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شفکگروه،یکدرافرادپذیرشدرجهتعیینبرایکهاستایوسیلهسنجیجامعهآزمون•
ازارکایندادنانجامبرای.رودمیکاربهگروهخودساختکردنآشکاروافراداینروابط
یکنانبازیککارخانه،یککارگرانکالس،یکآموزاندانشازمثالمعین،گروهیکاعضاء

دادننجامادرآنهابادارندتمایلکهخوددوستانمیانازراافرادیتاخواهندمی...وفوتبالتیم
میساله12تا10آموزاندانشازمثال.کنندمشخص.باشدداشتههمکاریمعینکاریک

:پرسند
اینافرادازکدامیککنید،انتخابهشیاریخودبرایتفریحزنگدرکهبخواهندشماازاگر-•

داد؟خواهیدترجیحراکالس
...سومنفر...دومنفر...اولنفر•



چهکالساینافرادمیاناز.کنیدکارگروهیطوربهموضوعیکدربارهکهبخواهندشماازاگر•
کرد؟خواهیدترجیحراکسانی

...نفر سوم...نفر دوم...  نفر اول•
«سنجیجامعهادراکآزمون»اصطالحاکهداردوجوددیگریآزمونباالآزمونموازاتبه•

نندکمیتصورکهراکسانیاسمتاخواهدمیگروهاعضایازآزمونایندر.شودمینامیده
:مثالبنویسندشوند،میانتخابآنهاتوسط

چهکنیدمیفکرکنید،انتخابهمبازیخودآنبرتفریحزنگدرکهبخواهندشماازاگر-•
کرد؟خواهندانتخابراشماکالساینهایبچهازکساین

... نفر سوم....نفردوم...  نفر اول•



ی نشان نتایج این آزمون ها به صورت جدول های دو بعدی به نفر به نام ماتریس های جامعه سنج•
امکه داده می شود همچنین می توان برای هر یک از اعضا گروه یک نمودار با یک سوسیو گر

. موقعیت او را در گروه نشان می دهدف تهیه کرد



به1925سالازکهرومانیاهلفیلسوفوپزشک-مورنوتوسطسنجیجامعههایآزمون•
درهکاستتحقیقیمدیونروشاینموجودیتاستآمدهوجودبهبودکردهمهاجرتآمریکا

.ودبهمسایگانبینمکرردعواهایعلتکردنپیداآنازهدفوگرفتانجاموینشهرحومه
بودندتحملابلقغیرمردماکثریتبراییامردمبرخیبرایکهراافرادیبودتوانستهتحقیقاین

بههامروزکهآوردوجودبهراچیزیآنازحاصلمشاهداتوبررسیایننتایجدهندتشخیص
.شودمیبردهنامآنازهاگروهپویاییعنوان

ویاکوب لوی مورن



لزوم اجرای آزمون های جامعه سنجی

زندگیازشناختعدمکندمیایجابراسنجیجامعههایآزموناجرایکهعواملیازیکی•
همهمربیانهمهشودمیصحبتگروهیزندگیازوقتی.آنهاستاعضایموقعیتوهاگروه

.تاسقرارچهازموضوعکهآگاهندخوبیبهرهبرانهمهحتیوهاکارخانهیااداراتمدیران
نظمبیه،چانپرکارپرپرشور،زنده،هایگروهدارند،وجودمختلفیهایگروهکهدانندمیآنها

دشواریهبکهبستهکامالهایگروهافرین،جنجالهایگروهدایمی،کشمکشباهاییگروه،
ودوجدیگریهایگروهعوضدر.آوردوجودبهدوستانهجویکوکردنقوذآندرتوانمی

اییهگروه.کردایجادخودمانیجویکویافتراهآنهاداخلبهتوانمیراحتیبهکهدارند
.شوندمیکاربهواداردشواریبهوهستندسستبسیارکهدارندوجود

عدم شناخت از زندگی گروه ها و موقعیت اعضای آنها



مسائلابدیگرانازبیش.کنندمیعوضراخودکالسدایمطوربهکهدبیرستاندورهمعلمان•
درهککنندمیاحساسمعلمانهاوقتگاهیهمچنین.برندمیرنجآنازوشودمیروبروفوق

تبلورها،گیریجهتمبهمطوربهآنها.آیدمیوجودبهبچهروابطدرتغییراتیآنهاهایکالس
یسرینامبهفردیاطرافدرکهزنندمیحدسراهاییبانداصطالحبهوکوچکاجتماعات

.باشدبایدظاهراکهنیستکسیهمانهمیشهشخصاینواندشدهجمع



میانآنتنبیهبهاقدامیااخراجکالسازراآموزاندانشازبرخیگاهیمعلمانعلتهمینبه•
رویدرروراخودروزهرمربیانکهایناحتماال.شودنمیعایدشانچندانیینتیجهاما.کنند
کهاینعلتاما.ذارندبگتاثیرآنهابربتوانندتابشناسندراآنهابایستیکهیابندمیهاییگروه

مقابلدرآموزاندانشکهاستاینبشناسندخوبراآموزاندانشهایگروهتوانندنمیمربیان
.کنندمیمقاومتبزرگساالتجایبهتادخالتهرنوع



ی پاسخ گویی به در این زمینه بررسی مختصری توسط نگارنده انجام گرفته استو هدف از این بررس•
نزوی، این سوال بود که آیا معلمان پس از هفت ماه تدریس می توانند دانش آمزان اجتماعیف م

ای مطرود  و گروه های فرعی کالس های خود را از طریق مشاهده و مراقبت تشخیص دهنده بر
دانش اموز داشتند  مورد 350پاسخ گویی به سوال فوق ده کالس اول راهنمایی که در مجموع 

مطالعه قرار گرفت در مورد هر یک از مالس ها از معلمی که درس زیادی با ان کالس داشت،
.  خواسته شد تا موارد زیر را مشخص کند



همکاریهاآنبادارنددوستآموزاندانشسایرکهافرادی)کالسافرادمحبوبترینازنفرسه-•
(باشندداشته

داشتهاریهمککودکانسایرباندارنددوستکهافرادی)کالسافرادترینمنزویازنفرسه-•
(باشند

(باشندیکدیگربادارنددوستکهافرادی)صمیمیکامالدوستان-•
گروه های فرعی کامال منسجم-•



وسهمدرنظارکمبهسنجی،جامعههایآزمونباهاکالسهماناموزاندانشباال،سوالدنبالبه•
می.ایمرسیدهیتحصیلسالپایانبهمااینک!هابچه».گرفتندقرارآزمایشموردزیرترتیببه

هایالسکتشکیلبرایکهدانیدمی.دهمتشکیلحاالهمینازراایندهسالهایکالسخواهم
بعضیجایبهشمااحتماال.آوردنخواهیمحساببهبودیدآندرامسالکهراکالسیآیندهسال

ماشنظرخواهممیاینوجودبا.کردخواهدپیداایتازههایهمکالسیقدیمهایهمکالسیاز
.آورمحساببهآیندهسالهایکالستشکیلدررا



کهتمدتهاسشماهاازبعضیحتی.ایدشدهجمعکالسایندرشماکهاستسالیکتقریبا•
ماهیچندایندر.کنیدارزیابیرایکدیگرکهداشتیدفرصتاینبنابر.شناسیدمیراهمدیگر

سیگروهیکبرایالبته.دهیدتشکیلهمدلوصمیمگروهیکایدشدهموفقبودیدهمباکه
.نکنندپیدااختالفییابرخوردهیچوباشندهمباهاماهکهاستدشواربسیارجوانانازنفریچهل

میخواهشوپرسممیشماازسوالچند.بگیرمکمکشمااجتماعیتجربهاینازخواهیممی
کههایییناخوشیاخوشیوشماآیندهسالکالستعیین.دهیدپاسخکاملصداقتباکهکنم

.داشتخواهدبستگیشماهایپاسخبه.یافتخواهیدآنرد



همچنیندنکنینگاهدستیپهلورفقایهایپاسخبهخواندخواهمخودمفقطراشماهایپاسخ•
بهزدنمکچشبانهوحرکاتبانهدهیدقرارتاثیرتحترادوستانتانبرخیکهنکنیدسعی

محرمانامالکشماهایپاسخکندنگاهشماهاینوشتهبهکهندهیداجازهنیزدستیپهلورفقای
راشیآزمایتاریخوکالسخانوادگینامونام.برداریدکاغذصفحهیک.ماندخواهدمحفوظ

.بنویسیدآنباالیدر



میراودخهایپاسخفقطبلکهنویسیدنمیراسوالخودشماالبتهوخوانممیراسوالاولین•
.پرسیدمیراخودهایپاسخشماآنگاهوخوانممیباردوراسوالمننویسید

درآنهابازنیآیندهسالداریددوستکههستندکسانیچههایتانکالسهمبیندرسوالاولین•
.بنویسیدبترتیبهراآنهازیادیاکمبنویسید،خواهدمیکهرانفرچندهر.باشیدکالسیک
.باشیداوباخواهیدمیهمهازبیشکهکنیدشروعکسیازیعنی



درآنهابایندهآساللدهیدیترجیحکههستندکسانیچههایتانهمکالسیبیندرسوالدومین•
اهمیتیبترتبهراآنهازیادیاکمبنویسیدخواهیدمیکهرانفرچندهر.نباشیدکالسیک

.باشیداوباداریددوستهمهازکمترکهکنیدشروعکسیازیعنیبنویسید



میماشکنندمیانتخابشدنهمکالسبرایراشماکسانیچهزنیدمیحدسسوالسومین•
:دهیدپاسخزیرصورتسهازیکیبهتوانید

با اسم افراد را می نویسید-•
«  کسی مرا انتخاب نمی کند»یا می ترسید -•
«نمی دانم»: یا می نویسید-•



کهنگفتممنکهنکنمفراموشاما.باشدمشکلبرخیبرایسوالایبهگوییپاسخاستممکن•
زنیدمیحدس»هکگفتمبلکه«.کنندمیانتخابشدنهمکالسبرایراشماکسانیچهبگویید

رابرخیماستوانیدمیشمابنابراین«.کنندمیانتخابشدنهمکالسبرایراشماکسانیچه
باکنیدمعنی.کنندمیانتخابراشماآنهاکهباشیدداشتهکاملاطمینانکهآنبدونبنویسید

انیدتونمیوقتیزیرانیست،خوبزیاد«دانمنمی»پاسخ.دهیدپاسخدومروشیااولروش
هنوزآنهابااشمرابطهکهاستاینمفهومشکنندمیانتخابراشماکسانیچهبهکهبگویید
.کردخواهممنظورآیندهسالهایبندیکالسدرراهاپاسخاینمن.استنشدهتثبیتخوب



در . )د حدس می زنید چه کسانی نمی خواهند که سال آینده با شما همکالس شون: چهارمین سوال•
(  مورد این سوال نیز دستورالعمل سوال سوم  به کار برده شد

. پس از اجرای آزمون ها، برای هر یک از کالس ها نتایج زیر استخراج شد•
.  سه دانش آموزی که بیشتر زا همه انتخاب شده بودند-•
سه دانش آموزی که کمتر از همه انتخاب شده بودند•
.  سه دانش آموزی که بیشتر از همه طرد شده بودند•
.  انتخاب های متقابل مثبت و انتخاب های متقابل منفی بسیار شدید•
گروه های فرعی کامال منسجم•



یکاگردانشکههاییشبکهارتباطیهایشبکهتشخصیدرمعلمانکهدادنشانآزمایشاین•
ینیدبمیراآنهاروزهرکهآموزانیدانشهایویژگیبهبردنپیوکنندمیمتحدراکالس

همیشهلمتقابهایدوستیمنزویمطرودمحبوبکودکانکهدادنشاننتایج.دارنددشواریهای
ازکهدکردناظهارمعلمانحتیمواردبرخیدر.دهندمیتشخیصمعملمانکهنیستندآنهایی

یجنتاباتنهانهمعلمانهایقضاوت.هستندناتوانکامالخودآموزاندانشمورددرقضاوت
هایقضاوتتطابقعدم.نداشتتطابقنیزبایکدیگربلکهکردنمیتطبیقسنجیجامعهآزمونهای

لمانمع:کردتوجیهچنینتوانمیایاندازهتاراسنجیجامعههایآزموننتایجبارامعلمان
آشکارراقعمیبسیارعاطفیروابطسنجیجامعههایازمونامابینندمیراظاهریروابطبیشتر

سنموازاتبهسنجیجامعههایآزموننتایجومعلمانهایقضاوتبینانحراف.سازندمی
.یابدمیافزایشنوجوانانباکودکانهایگروهمتوسط



بهنسبتکمتریدشواریابتداییدورهاموزاندانشروابطشناختندرومعلماندیگرعبارتبه•
انهاهکگروهیمتوسطسنیادشواریاینودارنددبیرستاندورهاموزاندانشروابطشناختن
.دارندمستقیمرابطهکنندممطالعه

. جیه کردعلل دشوارهای بزرگساالن در مشاهده روابط اجتماعی کودکان ار بدین صورت باید تو•
است و در کودکان به تدریج که بزرگ می شوند نظام ازرش های اجتماعی خود را که بسیار سال

این ارزش ها .جریان زندگی گروهی  تغییرات گوناگونی را به خود می بینند، گسترش می دهند
.  متفاوت از ارزش هایی است که در اجتماعات بزرگسال یافت می شود



قه مند به رغم دشواریهای موجود در شناختن روابط کودکان در یک گروه امروزه خود مربیان عال•
م آنها کم ک. شده اند که در داخل گروه ها تماس های انسانی تر و عمیقتر را به وجود آورند

اجتماعی مشاهده رشد جسمی و روانی محض ار کنار گذاشته اند تا به مطالعه رشد عاطفی و بلوغ
قیت فزاینده کار گروهی مطالعه از کار گروهی بر یادگیری و بازده موف. دانش اموزان نیز بپردازند

. تبحث ها در جلسات کوچک و کاربرد تربیتی پویایی گروه مورد قبول واقع شده اس



نند و انها امروزه روان شناسان لزوم توجه بیشتر به روابط بین افراد را بیش ازپیش احساس می ک
ر رفتار و منش وب( مثال رهبری محبوبیت یا انزوا)معتقدند که اگر مطالعه اثر یک موقعیت اجتماعی 
با شیوه های مطالعه شخصیت و رشد آن به اجبار. یک فرد، در شرایط کنترل شده، غیر ممکن باشد

وقعیت و بنابراین برای روان شناس یک اجبار علمی است که م. بسیار محدود انجام خواهد گرفت
زمان نقش یا موقعیت ها و نقش های فرد را در گروه هایی که به میل خود یا به اجبار برای یک

.  محدد یا برای همیشه به آنها تعلق دارد بشناسد



آزمون جامعه سنجی یعنی چه؟ •
ک روانشناس با توجه به مطالب فوق به راحتی می توان فهمید که برای یک مربی یک سرپرست یا ی•

ه زندگی چقدر جالب خواهد بود که وسیله ای در اختیار داشته باشد و با آن بتواند اطالعاتی در زمین
ر فرد در درونی گروه هایی کم تربیت می کند و همچنین اطالعاتی در مورد موقعیت اجتماعی و نقش د

.  این گروه ها به دست آورد
ت که از همان طور که قبال نیز اشاره شد آمزن جامعه سنجی یا پرسشنامه جامعه سنجی بدین صورت اس•

ت  همه اعضای یک گروه می خواهند  تا در میان رفقای خود انهایی را که بدست دارند در یک فعالی
شاهده می این آزمون  با این پرسشنامه، همان طور که م. معین به عنوان همکار داشته باشد مشخص کنند

این .شود مستلزم وجود هیچ وسیله مهمی نیست یک برگ کاغذ و یک عدد مداد کافی خواهد بود 
ز یک به صورت گروهی اجرا می شود و بیش ا. آزمون به شرط این که رشد دذهنی کودکان اجازه بدهد

ین همه کمتر آزمون یا پرسشنامه ای وجود دارد که در این فاصله کوتاه ا. ربع ساعت طول نمی کشد
ژه در اجرای این آزمون در مقایسه با کارهای مقدمه ای و به وی. اطالعات را در اختیار روان شناس بگذارد

. مقایسه با استخراج نتایج کار بسیار ساده و راحتی است



موقعیتی این است که اعضای گروه باید در چنان. کارهی مقدماتی که به هیچ وجه نباید فراموش شود •
ا کننده برای حصول این هدف ، است که اجر. قرار گیرند  که صادقانه  به سواالت آژماینده پاسخ دهند

ری انتخاب ازمون روابط خوبی با افراد گروه داشتهباشد اما خودش خود گروه  نباشد او باید معیارها را طو
می » : وید مثال به دانش اموزان کالس پنجم ابتدایی بگ. کند که احتمال انجام انها وجود داشته باشد

روه صنعتی خواهمو جای شما را عوض کنم دوست دارید  پچهلوی چه کسانی بنشینید به کارگران یک گ
... و « چه کسانی را ترجیح میدهید. بگوید می خواهم از بین شما یک نفر نماینده  انتخاب کنیم

در حال حاضر یادآوری این مطلب الزم است که بین آزمون یا آزمون های جامعه سنجی و آزمون های •
د  یا انگیزه آمزون های روان سنجی غابال یا فاقد انگیزه ان. متعدد روان سنجی تفاوت بنیایدی وجود دارد

ی کند در آزمون های روان سنجی حتی زمانی که از یک کودک می خواهمیم که سع. کمتری را بر دراند
ک کنیم همیشه مطمئن حتی االمکان پاسخ های بهتر و بیشتری بدهد تا ما بهتر او را بشناسیم و بهتر به او کم

.  نیستیم که انگیزش به حد کافی انجام گرفته باشد  و باالترین بازده را ایجاد کند



ش های به رغم همه این پیش بینی هایی که می توان انسجام داد، گاهی به مرد های تمارض، نگر•
ی که بر عکس، آزمون جامعه سنجی در صورت. بدگمانی با نقش های دایمی برخورد می کنیم 

ی در آمزون جامعه سنج. کل شخصیت آزمودنی را در بر می گیرد. اغاز خوبی داشته باشد
دو برای نشان آزمودنی یک موجود منفعل نیست که در یک موقعیت کامال استاندارد  شد قرار گیر

ا او فعال و متعهد است و به خوبی می داند که اوقات خوش ی.دادن حسن نیت خود پاسخ دهد
او . تگی داردناخوشی که با برخی از رفقا خود در آینده پیدا خواهد کرد به پاسخ های کنونی از بس
و ال . یل شودبه طور یقین می داند که باید گروه های کار، تیم های بازی با گروه هی هم اتاق تشک

.  اقلذ این قصد را ندراد که  سرسری و شتابدزه پاسخ دهد



آزمون جامعه سنجی را کجا باید اجرا کرد؟ 

تحصیلییشناسروان.استآنحدازبیشپذیریشکلسنجیجامعهآزمونهایویژگیازدیگریکی•
تیصنعشناسروانوهاواحددرنظامیشناسرواندارد،عهدهبرراآنهامسئولیتکههاییکالسدر
امکانهاآنهمچنین.کنندپیدامیآزمونایناجرایبرایرامناسبیهایموقعیتراحتیبهها،گروهدر

تشکیلواندتمیشناسروانروزی،شبانهمحیطیکبرمثال.دارندراانتخابمتعددمعیارهایازاستفاده
اسیشروان.کندپیشنهادرامحیطداخلدرکارهایگروهیاورزشیهایتیمخوابگاه،همهایگروه
هایفعالیتبقالبهسنجیجامعهآزمونترتیباینبه.کندپیشنهادهاگروهتشکیلتواندمینظامی
دردارند،یگروهروحیهتوسعهدرموثرینقشغالباکهگروهفرعیهایفعلیتهمچنینگروهاصلی

.آیدمی
موقعیتدرد،کننمیتکیهگروهفعالیتبرکهملموسیهایموقعیتدرسنجیجامعهآزمونبنابراین•

شرواینچهاگر.گیردمیانجامدهندقراربررسیموردرااعضاعاطفیروابطخواهندمیکههایی
مییجادارابیشتریخودانگیختگیوصداقتعوضدرنداردراآزمایشگاهیهایتجربهعلمیدقت
.کند



آزمون جامعه سنجی را چگونه باید اجرا کرد؟ 

.استآنحدازبیشپذیریشکلدرسنجیجامعهآزمونامتیازکردیم،اشارهقبالکهطورهمان•
وباشدداشتهآشناییسوالموردگروهباآزمایندهکهاستالزمآزموناجرایازقبلبنابراین
هایعالیتفدربارهشد،آوریجمعاطالعاتوگروهباآشنایی.بشناسدراآناصلیهایفعالیت

تاسشدهتوصیهکهواقعیتوحقیقتویژگیازسنجیجامعهآزمونتادهدمیاجازهآن
اگر»ثالم.کرداجتناببایدخیالیکامالهایموقعیتدرهاآزمودنیدادنقراراز.شودبرخوردار

«...بودروزیشبانهشمامدرسه



با راهنمایی نگارنده توسط یکی 1368به عنوان مثال، ازمودنی را ارائه می دهیم که در دی ماه سال •
. از معلمان در یکی از کالس های دوره راهنمایی انجام گرفته است

گروهیبترکدرخواهممیمنایم،گذاشتهسرپشتراتحصیلیسالازماهسهمااینکها،بچه•
حضورکالسایننیزراشمانظرخواهممیتغییراتایندر.آورموجودبهراتغییراتیمتلهای

هاییروهگوکنیدپیدادوستانیخودبرایایدشدهموفقبودندهمباکهماهیسهایندر.دارید
هاماهکهستادشواربسیارشماسنهمجوانانازنفریسیگروهیکبرایالبته.دهیدتشکیلرا
چندبگیرمکمکشماتجربهاینازخواهممی.نکنندپیدااختالفییابرخوردهیچاماباشندهمبا

درماشناراحتیباراحتی.دهیدپاسخصداقتباکهکنممیخواهشوپرسممیشماازسوال
فقطراشماهایپاسخ.داشتخواهدشماهایپاسخبهبستگیتحصیلیسالبعدیماهشش

هایپاسخبه.دادنخواهدفرازدیگریفرددیگریفرداختیاردرهرگزوخواندخواهمخودم
.دهیدقراریرتاثتحتراانهاازبرخیکهنکنیدسعیهمچنیننکنید،نگاهدستیپهلورفقای



های شما را نگاه نه با حرکات و نه با چشمگیر زدن به رفقیا پهلو دستی نیز اجازه ندهید که نوشته•
.  این پرسشنامه کامال محرمانه است و فقط بین من و شماست. کنند

رستیدبفآنباالیدرراآزمایشتاریخوکالسخانوادگینامونامبرداریدکاغذصفحهیک•
فقطلکهببنویسیدکاغذرویراسوالخودشماکهنیستالزمالبته.خوانممیراسوالاولین
.یسیدنومیراخودپاسخشماآنگاهوخوانممیراسوالدوبارهمن.بنویسیدراخودهایپاسخ

سماشودشماگروهسرکسیچهداریددوستکنمعوضراهاگروهسرخواهممیسوالاولین•
.بنویسیدرانفردو



وه شما دومین سوال، در تشکیل گروه ها دوست دارید کدام دو نفر از بچه های این کالس در گر•
.  باشند

ین سومین سوال برای نوشتن یک روزنامه دیواری دوست دارید با کدام دو نفر از بچه های ا•
«  کالس همکاری داشته باشید



استخراج نتایج

بهآنیهاخانهتعدادکهبعدی،دوجدولیکابتدانتایجاستخراجبرایوشدآوریجمعاوراق•
دودرباالفحروفترتیببهآموزاندانشاسامی.گردیدترسیماستآموزاندانشتعداداندازه
نتایجودنبمحرمانهویژگیکهاینبرایشدنوشته(چپسمتستونوباالردیف)جدولطرف
پاسخگاهان.شدجایگزین(xتا8از)انگلیسیحروفباآموزاندانشاسامی.شودحفظکامال
درمختلفعالمتسهگذاشتنباوگرفتقراربررسیموردیکبهیکآموزاندانشهای

.گردیدمشخصهاانتخابکلیهبعدیدوزیرجدول
(شدنانتخابگروهیبینبرای)اولمعیاربااولسوالاساسوانتصاب:1•
(شدنانتخابگروهعضوعنوانبه)دوممعیاربادومسوالاساسبرانتصاب•
دیواریروزنامهنوشتندرهمکاری)سوممعیارباسومسوالاساسبرانتصاب•









تحلیل نتایج

:  پس از آنکه جدول دو بعدی تکمیل شد، محاسبات زیر را انجام دادیم•
تسواالازیکهراساسبراموزاندانشازیکهرکهراهاییانتخابکلجمعستونهردر-1•

یکهردرجداگانهطوربهراIوIو1عالیمکلیهدیگر،عبارتبهکردیممحاسبهاوردهدستبه
اخصشآمدهدستبهعدد.اوردیمدستبهراقبلیعددسهجمعحاصلبعد.شمردیمهاستوناز

4و7ازعبارتندBوAافراداجتماعیپذیرششاخصمثال.شودمینامیدهاجتماعیپذیرش
شدهانتخاببار4جمعاBآزمودنیبار7جمعاAآزمدنیکهاستاین4و7عدددومفهوم
.است



به عبارت . یمتعداد کسانی را که یک یا چند بار فرد معنی را انتخاب کرده بودند به دست اورد-2•
عددد به دست آمده شاخص . دیگر، تعداد خانه های عالمت دار هر ستون را حساب کردیم

به ترتیب عبارتند Bو Aمثال شاخص گیرندگی آزمودنی های . گیرندگی اجتماعی نامیده می شود
. ده اتسمفهوم گیردنگی اجتماعی  این است که آزمدنی کال توسط چند نفر انتخاب ش. 2و4از 

ن نشانه طرد پایین بودن آ. شاخص گیرندگی اجتماعی میزان محبوبیت فرد را منغکس می کند
. است



ارت دیگر، به عب. تعداد کسانی را به دست آوردیم که توسط فرد معینی انتخاب شده بودند-3•
.  تعداد خانه های عالمت دار هر ردیف را شمردیم

ن است که عاطفی ایآنچه به دست آمده، شاخص گسترش عاطفی نامیده می شود مفهوم گسترش•
ترش شاخص گس. آزمودنی مورد نظر می خواهد با چند نفر از افراد گروه همکاری داشته باشند

.  س می کندپایین بودن این شاخص تمایل به انزوا را منعک. عاطفی نشانه اجتماعی بودن فرد است



چون هر کدام. بیشتر از همه گسترس عاطفی دارندM ،T ،Dطیق جدول دو بعدی دانش آموزان •
اری اکثر آنها همک. انی سه نفر تمایل به انزوا ندارند. حداکثر انتخاب های خود را به عمل اورده اند

بینم می. اعضای گروه را می طلبندو وقتی دو ردیف آخر جدول  دو بعدی را در نظر می گیریم
اب بیشتر از همه گسترش عاطفی دارند چون هر کدام حداکثر انتخ L،W ،Uکه دانش آموزان 

گروه آنها همکاری اگثر اعضای. این سه نفر تمایل به انزوا ندارند. های خود را به عمل آورده اند
نش آموزان می بینیم که دا. وقتی دو ردیف آخر جدول دو بعدی را در نظر می گیریم. را می طلبند

L ،M وSنداین افراد از نظر آمزون جامعه سنجی مطرود نامیده می شو. هرگز انتخاب نشده اند .
.  یعنی کسانی هستند که دیگران حاضر به همکاری با آنها نیستند



:  پس از آن ه شاخص های باال معلوم شد و روابط موجود بین اعضاء گروه مشخص گردید•
ه بیش از دو دوست صمیمی کسی است ک. دسوت یا دوستان صمیمی هر آزمودنی تعیین شد-الف•

: مثال. بار یا ال اقل دوبا رانتخاب شده است
Dو Cدو دوست صمیمی دارد Aآزمودنی •

.  نیز هر یک دو دوست صمیم دارندEو B ،C،Dآزمودنی •
:Cفقط یک دوست صمیم دارد Fآزمودنی •
.  هیچ فردی را دوبار انتخاب نکرده اند. اصال دوست صمیم ندارندM ،T ،Uآزمودنی های •



ور از منظ. انتخاب های کامال متقابل که جفت دوستان را نشان  می دهندف استخراج شد-ب•
البته . خاب کنندانتخخاب کامال متقابل یابی است که دو نفر بر اساس هر سه سوال یکدیگر را انت

: مثال. می توان انتخاب های تقریبا متقابل را نیز تعیین کرد
انتخاب متقابل وجود دارد، زیار بر اساس هر سه سوال یکدیگر راDو Cبین آموزدنی های •

.  انتخاب کرده اند
انتخاب متقابل وجود دارد، زیار بر اساس هر سه سوال  یکدیگر راCو Dبین آموزدنی های •

انتخاب کرده اند
را بر اساس هر سه سوال Eو Cزیار . انتخاب تقریبا متقابل وجود داردdو Cبین اموزدنی های•

. نتخاب کرده اما توسط او فقط برای اساس سوال دوم انتخاب شده است



:مثال. انتخاب های یک جانبه تعیین شد-ج

را به عنوان دوستان صمیم انتخاب کرده اما از جانب انها Cو D، آزمودنی های Aآزومدنی •
را به عنوان دو دوست صمیمی انتخاب Cو Dدانش آموزان Bدانش اموز . انتخاب نشدهاست

این نوع انتخاب ها یا این نوع دوست ی ها را . کردف اما از طرف آنها انتختاب نشده است
.  اصطالحا دوستی های یک جانبه می نامند



C22رای آورده است22انتخاب شده یا بار

N21 استرای به دست آورده21بار انتخاب شده با

D18رای به دست آورده است18شده یا بار انتخاب

E14رای به دست آورده است14ا بار انتخاب شده ی

.J8رای به دست آورده اتست8ب شده یا بار انتخا  .

H G A
T

B O W
I R P , V

Z , D
U , F

L M S

.  رای به دست آورده اتست7ب شده یا انتخابار7
.  رای به دست آورده اتست6ب شده یا بار انتخا6
.  رای به دست آورده اتست4ب شده یا بار انتخا4
.  رای به دست آورده اتست3ب شده یا بار انتخا3
.  رای به دست آورده اتست2ب شده یا بار انتخا2
.  رای به دست آورده اتست1ب شده یا بار انتخا1
.  رای به دست آورده اتست0ب شده یا بار انتخا0



مطرودترین افراد این M , Lمحبوبترین و Nو  Cبر اساس همین طبقه بندی معلوم شد که •
.  گروه هستند

را به برای ان که مطالعه کلی روابط موجود بین افراد گروه آسانتر صورت بگیرد نتیاج-ه•
.  صورت تصویری نشان می دهیم که اصطالحا  جامعه نما یا سوسیوگرام نامیده می شود 

یی تر نشان سوسیوگرام  موجب می شود تا نتایج حالت ترکیبی وبه خود بگیرد و روابط افراد ع
.  داده شود

اده از برای ترسیم جامعه نما یا سوسیو گرام روش های متعددی وجود دارد که یکی از آنها استف•
نسبت . ندچار دایره متحد المکر زاتس بدنی ترتیب که باتدا چهار دایره متحد المرکز رسم می کن

یعنی اگر شعاع دایره وسط 3و 2/42، 1/73، 1شعا های این چهار دایره عبارت خواهد بد از 
اگر شعاع دایهر وسط دو . سانتی متر خواهد بود1/73سانتی متر باشد شعاع دایره دوم 1

.  خواهد بود و همین طور تا آخر3/26= 2*1/73سانتی متر باشد، شعاع دایره دوم 



می کنند و پس از ترسیم چهار دایره متحد المرکز کلیه افراد گروه را به چهار طبقه تقسیم•
ات  برای تعیین حدود طبق. افراد هر طبقه را در دخل انی یکی از دایره ها قرار می دهند

معلوم شود باالترین شاخص پذیرش اجتماعی را به چهار تقسیم می کنند تا فاصله طبقات
:  را چهار تقسیم می کنیم22در این آزمایش عدد . 

6= 4تقسیم بر 22•

:  و چهار طبقه به دست امده به ترتیب عبارتند از 6بنابراین فاصله طبقات •

23-18دایره وسط •

17-12حلقه دوم •

11-6حلقه سوم •

5-0حلقه چهارم •



ری اورده اندد به عنوان افراد محبوب ئ در دایره وسط 18-23یعنی ئکسانی که بین •
...  رای اورده اند  در حلقه دوم قرار می گیرند و 17-12افرادی که بین . قرار می گیرند

این کار . در جای دادن افراد سعی می کنند تا دوستان صمیمی پهلوی یکدیگر قرار گیرند
موجب می  شود که گروه های فرعی و اخیانا باند های موجود در داخل گروهخ اصلی 

رفه اگر انتخاب دو ط. برای نشان دادن انتخاب هااز فلش استفاهد می کنند. معلوم شود
عیارهای البته می توان انتختاب بر اساس سوال ها با م. باشد فلش نیز دو سره خواهد بود

شان مختلف را با خطوط رنگی مختلف یا با فلش هایی که ضخامت های مختلف دارند ن
اگر تعداد آزمودنی ها یا تعداد سواالت زیاد باشد، می توان از برحی ز انها صرف. داد

سوسیوگرام آزمایش حاضر را :1تصویر . نظر کرد یا سوسیوگرام های متعددد رسم کرد
محبوبترین Eو Dو Cافرادی که در دایره وسط قرار گرفته  اند، یعنی . نشان می دهد

. افراد گروه هستند



داده سوسیوگرام گروهی در این سوسیوگرام فقط دوستی های کامال صمیمی نشان-1تصویر •
شده یعنی تنها روابط کسانی نشان داده شده است که بر اساس هر سه سوال انتخاب. شده است

را بر اساس هر سه سوال انتخاب کرده اما توسط D , Cدانش آموزان Kمثال دانش اموز . اند
به همین ازمودنی توسط شما انتخاب شده اما او را انتخاب نکرده است. آنها انتخاب نشده است

و Rبا Cدوستی . یک جانبه استL D , Cبا دانش امزان Kعبارت دیگر، دوستی  دانش آموز 
.  دو جانبه استOبا  Rهمچنین 

بقیه افراد از نظر . در درجه سوم قرار دارندIو  T ،G ،H،Aدر درجه دوم نفرات Eنفر •
.پذیرش اجتماعی در درجه چهار جای می گیرند

نیز برای نشان دادن رابطه یک ازمودنی با  بقیه افراد گروه می توان از سوسیوگرام فردی•
ره و بقیه برای ترسیم سوسیوگرام فردی، ابتدا فرد مورد نظر را در داخل یک دای. استفاده کرد

به عنوان 2تصویر . بعد روابط را به کمک فلش نشان می دهد. را در اطراف آن قرار می دهند
.  را نشان می دهدEنمونه، سوسیوگرام فردی آزمودنی 



. این  ازمدنی کال سه نفر را انتخاب کرده استEسوسیوگرام فردی ازمودنی –2تصویر 
C , D , N نفر انتخاب شده است7اما توسط .B وC وD وI وM وN وT بنابراین می توان

ی اوست رابطه گفت که محبوبیت یا گیرندگی اجتماعی او بیشتز از اعتماد با گسترش عاطف
. یک جانبه استB J M Tبا متقابل وD , Nو  Cاو با 



بحث و نتیجه گیری

همان طور که در صفحتات الول اشاره کردیم منظور از اجرای آزمون جامعه سنجی این •
وجود است که معلم مربی مسئول یک کارخانه،  فرمانده نظامی و غیره بتوانند روابط م

. اشداین مطالعه می تواند هدف های متعدد داشته ب. بین افراد یک گروه را مطالعه کنند
رای هدف معلم یا مربی ممکن است این باشد که کودکان مطرود یا منزوی را بشناسد و ب

اند های هدف یک  دبیر دبیرستان این باشد که ب. از بین بردن حالت های آنان تالش کند 
.داخل گروه اصلی را بشناسد و از مزاحمت های آنهادر به هم زدن  نظم جلو گیری کند

هد و هدف  مدیر یک کارخانه یا یک افسر نظامی این باشد که گروه های کار تشکیل د
. میزان تولید یا اثربخشی کار را باال ببرد



 , C , D, Eدر آزمایشی که با راهنمایی خود ما انجام گرفته است معلم می تواند از افراد •
N , و حتیH سئولیت او می تواند با اطمینان بیشتری م. به عنوان سرگروه استفاده کند

هم . ود گروه ها را به دست این افراد بسپارد و امیدوار باشد که یازده کار بیشتر خواهد ب
یک مصاحبه انجام دهد و طی این مصاحبه L , M , Sچنین او می تواند با آزمودنی های 

به علل مطرود بودن آنها پی ببرد او می تواند از وجود برخی از دانش اموزانی که 
.  دمحبوببت زیادی دارند کمک بگیرد و افراد مطرود و منزوی را از آن حالت در بیاور

خالصه این که آزمون جامعه سنجی به اجرا کننده آن امکان می دهد تا گروه مطالعه را 
.  بهتر بشناسد و برای سالم سازی روباط حاکم بر آن قدم های موثری بردارد




