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چکیده

اينتحقيق با هدف بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی با پذيرش اجتماعی دربين دانشجويان دانشگاه
آزاد اسالمی شبستر و هم چنين تبيين آن از طريق عوامل گوناگون انجام شده است .هدف اصلی شناخت
ميزان پذيرش اجتماعی در بين دانشجويان و نيز مقايسه آن بر اساس عواملی از قبيل جنسيت و رشته
تحصيلی در کنار بررسی رابطه آن با مهارتهای اجتماعیبود .عالوه بر آن ،تبيين ارتباط آن با استفاده از
مدل رگرسيونی به منظور تبيين هرچه بيشتر نيز مدنظر بود .روش تحقيق ازنوع همبستگی بود .با استفاده
از پرسشنامه پذيرش اجتماعی کراون– مارلو و پرسشنامه محقق ساخته برای اندازهگيری ساير متغيرها
نظير مهارتهای اجتماعی طراحی شده بود ،اطالعات از گروه نمونه  400نفری که با روش تصادفی–
طبقهای از بين دانشجويان انتخاب شده بودند ،گردآوری شد .نتيجهها که با استفاده از آزمونهای آماری
ضريب همبستگیپيرسون ،آناليزواريانس و آزمونتفاوت ميانگين انجامشده ،نشان دادکه پذيرش اجتماعی
درحد نسبتاً باالئی است .اين ميزان دربين دانشجويان دختر وپسر متفاوت نيست .همچنين رشته تحصيلی
تفاوتهای بارزی را نشان میدهد .مهارتهای اجتماعی مناسب دانشجويان ،مهمترين عامل مرتبط با
پذيرش اجتماعی آنان است.
واژگان کليدی :پذيرش اجتماعی ،رشته تحصيلی ،مهارتهای اجتماعی ،اطمينان به خود ،شبستر.

 .1اين مقاله ازطرح تحقيقاتی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر (کد  )51952910324004استخراج شده
که الزم میدانم از حمايت های معنوی و مادی آن معاونت محترم تشکر کنم .همچنين از همکاران گرامی اين پژوهش ،دکتر مهدی
شاهنظری ،وحيد رحمانیعلمداری و مرتضی پورموسیکه از نظرها و همکاریهای ارزنده ايشان استفاده نمودهام ،سپاسگزاری می-
نمايم.
 .2عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر -ايران.

E- mail: majid.zorofi@yahoo.com
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مقدمه

در سالهای اخير دربرخی از پژوهشها ،به طور کلی به تاثير برنامههای آموزش مهارتهای اجتماعی
در دانشآموزان اشاره شده است(گرشام 1و ديگران .)1999 ،بررسی پژوهشهای موجود نشان میدهد که
تاکنون در ايران پژوهشهای اندکی درباره تاثير آموزش مهارتهای اجتماعی بر ساير جنبههای رفتاری و
شخصيتی دانشجويان انجام گرفته است .شايان ذکر است که اجرای اينگونه تحقيقات از اهميت خاصی
برخورداراست و نتيجههای به دست آمده میتواند راهکارها و شيوههای آموزش درست را به روانشناسان،
مشاوران ،و دست اندرکاران نهادهای آموزش و پرورش ارائه کند .از اين رو ،با توجه به وجود تعداد بسيار
زيادی از نوجوانانیکه ازخالقيت قابل توجهی برخوردار نيستند ،و باتوجه به اهميت بسيار زياد مهارتهای
اجتماعی در ارتباطات و تعامالت بين فردی و ارتقای خالقيت جوانان و نوجوانان ،همواره اين سوال وجود
داشته که آيا اجرای برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی بر ميزان خالقيت جوانان و نوجوانان موثر است
يا نه؟
به نظر میرسد نبود مهارتهای اجتماعی بخشی از ناتوانیهای يادگيری است که میتواند مانع از
شکلگيری روابط مثبت دانشآموزان با ديگران شود( .)Kavale & Forness, 1996بعضی از تحقيقات
نشان داده استکه دانشآموزان با ناتوانیهای يادگيری ،احتمال بيشتری برای نشان دادنکسری مهارت-
های اجتماعی از همساالن غير فعال خود دارند( .)Vaughn & Lagreca, 1992اين امر میتواند به عنوان
مشکلی برای مربيانی باشد که تالش میکنند تا يادگيری دانشآموزان معلول در محيط آموزش و پرورش
را به ثمر رسانند( .)Trapani, 1990: 41ادعا میکندکه " از آنجايی که بسياری از دانشآموزان با ناتوانی-
های يادگيری در حال حاضر در اکثر ساعات روز در مدرسه هستند ،رفتار خود و پذيرش اجتماعی آنان را
تبديل به مسائل مهم میکند» .با توجه به ارزيابی معلم و همکار ،تخمين زده میشود که سه مورد از
چهار دانشآموز با ناتوانیهای يادگيری ،فاقد مهارتهای اجتماعی ضروری و مناسب و مورد قبول در
کالس درس آموزش عمومی هستند(.)Kavale & Forness, 1996
پذيرش اجتماعی :منظور از پذيرش اجتماعی ،درك فرد از جامعه با توجه به خصوصيات ساير افراد
است .پذيرش اجتماعی شامل پذيرش تکثر با ديگران ،اعتماد به خوب بودن ذاتی ديگران و نگاه مثبت
به ماهيت انسانها است که همگی آنها باعث میشوند فرد درکنار ساير اعضای جامعه انسانی ،احساس
راحتی کند .کسانیکه ديگران را میپذيرند به اين درك رسيدهاندکه افراد بطورکلی سازنده هستند .همان
گونه که سالمت روانی شامل پذيرش خود میشود ،پذيرش ديگران در جامعه هم میتواند به سالمت
Gresham
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اجتماعی بينجامد( .)Keyes, 1998: 121-140افراد برخوردار از اين بعد از سالمت ،اجتماع را به صورت
مجموعهای کلی و عمومی درك میکنند که از افراد مختلف تشکيل شده است و به ديگران به عنوان
افراد با ظرفيت و مهربان ،اعتماد و اطمينان دارند و باور دارند که مردم میتوانند ساعی و مؤثر باشند.
اين افراد ديدگاه مطلوبی دربارة ماهيت انسان دارند و با ديگران احساس راحتی میکنند .پذيرش
اجتماعی مصداق پذيرش از خود است .در پذيرش اجتماعی ،فرد نگرش مثبت و احساس خوبی نسبت به
خودش و زندگی گذشتهاش دارد و با وجود ضعفها و ناتوانايیهايی که دارد ،همة جنبههای خود را می-
پذيرد(.)Keyes & Shapiro, 2004: 19-31
ساپ1و هارود 2پذيرش اجتماعی را ديدگاه مرجعی تعريف کردهاندکه بيانگر نظرات يک نظام اجتماعی
گسترده باشد .ساپ از آن به عنوان بعد جديدی از نگرش هنجاری ياد میکند( Sapp & Harrod, 1989:
) .)420-438ريشههای آغازين اين نوع تعريف از پذيرش اجتماعی را بايد به نظرات شيبوتانی()1955
تحت عنوان گروه های عمومی مرجع نسبت داد .بر طبق نظر ساپ و هارود ،اين مفهوم تکميل يافته دو
دسته از گروههای مرجع هستند .اولی نوع مقايسهایکه افراد در آن برای ارزيابی يک رفتار خاص استفاده
میکنند و دومی نوع هنجاری آن که برای شکلگيری و ثبات رفتار کاربرد دارد .آدامز پذيرش اجتماعی را
به جايگاه و اعتبار يک رفتار در بين گروههای هدف آن رفتار تعريف کرده است( Adams & et a1, 2000:
 .)252-262ون در وال 3در تعريفی ديگر ،پذيرش اجتماعی را نبود مانع و مخالفت برای اجرای يک
سيستم تعريف نموده است( .)Vander Wal, 2004: 181-187هوربی 4وگروتر 5پذيرش را نوعی تمايل و
يا پاسخ مثبت دادن به چيزی دانستهاند(هارنبی و ديگران .)115 :1376 ،اريکسون و ديگران چگونگی
پذيرش اجتماعی را ميزان درجه ارزيابی مثبت يا منفی از يک موضوع خاص تعريف کردهاند( & Eriksson
 .)Nordlund, 2006: 15-26از سوی ديگر اسچاد 6و اسچالگ 7معتقد هستند که تعاريف ارائه شده در
خصوص اين موضوع با يکديگر متناقض هستند .اين دو در يک نگاه دقيقتر به موضوع ،دو واژه پذيرش
و ميزان پذيرش را از يکديگر جدا دانسته و برای هر يک معنای خاصی قائل شدهاند .بدين شکل که از
پذيرش می توان دو معنا استنباط کرد .نخست نگرشی مثبت و تأييدگونه به سوی يک موضوع خاص و
معنای دوم که عبارت است از مطابقت رفتار با اهداف کالن و عينی سيستمی که قرار است اجرا گردد.
اين دو اولی را پذيرش نگرشی و دومی را پذيرش رفتاری معنا نمودهاند .در واقع پذيرش نوعی رفتار به
شکل کنش و واکنش نسبت به يک هدف خاص و ميزان پذيرش نگرشی است تأييدی به سوی يک
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هدف خاص( .)Schade & Schlag, 2003: 45-61محققين ديگری نيز از جمله شويتما )2010(1از همين
تعريف برای مطالعه خود استفاده کردهاند.
اين تحقيق با هدف بررسی ميزان پذيرش اجتماعی در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی شبستر و
همچنين رابطه آن با مهارتهای اجتماعی انجام شده است .هدف اصلی شناخت ميزان پذيرش اجتماعی
در بين دانشجويان و نيز مقايسه آن بر اساس عواملی از قبيل جنسيت و رشته تحصيلی بود .عالوه بر آن،
شناخت ارتباط آن با مقياسهای فرعی مهارتهای اجتماعی از جمله مهارتهای مناسب ،مهارتهای
نامناسب و مهارتهای تکانشی به منظور تبيين هر چه بيشتر نيز مد نظر بود .فرضيههای اين تحقيق نيز
به قرار زير هستند:
 .1ميانگين پذيرش اجتماعی در بين دانشجويان دختر و پسر متفاوت است.
 .2ميانگين پذيرش اجتماعی در بين رشتههای مختلف دانشگاهی متفاوت است.
 .3بين مهارت اجتماعی (مناسب) با پذيرش اجتماعی دانشجويان رابطه مستقيم وجود دارد.
 .4بين مهارت اجتماعی (نامناسب) با پذيرش اجتماعی دانشجويان رابطه مستقيم وجود دارد.
 .5بين مهارت اجتماعی (تکانشی) با پذيرش اجتماعی دانشجويان رابطه مستقيم وجود دارد.
 .6بين مهارت اجتماعی (اطمينان بهخود) و پذيرش اجتماعی دانشجويان رابطه مستقيم وجود دارد.
 .7بين مهارت اجتماعی (کناره گيری) و پذيرش اجتماعی دانشجويان رابطه مستقيم وجود دارد.
 .8بين شاخص مهارت اجتماعی و پذيرش اجتماعی دانشجويان رابطه مستقيم وجود دارد.
پیشینه تحقیق

بر اساس مطالعه ثمری و لعلی( )1384که بر روی  15گروه ( 244نفر) در مراکز دولتی و غير دولتی با
روش شبهآزمايشی انجام شده است ،آموزش مهارتهای زندگی در مجموع موجب بهبود نسبی شاخص-
های سالمت روانی (استرس خانوادگی و پذيرش اجتماعی) درگروههای شرکتکننده شده است .اسماعيلی
( ) 1382در پژوهش خود درباره کودکان ناتوان در يادگيری متوجه شد که اين کودکان در موقعيت حل
مساله اجتماعی اهداف اجتماع گرايانه که مهمترين آن حل مساله میباشد اهداف اجتماعی و ادراکی آن-
ها درجهتی است که به پاسخ رفتارهای کنارهگيری و يا پرخاشگری منجر میشود که بهدنبال آن احساس
تنهايی و اختالل هيجانی برای افراد بروز میکند.
راضيه طبائيان در مطالعهای تحت عنوان"تاثير آموزش مهارتهای اجتماعی بر افزايش مهارتهای
اجتماعی و بهبود روابط با همگنان درکودکان پسر مبتال به اختالل بيش فعالی مقطع ابتدائی" را مورد
بررسی قرار داده که در نشريه دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان چاپ شده است.
schuitema
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پژوهش وی به بررسی تأثير آموزش مهارتهای اجتماعی از طريق آموزش مستقيم به کودکان و آموزش
از طريق والدين در جهت افزايش مهارتهای اجتماعی و بهبود روابط با همگنان پرداخته است .نتيجهها
نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان باعث افزايش مهارتهای اجتماعی و بهبود روابط
با همگنان در گروههای آزمايشی گرديد.
استنلی و مارکمن در پژوهش خود نتيجهگيری میکنند افرادی که توانايی برقراری ارتباط مناسب را
در آموزشهای گروهی فرا گرفتهاند ،از روابط بين فردی رضايتمندانهتری نسبت به زوجهايی که فاقد
مهارتهای ياد شده بودهاند ،برخوردارند .شايد يکی از داليل ،افزايش سازگاری فرد با موقعيتها اين باشد
که فرد را ملزم به برقراری توازن ميان خواستههای خود و ديگران میکند .ضمن اين که موقعيتهای
گروهی امکان تبادالت کالمی و غيرکالمی متقابل و رو در رو را فراهم میسازد و به اين طريق مجالی را
برای سوء تعبيرهای احتمالی باقی نمیگذارد(.(Stanley & Markman, 2003: 23
"ميلر" 1در پژوهش خود دريافت نوجوانانیکه دچار کمرويی هستند از نظر پذيرش اجتماعی به عنوان
شخصی ضعيف قلمداد میشوند و ايجاد پذيرش اجتماعی ضعيف منجر به کاهش اعتماد به نفس در آنها
شده است( .)Miller, 2003: 51-63کارولين و ميرنام در پژوهش خود دريافتند که آموزش مهارتهای
مقابله با استرس به طور معناداری در افزايش عزت نفس و کاهش افسردگی و اضطراب و بهبود نمرات
تحصيلی موثر بوده است(شاهمحمدی و ديگران .)63-75 :1389 ،در پژوهش ديگری غضنفری و قدمپور
دريافتند که بهداشت روانی افراد تحت تأثير شيوه مقابلهای فرد با مساله قرار دارد .شيوههای هيجانمدار
در کاهش و شيوه مسالهمدار در افزايش بهداشت روانی آن نقش دارد .با اتکا به ادبيات و پيشينه موجود
پژوهشگر در اين پژوهش به دنبال تعيين رابطه بين پذيرش اجتماعی و راهبردهای مقابلهای در ميان
دانشآموزان دختر و پسر شهر بابل و ارائه راهکارهای مناسب جهت تقويت مراکز آموزشی سطح کشور
در زمينه مسائل تربيتی میباشد(غضنفری و ديگری.)15-47 :1386 ،
تأثير گروه همساالن در پيشرفت تحصيلی و اجتماعی دانشآموزان بالغ بر  40سال است که مورد توجه
محققان بوده ،در زنجيره روابط تعامالت اجتماعی آنها در مدرسه مورد بحث قرار گرفته است( Johnson,
 ،)2000: 1و ونتزل 2و کالدول 3نشان دادهاند که بين دوستیهای دو جانبه و پذيرش همساالن با پيشرفت
تحصيلی دانشآموزان پسر و دختر پايههای  6و  8مدارس راهنمايی رابطة مثبت و معناداری وجود
دارد).)Wentzel & Caldwell, 1997: 1198-1209
در تحقيقی که توسط هورتاکسو 4و همکارانش صورت گرفت ،اثرات غير مستقيم محبوبيت گروهی،
جايگاه مهار و ادراك اثربخشی اجتماعی را به عنوان پيشبينی کننده عملکرد تحصيلی معرفی نمودند
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wentzel
3.
Caldwell
4.
Hortaçsu
2.
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) . )Hortaçsu & et al, 1990: 538طبق پژوهش لد 1و همکاران پذيرش همساالن ،دوستیهای دو جانبه
و مشارکت و همکاری در بين بچههای کودکستانی میتواند پيشبينی کنندههای قابل اطمينانی برای
سازگاری آنها در سالهای آينده در مدرسه باشد( .)Ladd, & et al, 1998: 1181-1196وان دام 2و
مرتنس )2000(3روابط علّی بين خودپنداره تحصيلی و پيشرفت تحصيلی را در پنج ناحيه از فلمينگ در
 6411نفر دانشآموز در  59مدرسه طی  7سال دنبالکردند .عملکرد مدرسه و خودپنداره تحصيلی به عنوان
عوامل پيشبينی کننده جهت بررسی تأثير علّی دوجانبه بين هردو نوع خودپنداره بودند .نتايج به دست آمده
حاکی از آن است که خودپنداره تحصيلی درسالهای بعدی تحت تأثير پيشرفتهای قبلی بود ،بهعالوه،
خودپنداره تحصيلی قبلی پيشرفت بعدی را شکل میداد .ضمن ًا ارتباط مؤثر خودپنداره با پيشرفت تحصيلی
تحت تأثير نفوذ انگيزشی خودپنداره تحصيلی بود(يارمحمديان و ديگران.)47-55 :
سوئيتزر در سال  1992دربارة ارتباط بين مفهوم خود و سازگاری روانی نوجوانان تحقيقی انجام داد.
نتايج نشان داد نوجوانانی که دارای اختالل در سازگاری بودند ،نمرات مفهوم خود پايينتری داشتند(تقی-
زاده .)117 ،1379 ،گران 4و ديگران رابطة دوستیها ،پذيرش همساالن و عزت نفس را در  542نوجوان
کالس  9مطالعه کردند پژوهش آنها ثابت کرد که تأثير دوستیهای دوجانبه در دوران نوجوانی اهميت
بيشتری نسبت به پذيرش همساالن در سطوح عزت نفس آنها دارد و عزت نفس به عنوان اندازهای از
خودپنداره مهمترين متغير قاطع پيشبينیکننده انگيزش میباشد(.(Gronne & inderbitzen, 1992: 24-36
برنت 5و ديگران ،در پژوهشی با عنوان تأثير دوستان بر سازگاریهای نوجوانان در مدرسه  297نوجوان
کالس  7و  8را مورد آزمون قرار دادند .اين پژوهشگران دريافتند هم ويژگیهای دوستان نوجوان و هم
کيفيت اين دوستیها در سازگاری با مدرسه تأثير دارد(.)Berndt & keef, 1995: 1312-1329
ورشورن 6با انجام پژوهشی مقبوليت اجتماعی و سازگاری رفتاری را در کودکان مورد بررسی قرار داد.
يافتههای مطالعه نشان داد ساخت که رابطة مثبت و معناداری بين مثبتانگاری خود با ميزان
مقبوليتاجتماعی و نيز سازگاری اجتماعی دانشآموزان در مدرسه وجود دارد(Vrschuren, 1996: 2493-
 .)2511براساس يافتههای پژوهشی براتوند( ،(80 :1376مقبوليت گروهی با شاخصهای سازگاری فردی،
اجتماعی و کلی و عزت نفس رابطة مثبت دارد ،پيشرفت تحصيلی با سه شاخص سازگاری اجتماعی ،فردی
و کلی و عزت نفس رابطة مثبت دارد ،و عزت نفس نيز با شاخصهای مقبوليت گروهی ،سازگاری
اجتماعی ،فردی و کلی رابطة مثبت دارد.
1.

ladd
Van Damme
3.
Mertens
4.
Groene
5.
Berndt
6.
Verschueren
2.
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در تحقيقی که توسط اسالمی علیآبادی بر روی  174دانشآموز پسر شهر تهران انجام گرفت ،نيمرخ
رفتاری و تحصيلی دانشآموزان طرد شده از طرف همساالن ،با دانشآموزان عادی مقايسه شد .تجزيه و
تحليل دادهها نشان داد که در دو گروه طرد شده و عادی ،هم از نظر نيمرخ رفتاری و هم از نظر نيمرخ
تحصيلی تفاوت معناداری وجود دارد(اسالمی علیآبادی .(160 :1374 ،در تحقيق شکرکن افتخاری()1373
که بين دختران دبيرستانها انجام گرديد ،معلوم شد بين عزت نفس و عملکرد تحصيلی آنان رابطة مثبتی
وجود دارد(براتوند .)1 :1376 ،درتحقيق شريفی در زمينة رابطة سازگاری فردی واجتماعی وعملکرد
تحصيلی معلوم شد که رابطة مثبتی در اين زمينه وجود دارد(شريفی.)1 :1376 ،
کوثری با اتکا به تحقيق خود عنوان میکند که زندگی درمناطق محروم ،فقرشديد ،خانههای مخروبه،
خانوادههای از هم پاشيده و عدم پذيرش و حمايت اجتماعی از طرف آنها و ساير نابسامانیها را منظومه
عواملی میداند که باعث انحرافات رفتاری میگردد(کوثری .)74 :1382 ،مطالعات ارفورد در سال 1994
درخصوص علل اعتياد درميان دانشجويان درامريکا نشان میدهدکه عدم رسيدگی به خواستههای عاطفی
آنان توسط اجتماع و عدم پذيرش از سوی آنها از علل گرايش آنان به اعتياد است(نوابخش و ديگران،
.)63 :1387
دوره آموزش راهبردهای يادگيری و مطالعه ،زمينه پذيرش و بهبود روابط با همساالن را نيز افزايش
داده به طوریکه اين دانشآموزان در خودپنداره ورزشی نيز بهبود نشان دادند .به عبارت ديگر ،گاهی رشد
مهارتهای غيردرسی جبران و پوششی بر مشکالت تحصيلی است(خادمی و ديگری.)62-80 :1392 ،
روش پژوهش

در اين مطالعه از روش تحقيق پيمايشی از نوع همبستگی استفاده شده است .ابزارهای پژوهشی در
تحقيق حاضر شامل دو پرسشنامه به شرح زير می باشند:
 .1برای سنجش متغير مهارتهای اجتماعی ،ابتدا متغير بهصورت عملياتی تعريف شده و به ابعاد
جزئیتری تبديل شده است .دربررسیهای محققان ازمهارتهای اجتماعی ،مهارتهای مناسب ،نامناسب،
تکانشی ،کنارهگيری و  ...مورد استفاده قرار گرفتهاند .سپس هر يک از ابعاد آن ،در قالب طيف ليکرت و
به صورت سئوال (با پنج گزينه در قالب مقياس ليکرت) به پاسخگويان ارائه شده است .پاسخگويان با
انتخاب يکی از گزينهها ،ميزان موافقت و يا مخالفت خود را با هر يک از ابعاد مهارتهای اجتماعی اعالم
نمودهاند .سپس بر اساس جهت معنائی (مثبت يا منفی) ،سئوالها نمرهگذاری میشوند .مجموع نمرات هر
پاسخگو در کليه سئوالها ،که به صورت عددی در دامنه از (تعداد سئوالها ×  )1تا (تعداد سئوالها × )5
که با استفاده ازحاصل جمع نمره سئوالها به دست آمده نشاندهنده شدت وجود شاخصکلی مهارتهای
اجتماعی و نيز جمع نمرات مربوط به هر بُعد ،نشان دهنده ميزان مهارت اجتماعی در آن بُعد است .تعداد
سئوالهای هر بعد از مهارتها بهقرار زير است:
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 18سئوال
مهارتهای اجتماعی مناسب
 12سئوال
مهارتهای اجتماعی نا مناسب
 13سئوال
پرخاشگری رفتار تکانشی
 9سئوال
مهارتهای اطمينان بهخود
 10سئوال
مهارتهای کنارهگيری
شاخص مهارتها شامل جمع همه موارد  62سئوال
ساير متغيرها با استفاده از تعاريف عملياتی به معرفهائی برگردانده شده و برای آنها نيز چند سئوال
مناسب ساخته شده است .متغيرهای جنس و رشته تحصيلی که از درجه باالتری از عينیبودن برخوردارند
با استفاده از سئوال مستقيم اندازهگيری شدهاند.
 .2اندازهگيری متغير پذيرش اجتماعی نيز با استفاده از پرسشنامه پذيرش اجتماعی انجام شده است.
آزمون پذيرش اجتماعی کراون و مارلو 1دارای  33سوال است که به صورت صحيح يا غلط پاسخ داده می-
شود .پاسخها به وسيله کليد مقياس تطبيق داده میشود و جمع مطابقت پاسخها با کليد مقياس نتيجه کلی
را برای هرفرد مشخص میکند .در اين مقياس اشخاصی که بين صفر تا  8امتياز به دست میآورند،
اشخاصی هستند که پاسخهای آنان پذيرش اجتماعی را به دنبال ندارد و احتماالً مورد طرد قرارمیگيرند.
اشخاصیکه بين  9تا  19امتياز به دست آوردند ،به طور متوسط دارای پذيرش اجتماعی هستند و رفتارهای
آنان با قواعد و هنجارهای اجتماعی مطابقت میکند.
جامعه آماری اين بررسی شامل کليه دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمی شبستر در
سال  1391-92است .با درنظر گرفتن تعداد دانشجويان براساس رشته تحصيلی وجنسيت ،و در چهارچوب
روش نمونهگيری طبقهای و براساس فرمول کوکران ،تعداد  400به عنوان گروه نمونه انتخاب شدهاند.
برای تجزيه و تحليل اطالعات ،آمارهاى توصيفى از جمله جداول فراوانى و آمارههاى مرتبط با آنها مانند
ميانگين ،واريانس و دامنه تغييرات براى متغيرهاى فاصلهاى استفاده شده است .روابط مربوط به متغيرهای
فاصلهای ،با استفاده از آزمون  rپيرسون مورد آزمون قرار گرفتهاند .رابطه ميزان پذيرش اجتماعی و رشته
تحصيلی با آزمون آناليز واريانس بررسی شده است .همچنين برای بررسی رابطه بين پذيرش اجتماعی با
"ميزان مهارتهای اجتماعی" از آزمون همبستگی  rپيرسون استفاده شده است.
یافتهها

بر اساس مباحث مطرح شده در بخشهاى قبلى ،پذيرش اجتماعی دانشجويان با استفاده از پرسشنامه
کراون و مارلو مورد بررسى قرار گرفته است .دامنه تغييرات نظری اين متغير بين  0تا  33است .اما دامنه
Crown and Marlow, social acceptance scale

1.
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تغييرات واقعی اندکی متفاوت است .حداقل نمره به دست آمده برابر  2و حداکثر نمره برابر  33است .بنابر
اين دامنـه تغييرات مشاهده شده برابر  31است .جدول شماره ( )1توزيع فراوانی طبقهبندی پذيرش
اجتماعی را نشان میدهد .بيشترين فراوانی مربوطه به طبقه ( )9-19میباشد .مهمترين شاخصهای
آماری محاسبه شده عبارتند از :ميانگين ( ،)19/9مد ( )18ميانه ( )20و انحراف معيار ( .)6/34مالحظه
میشودکه ميانگين  19/9در دامنه از  0تا  33به ميزان قابل توجهی ازميانگين نظری ( )16/5بيشتر است.
اين ميزان که بر اساس آزمون تک متغيره تفاوت ميانگين ،با اطمينان بيش از  99/99درصد معنیدار
است ،نشان دهنده باال بودن ميزان پذيرش اجتماعی دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی شبستر است.
جدول شماره ( :)1توزیع فراوانی پذیرش اجتماعی دانشجویان

سطوح پذيرش

تعداد

درصد

ميزان پذيرش اجتماعی
0-8

فاقد پذيرش

15

3/75

9-19

متوسط

207

51/75

پذيرش زياد

178

44/5

400

100

19/01-33
جمع

نمودار شماره ( )1توزيع پيوسته متغير پذيرش اجتماعی را نشان میدهد .به اين ترتيب میتوان با
اطمينان بيش از  99درصد ،ميانگين پذيرش اجتماعی جامعه آماری دانشجويان را در دامنهای از 19/28
الی  20/54برآورد نمود .بر اساس آزمون کولوموگروف– سميرونوف  zمحاسبه شده برابر ( )1/13با sig
برابر  0/155توزيع متغير پذيرش اجتماعی با توزيع نرمال تفاوت معنیداری نداشته و بنابراين میتوان با
قبول فرض نرمال بودن آزمونهای پارامتريک در مورد اين متغير بهکار برد.

نمودارشماره ( :)1توزیع پیوسته نمرات پذیرش اجتماعی دانشجویان

در جدول زير آماره های مختلف متغيرهای وابسته و مستقل آمده است با توجه به نتايج به دست آمده
مشخص گرديد که ميزان پيرش اجتماعی جامعه مورد مطالعه  19/9بوده است.
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جدول شماره ( :)2آمارههاي توصیفی متغیرهاي وابسته و مستقل تحقیق

پيدرش اجتماعی

مهارتهای اجتماعی مناسب

مهارتهای اجتماعی نا مناسب

مهارتهای اجتماعی تکانشی

مهارتهای اجتماعی اطمينان به خود

مهارتهای اجتماعی کنارهگيری

شاخص مهارتهای اجتماعی

آماره

ميانگين

19/9

67/66

34/96

39/61

34/8

34/7

176/39

انحراف معيار

6/34

8/7

7/3

9/57

7/13

7/37

23/36

واريانس

40/19

75/7

53/3

91/6

50/83

54/31

547

دامنه تغييرات

33

72

50

52

36

40

72

اين تحقيق شامل  8فرضيه است .برای آزمون فرضيهها به تناسب سطوح سنجش متغيرها ،ازآزمون-
های آماری ضريب همبستگی پيرسون ،آناليز واريانس و آزمون ( tتفاوت ميانگين) استفاده شده است.
توضيحهای مربوط به هر يک از آزمون فرضيهها به ترتيب زير است:
فرضيه مربوط به تفاوت ميانگين پذيرش اجتماعی در بين دانشجويان دختر و پسر با استفاده از آزمون
تفاوت ميانگين مورد بررسی قرار گرفته و نتيجههای بهدست آمده در جدول شماره ( )3ثبت شده است .با
توجــه به  tمحاسبه ( )0/76شدهکه کمتر از  tبحرانی جدول درسطح معنیداری محاسبه شده ،با اطمينان
بيش از  %95میتوان گفت که فرضيه اصلی رد و فرضيه صفر پذيرفته میشود و تفاوت معنیداری بين
اين دو گروه از نظر ميزان پذيرش اجتماعی وجود ندارد.
جدول شماره ( :)3آزمون تفاوت میانگین ،مقایسه میانگین مهارتهاي اجتماعی بر اساس جنسیت

طبقات

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

t

Sig

دختر

20/16

6/52

200

0/76

0/447

پسر

19/67

6/36

200

در جدول شماره ( )4نتيجههای حاصل از آزمون آناليز واريانس که مربوط به تفاوت ميانگين پذيرش
اجتماعی دانشجويان رشتههای مختلف ،نوشته شده است .اطالعات جدول نشان مىدهد که در بين کليه
دانشجويان اعم ازدختــر و پسر ،ميانگين پذيرش اجتماعی در بين رشتههای مختلف تحصيلی تفاوتهای

101

بررسی رابطه پذيرش اجتماعی اب مهارتهای اجتماعی بني دانشجواين دانشگاه آزاد اسالمی شبسرت

معنىدارى نشان مىدهد .ميزان  fکه با استفاده از آزمون تجزيه واريانس يکراهه محاسبه شده ،برابر
 2/81است .نتيجه مــذکور حاکى از آن است که ميانگين پذيرش اجتماعی در بين دانشجويان رشتههای
مختلف تحصيلی ،بسيار متفاوت است و با تفاوتهای رشتههای تحصيلی دانشجويان ،ميانگين پذيرش
اجتماعی در بين آنان نيز تغيير میکند .بنابراين ،بين اين دو متغير ارتباط معنیداری وجود دارد.
جدول شماره ( :)4آزمون آنالیز واریانس ،مقایسه میانگین پذیرش اجتماعی در بین رشتههاي تحصیلی

منبع تغيير

مجموع مجذورات

درجات آزادی

ميانگين مجذورات

بين گروهی

1009/42

9

112/158

درون گروهی

15541/69

390

39/85

کل تغييرات

16551/11

399

F

2/81

Sig

0/003

آزمونهای تعقيبی نشان می دهد که کمترين ميزان ميانگين پذيرش اجتماعی مربوط به دانشجويان
رشتههای علوم تربيتی و مديريت امور بانکی (با ميانگين  ،)13علوم دامی و کشاورزی (با ميانگين  )16و
بيشترين ميانگين پذيرش اجتماعی مربوط به رشتههای کامپيوتر ،فيزيک و رياضی (با ميانگين )21/07
است .رشتههای برق و عمران و معماری و گرافيک با ميانگين باالتر از  20به ترتيب در رتبههای بعدی
قرار دارند .تفاوتهای مذکور مهمترين تفاوتهای مشاهده شده حاصل از آزمون آناليز واريانس هستند .با
توجه به معنیدار بودن آزمون ،میتوان تفاوتهای مذکور را تفاوتهای بنيانی درنظر گرفت .نمودار شماره
( )2مقايسه ميانگينهای پذيرش اجتماعی در بين رشتههای تحصيلی را ممکن میسازد.

نمودارشماره ( :)2میانگینهاي شاخص پذیرش اجتماعی در بین رشتههاي تحصیلی

در جدول شماره ( )5همبستگی پيرسون دو به دوی پذيرش اجتماعی با مهارتهای اجتماعی پنجگانه
نوشته شده است .در اين جدول همبستگیهای بين مهارتهای اجتماعی نيز درج شده است .به غير از
مورد مربوط به همبستگی بين مهارتهای تکانشی با مهارتهای مناسب ،ساير همبستگیها نسبتاً قوی
و از نظر آماری در سطح اطمينان  99درصد معنیدار هستند.
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جدول شماره ( :)5نتیجههاي آزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین پذیرش اجتماعی و ابعاد مهارتهاي اجتماعی

پذيرش

ضريب همبستگی

اجتماعی

سطح معنیداری

نامناسب

ضريب همبستگی
سطح معنیداری

اطمينان به خود

ضريب همبستگی
سطح معنیداری

مناسب

ضريب همبستگی
سطح معنیداری

کنارهگيری

ضريب همبستگی
سطح معنیداری

تکانشی

ضريب همبستگی

تکانشی

کنارهگيری

مناسب

اطمينان بهخود

نامناسب

-0/082

-0/086

**0/225

**-0/169

*-0/107

0/103

0/086

0/000

0/001

**0/249

**0/501

0/000

0/000

**0/427
0/000
**0/333
0/000
0/086
0/086
**0/161

**0/433
0/000
**0/311
0/000
**0/544

**0/330

0/033
1

1

0/000
1

0/000
1

0/001
1

سطح معنیداری

يکی از فرضيههای اين تحقيق به وجود رابطه آماری معنیدار بين دو متغير ميزان پذيرش اجتماعی و
ميزان مهارتهای اجتماعی مناسب دانشجويان تأکيد دارد .با در نظر گرفتن اين که هم متغير پذيرش
اجتماعی و هم ابعاد پنجگانه متغير مهارتهای اجتماعی (مهارتهای مناسب ،مهارتهای نامناسب،
مهارتهای تکانشی ،مهارتهای اطمينان به خود و مهارتهای کنارهگيری) در مقياس فاصلهای اندازه-
گيری شدهاند ،به همين دليل برای بررسی ارتباط آنها از آزمون  rپيرسون استفاده شده است .ابتدا برای
انجام آزمون ضريب همبستگی از آزمون نرمال بودن متغيرها استفاده شده است .آزمون کولوموگروف–
سميرونف که با استفاده از برنامه  spssبهعمل آمده ،نشان میدهد که همه متغيرها دارای توزيع نرمال
هستند (مثالً  zبرای متغير مهارتهای اجتماعی مناسب برابر  1/03با خطای  0/27و برای متغير ميزان
پذيرش اجتماعی برابر  1/4با خطای  0/155نرمال بودن هر دو متغير را نشان میدهد).

بررسی رابطه پذيرش اجتماعی اب مهارتهای اجتماعی بني دانشجواين دانشگاه آزاد اسالمی شبسرت
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نمودار شماره ( :)3دیاگرام پراکنش مهارتهاي مناسب و شاخص پذیرش اجتماعی

ميـزان همبستگی به دست آمده در حد نسبتاً ضعيف اما معنیدار است ( .)r=0/225جهت همبستگی نيز
مثبت و همسو است .بنابراين ،فرضيه مربوط به "ارتباط بين ميزان پذيرش اجتماعی و ميزان مهارتهای
اجتماعی مناسب" در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی شبستر ،پذيرفته میشود .تغييرات ميزان
مهارتهای اجتماعی مناسب دانشجويان ،ميزان پذيرش اجتماعی آنان را تغييرداده و متناسب باهم کاهش
يا افزايش میيابند .شکل ( )3نيز رابطه دو متغير را به صورت نمودار نشان میدهد ،ضريب تعيين رابطه
مذکور برابر  0/05است .رابطه همبستگی مذکور با اطمينان بيش از  99درصد قابلتعميم به جامعه آماری
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی شبستر است.
رابطه بين دو متغير ميزان پذيرش اجتماعی و ميزان مهارتهای اجتماعی نامناسب دانشجويان بر
اساس  rپيرسون محاسبه شده برابر ( )r= -0/107است .همبستگی بهدست آمده در حد نسبتاً ضعيف اما
معنیدار است .جهت همبستگی نيز منفی و ناهمسو است .بنابراين ،فرضيه مربوط به "ارتباط بين ميزان
پذيرش اجتماعی و ميزان مهارتهای اجتماعی نامناسب" دربين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی شبستر،
پذيرفته میشود .تغييرات ميزان مهارتهای اجتماعی نامناسب دانشجويان ،ميزان پذيرش اجتماعی آنان
را تغيير داده و بصورت غير هم جهت با هم ،کاهش يا افزايش میيابند .ضريب تعيين رابطه  0/011است.
رابطه همبستگی مذکور با اطمينان بيش از  95درصد قابل تعميم به جامعه آماری است.
ميـزان همبستگی دو متغير پذيرش اجتماعی و ميزان مهارتهای اجتماعی تکانشی ( )r= -0/082و
باتوجه به ميزان خطای تعميم ( )0/103ازنظر آماری معنیدار نيست .جهت همبستگی نيز منفی و ناهمسو
است .بنابراين ،فرضيه مربوط به "ارتباط بين ميزان پذيرش اجتماعی و ميزان مهارتهای اجتماعی
تکانشی" در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی شبستر ،رد و فرضيه صفر پذيرفته میشود.
ميـزان همبستگی بين دو متغير ميزان پذيرش اجتماعی و ميزان مهارتهای اجتماعی اطمينان به خود،
در حد نسبتاً ضعيف اما معنیدار است ( .)r=0/169جهت همبستگی نيز مثبت و همسو است .بنابراين،
فرضيه مربوط به "ارتباط بين ميزان پذيرش اجتماعی و ميزان مهارتهای اجتماعی اطمينان به خود" در
بيندانشجويان دانشگاه آزاد اسالمیشبستر ،پذيرفته میشود .تغييرات ميزانمهارتهای اجتماعی اطمينان
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به خود دانشجويان ،ميزان پذيرش اجتماعی آنان را تغيير داده و متناسب با هم کاهش يا افزايش میيابند.
اين رابطه همبستگی با اطمينان بيش از  99درصد قابل تعميم به جامعه آماری است.
از ساير فرضيههای اين تحقيق رابطه همبستگی آماری معنیدار بين دو متغير ميزان پذيرش اجتماعی
و ميزان مهارتهای اجتماعی کنارهگيری دانشجويان است .ميـزان همبستگی به دست آمده درحد ضعيف
است ( (r= -0/086و با توجه به ميزان خطای تعميم ( )0/086از نظر آماری معنیدار نيست .فرضيه
"ارتباط بين ميزان پذيرش اجتماعی وميزان مهارتهای اجتماعی کنارهگيری" دربين دانشجويان دانشگاه
آزاد اسالمی شبستر ،رد و فرضيه صفر پذيرفته میشود .تغييرات ميزان مهارتهای اجتماعی کنارهگيری
دانشجويان ،ميزان پذيرش اجتماعی آنان را تغييرنمیدهد وکاهش يا افزايش پذيرشاجتماعی دانشجويان
با مهارتهای کنارهگيری آنان مرتبط نيست.
رابطهآماری شاخص مهارتهای اجتماعیکه حاصل جمعنمرات مهارتهای پنجگانه دانشجويان است،
با متغير ميزان پذيرش اجتماعی از طريق آزمون  rپيرسون آزمون شده است .همبستگی به دست آمده در
حد ضعيف است( (r= -0/078و با توجه به ميزان خطای تعميم ( )0/117از نظر آماری معنیدار نيست.
جهت همبستگی نيز مثبت است .بنابراين ،فرضيه "ارتباط بين ميزان پذيرش اجتماعی و شاخص ميزان
مهارتهای اجتماعی" دربين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی شبستر ،رد و فرضيه صفر پذيرفته میشود.
تغييرات ميزان کل مهارتهای اجتماعی دانشجويان ،ميزان پذيرش اجتماعی آنان را تغيير نمیدهد و
کاهش يا افزايش پذيرش اجتماعی دانشجويان با اين متغير در بين آنان همبسته نيست.
برای تبيين پذيرش اجتماعی براساس ابعاد پنجگانه مهارتهای اجتماعی ،آزمون رگرسيون چندمتغيره
به عمل آمده است .نتايج حاصل از اين آزمون در جدولهای شماره ( )6و ( )7نوشته شده است .در جدول
شماره ( )6ضرايب همبستگی و ضرايب تعيين در چهار مرحله نوشته شده است .حداکثر همبستگی در
مرحله چهارم  -/298وضريب تعيين برابر  0/158است .درجدول شماره ( )6باتوجه به ستون سطح معنی-
داری ( )Sigکه کمتر از  0/05است ،مدل کلی آزمون معنیدار است.
جدول شماره ( :)6خالصه مدل رگرسیون تبیین پذیرش اجتماعی بر اساس ابعاد مهارتهاي اجتماعی

مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

F

سطح معنیداری

رگرسيون

2626/515

4

656/629

18/627

0/000

باقیمانده

13924/595

395

35/252

کل

16551/110

399

مدل

ابعاد پنجگانه مهارتهای اجتماعی به ترتيب بيشترين ميزان تأثير برپذيرش اجتماعی در جدول شماره
( )7نوشته شدهاند .ستون "وزن بتا" نشان دهنده سهم هر يک از متغيرهای (ابعاد) مهارتهای اجتماعی،

105

بررسی رابطه پذيرش اجتماعی اب مهارتهای اجتماعی بني دانشجواين دانشگاه آزاد اسالمی شبسرت

در تبيين پذيرش اجتماعی است .در آخرين مرحله ،مهارتهای اجتماعی مناسب با بيشترين بتا ()+0/335
و ضريب  )0/248( bمهم ترين عامل تأثيرگذار بر پذيرش اجتماعی دانشجويان است .عالمت مثبت اين
عامل نشان میدهدکه با افزايش ميزان مهارتهای اجتماعی مناسب درنزد دانشجويان ،پذيرش اجتماعی
آنان نيز بهتر میشود .سطح معنیداری  tمحاسبه شده برابر  0/000نشان دهنده معنیدار بودن رابطه
مذکور است" .مهارتهای کنارهگيری" در رديف دوم جدول قراردارد .وزن بتا برای اين بُعد برابر -0/256
و ضريب  bبرابر ( )-0/224است .در مقايسه با مهارتهای مناسب وزن تاثيرگذاری آن کمتر ،و با توجه
به ستونهای  Tو سطح معنیداری ( ،)0/000اثر آن بر پذيرش اجتماعی معنیدار است .اما عالمت منفی
ضريب نشان دهنده آن استکه درمجموعه چهارمهارت موثر برپذيرش اجتماعی ،اثر اين مهارت معکوس
بوده و با افزايش مهارتهای کنارهگيری ،ميزان پذيرش اجتماعی دانشجويان کاهش میيابد .سومين
دسته از مهارتها" ،مهارتهای اطمينان به خود" است که اثر آن نيز بر پذيرش اجتماعی معنیدار است
(سطح معنیداری  Tبرابر  ،)0/000وزن بتا برابر  +0/238و ضريب .)0/215( b
جدول شماره ( :)7ضرایب بی و بتاي محاسبه شده براي متغیرهاي معادله رگرسیون

مدل

ضرايب استاندارد نشده
ضريبB

خطای برآورد

)عرض از مبدا(

9/503

2/518

ضرايب استاندارد
ضريب بتا

سطح معنیداری

t
3/775

0/000

مهارتهای مناسب

0/248

0/042

0/335

5/948

0/000

مهارتهای کنارهگيری

-0/224

.0/052

-0/256

-4/332

0/000

مهارتهای اطمينان به خود

0/215

0/050

0/238

4/320

0/000

مهارتهای نامناسب

-0/173

/050

-0/198

-3/487

0/001

نشان میدهد که اين متغير نسبت به دو گروه از مهارتهای قبلی تأثير کمتری بر پذيرش اجتماعی دارد
اما اين اثر نيز از نظر آماری معنیدار است .همانند مهارتهای مناسب ،عالمت مثبت ضريب بتا نشان
دهنده تأثير همسوی آن بر پذيرش اجتماعی است .يعنی با در نظر گرفتن تاثير همزمان ساير مهارتها ،با
افزايش مهارتهای اطمينان به خود در نزد دانشجويان ،ميزان پذيرش اجتماعی آنان نيز (با درنظر گرفتن
ميزان بتا) افزايش خواهد يافت .کمترين ميزان تاثير بر پذيرش اجتماعی دراين مدل رگرسيونی ،مربوط به
مهارتهای اجتماعی نامناسب استکه ميزان بتای  -0/198آن برابر و ضريب  bبرابر ( )-0/173و جهت
تاثيرگذاری آن با توجه به عالمت منفی ضريب ،معکوس است .اين دسته از مهارتها نيز همچون
مهارتهای کنارهگيری ،همزمان با وجود سه دسته از مهارتهای مذکور ،در صورت افزايش در نزد
دانشجويان ،موجب کاهش پذيرش اجتماعی آنان خواهند شد(سطح معنیداری برابر  .)0/001اثر متغير
مهارتهای تکانشی با توجه به اطالعات مندرج در جدول معنیدار نمیباشند.
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فرضيه اول اين تحقيق نشان داد که ميانگين پذيرش اجتماعی در بين دانشجويان دختر و پسر تفاوت
معنیداری ندارد .بنابر اين در اين مورد فرضيه اصلی رد و فرضيه صفر پذيرفته میشود .هر دو گروه
دانشجويان دختر و پسر تقريباً از يک ميزان پذيرش اجتماعی برخوردار هستند .اين يافته با يافتههای
گزارش تحقيقی بايديک و بکال اوغلو( )2009مبنی بر نبود تفاوت پذيرش اجتماعی بين دختران و پسران
و همچنين تشابهات پذيرش اجتماعی دو جنس هماهنگ است همچنين با برخی پژوهشها از جمله
(گوتليب و ديگران ،)1986 ،که ميزان پذيرش اجتماعی را دربين دختران ،کمتر از پسران گزارش کردهاند،
و يا يافتههای تحقيقی کامالً متفاوت(کويی و ديگران ،)1982 ،که نتيجه کار آنها حاکی ازميزان پذيرش
اجتماعی کمتر در بين پسران است ،مغاير است.
فرضيه دوم اين تحقيق نشان دادکه بين رشته تحصيلی وپذيرش اجتماعی دربين دانشجويان دانشگاه
آزاد اسالمی شبستر ارتباط معنیداری وجود دارد f .محاسبه شده که برابر  2/811بود ،نشان داد که بين
رشته تحصيلی دانشجويان و پذيرش اجتماعی آنها رابطه معنیداری وجود دارد .کمترين ميزان پذيرش
اجتماعی مربوط به دانشجويان رشتههای علوم تربيتی و امور بانکی و کشاورزی و علوم دامی و بيشترين
ميزان پذيرش اجتماعی مربوط به رشتههای برق ،عمران و کامپيوتر ،رياضی و فيزيک است .رشتههای
فنی و مهندسی ،در مقايسه با علوم انسانی و کشاورزی از پذيرش اجتماعی بيشتری برخوردار هستند .اين
يافته اخير با يافتههای "دوران" که تفاوتهای آشکاری را بين ميزان پذيرش اجتماعی رشتههای مختلف
تحصيلی به دست آورده ،مغاير میباشد .بر مبنای کار تحقيقی "دوران" که تفاوتهائی را در اين زمينه بر
اساس رشته تحصيلی پيدا کرده ،دانشجويان رشتههای علوم انسانی نسبت به دانشجويان رشتههای فنی
از پذيرش اجتماعی باالتری برخوردارند .همچنين (مساواتيان1373 ،؛ و عبادی1375 ،؛ و اکبری1375 ،؛ و
سنايی )1377 ،نيز نتيجههای مشابهی را در بين دانشآموزان به دست آوردهاند.
آزمون فرضيه سوم اين تحقيق نشان داد که بين مهارتهای اجتماعی مناسب و پذيرش اجتماعی در
بين دانشجويانارتباط معنیداری وجوددارد .يعنی دانشجويانیکه دارای مهارتهای اجتماعی ازنوع مناسب
باالتری هستند ،دارای پذيدش اجتماعی باالتری نيز هستند .باتوجه به اينکه رابطه دو متغير همسو است،
اين يافته با يافتههای(حسنزاده )1390 ،و (شکوهی )1996 ،و هندريکسون( ،)1996همسو بوده و تائيد
میکند که مهارتهای اجتماعی اطمينان به خود ،بر پذيدش اجتماعی تاثير چشمگيری دارد.
آزمون فرضيه چهارم نيز نشان داد که با افزايش مهارتهای اجتماعی (از نوع نامناسب) در بين
دانشجويان ،پذيدش اجتماعی آنان نيز افزايش میيابد .در پی يافتههای به دست آمده از تحقيق حاضر،
مشخص شدکه رابطه هم تغييری وهمبستگی بين متغير هارتهای اجتماعی نامناسب وپذيرش اجتماعی
رابطهای معکوس است .يعنی با افزايش مهارتهای نامناسب در نزد دانشجويان ،ميزان پذيرش اجتماعی
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آنان کاهش میيابد.
فرضيه پنجم اين تحقيق نشان داد که بين مهارتهای اجتماعی تکانشی و پذيرش اجتماعی در بين
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی شبستر رابطه معنیداری وجود ندارد .يعنی دانشجويان با مهارتهای
اجتماعی تکانشی باالتر تقريباً دارای پذيدش اجتماعی يکسانی با دانشجويان دارای مهارتهای تکانشی
پائين تر هستند .يعنی تغييرات اين دو متغير ،مستقل از هم بوده و وابسته به همديگر نيستند.
آزمون فرضيه ششتم اين تحقيق نشان داد که بين مهارتهای اجتماعی اطمينان به خود و پذيرش
اجتماعی در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی شبستر ارتباط معنیداری وجود دارد .يعنی دانشجويان با
مهارتهای اجتماعی اطمينان به خود باالتر ،تقريباً دارای پذيرش اجتماعی باالتری نيز هستند .با توجه به
اين که ( )r=0/169بود و در پی يافتههای به دست آمده از تحقيق حاضر ،مشخص شد که رابطه متغير
مهارتهای اجتماعی اطمينان به خود با پذيرش اجتماعی رابطه معنیداری است .اين يافته با يافتههای
(شکوهی )1996 ،و هندريکسون( )1996همسو بوده و تائيد میکند که مهارتهای اجتماعی اطمينان به
خود با پذيدش اجتماعی ارتباط چشمگيری دارد.
بر اساس نتيجههای آزمونهای آماری ،بين مهارتهای اجتماعی کنارهگيری و پذيرش اجتماعی در
بين دانشجويان رابطه معنیداری وجود ندارد يعنی دانشجويان با مهارتهای اجتماعی کنارهگيری ،باالتر
تقريباً دارای پذيدش اجتماعی يکسانی با دانشجويان دارای مهارتهای کنارهگيری پائينتر هستند .يعنی
تغييرات اين دو متغير ،تا حدود زيادی مستقل از هم بوده و وابسته به همديگر نيستند.
فرضيه هشتم اين تحقيق نشان داد که بين شاخص مهارتهای اجتماعی و پذيرش اجتماعی در بين
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی شبستر رابطه معنیداری وجود ندارد يعنی دانشجويان با مهارتهای
اجتماعی باالتر تقريباً دارای پذيدش اجتماعی يکسانی با دانشجويان دارای مهارتهای پائينتر هستند.
يعنی تغييرات اين دو متغير ،تا حدود زيادی مستقل از هم بوده و وابسته به همديگر نيستند.
در اين بررسی چهار مورد از فرضيهها مورد تأييد قرار نگرفتند و ساير فرضيهها تأييد شدند .چون در
تبيين هر پديده انسانی عوامل متعددی دخالت دارند ،پس پژوهشگران میتوانند متغيرهای ديگری را نيز
(برای رسيدن به يافتههای جديد و تبيينهائی بهتر و بيشتر) مورد مطالعه و بررسی قرار دهند .با در نظر
گرفتن نتيجههای بدست آمده از اين بررسی ،الزم به نظر میرسدکه ارتباط تغييرات اين متغير با تغييرات
روابط خانوادگی دانشجويان با در نظر گرفتن تغييرات اين متغير حتی با در نظر گرفتن متغيرهای اجتماعی
ازقبيلگروه دوستان وسازمانهای محلی ،شرايط محيطی ،شخصيتی و مخصوصاً ابعاد و جنبههای ديگری
از جمله نگرشهای دانشجويان مورد بررسی و کنترل قرار گيرد.
پيشنهاد میشود اين بررسی به همراه مقايسه آن با پذيرش اجتماعی دربين دانشجويان ساير دانشگاه-
ها ،انجام گيرد تا شناختهای همهجانبهتری از وضعيت پذيرش اجتماعی دانشجويان به دست آيد .هم-
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چنين مطالعه روند تغييرات پذيرش اجتماعی در طول زمان در دانشگاه است و تغيير پذيرش اجتماعی
دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه تا فراغت از تحصيل از ساير پيشنهادهای پژوهشی است.
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