مدلیابی روابط سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با میانجیگری هوش معنوی،
*

مهارتهای اجتماعی و خالقیت

**

دکتر پریا جنگی

***

دکتر غالمعلی افروز

****

دکتر حسن اسدزاده

*****

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی مدلیابی روابط سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با
میانجیگری هوش معنوی ،مهارتهای اجتماعی و خالقیت در دانشآموزان انجام شده و از
نوع پژوهشهای همبستگی مبتنی بر روش مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعه آماری
این پژوهش همه دانش آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر ارومیه ( 2741نفر) در سال
تحصیلی  2991-94بوده اند .در این پژوهش با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و
تخصیص دادن ضریب  21برای هر متغیر و با احتساب احتمال وجود پرسشنامههای
ناقص 112 ،نفر به عنوان حجم نمونه با روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب
شدند .ابزارهای گردآوری دادهها شامل مقیاس هوش معنوی کینگ ( ،)1222مقیاس
مهارتهای اجتماعی ایندربیتزن و فاستر ( )2991و آزمون خالقیت عابدی ( )2941بود.
یافتهها نشان دادند که مدل پژوهش تایید شده و به طور کلی  2/11از پیشرفت تحصیلی با
سن ورود به مدرسه ،هوش معنوی ،مهارتهای اجتماعی و خالقیت قابل تبیین است.
همچنین سن ورود به مدرسه اثر مستقیم معنادار بر پیشرفت تحصیلی دارد و سن ورود به
مدرسه با میانجیگری هوش معنوی ،مهارتهای اجتماعی و خالقیت اثری غیر مستقیم بر
پیشرفت تحصیلی میگذارد .با توجه به نتایج به دست آمده ،در فرایند آموزشی ،سن ورود
به مدرسه عالوه بر تأثیر بر هوش معنوی ،مهارتهای اجتماعی و خالقیت ،میتواند به
صورت غیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی اثرگذار باشد.

کلید واژگان :سن ورود به مدرسه ،پیشرفت تحصیلی ،هوش معنوی ،مهارتهای اجتماعی ،خالقیت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ دریافت94/1/21 :

تاریخ پذیرش94/22/4 :

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول است.
** دانش آموخته دکتری رشته روانشناسی تربیتی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

paria.jangi@yahoo.com

*** استاد ممتاز گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)

afrooz@ut.ac.ir

**** دانشیار گروه روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
***** استاد گروه سنجش و اندازه گیری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

asadzadeh@atu.ac.ir
delavar@atu.ac.ir
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مقدمه
یکی از عوامل اساسی که بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر میگذارد ،سن ورود به
مدرسه است ،از این رو باید توجه داشت که از لحاظ جسمی و ذهنی چه سنی مناسبترین زمان
برای ورود کودک به مدرسه است .کودکانی که قبل از ورود به مدرسه از آمادگی ذهنی الزم
برخوردار باشند ،با نگرش مثبت نسبت به محیط جدید وارد مدرسه میشوند (بابازاده .)2992 ،اگر
کودک به رشد شناختی الزم برای درک مفاهیمی که در کتابهای درسی کودکان مطرح شده است،
یادگیریاش معنادار نبوده ،بلکه سطحی و طوطیوار خواهد بود .تفاوتهای افراد دارای ترتیب تولد

مختلﻒ در صفات شخصیتی ،هوش و پیشرفت تحصیلی ،اثر ترتیب تولد 1نام دارد ،منظور از ترتیب
تولد جایگاه تولد فرزندان است که هر کدام ویژگیهای رفتاری ،نگرشی و شخصیتی متفاوتی دارند
(لوئیس و کومار.)1221 ،9
جایگاه کودک از نظر ترتیب تولد در شکلگیری این نگرشها و رفتارها ،از زمان پدید آمدن
روانشناسی مدرن مورد توجه بسیاری از اندیشمندان بوده است (رِیس بایبای )1222 ،7و آلفرد
آدلر )2922( 1بیان کرده که ترتیب تولد روی شخصیت افراد تأثیرگذار است .مطالعۀ خان 1و
همکاران ( )1222نشان داده که ترتیب بزرگتر و کوچکتر بودن از خواهر و برادرها و قرار گرفتن
در معرض نگرشهای متفاوت والدین ،شرایط کودکی متفاوتی را به وجود میآورد که در تعیین
شخصیت ،سطح تعامالت میان -فردی و رشد مهارتهای اجتماعی 4اثرگذار است .مهارتهای
اجتماعی مجموعه ای از تواناییها هستند که به دانش آموز این امکان را میدهند که روابط اجتماعی
مثبت و مفید را آغاز و حفظ کند (ویبروسکی ،متیوز و کیتسانتاس ،)1224 ،2دوستی و صمیمیت با
همساالن را گسترش دهد و سازگاری رضایتبخشی را در مدرسه ایجاد کند (گرشام و الیوت،9
 .)2992امروزه داشتن مهارتهای اجتماعی الزمه و اساس زندگی اجتماعی است و فقدان آن ممکن

1. Birth order
2. Birth order effect
3. Louis & Kumar
4. Reyes-Baybay
5. Alfred Adler
6. Khan
7. Social skills
8. Wibrowski, Matthews & Kitsantas
9. Gresham & Elliott
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است سبب آسیبهای فردی و اجتماعی در حیطههای شغلی ،تحصیلی و حتی خانوادگی شود
(فاتحیزاده ،نصراصفهانی و فتحی.)2927 ،
پژوهشهای هال و دیپرنا )1224( 2و آکپان ،اوجیناکا و اکانم )1222( 1نشان داده اند که
مهارتها ی اجتماعی میانجیگری قوی برای سطح پیشرفت تحصیلی هستند و کودکانی که سطح
مهارتهای اجتماعی آنان پایین است ،در معرض آسیبهای عاطفی – اجتماعی و عملکرد تحصیلی
ویژگی اجتماعی بودن ،میتوان به ابعاد معنوی اشاره داشت (عاشوری ،آزادمرد ،جلیل و معینی کیا،
 .)2991سازه هوش معنوی 9نیز یکی از مفاهیمی است که در پرتو توجه و عالقه جهانی
روانشناسان به حوزه معنویت توسعه یافته است (قربانجهرمی ،حجازی ،اژه ای و
خدایاریفرد.)2991،
هوش معنوی توانایی عمل کردن همراه با آگاهی در عین حفظ سالمت و آرامش درونی و
بیرونی (بردباری) ،صرف نظر از شرایط است (سیشنگ ،شاه ،جماال ،عقیل ،احمد و گال.)1224 ،7
در واقع هوش معنوی یک هوش ذاتی انسان است و همانند هر هوش دیگر میتواند رشد کند .این
بدان معناست که میتوان آن را توصیﻒ و اندازهگیری کرد (حاجیان ،شیخاالسالمی ،همایی ،رحیمی
و امینالرعایا .)2992 ،بر اساس پژوهشهای جاشی )1222( 1و دِوی ،راجش و دِوی )1224( 1به
نظر میرسد که عوامل معنوی همانند هوش معنوی در سطوح پیشرفت تحصیلی تأثیرگذار است.
در مطالعۀ نصرتی ،رحیمینژاد و قیومینائینی ( )2991نشان داده شده که هوش معنوی الزمۀ
سازگاری بهتر با محیط در ابعاد ،خانوادگی ،شغلی و تحصیلی است (کمالجو ،نریمانی ،عطادخت و
ابوالقاسمی .)2991 ،افرادی که از هوش معنوی باالتر برخوردارند ،تحمل آنان در مقابل فشارهای
زندگی بیشتر است (صفری ،جناآبادی ،اسالمآبادی و عباسی.)1221 ،
مطالعه یاداو )1224( 4نشان داده است که توانایی سازگاری با محیط و افراد جامعه میتواند در
پرتو برخی از سازه های دیگر روانشناختی همانند ابتکار و خالقیت 2رشد کند .خالقیت ،ترکیبی از
قدرت انعطافپذیری و حساسیت است (کاظمی ،نادری ،هاشمی و میکائیلی )2991 ،و فرد را قادر
1. Hall & DiPerna
2. Akpan, Ojinnaka & Ekanem
3. Spiritual intelligence
4. Cisheng, Shah, Jamala, Aqeel, Ahmed & Gul
5. Joshi
6. Devi, Rajesh & Devi
7. Yadav
8. Creativity
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میسازد خارج از نتایج تفکر نامعقول ،به نتایج متفاوت بیندیشد که حاصل آن ،رضایت خواهد بود
(گاجدا ،کارووسکی و بگتو)1224 ،2؛ فرایندی که در نتیجه آن ،یک اثر جدید تولید میشود (لیائو،
چن ،چن و چانگ .)1222 ،1جامعه ای که امکان بروز خالقیت نسل جوان را فراهم آورد ،از
توسعه ،رشد و شکوفایی علمی چشمگیری برخوردار خواهد شد و به عکس به هر میزان که از
رشد خالقیت محروم باشد ،دچار رکود علمی ،صنعتی و فرهنگی خواهد شد (نجفی ،سپیده و
کارایی نظام آموزشی و اجتماعی است ،شناخت و بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی،
به شناخت بهتر و پیشبینی متغیرهای موثر در مدرسه خواهد انجامید ،بنابراین بررسی متغیرهایی که
در ارتباط با پیشرفت تحصیلی در دروس گوناگون هستند ،یکی از موضوعات اساسی پژوهش در
نظام آموزش و پرورش است .با وجود اینکه برخی از این پژوهشها تأییدکنندۀ نظر آدلر مبنی بر
تأثیر رتبۀ تولد در ساختار شخصیتی ،اجتماعی و حتی آموزشی تحصیلی افرادند (هاتز و پانتانو،9
 ،)1221اما در ایران پژوهشهای بسیار اندکی در این زمینه انجام شده که هیچ کدام پیشرفت
تحصیلی را بر اساس سن ورود به مدرسه مطالعه نکردهاند.
با توجه به مطالب اشاره شده سؤال اصلی پژوهش این است که آیا میان سن ورود به مدرسه و
پیشرفت تحصیلی ،با میانجیگری هوش معنوی ،مهارتهای اجتماعی و خالقیت در دانشآموزان،
رابطه ای معنادار وجود دارد؟
خالقیت

پیشرفت تحصیلی

مهارتهای اجتماعی

سن ورود به مدرسه

هوش معنوی

نمودار  :2مدل مفهومی فرضی (پیشنهادی) پژوهش با توجه به پیشینه پژوهشی

1. Gajda, Karwowski & Beghetto
2. Liao, Chen, Chen & Chang
3. Hotz & Pantano

Downloaded from qjoe.ir at 1:33 +0430 on Friday September 17th 2021

عربخزائلی .)2992 ،با توجه به اینکه میزان پیشرفت تحصیلی و افت تحصیلی یکی از مالکهای

مدلیابی روابط سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی ...

21

این مدل مفهومی بر اساس روابط سن ورود به مدرسه و متغیرهای هوش معنوی که دارای
چهار سطح (توسعه حالت آگاهی ،آگاهی متعالی ،تولید معنای شخصی و تفکر انتقادی وجودی)
است و همچنین خالقیت که دارای چهار سطح (بسط ،انعطافپذیری ،اصالت و سیالی) است و نیز
مهارتها ی اجتماعی که دارای دو سطح (رفتارهای مطلوب و رفتارهای غیراجتماعی) است با متغیر
پیشرفت تحصیلی طراحی شده است .در پژوهشی دیگر رئیسی ،احمریطهران ،حیدری ،جعفربگلو،
تحصیلی دانشجویان همراه است .همچنین بهپژوه و همکاران ( )2929به این نتیجه دست یافتند که
برنامه مداخله ای (آموزش مهارتهای اجتماعی) اثری معنادار بر بهبود سازگاری اجتماعی و عملکرد
تحصیلی دانشآموزان پسر دیرآموز در گروه آزمایشی دارد .همچنین حسنزاده و ایمانیفر (،)2992
نشان دادند که میان خالقیت و عزتنفس و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تفاوت معنادار وجود
ندارد .مقامع ،افروز ،سیﻒ و حمیدی ( )2921در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که در تمام
پایههای بررسی شده ،پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانش آموزان متولد نیمه اول ،کمتر از پیشرفت
تحصیلی و خالقیت دانش آموزان متولد نیمه دوم سال است .در پژوهشی دیگر رئیسی و همکاران
( )2991نشان دادند که هوش معنوی باالتر با شادکامی بیشتر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان همراه
است .همچنین نتایج پژوهش حسنزاده و ایمانیفر ( ،)2992نشان داد که میان خالقیت ،عزتنفس
و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنادار وجود ندارد .پژوهش مکنالی و یوئن)1221( 2
نشان داد که سن ورود به مدرسه و سطح مهارتهای اجتماعی بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی
دانشآموزان اثرگذار است ،لوئیس و کومار ( )1221نیز نشان دادند که سن ورود به مدرسه بر
پیشرفت تحصیلی با میانجیگری سازههای هوشی و سطح مهارتهای اجتماعی اثرگذار است .کانی
( )1221و بارکلی و میرسکیال )1221( 1دریافتند که سن ورود به مدرسه در خانواده میتواند بر
سطح آموزش ،رسیدگی والدین ،پیشرفت تحصیلی و حتی سطح خالقیت و وابستگیهای
روانشناختی تأثیر بگذارد .هاتز و پانتانو ( )1221نشان دادند که ترتیب تولد و سن فرزند در محیط
خانواده میتواند عملکرد تحصیلی و سطح سازگاری را با توجه به ویژگیهای هوشی و مهارتهای
اجتماعی پیشبینی نماید.

1. McNally & Yuen
2. Barclay & Myrskylä
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روش
این پژوهش با توجه به هدف آن از نوع پژوهشهای کاربردی است که از لحاظ شیوه گردآوری
دادهها به صورت مقطعی انجام شده است .تحلیل آن به روش توصیفی و از نوع پژوهشهای
همبستگی مبتنی بر روش مدلیابی معادالت ساختاری ( )SEMبه طور خاص معادالت رگرسیونی
(تلفیق تحلیل مسیر و تحلیل عاملی سطح دوم) انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش همه
دانش آموزان دختر پایه دهم دوره دوم متوسطه ( 2741نفر) شهر ارومیه در سال تحصیلی
ضریب  21برای هر متغیر و با احتساب احتمال وجود پرسشنامههای ناقص 112،نفر به عنوان حجم
نمونه انتخاب شدند .پس از تعیین تعداد نمونه ،نمونهها با روش نمونهگیری تصادفی خوشه ای
چند مرحله ای انتخاب شدند .به این صورت که در مرحلۀ نخست از میان نواحی  2و  1شهر
ارومیه یک ناحیه به روش تصادفی ساده انتخاب شد و در مرحلۀ دوم از میان همۀ مدارس ناحیه ،1
دو مدرسه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند ،سپس از هر مدرسه ،سه کالس به صورت
تصادفی انتخاب شدند .قبل از شروع نمونهگیری توضیحاتی دربارۀ هدف مطالعه و محفوظ
نگهداشتن اطالعات ،به آزمودنیها داده شد و رضایتنامه ای مبنی بر شرکت دانش آموزان در پژوهش
از والدین آنان دریافت شد ،سپس پرسشنامهها برای تکمیل در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.
ابزار پژوهش
2

الف) مقیاس هوش معنوی کینگ  :این پرسشنامه را که کینگ در سال  1222طراحی کرد و
ساخت دارای  12گویه و چهار مقیاس تفکر انتقادی وجودی ،تولید معنای شخصی ،آگاهی متعالی
و توسعه هوشیاری است .در نسخه انگلیسی این پرسشنامه ،آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  2/91و
برای زیرمقیاسهای آن به ترتیب :زیرمقیاس تفکر انتقادی وجودی  ،2/42تولید معنای شخصی
 ،2/42آگاهی متعالی  2/24و توسعه هوشیاری 2/92به دست آمده است .روایی این مقیاس را در
ایران غباریبناب ،سهرابی ،خرمیمارکانی ،زمانپور و راقبیان ( ،)2997پس از ترجمه روی
دانشجویان دانشگاه سنجیده اند .یافتهها ساختار چهار عاملی  17گویهای مقیاس سنجش هوش
معنوی کینگ را تأیید نموده اند .آنها همچنین در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه را با روش
آلفای کرونباخ  2/29و با روش بازآزمایی در یک فاصله دو هفته ای  2/14گزارش کرده اند .در
پژوهش حاضر نیز پایایی به روش آلفای کرونباخ  2/412و برای خرده مقیاسهای تفکر انتقادی
)1. The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (King
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وجودی  ،2/192تولید معنای شخصی  ،2/119آگاهی متعالی  2/19و توسعه هوشیاری 2/422
است.
ب) مقیاس مهارتهای اجتماعی ایندربیتزن و فاستر :2در این پژوهش برای سنجش میزان
مهارتهای اجتماعی از پرسشنامه ایندربیتزن و فاستر ( )2991استفاده شده است .این پرسشنامه
دارای  99عبارت پنج گزینه ای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه ای از
زمینه رفتارهای مثبت و منفی است .هر عبارت دارای شش گزینه است .بخش رفتارهای مثبت
شامل عبارات شماره 99 ،92 ،91 ،97 ،99 ،92 ،19 ،12 ،11 ،11 ،17 ،22 ،24 ،21 ،22 ،9 ،4 ،1 ،9
و بخش رفتارهای منفی شامل عبارات شماره ،14 ،19 ،12 ،12 ،29 ،27 ،29 ،21 ،22 ،2 ،1 ،1 ،2
 91 ،92است .امینی ( )2924پایایی این پرسشنامه را در شهر تهران برای دانش آموزان پایه دوم
راهنمایی برای گزارههای مثبت و منفی به ترتیب  2/42و  2/12گزارش کرده است .در پژوهش
حاضر پایایی به روش آلفای کرونباخ  2/471و برای خرده مقیاسهای رفتار مطلوب  2/49و رفتار
غیر اجتماعی  2/192بهدست آمده است.
ج) آزمون خالقیت عابدی :این پرسشنامۀ  12گویه ای را عابدی ( )2941برای سنجش تفکر
خالق در چهار بعد سیالی (21گویه) ،انعطافپذیری (22گویه) ،اصالت ( 11گویه) و بسط
(22گویه) تهیه کرده است .در مقابل هر گویه سه گزینه قرار دارد که به ترتیب نمره ای از صفر تا 1
میگیرند و جمع نمرهها نمرۀ کل خالقیت شناختی را نشان می دهد که دامنه ای از نمرات صفر تا
 212را شامل میشود .عابدی روایی این پرسشنامه را با شیوۀ تحلیل عامل و همبستگی با آزمونهای
مشابه (تورنس) محاسبه کرد .ضریب همبستگی بین نمره کل آزمون تورنس و نمره کل آزمون
معادل  2/71به دست آمده است (عابدی .)2941 ،پایایی آن با بازآزمایی و آلفای کرونباخ محاسبه
شده است .عابدی ضریب پایایی بخشهای سیالی ،ابتکار ،انعطافپذیری و بسط را از طریق
بازآزمایی در اجرای فرم اولیه این آزمون به ترتیب  2/27 ،2/21 ،2/21و  2/22به دست آورده است
(عابدی .)2941 ،در این پژوهش پایایی به روش آلفای کرونباخ  2/472و برای خرده مقیاسهای
سیالی  ،2/42انعطافپذیری  ،2/244ابتکار  2/921و بسط با جزئیات 2/492به دست آمده است.
د) پیشرفت تحصیلی :در این پژوهش اطالعات مورد نیاز در زمینۀ شاخص پیشرفت تحصیلی،
از طریق معدل دانشآموزان در پایان سال تحصیلی گردآوری شده است .به این صورت که معدل
)1. The Teenage Inventory of Social Skills (Inderbitzen & Foster
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هر دانشآموز ،با مراجعه به اسناد و مدارک تحصیلی موجود در پرونده تحصیلی او در دفتر مدرسه
بررسی شده است.
ه) سن ورود به مدرسه :در این پژوهش اطالعات مورد نیاز در زمینۀ سن ورود به مدرسه
(تولد آنها در نیمه اول یا نیمه دوم سال) از طریق پرسشنامههای تکمیل شدۀ دانش آموزان به دست
آمده است.
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از مدلیابی معادالت رگرسیونی
ساختاری و برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزارهای  SPSS22و  Amos19استفاده شده
است.
روش کار
در گام نخست به مطالعات کتابخانه ای در بررسی مبانی نظری و گردآوری پیشینه کافی
پرداخته شد .در گام دوم با توجه به روش میدانی در بازۀ زمانی آبان تا آذر  2991با مراجعه به
مدارس ناحیه  1شهر ارومیه گروه نمونه به صورت کالسی انتخاب شدند .ابتدا توضیحات مقدماتی
دربارۀ هدف پژوهش و نحوۀ همکاری ،زمان الزم (نیم ساعت) و تکمیل ابزارها به دانش آموزان
داده شد و پس از کسب رضایتنامه آگاهانه از والدین دانش آموزان ،پرسشنامهها در اختیار
دانش آموزان گروه نمونه قرارگرفت.
یافتهها
ابتدا با بررسی پیشفرضهای آماری با استفاده از آزمونهای کشیدگی و چولگی ،جعبه ای،
کولموگروف ـ اسمیرنوف دادههای پرت شناسایی ،سپس با استفاده از آزمون ماهاالنوبیس دادههای
پرت حذف شدند و تعداد دادهها به  111نمونه کاهش یافت .همچنین پس از بررسی نرمال بودن
دادهها مدل اندازهگیری (روایی تأییدی) سه متغیر پژوهش بررسی و تأیید شد .افزون بر این نتایج
میانگین واریانسهای استخراجی 2نشان میدهد که همۀ خردهمقیاسها در مدل اندازهگیری مقادیر به
دست آمده آن از حد معیار  2/1بزرگتر هستند که نشاندهندۀ روایی از نوع همگراست ،همچنین
پایایی مرکب (پایایی سازه) نشاندهندۀ آن است که مقادیر به دست آمده از مؤلفهها از حد
معیار 2/24بیشتر است ،بنابراین موضوع  AVEو پایایی ترکیبی 1پرسشنامهها تایید میشود.

)1. Average variance extracted (AVE
)2. Composite reliability (CR
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 .21خالقیت

 .21رفتار
غیراجتماعی

 .22رفتار
مطلوب

 .21توسعه
هوشیاری

 .9آگاهی
متعالی

 .8تولید معنای
شخصی

 .1تفکر وجودی
انتقادی

 .1بسط با
جزئیات

.1ابتکار

.4انعطاف

.1سیالی

.1پیشرفت
تحصیلی

.2سن

متغیر
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11/11
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**1/14

**1/11
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**1/14
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*1/24
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1/11

1/18

22/11

8/94

1/19

**1/18

**1/12

**1/21

**1/11

**1/19

**1/11

**1/11

**1/49

**1/11

**1/19

**1/11

**1/11

**1/11

*1/11

**1/11

*1/28

**1/19

**1/11

**1/11

**1/12

**1/18

2

**1/48

**1/11

**1/11

**1/11

**1/11

**1/12

*1/21

**1/14

*1/11

**1/18

2

**1/11

1/18

*1/21

**1/11

**1/11

*1/21

2

**1/14

*1/11

*1/21

1/19

*1/21

2
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1/82

1/19

SD

2

1

1

4

1

1
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*1/28

**1/11

**1/12
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**1/11
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*در سطح  2/21معنادار است.

**در سطح  2/22معنادار است.
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جدول  :2ماتریس همبستگی پیرسون میان سن ورود به مدرسه ،هوش معنوی ،مهارتهای اجتماعی و خالقیت با پیشرفت تحصیلی

فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 241

28

بر اساس نتایج حاصل از جدول  2همبستگی مستقیم معناداری میان سن ورود به مدرسه،
هوش معنوی ،مهارتهای اجتماعی وخالقیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان وجود دارد.
جدول  :1شاخصهای برازش حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و متغیرها پس از پنج مرحله اصالح
قبول

از تصحیح

پس از تصحیح

کای اسکوئر نسبی

>9

7/21

1/47

RMSEA

ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین

>2/2

2/212

2/214

GFI

شاخص نکویی برازش

<2/9

2/212

2/919

NFI

شاخص برازندگی هنجار شده

<2/9

2/492

2/924

CFI

شاخص برازندگی تطبیقی

<2/9

2/422

2/917

DF

درجه آزادی

-

12

14

توضیحات

نام آزمون

بر اساس نتایج جدول 1مقدار  RMSEAبرابر با  2/214است که این مقدار کمتر از  2/2است
و نشان میدهد که میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب و مدل قابل قبول است .همچنین مقدار
کای دو به درجه آزادی( )1/47میان  2و  9است و میزان شاخص  CFI ،GFIو  NFIنیز تقریباً
برابر و بزرگتراز  2/9است که نشان میدهدمدل اندازهگیری متغیرهای پژوهش،مدلی مناسب است.
جدول  :1برآورد مستقیم مدل با روش حداکثردرست نمایی ()ML
2

متغیر

b

β

R

سن ورود به مدرسه بر پیشرفت تحصیلی

2/29

2/27

2/224

هوش معنوی بر پیشرفت تحصیلی

2/29

2/24

2/221

خالقیت بر پیشرفت تحصیلی

2/77

2/19

2/22

مهارتهای اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی

2/21

2/19

2/27

با توجه به نتایج جدول  9مسیرهای سن ورود به مدرسه ،هوش معنوی ،خالقیت و مهارتهای
اجتماعی اثر مستقیم معنادار بر پیشرفت تحصیلی دارند .به طور مشخص اثر مستقیم سن ورود به
مدرسه بر پیشرفت تحصیلی  ،2/27هوش معنوی بر پیشرفت تحصیلی  ،2/24خالقیت بر پیشرفت
تحصیلی  2/19و مهارتهای اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی  2/19است.
جدول  :4برآورد مستقیم مدل با روش حداکثردرست نمایی
 Bمسیر

 Bمسیر

مستقیم

غیرمستقیم

سن ورود به مدرسه با میانجیگری هوش معنوی بر پیشرفت تحصیلی

2/27

2/19

2/222

سن ورود به مدرسه با میانجیگری مهارتهای اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی

2/27

2/19

2/229

سن ورود به مدرسه با میانجیگری خالقیت بر پیشرفت تحصیلی

2/27

2/24

2/221

متغیر

R2
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با توجه به نتایج جدول  7از مسیر غیرمستقیم درنظرگرفته شده با توجه به مقادیر استانداردشده
( ،)βاستانداردنشده ( )bو ( )R2به دست آمده ،مسیر اثر غیرمستقیم سن ورود به مدرسه با
میانجیگری هوش معنوی ،مهارتهای اجتماعی و خالقیت بر پیشرفت تحصیلی ،با توجه به مقدار به
دست آمده دارای واریانس تبیین شدۀ ( )R2برابر با  2/229 ،2/222و  2/221است و با توجه به
روش برآورد حداکثر درست نمایی ( )MLمورد تأیید واقع شده است.
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نمودار  : 2مدل نهایی آزمون شده به همراه آماره های پیش بینی استاندارد شده

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام دادن این پژوهش ،ارائۀ مدل ساختاری رابطه سن ورود به مدرسه با پیشرفت
تحصیلی با میانجیگری هوش معنوی ،مهارتهای اجتماعی و خالقیت در دانش آموزان دختر پایه
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دهم شهر ارومیه بوده است .با توجه به نتایج تحلیل انجام شده در پاسخ به سؤال پژوهش ،به طور
کلی مدل تأیید شده و دارای برازش مناسب است و نشان دهندۀ نقش واسطه ای هوش معنوی،
مهارتهای اجتماعی و خالقیت در رابطۀ میان سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی است.
همچنین در مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم  2/11از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین
میکند .نتایج به دست آمده دربارۀ ارتباط سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی با یافته بارکلی
و میرسکیال ( )1221که نشان داده اند میان سن ورود به مدرسه و پیشرفت تحصیلی ارتباط معنادار
تحصیلی اثر دارد و نیز به این نتایج دست یافته اند که در تمام پایههای بررسی شده ،پیشرفت
تحصیلی و خالقیت دانش آموزان متولد نیمه اول ،کمتر از پیشرفت تحصیلی و خالقیت
دانشآموزان متولد نیمه دوم سال است .همچنین با توجه به کمبود رشد شناختی و رفتاری
دانشآموزان متولد نیمه اول ،آنها ناسازگارتر هستند.
نتایج این پژوهش با یافتههای دیگر پژوهشها مانند پژوهش پوررضاییان (،)2991
ابراهیمیپاکیزه ،ابراهیمیعارف و صادقی ( ،)2997بابازاده ( ،)2992مقامع و همکاران (،)2921
مکنالی و یوئن ( ،)1221کانی ( ،)1221هاتز و پانتانو ( )1221و لوئیس و کومار ( )1221در زمینۀ
تأثیر سن ورود به مدرسه بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی با توجه به برخی متغیرهای اجتماعی و
روانشناختی همسو است .بر اساس نظریۀ منابع خانواده ،سن ورود به مدرسه عامل اجتماعی
تأثیرگذاری بر کودک است که ویژگیهای شخصیتی متفاوتی را پدید می آورد (لوئیس و کومار،
 .)1221بر اساس این نظریه تولد فرزند جدید تغییرات بسیار در نظام ارتباطی ،اقتصادی و هیجانی
خانواده به وجود میآورد و فرزند نخست عالوه بر پایهریزی ارتباط با خواهر و برادر کوچکتر
خود ،باید به کاهش توجه والدین و تغییر انتظارات آنها نیز پاسخ دهد (خان و همکاران.)1222 ،
منابع خانوادگی همانند فشارهای روانی ،هیجانات و وضعیت اقتصادی هنگامی که فردی جدید
به خانواده اضافه میشود ،تقسیم و سبب رسیدگی کمتر به فرزندان میشود (کانی .)1221 ،نتایج
این پژوهش نشان داد که سن ورود به مدرسه بر پیشرفت تحصیلی تأثیر دارد .همچنین نظریه
الگوی همآمیزی گواه این است که خانواده با داشتن فرزند دوم دچار کاستیهای روانی و هیجانی و
حتی اقتصادی میشود که با ورود فرزند سوم این موضوع را جبران میکند (هاتز و پانتانو.)1221 ،
بر اساس نظریات فرهنگی اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی از ویژگیهای اساسی انسان است (آکپان و
همکاران )1222 ،که هنگام دریافت حمایتهای گستردهتر میتواند سبب سازگاری و بهبود
عمکردهای متفاوت در موقعیتهای شغلی ،تحصیلی و ارتباطی شود (فاتحیزاده و همکاران.)2927 ،
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بسیاری از کودکان میانه در خانواده با توجه به رسیدگی کمتر در خانواده مهارتهای اجتماعی
مناسب را کسب نمیکنند که این امر به تشدید مشکالت روانشناختی در دوران کودکی و سنین
باالتر میانجامد (هال و دیپرنا.)1224 ،
بر اساس نظریه سیستمی در خانواده ،منابع خانواده با ارائه فرصتهای تعاملی بیشتر به فرزندان نه
فقط منجر به افزایش کفایت اجتماعی ،مفهوم خودمثبت بینی ،خالقیت و سازگاری اجتماعی در
آنان میشود بلکه سبب پیشرفت تحصیلی آنان میشود (یاداو ،)1224 ،به طوری که افراد خالق و
 .)1222در تبیین دیگری بر اساس دیدگاه پردازش اطالعات ،فردی سازگاری بهتری کسب میکند
که از هوش و توان ارائۀ پاسخهای مسالهدارتر برخوردار باشد .وجود مؤلفههای هوش معنوی
بهویژه مؤلفه تفکر اعتقادی و توانایی مقابله با مشکالت و خودآگاهی در میان دانش آموزان ،موجب
افزایش عزتنفس آنها میشود (قربانجهرمی و همکاران .)2991،در واقع تقویت هوش معنوی که
یکی از عوامل همآمیزی و منابع خانواده است ،سبب میشود که عزتنفس و خودکنترلی
دانشآموزان افزایش یابد و عملکرد تحصیلی آنها بهبود پیدا کند (دِوی و همکاران .)1224 ،این
سطح از عملکرد خانواده در محیط تعاملی همراه با عقاید و باورهای معنوی سبب افزایش میزان
یادگیری و بهرهگیری از دانش آموخته میشود .این تواناییها شامل حافظه ،سرعت پردازش ،بیان،
قدرت تجسم ،تجزیه و تحلیل ادراکی ،انگیزه و پشتکار هستند (جاشی.)1222 ،
یکی از محدودیتهای این پژوهش عدم در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی -اجتماعی خانوادهها
بوده که به نظر میرسد در سطح منابع خانواده بسیار تأثیرگذار است .دیگر محدودیت این پژوهش
محدود شدن به روششناسی است که از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و برخی از پاسخهای
آزمودنیها را تحت تأثیر مطلوبیت اجتماعی قرار میدهد .همچنین این نتایج صرفاً مربوط به
دانشآموزان دختر پایه دهم دوره دوم متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی  2991-94بوده است،
بنابراین نتایج صرفاً قابلیت تعمیم به این جامعۀ هدف را دارد.
به طور کلی با توجه به تأیید مدل پژوهش پیشنهاد میشود که برای ارتقای سطح کمی و کیفی
آموزش دانش آموزان در مراکز آموزشی و پرورشی به نقش منابع خانواده و سن ورود به مدرسه
(تولد در نیمه اول سال یا نیمه دوم سال) توجه شود .همچنین ضمن سنجش ابعاد روانشناختی
مانند هوش ،استعداد ،مهارت اجتماعی و خالقیت ،این عامل تعیینکننده نیز مورد نظر متخصصان
قرار بگیرد و حتی در مواردی کالسهای برخی از مدارس و مراکز آموزشی با توجه به سن تولد
کودکان شکل گیرد و سطح آموزشی متناسب با آنها تنظیم شود.
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