند .از ررفی کودکان با کمبود مهارتهای اجتماعی ،نهتنها خود از این کمبود رنا
میبرند بلکه با رفتارهای نامناس و تکانشی خود ،مزاحمت برای دیگران ایجاد میکنند (برادران،
 .)7310درنتیجه ،کودک به سب این کمبود از جمع دوساتان و همسااالن رارد خواهاد شاد و
بیشتر در معرب آسی های اجتماعی و فشار گروه همساالن قرار میگیرد؛ زیرا مهارت و قارعیت
الزم را برای مقابله با این فشارها ندارد.
کس مهارتهای اجتماعی کودکان بخشی از اجتماعی شدن آنان است؛ در فرایند اجتمااعی
شدن ،هنجارها ،مهارتها ،ارزشها ،نگرشها و رفتار فرد شکل مایگیارد تاا باه نصاو مناسا و
مطلوبی نقش کنونی یا آتی خود را در جامعه ایفا کند.
درواقع ،مهارت اجتماعی مجموعه رفتارهای آموختهشدهای است که فرد را قادر مایساازد باا
دیگران رابطه اثربخش داشاته و از واکانشهاای ناامعقول اجتمااعی خاودداری کناد .همکااری،
مشارکت با دیگران ،کمک کردن ،تقاضای کمک کردن ،تعریاف و تمجیاد از دیگاران و قادردانی
کردن ،از نمونههایی از این نوع رفتار است (گرشان والیوت.)7111 ،2
عملکرد تص یلی نیز از مؤلفههای تعیاینکنناده آیناده تص ایلی ،حرفاهای و خاود پناداره
تص یلی فراگیر میباشد که متأثر از مؤلفههای فردی و مصیطی است و توسعه عملکرد تص ایلی
فراگیران یکی از اهداف اصلی مراکز آموزشی میباشد .عملکارد تص ایلی افاراد متاأثر از عوامال
مختلفی است که یکی از این عوامل میتواناد سابکهاای مادیریت کاس در معلماان باشاد
(فرانکلین .)2001،3به نظر ولفگانگ وگلیکمن ( ،)7111معلمان بر اسا عقایدشان دربارهی رشد
و یادگیری دانشآموزان ،الگوی رفتاری خود را در مدیریت کس شکل میدهند که هار الگاو یاا
سبک رفتاری میتواند اثرات متفاوتی بر رشد دانشآموزان داشته باشد .وی با تکیهبر روانشناسای
یادگیری و مدیریت کاس  ،یاک چاارچوب مفهاومی از ساه رویکارد مادیریت کاس بار روی
پیوستاری از کنترل ترسی کرده است که به ترتی عبارتاند از مداخلهگرایان( 5تأکید بر اعماال
کنترل و نظارت بیشتر بر فعالیتها و رفتار دانشآموزان و تأکیاد بار قاوانین و انضاباط کاس )،
تعاملگرایان( 4کنترل و انضاباط در ساایهی تعامال میاان داناشآماوز و معلا و ساهی شادن
1. Adeyemo, S. A
2. Greshman,Elliott
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5. interactionist
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دانشآموزان در برنامهریزی و سازماندهی کس ) و عدم مداخلهگرایان( 7واگذاری مسئولیتها به
دانشآموزان و فرصت بیشتر برای تعامل آزاد در کس و پیروی آنها از عسیق شخ ی خاود) و
در این پیوستار هرچه از مداخلهگرایی به سمت عدممداخله پیش روی  ،میازان کنتارل کا و در
مقابل مشارکت و مسئولیت دانشآموز در کس افزایش مییابد (یزدیو عالی.)7311،
سبک مناس مدیریت کس در  ،میتواند دانشآموزان را کمک نماید تا در بخشی از مواد
درسی که موظف به یادگیری هستند مهارت کامل باه دسات آورد و عملکارد تص ایلی خاود را
بهبود بخشند .در تعریفی از عملکرد تص یلی بیانشده که عملکرد تص یلی عبارت است از میزان
توانایی آموختهشده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی که از رریق آزماونهاای فراگیاری
استانداردشده یا آزمونهای معل ساخته اندازهگیاری مایشاود (باار .)2000،2ازآنجاکاه در امار
یادگیری نیز سه عامل فراگیر؛ مدر و فرآیند آموزشی بسیار مه تلقی شدهاند؛ و با توجاه باه
اینکه فراگیران در مرکز فرآیند آموزش – یادگیری قرار دارند در امر عملکرد تص یلی ،توجه به
فراگیر از مسائل مه آموزشی به شمار مایآیاد .هار فاردی دارای خ وصایات مختلاف اعا از
فیزیکی ،عارفی ،عقسنی ،عسیق و احساسات میباشاد کاه حاصال تجربیاات خااص آموزشای و
یادگیری مؤثر اوست( ،برناردو )2005،3هریس 5عوامل مؤثر بار عملکارد تص ایلی را وابساته باه
عواملی ازجمله رفتار اجتماعی مناس  ،راهبردهای یادگیری و انگیزش و خود پندارهی تص ایلی
میداند( .زمینی 7311 ،به نقل از رئوفی.)7310 ،
سازمانهای مختلف آموزشی ازجمله آموزش و پرورش ناچارند به مؤلفههای زمیناهای چاون
مدیریت کس در و مؤلفههای تأثیرپاذیر از آن توجاه بیشاتری نمایناد تاا بتوانناد پارورش
انسانهای آگاه که به عنوان توسعه منابع انسانی میباشد را به عهاده بگیرناد .بعاسوه باه علات
تغییرات تجدید ساختار حرفهای در رشتههای مختلف ،نیاز مستمری بارای ارتقاا مهاارتهاای
فردی فراگیران ازجمله مهارت اجتماعی و عملکرد تص یلی وجود دارد .این امر اگرچه با آموزش
و پرورش فراگیران از همان دوران ابتدایی تدریجاً تصقق مییابد ،اما مستلزم آن است که با اصول
و روشهای علمی مدیریت کس در و پیامدهایش بر مهارتهای فراگیران بنانهااده شاود تاا
نتیجهبخش و اثربخش باشد.
بسیاری از آفتهای تص یلی دانشآموزان به دلیل کااربرد نامناسا روشهاای یاادگیری و
مدیریت کسسی میباشد و هرساله خسارتهای زیادی به فارد و جامعاه وارد مایشاود .در نظاام
1. non-interventionist
2. Bar
3. Bernardo
4. Harris
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آموزشی ایران نیز اگرچه در مصافل علمی و تربیتای ،از فعاال باودن داناشآماوز ،رشاد فکاری و
آزاداندیشی بصث میشود اما عمسً چنین کس های درسی بهندرت یافات مایشاود؛ و اغلا باه
جای پرورش روحیهی همکاری و رفاقت در بین داناشآماوزان باا باهکاارگیری سابک مادیریت
نامناسا کسساای ،رقاباات ناسااال کااه موجا افاازایش حااس حسااادت ،کینااه و دشاامنی بااین
دانشآموزان میشود ،ایجاد میگردد.
هاشمی ( )7317نشان داد که مدیریت کس در نیازمند آگاهی و معلومات زیاد درزمینه
تدریس و روشهای جدید آموزشی بر اسا الگوهای نوین تدریس و یادگیری میباشد ،چون
معلمانی که از مهارت بیشتر و بهتری در امر مدیریت کس در برخوردار هستند ،عملکرد
تص یلی و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان آنها نسبت به سایر دانشآموزان؛ بهتر و مؤثرتر
میباشد .آژ و همکاران ( )7314نشان داد عوامل (وسایل کمک آموزشی ،همیاری دانشآموزان در
کس  ،شیوه تدریس و مدیریت کس و عوامل فیزیکی و مصیط کس ) در پیشرفت تص یلی
تأثیرگذار میباشد .پژوهش چاموندسواری ( )2073نشان داد که سبک مدیریت کس مقتدرانه و
معل مقتدر بیشترین تأثیر را بر عملکرد دانشآموزان داشته است و سبک منفعسنه نیز کمترین
تأثیر را بر عملکرد دانشآموزان داشته است .نتای تصقیق جانسون ( )2071نشان داد معلمانی که
سبک مقتدری را در مدیریت کس استفاده کردند ،دانشآموزان نمرات باالتر و عملکرد بهتری
دارند و پیشرفت تص یلی دانشآموزان بر اسا سبک مدیریت کس در  ،جو کس در و
نمرات میانترم قابل پیشبینی است.
با توجه به اهمیت مهارتهای اجتماعی و عملکرد تص یلی دانشآموزان و تأثیری کاه سابک
مدیریت کس در میتواند بر این دو متغیر داشته باشد و همچنین وجود مساائل و مشاکستی
که در مدار ابتدایی شهر کرمانشاه وجود داشته ،و تصقیقات قبلی تنها به رابطه بین متغیرها به
صورت مجزا پرداختهاند ،پژوهشگر درصدد برآمده الگوی روابط سبکهای مدیریت کس معلمان
با مهارتهای اجتماعی و عملکرد تص یلی دانشآموزان مدار ابتدایی شاهر کرمانشااه را ماورد
بررسی قرار دهد؛ بنابراین در پژوهش حاضر تسش شده است که به این سؤال پاسخ داده شود که
الگوی ساختاری روابط سبکهای مدیریت کس معلمان با ابعاد مهارتهای اجتماعی و عملکارد
تص یلی دانشآموزان مدار ابتدایی شهر کرمانشاه چگونه است؟
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شکل  :8الگوی مفهومی پژوهش

در این الگو پژوهشگر سبک مدیریت کس در آموزش ابتدایی را بر اسا یافتههای بخش
کیفی پژوهش و مهارت های اجتماعی را بر مبنای نظریه جرابک ( )2005و عملکرد تص ایلی بار
مبنای دیدگاه سولومون 7و روتبلوم )7115( 2موردبررسی قرار داده است.

روش پژوهش
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسای رابطاه باین الگاوی سااختاری رواباط سابکهاای
مدیریت کس معلمان با ابعاد مهارتهای اجتماعی و عملکرد تص یلی داناشآماوزان مایباشاد.
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و مدلیابی مبتنی بر معادالت سااختاری اسات .جامعاه
آماری پژوهش شامل دانشآموزان نواحی  2 ،7و  3شهر کرمانشاه به تعداد  77111نفر و معلمان
نواحی  2 ،7و  3شهر کرمانشاه به تعداد  503نفر بوده است .برای تعیین حجا نموناه از جادول
مورگان استفاده شد و حج نمونه دانشآموزان  315نفار و معلماان  711نفار باه عناوان نموناه
برآورد گردید؛ که در مقابل هر نمونه معل تعداد دو نمونه دانشآموز به پرسشنامهها پاسخ دادناد.
برای تجزیه و تصلیل دادهها در سط( آمار استنباری از ضاری همبساتگی ،مادلیاابی معاادالت
ساختاری برای برازش مدل ،با دادههای جماعآوریشاده و باا اساتفاده از نارمافازار  SPSS24و
 AMOS23تجزیه و تصلیل انجامشده است.

1. Solomon
2. Rothblum
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ابزارهای جمعآوری دادهها
برای جمعآوری دادهها از سه پرسشنامه استفاده شد.
 -7پرسشنامه سبکهای مدیریت کس

معلمان (پژوهشگر ساخته) بر اسا

مطالعه منابع نظری

موجود درزمینه ی سبکهاای مادیریت کاس و م ااحبههاایی کاه باا معلماان مادار و
متخ ان صورت گرفته تدوین گردید که شامل  10سؤال و شاش سابک (سابک کاریزماا،
سبک حرفه ایگرا ،سبک تعاملی و مشاارکتگارا ،سابک قاانونگارا ،سابک خاسق و سابک
ترکیبی) بوده است .برای روایی پرسشنامه از روایی سازه و رویکرد تصلیال عااملی تأییادی و
روایی صوری و مصتوایی را اساتید راهنما و مشاور و متخ ان مدیریت آموزشی تأیید کردند
و برای تعیین پایایی از ضری آلفای کرونباخ استفادهشده است که ضری پایایی سابکهاای
مدیریت کس معلمان  0/121به دست آمد که حاکی از پایایی باالی ابزارهاای انادازهگیاری
میباشد.
 -2پرسشنامه مهارتهای اجتماعی جراباک ( )2005دارای  45گویاه ای و پان خارده مهاارت
مکالمه ،فعالیتهای گروهی ،مهارت دوستیابی ،خود تنظیمای و مادیریت بصاران و تعاارب
بوده است .برای روایی پرسشنامه از روایی ساازه و رویکارد تصلیال عااملی تأییادی و روایای
صوری و مصتوایی را اساتید راهنما و مشاور و متخ ان مادیریت آموزشای تأییاد کردناد و
برای تعیین پایایی از ضری آلفای کرونباخ استفادهشده است که ضری پایاایی مهاارتهاای
اجتماعی  0/105به دست آمد که حاکی از پایایی باالی ابزارهای اندازهگیری میباشد.
 -3پرسشنامه عملکارد تص ایلی فاام و تیلاور ( )7111دارای  52گویاه ای و پان مؤلفاه خاود
کارآمدی ،تأثیرات هیجانی ،فقدان کنترل پیامدی ،برناماهریازی ،انگیازش باوده اسات .بارای
روایی پرسشنامه از روایی سازه و رویکرد تصلیل عاملی تأییدی و روایی صاوری و مصتاوایی را
اساتید راهنما و مشاور و متخ ان مدیریت آموزشی تأیید کردناد و بارای تعیاین پایاایی از
ضری آلفای کرونباخ استفادهشده است که ضری پایایی عملکرد تص ایلی  0/15باه دسات
آمد که حاکی از پایایی باالی ابزارهای اندازهگیری میباشد.

یافتههای پژوهش
برای پاسخگویی به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه مدل ساختاری روابط سبکهای مدیریت کاس
معلمان با ابعاد مهارتهای اجتمااعی و عملکارد تص ایلی داناشآماوزان مادار ابتادایی شاهر
کرمانشاه چگونه است ،از الگوی معادالت ساختاری استفاده گردید که یافتههای مرباوط باه ایان
سؤال در جدول  7آمده است.
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جدول  :8رابطه بین سبکهای مدیریت کالس معلمان با مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی
دانش آموزان

سبکهای
مدیریت
کس
معلمان
عملکرد
تص یلی
دانش آموزان
عملکرد
تص یلی
دانش آموزان





مسیر

متغیرهای
مستقل

متغیرهای
وابسته

ضرایب
غیراستاندارد



ضرایب
استاندارد
بتا ()

خطای
استاندارد
)(S.E

نسبت
بحرانی
))C.R

P

مهارتهای
اجتماعی

0/041

0/312

0/001

1/102

0/007

مهارتهای
اجتماعی

0/727

0/443

0/073

1/411

0/007

سبکهای
مدیریت
کس
معلمان

0/010

0/554

0/077

1/013

0/007

ربق ارسعات جدول ( )7رابطاه باین سابکهاای مادیریت کاس معلماان و مهاارتهاای
اجتماعی و عملکرد تص یلی دانشآموزان در سط( ( ،)p=0/007معنیدار اسات؛ بناابراین متغیار
سبکهای مدیریت کس معلمان بهرور مستقی بر عملکرد تص ایلی داناشآماوزان و عملکارد
تص یلی دانشآموزان تأثیرگذار بوده و این تأثیر متقابل است.

شکل  :8الگوی تحلیلی پژوهش با در نظر گرفتن تمامی متغیرهای پنهان
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در شکل ( )7الگوی اصلی پژوهش بدون اعمال هیچگونه اصسحی آورده شده است .ارسعاات
شکل نشان داده که در تمام شاخصهای برازش این الگو ،استانداردهای مربوره رعایت شده است
و ضرای بهدست آمده شاخصهای  CFI=0/123و  TLI=0/177و شاخصهاای PNFI=0/414
و  PCFI=0/101و  RMSEA=0/711ربق نظار ماک کاالوم ،باروان و شایاوارا ( )7111چاون
 RMSEAبین  0/7تا  0/4است برازش قابل قبول از الگو را نشاان داده اسات ،بناابراین الگاوی
پیشنهادی اولیه با دادههای بهدستآمده برازش دارد .با توجه به شاخصهای برازش و اصسح الگو،
برای ارتقا آن ،پارامترهایی به الگو اضافه شده است .الگاوی باهدساتآماده نهاایی در شاکل ()2
ارائهشده است.
جدول  :1اوزان غیراستاندارد همبستگی ی میان عاملهای مکنون ،نسبت بحرانی و سطح
معناداری ارائه شده در الگو

عملکرد
تص یلی

سبکهای
مدیریت کس
معلمان

مهارتهای
اجتماعی
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متغیر

 Estimaخطای نسبت
برآورد
P teاستاندار بحرانی
Value
همبستگی
برآورد د .S.E
C. R

متغیر



فقدان کنترل پیامدی

0/749



خود کارآمدی

0/736

0/007 15/046 0/062 0/936



تأثیرات هیجانی

0/74

0/007 14/825 0/06 0/889



برنامهریزی

0/884

0/007 17/781 0/054 0/964



انگیزش

0/855

0/9



سبک خسق

0/672

1



سبک قانونگرا

0/68



سبک تعاملی و مشارکتگرا

0/689

0/08 0/917



سبک حرفهایگرا

0/796

0/007 10/263 0/103 1/053



سبک کاریزما

0/725

0/007 10/088 0/092 0/925



مهارت مکالمه

0/59

0/007



فعالیتهای گروهی

0/263

0/007 4/626 0/119 0/551



مهارت دوستیابی

0/643

0/007 10/219 0/096 0/979



خود تنظیمی

0/804

1/38

0/007 11/535 0/12



مدیریت بصران و تعارب

0/762

0/007 9/977 0/158 1/58

0/007

1

0/007 16/969 0/053
0/007

0/007 12/137 0/067 0/816

1

0/007 11/46
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همان رور که در جدول ( )2مشاهده میشود ،اکثریت پارامترهای اصلی الگو ناهتنهاا معناادار
است ،بلکه میزان بسیار باالیی را باه خاود اخت ااص داده و مقادار اساتاندارد تماامی پارامترهاا،
میزانی باالتر از  0/1را نشان میدهد که بیانگر رابطهای قاوی میاان متغیرهاای پاژوهش و ابعااد
آنها است؛ و این نقطهی قوتی برای الگوی ارائهشده در این پژوهش است.

شکل  :1الگوی ساختاری رابطهی بین سبکهای مدیریت کالس معلمان و عملکرد تحصیلی
دانش آموزان و مهارتهای اجتماعی

در شکل ( )2تمام شاخصهای برازش الگوی نهایی اصسحشده ،استانداردهای مربوره رعایات
شاااده اسااات و ضااارای باااهدساااتآماااده شااااخصهاااای  CFI=0/112و  TLI=0/121و
 RMSEA=0/015بازه موردقبول برازش خوبی از الگو را نشان داده است ،بنابراین الگوی نهاایی
اصسحشده نیز با دادههای بهدستآمده برازش دارد.
جدول  :0برازش الگوی تحلیلی و نهایی اصالحشده
شاخص

GFI

بازه ی موردقبول

بزرگ تراز
 10درصد

الگوی تصلیلی
پژوهش

0/123

0/177

الگوی
اصسحشده

0/112

0/121

PCFI

RMSEA

CMIN/DF

TLI
بزرگ
تراز 10
درصد

PNFI
بزرگ
تراز 40
درصد

بزرگ تراز
 40درصد

مقدار بین 0/07
تا  0/05تا 0/01

کوچک تراز 4

0/711

7/11

0/414

0/101

0/015

7/01

0/402

0/401
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در جدول ( )3چون همه شاخصها میزان مناسبی را نشان میدهناد؛ و «زماانی کاه مقاادیر
حداقل سه شاخص برازش مطلوب باشند میتوانی ادعا کنی که برازش الگو خاوب و قابالقباول
است» (پهلوان شریف و مهدویان )12:15،بنابراین اعداد بهدستآمده در پارامترهای اصلی جادول
نشان داد که الگو بسیار خوب و قابلقبول است و الگوی مفهومی با دادههای پژوهش برازش دارد.
بحث و نتیجهگیری
مدیریت کس اولین سط( مدیریت آموزشی است و پایاهی ساطوح بااالتر مادیریت یعنای مادیریت
مدرسه ،مدیریت ناحیه و مدیریت کل نظام آموزش و پارورش مصساوب و در شاکل دادن باه سااختار
آموزش و فرایند تدریس و ساخت شخ یت و روند ذهنی ،عاارفی ،آموزشای و تربیتای داناشآماوزان
نقش اساسی دارد و معلمان به علت پیچیادگی زیااد و دشاواری وظایفشاان باه سابکهاای مادیریت
کسسی نیاز دارند و معلمان آگاه به سبکهای مدیریت کسسای مایتوانناد در اثربخشای مهاارتهاای
اجتماعی و عملکرد تص یلی داناشآماوزان تأثیرگاذار باشاند؛ کاه در ایان پاژوهش پاس از تجزیاه و
تصلیلهای بهعملآمده مدل اندازهگیری ،همبستگی میان مسیرهای ارتباط بین سابکهاای مادیریت
کس معلمان و مهارتهاای اجتمااعی و ارتبااط باین مهاارتهاای اجتمااعی باا عملکارد تص ایلی
دانشآموزان و ارتباط میان سبکهای مدیریت کس معلمان باا عملکارد تص ایلی داناشآماوزان در
سط( ( ،)p=0/007از لصا آماری معنیدار شد .با برازش الگوی مفهومی پژوهش فرب بر آن شد کاه
سبکهای مدیریت کس بر مهارتهای اجتماعی و عملکرد تص یلی دانشآموزان تاأثیر مایگاذارد و
تأثیر میپذیرد .شاخصهای ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری در مجموع بیانگر این اسات کاه داده-
ها ،مدل نظری پژوهش را حمایت میکنند ،به عبارت دیگر برازش دادهها به مدل برقارار اسات و هماه
شاخصها داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند چون دادههای بهدستآمده همبستگی میاان
مسیرهای ارتباط بین سبکهاای مادیریت کاس معلماان و مهاارتهاای اجتمااعی و ارتبااط باین
مهارتهای اجتماعی با عملکرد تص یلی داناشآماوزان و ارتبااط میاان سابکهاای مادیریت کاس
معلمان با عملکرد تص یلی دانشآموزان از لصا آماری معنیدار هساتند و سابک مادیریت تعااملی و
مشارکتگرا بیشترین تأثیر را بر مهارتهای اجتماعی و سبک حرفهایگرا بیشترین تأثیر را بر عملکارد
داشتهاند و با یافتههای فروتن ()7312؛ اردوگان)2070( 7؛ اوریا  ،کوکاه و انسایا)2001( 2؛ رضااپور و
همکاران ( )7314همسو است زیرا این پژوهشگران به ارتبااط سااده و چندگاناه مؤلفاههاای مادیریت
کس در و مهارتهای اجتماعی و عملکرد تص یلی فراگیران اشاره داشتند که پیشرفت تص ایلی،
به عنوان متغیر وابسته ،تصت تأثیر یک عامل نیست ،بلکاه عوامال متعاددی بار روی آن تاأثیر دارناد.
1. Erdogan
2. Evrim, Gokce & Ensia
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واقعیت آن است که این عوامل و متغیرها چنان باه تنیده شدهاند و با یکدیگر کنش متقابل دارند کاه
تعیین نقش و سه هر یک به دشواری امکانپذیر است .باوجوداین تصقیقات نشان دادناد کاه در باین
این عوامل ،عوامل آموزشی و فردی با ماهیت شاناختی و اجتمااعی بایشتارین تاأثیر را بار پیشارفت
تص یلی دارند (کیت و کول ،7112،7لفرانسوا ،7111،2به نقل از سیف و همکاران .)7311،مهارتهاای
اجتماعی از مجموعهای از رفتارهای هدفمند ،به ه مرتبط و متناس با وضعیت که آماوختنی باوده و
تصت کنترل فرد میباشند (هارجی و همکااران .)7312 ،هاالینگر )7111( 3و مهاارتهاای اجتمااعی
برای داشتن ارتباط مثبت با دیگران و پذیرش توسط آنها ضروری هستند .گرشام 5و الیاوت)7117( 4
مهارتهای اجتماعی را رفتارهایی میدانند که احتماال دریافات تقویات را باه حاداکثر مایرساانند و
احتمال تنبیه موکول به رفتار اجتماعی فرد را کاهش میدهند .از نظار آنهاا مهاارتهاای اجتمااعی،
رفتارهایی هستند که در موقعیتهای معین ،پیامدهای اجتماعی مه را پیشبینی میکنناد (گرشاام و
الیوت .)7111 ،شنایدر و همکاران )7114( 1مهارتهای اجتماعی وسیله ارتبااط میاان فارد و مصایط
است و این وسیله برای شروع و ادامه ارتباط سازنده و سال باا همسااالن باه عناوان بخاش مهمای از
بهداشت روانی ،مورداستفاده واقع میشود (به نقل از یوسفی و مخیار .)7317،شاریفی ( )7314نیاز در
یافتههای خود اظهار نموده است که آموزش حل مسئله موج رشاد تفکار داناشآماوزان گردیااده و
باعث افزایش ساازگاری اجتماعی و کاهاش اختاسالت رفتاری آناان مایشاود (باه نقال از مصمادی،
 .)7315فروتن ( )7312نیز نشان داده است که بین مهارتهای اجتماعی و پیشارفت تص ایلی رابطاه
معنیداری وجود ندارد این یافته با نتای مقاله حاضر در یک راستا نیست .در توجیه این یافته میتاوان
گفت که مسئله رشد مهارتهای اجتماعی در آموزش و پرورش تا حادودی نادیاده گرفتاه مایشاود و
همگام با پیشرفت تص یلی تکامل نیافته است .به تعبیری آموزش و پارورش در افازایش مهاارتهاای
اجتماعی دانشآموزان موفق عمل نکرده است .بر اسا نظریه ولفگانگ رباق رویکارد تعامالگرایاان،
معل تعاملی کسی است که مسائل کس را از رریق مذاکره و استدالل منطقی با داناشآماوزان حال
میکند .با توجه به نظریه یادگیری اجتماعی که ارتباط دوررفه بین فرد و مصیط و تاأثیر و تاأثر آنهاا
فرب میکند ،سعی بر کمک به دانشآموز در پذیرش مسئولیت رفتار ،یادگیری و رشاد خاود دارد .در
چنین کسسی ،کنترل و انضباط در یک فرایند تعاملی بین معل و دانشآموز به وجود میآید و داناش-
آموزان در برنامهریزی و سازماندهی کس سهی اند .معل باه داناشآماوزان فرصات مایدهاد تاا بار
عملکرد خویش نظارت کنند و درباره رفتارشاان قضااوت کنناد .ارزیاابی نیاز در یاک فرایناد ماذاکره
1. Kelly
2. Halinger
3. Halinger
4. Garsham
5. Eleut
6. Shandier & et al
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دوررفه صورت میگیرد .دست آوردهای چنین جوی ،ایجاد فرصت بیشتر برای تعامل مفیاد و ساازنده
در بین دانشآموزان کس  ،افزایش تعامست منطقی باین معلا و داناشآماوزان و ترغیا آنهاا باه
استدالل منطقی و توجیه عقاید خود و پذیرش قوانین منطقی ،پذیرش مسئولیت در یاادگیری و رفتاار
در کس و درنهایت رشد یک نظام خود مثبت است (ولفگانگ2005 ،7؛ مارتین .)2005 ،2در مجماوع
این عوامل که همگی نتیجه مصیط اجتماعی پویاست ،باه احتماال زیاادی مایتواناد موجباات ارتقاا
مهارتهای خودتنظیمی -شناختی را فراه سازد.
درنتیجه معل با توجه به اهمیت سبکهای مدیریت کاس و تأثیرپاذیری پیامادهای تص ایلی و
روانشناختی و اجتماعی فراگیران از این سبکها باید به ارتباط و معناداری این سبکها توجه نماوده و
با رعایت انعطاف و توجه به تفاوتهای فردی فراگیران ویژگیهای تادریس سابک مادیریت کاس را
بهگونهای اعمال کند که زمینه مشارکت هر چه بیشتر و پیشرفت تص ایلی بااالتر فراگیاران را مصقاق
سازد.
از نتای تصقیق استنباط میشود که کس در به عنوان یک مصیط اجتماعی ،رواباط انساانی و
اجتماعی را که موج ایجاد تعادل فکری در دانشآموز میشود ترغی میکند و به دانشآماوزان ایان
احسا را میبخشاد کاه متعلاق باه گاروه معینای هساتند و در ایان گاروه نقاش مهمای دارناد در
کس هایی که در آن روابط انسانی نیکو وجود دارد ،مصیط مطلوبی ایجاد میکند که داناشآماوزان در
داخل آن شکفته میشوند پس الزم است معلمان و اساتید با شیوههای مدیریت کاس و مهاارتهاای
ارتباط با دانشآموزان آشنا بوده و بر حس موقعیت و فضای کس آنها را باه نصاو مطلاوب باه کاار
بندند ،همچنین سبک مدیریت کس در یکی از متغیرهایی اسات کاه مایتواناد نقاش مهمای در
انگیزش و پیشرفت دانشآموزان داشته باشد و مدیریت کاس در  ،متغیار کلیادی در ایجااد جاوی
مطلوب برای آموزش یادگیری دانشآموزان به شمار میآیاد .اماروزه تجهیاز معلماان باه مهاارتهاای
کارآماد مادیریت کاس در در دورههااای داناشافزایای و آماوزشهااای حرفاهای آنهاا ضاارورتی
غیرقابلانکار است؛ بنابراین شناخت سابکهاای مادیریت کاس باه منزلاه پایشنیاازی در رراحای
روشهای توسعه سبکها و مهارتهای اجتماعی اهمیت دارد و نقاش شایساتگی و مهارت معلماان در
زمینه مدیریت کس در در بعاد نظارت و ارزشایابی و ها چناین ساازماندهای کااس در از
مؤلفههای تعیینکننده در پیشرفت دانشآماوزان هسااتند .در بعاد نظاارت ،معلا از رریاق توضای(
تکالیف باه زباان روشان و مرتبط با اهداف در و تناس آماوزش بااا سااطوح پیشاارفت تص ایلی
دانشآموزان به پیشرفت درسی آنان کمک میکناد .شاناخت معلا از ویژگایهاای فاردی از لصااا
تواناایی پیشارفت تص یلی و سبکهای یادگیری عسوه بر این با ارزیاابی دائا و ارتبااط دادن تکاالیف
1. Wang, M. C. Walberg, H. J.& Herbert
2. Martin. K.Naney and zening yin

740

ف لنامه مشاوره شغلی و سازمانی /دوره  ،72شماره  /54زمستان 7311

مدل یابی معادالت ساختاری رابطه بین سبکهای مدیریت کس

معلمان با ابعاد مهارتهای اجتماعی و ...

باا مصتاوای درسای و تغییارات الزم بار اسا بازخوردهایی که از دانشآماوزان مایگیارد ،مایتواناد
نقش تعیینکننده در پیشرفت درسی آنان داشته باشد .عسوه بر ایان ،در بعاد برناماهریازی و آماادگی
معل مایتواناد بابیان نتای در باه زباان سااده و ارتبااط دادن آماوزش بااه موقعیاتهاای زنادگی
واقعی دانشآموزان نقش تعیینکنندهای در پیشارفت تص ایلی آناان داشاته باشاد .در بعااد نظااارت
و برنامهریزی ،معل میتواند با رراحی هدفها و سؤالها و فعالیتها دانشآموزان را ترغیا باه بهاره-
گیری از سطوح باال و پایین هدفهای شناختی متناسا باا مصتاوا کماک کناد .عاسوه باار دو بعااد
نظاارت و ارزشیابی از لصا شایستگیها در بعد مادیریت و سازماندهی کس در  ،معلا مایتواناد
نقش تعیینکنندهای در پیشارفت زبان آناان داشاته باشااد .فعالیاتهاایی همچااون آماااده کااردن
پیشاپیش مواد آموزشی برای استفاده در کس و نیز تشویق و ترغی رفتارهای مثبات و بیاان انتظاار
رفتار مثبت از ررف معل و وضع قوانینی باه منظاور تعامال معلا و داناشآماوز و همچنااین وضااع
قااوانینی باارای پیشاارفت و بهبااودی رفتااار یااادگیری دانشآموزان کمک فراوانای باه پیشاارفت
درسای آناان خواهاد کرد .با توجه به رابطه مثبت و معنایداری باین سابک مادیریت کاس در و
یادگیری فراگیران وجود دارد میتوان گفت معلمان تا جایی که بافت کسسی اجازه دهد ،بارای شارکت
فراگیران در کنترل و تنظای وظاایف تص ایلی و جاو و سااختار کسسای (ارزشایابی ،برناماهریازی و
سازماندهی) تسش زیادی از خود نشان دادند؛ بنابراین ،چنین معلمانی زمینه تعامل و رشد انگیازش را
فراه میکنند.
از نتای این تصقیق استنباط میشود که مهارتهای اجتماعی مجموعه رفتارهای فراگرفته و قابل
قبولی است که فرد را قادر میسازد که با دیگران رابطاه ماؤثر داشاته باشاند و از عکاسالعمالهاای
نامعقول اجتماعی خودداری کند .همکاری ،مشارکت کردن با دیگران ،کمک کاردن ،آغاازگر برقاراری
رابطه ،تقاضای کمک کردن ،تعریف و تمجیاد از دیگاران و تشاکر و قادردانی کاردن ،مثاالهاایی از
مهارتهای اجتماعی به شمار میآیند .بنابراین مهارتهای اجتماعی پایههای الزم یک ارتباط ماؤثر را
فراه میآورد .فرد در برقراری روابط بین فردی احسا کارآمادی مایکناد و از هماه مها تار ایان
احسا کارآمدی به موفقیت اجتماعی میانجامد .لذا دریافت تقویتکنندههای اصلی شارایط را بارای
رشد و تداوم انگیزش فراه میآورد .در مجموع مهارتهای اجتماعی از رریق کمک باه رواباط باین
فردی و اثرگذاری بر مصیط انگیزش اثر میگذارد .فرد دانشآماوز چاون مایتواناد در مواقاع لازوم از
دیگران (اولیا ،مدرسه و اررافیان) کمک بگیرد به جای قبول و تسلی شده در برابر مشکست از امکانات
اجتماعی خود به منظور به چالش کشیدن مشکست استفاده کند و لذا در یک همکاری گروهای مای-
تواند موفق شود و انگیزش درونی خود با کمک گرفتن از مصیط حمایتگر ارتقا دهد.
در اجرای فعالیتهای پژوهشی همواره مصدودیتهایی هست که بر نتای پژوهش تأثیرگذارند و از
اعتماد کردن و تعمی پذیری آن میکاهد ،این پژوهش نیز از اینچنین مصدودیتهای دور نبوده است،
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چون این پژوهش بین معلمان دوره ابتدایی شهر کرمانشاه اجراشده است بنابراین تعمی نتای آن به
معلمان دوره ابتدایی سایر شهرها به دلیل متفاوت بودن شرایط اقلیمی و فرهنگی با احتیاط انجام
میگیرد ازاینرو پیشنهاد میشود این پژوهش در شهرهای دیگر نیز تکرار شود تا به درک بهتر از
پدیدههای موردمطالعه منجر شود و مدیران آموزشی مدار سبک مدیریت کس ترکیبی را بهعنوان
مؤثرترین سبک مدیریت کس  ،بین معلمان تروی دهند و این سبک از رریق برگزاری کارگاههای
آموزشی ،به معلمان آموزش داده شود .تا روشهای آموزش مهارتهای اجتماعی ،از ررف مدیر و
معلمان و سایر مت دیان برنامههای آموزش و پرورش انجام گیرد .همچنین برای ارتقا پیشرفت
تص یلی دانشآموزان ،برنامههایی همچون خود بازبینی ،خودنظ دهی و چگونگی برقراری ارتباط و
آموزش حل مسئله به کار گرفته شود و آموزش مهارتهای اجتماعی به عنوان یک ماده درسی در
مدار موردتوجه قرار گیرد تا سط( سازگاری و نمرات دانشآموزان را افزایش داد.

منابع
آریاپوران ،؛ عزیزی ،ف؛ دیناروند ،ح .)7312(.رابطه ی سبک مدیریت کس معلمان با انگیازش و پیشارفت
ریاضی دانش آموزان پنج ابتدایی .مجله روانشناسی مدرسه :)7(2 ،صص .57-23
آژ ،صسح الدین؛ صالصی ،مصمد نبی؛ کاظمی ،نسا؛ مصمدزاده ،مرضایه .)7314( .رابطاه باین عوامال همیااری،
شیوه های تدریس و امکانات آموزشی با پیشرفت تص یلی دانش آموزان کس هاای چناد پایاه از دیادگاه
معلمان ابتدایی استان ایسم .ف لنامه تصققیقات روان سنجی کودک و نوجوان ،شماره  ،3صص .701-11
اصغری ،عیسی؛ ناستی زایی ،ناصر؛ پورقاز ،عبدالوهاب .)7314( .رابطه سبک های مادیریت کاس باا انگیازش
پیشرفت و یادگیری خودراهبر دانشجویان تص یست تکمیلی دانشاگاه سیساتان و بلوچساتان .دو ماهناماه
گامهای توسعه در آموزش پزشکی ،شماره  ،34صص .210-211
برادران ،ف .)7310(.تاثیر آموزش مهارت اجتماعی بر پایگاه اجتمااعی و ساازگاری اجتمااعی و عاارفی داناش
آموزان ابتدایی شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روان شناسای و علاوم اجتمااعی ،دانشاگاه
آزاد اسسمی.
بواسصاقی ،م .)7313(.رابطهی علّی باور خود کارآمدی معل با عملکرد تص یلی دانشآماوزان باا میاانجیگاری
مدیریت کسسی و رویکردهای تدریس در معلمان مقطاع متوساطهی شاهر ازناا .وزارت علاوم ،تصقیقاات و
فناوری  -دانشگاه شهید چمران اهواز  -دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی .کارشناسی ارشد
حسینچاری ،م؛ فداکار ،م.م )7315(.بررسی تأثیر دانشگاه بر مهارتهای ارتباری بر اسا مقایسه دانشآماوزان
و دانشجویان ،مجله دانشور رفتار :)74(72 ،صص 27-32
دیکسی ،ج .)7310( .ادارهی کس در (ترجمه مجتبی فرداد) .تهران :رشد .ص .1
راگ ،ادوارد کنرا د .)7312(.مدیریت کس در دبساتان .ترجما علیرضاا کیاامنش و کاامران گنجای .تهاران:
انتشارات رشد.
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مدل یابی معادالت ساختاری رابطه بین سبکهای مدیریت کس

معلمان با ابعاد مهارتهای اجتماعی و ...

ساکی ،ر .)7312(.نگرش معلمان در مورد علل شکست و موفقیت تص یلی دانش آموزان و ارتباط آنباا میازان
موفقیت آنان در تدریس .ف لنامه تعلی تربیت :)3(70 ،صص .721-750
سرمدی ،مصمدرضا ،صیف ،مصمد حسن .)7311( ،مدیریت کس در  .تهران :دانشگاه پیام نور.
سیف ،و دیگران .)7311( .روانشناسی رشد .تهران :انتشارات سمت.
فروتن ،خ .)7312( .بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی با پیشرفت تص یلی داناشآماوزان مادار راهنماایی
شهرستان المرد مهر ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسسمی شیراز.
متسون ،ج؛ اولندیک ،ت .)7110(.بهبودبخشی مهارتهای اجتماعی کودکان :ارزیابی و آموزش ،ترجماه احماد
به پژوه ( .)7315تهران :انتشارات ارسعات.
مصمدی ،ر .)7315( .سنجش مهارتهای اجتماعی دانشآموزان مدار راهنمایی منطقه کنادوان .مجلاه علاوم
اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،دوره نوزده  ،شماره  ،4صص .32-20
موسی پور ،ع.م .)7311( .بررسی راهکارهای ارتقا مهارتهای اجتماعی دانش آموزان در مقابلاه باا آسای هاای

اجتماعی .کمیته پژوهشی آموزش و پرورش ناحیه  3تبریز.
هارجی ،اون؛  ،کریستین و دیکسون ،د ( .)7312مهارتهاای اجتمااعی در ارتباراات میاان فاردی .ترجماه
خشایار بیگی و مهردادفیروزبخت .تهران :انتشارات رشد.
هاشمی. ،ا ،)7317(.برنامه ریزی درسی (اصول و کاربرد) ،انتشارات دانشگاه آزاد اسسمی واحد المرد.
یزدی ،ا؛ عالی. ،ا )7311(.بررسی تاثیر سبکهای مدیریت کس بار رشاد مهاارتهاای فراشاناختی داناش
آموزان.مطالعات تربیتی و روان شناسی :)7(1،صص.10-13
یوسفی ،ف؛ خیر ،م )7317(.بررسی پایایی و روایی مقیا سنجش مهاارتهاای اجتمااعی ماتساون و مقایساه
عملکرد دختران و پسران دبیرستانی در این مقیا  ،مجله علوم اجتمااعی و انساانی دانشاگاه شایراز:)31( ،
صص .751-741
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