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چكیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای مهارت های اجتماعی ،هوش معنوی و خالقیت در رابطه بین سن
ورود به مدرس��ه با پیش��رفت تحصیلی در دانشآموزان انجام شد و از نوع پژوهش های همبستگی مبتنی بر روش
مدل یابی معادالت ساختاری بود .جامعه آماری این پژوهش را ،تمامی دانش آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر
ارومیه در سال تحصیلی  96-97به تعداد  1472نفر تشکیل دادند .در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه با توجه
به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص ضریب  15برای هر متغیر ،و با احتساب احتمال وجود پرسشنامههاي
ناقص  250نفر به عنوان حجم نمونه با روش خوش��ه ای چند مرحله ای انتخاب ش��د .ابزارهای گردآوری داده ها
شامل ،مقیاس هوش معنوی کینگ ،مقیاس مهارت های اجتماعی ایندربیتزن ،فوستر و مقیاس خالقیت تورنس مورد
استفاده قرار گرفت .یافته ها نشان داد که مدل پژوهش تایید گردید و به طور کلی  0/26از پیشرفت تحصیلی توسط
س��ن ورود به مدرس��ه ،هوش معنوی ،مهارت های اجتماعی و خالقیت قابل تبیین می باشد .همچنین سن ورود به
مدرسه اثر مستقیم معنادار بر پیشرفت تحصیلی داشت و سن ورود به مدرسه با ميانجيگري هوش معنوی ،مهارت
های اجتماعی و خالقیت اثر غیر مستقیمی بر پیشرفت تحصیلی نشان داد .با توجه به تاثیر سن ورود به مدرسه بر
پیشرفت تحصیلی در جهت محتوای آموزشی به افراد توجه به این دو عامل می تواند پیرو متغیرهای واسط همانند
هوش معنوی ،مهارت های اجتماعی و خالقیت ،تاثیرات به سزایی بر پیشرفت تحصیلی ایجاد نماید.
واژه های کلیدی :سن ورود به مدرسه ،پیشرفت تحصیلی ،هوش معنوی ،مهارتهای اجتماعی ،خالقیت.
 .1دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی (گروه روانشناسی) ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2استاد گروه روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران (نویسنده مسول)
 .3دانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی
 .4استاد گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه عالمه طباطبایی
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مقدمه
یکی از عوامل اثرگذار و اساس��ی که بر پیش��رفت تحصیلی دانش آموزان ،موثر می باشد ،سن ورود به
مدرسه می باشد و به این نکته اشاره دارد که از لحاظ جسمی و ذهنی چه سنینی مناسب ترین زمان،
برای ورود کودک به مدرس��ه اس��ت .کودکانی که قبل از ورود به مدرسه از آمادگی ذهنی الزم برخوردار
بوده ،با نگرش مثبت نسبت به محیط جدید وارد مدرسه می شوند (افروز .)1391 ،بنا بر گفته لفرانسوا
 )1390(1اگر کودک به رشد شناختی الزم برای درک مفاهیمی که در کتاب های درسی کودکان مطرح
ش��ده اس��ت دست نیافته باش��د ،یادگیری های بعدی او بر پایه یادگیری های قبلی شکل نمیگیرد ،در
2
نتیجه یادگیری اش معنی دار نبوده ،بلکه سطحی و طوطی وار خواهد بود .تفاوتهای افراد دارای ترتیب
تولد مختلف در صفات ش��خصیتی ،هوش و پیشرفت تحصیلی ،اثر ترتیب تولد 3نام داردمنظور از ترتیب
تولد جایگاه تولد فرزندان می باشد که هر کدام ویژگی های ،رفتاری ،نگرشی و شخصیتی متفاوتی دارند
(لوییس و کومار.)2016 ،4
جایگاه کودک از نظر ترتیب تولد در ش��کل گیری ،این نگرش ها و رفتاری از بدو روان شناسی مدرن
مورد توجه بس��یاری از اندیشمندان بوده اس��ت (کانی )2016 ،5و آلفرد آدلر )1908( 6بیان کرده است
ترتیب تولد بر روی ش��خصیت تاثیرگذار می باش��د ،از طرفی مطالعه خان ،نواز ،خان و یاسین)2018( 7
نش��ان داد که ترتیب ،بزرگتر و کوچکتر بودن از خواه��ر و برادرها و قرار گرفتن در معرض نگرشهای
متفاوت والدین شرایط کودکی متفاوتی را به وجود می آورد که به تعیین شخصیت ،سطح تعامالت بین
فردی و رشد مهارت های اجتماعی 8اثر داراست ،مهارت های اجتماعی مجموعه ای از تواناییها هستند
که به دانش آموز این امکان را می دهد روابط اجتماعی مثبت و مفید را آغاز و حفظ نماید (هیبروفسکی،
متیو و کیتس��انتاس ،)2017 ،9دوس��تی و صمیمیت با همساالن را گس��ترش دهد و سازگاری رضایت
بخش��ی را در مدس��ه ایجاد کند (گرش��ام و الیوت .)1990 ،10امروزه داشتن مهارت های اجتماعی رکن
الزم و اساسی زندگی اجتماعی بوده و فقدان آن می تواند باعث آسیب های فردی و اجتماعی در حیطه
های متفاوت شغلی ،تحصیلی و حتی خانوادگی گردد (فاتحی زاده ،نصر اصفهانی و فتحی.)1393 ،
پژوهش های هال و دیپرنا )2017( 11و آکپان ،اوجیناکا و اکانم )2001( ،12نشان داده اند که مهارت
های اجتماعی میانجی گری قوی برای سطح پیشرفت تحصیلی می باشد و کودکانی که در مهارت های
اجتماعی خود مش��کل دارند در معرض خطر مش��کالت عاطفی – اجتماعی و عملکرد تحصیلی ضعیف
قرار دارند .از جانبی دیگر با نگاهی گذار به ابعاد اساسی شکل دهنده ی شخصیت انسان عالوه بر ویژگی
اجتماعی بودن می توان به ابعاد معنوی اشاره داشت (عاشوری ،ازادمرد ،جلیل و مومنی ،)2014 ،سازه
1. Lefransua
2. Birth Order
3. Birth Order Effect
4. Louis, & Kumar
5. Cooney
6. Alfred Adler
7. Khan, Nawaz, Khan, Yaseen
8. Social skills
9. Wibrowski, Matthews, & Kitsantas
10. Gresham, & Elliott
11. Hall, & DiPerna
12. Akpan, Ojinnaka, & Ekanem
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ه��وش معن��وی 1نیز یکی از مفاهیمی اس��ت که در پرت��و توجه و عالقه جهانی روان شناس��ان به حوزه
معنویت توسعه یافته است (قربان جهرمی ،حجازی ،اژه ای و خدایاری فرد .)1392،
هوش معنوی توانایی عمل همراه با آگاهی در عین حفظ سالمت و آرامش درونی و بیرونی (بردباری)،
صرف نظر از ش��رایط می باش��د (س��یچنگ ،ش��اه ،جماال ،آکیل ،احمد و گال .)2017 ،2در واقع هوش
معنوی یک هوش ذاتی انس��ان اس��ت و همانند هر هوش دیگر می تواند رشد کند ،این بدان معنی است
که می توان آن را توصیف و اندازه گیری کرد (حاجیان ،شیخ االسالمی ،همایی ،رحیمی و امین الرعایا،
 .)1391طب��ق تحقیق��ات ج��اش )2014( 3و دوی ،راجش و دوی )2017( 4به نظر ( )2017می رس��د
که عوامل معنوی همانند هوش معنوی در س��طوح پیش��رفت تحصیلی تاثیرگذار می باشد .در مطالعات
نصرتی ،رحیمی نژاد و قیومی ( )2018نش��ان داده ش��د که هوش معنوی الزمه سازگاری بهتر با محیط
در ابعاد ،خانوادگی ،ش��غلی و تحصیلی است (کمالجو ،نریمانی ،عطادخت وابوالقاسمی ،)1395 ،افرادی
که از هوش معنوی باالتری برخوردارند ،تحمل آنان در مقابل فش��ارهای زندگی بیش��تر است (صفری،
جناآبادی ،اسالم ابادی و عباسی.)2016 ،
از جانبی دیگر مطالعه یادو )2017( 5نش��ان دادند که این عوامل س��ازگارانه با محیط بین فردی می
تواند در پرو برخی از س��ازه های دیگر روانش��ناختی همانند ابتکار و خالقیت 6متبلور ش��ود ،خالقیت،
ترکیبی اس��ت از قدرت انعطاف پذیری و حساس��یت می باش��د (کاظمی ،نادری ،هاش��می و میکائیلی،
 .)1395و ف��رد را قادر می س��ازد خ��ارج از نتایج تفکر نامعقول ،به نتایج متفاوت بیندیش��د که حاصل
آن ،رضایت خواهد بود (گاجدا ،کارووس��کی و بگتو ،)2017 ،7فرآیندی که در نتیجه آن ،یک اثر جدید
تولید می ش��ود (لیایو ،چن ،چ��ن و چانگ .)2018 ،8جامعه ای که بتواند خالقیت نس��ل جوان را احیا
س��ازد از میزان قابل توجه توسعه ،رشد و ش��کوفایی علمی برخوردار خواهد شد و بالعکس به هر مبزان
که خالقیت پرورش و تعالی نیابد رکود علمی ،صنعتی و فرهنگی را باید برای آن جامعه انتظار داش��ت
(نجف��ي ،س��پيده و عرب خزائلي .)1390 ،ب��ا توجه به اینکه میزان پیش��رفت تحصیلی و افت تحصیلی
یکی از مالک های کارایی نظام آموزش��ی و اجتماعی اس��ت ،کش��ف و بررس��ی متغیرهای تاثیرگذار بر
عملکرد تحصیلی ،به شناخت بهتر و پیش بینی متغیرهای موثر در مدرسه می انجامد ،بنابراین بررسی
متغیرهایی که با پیش��رقت تحصیلی در دروس مختلف رابطه دارد ،یکی از موضوعات اساسی تحقیق در
نظام آموزش و پرورش است و برخی از این پژوهشها تأییدکنندهی نظر آدلر مبنی بر تأثیر رتبهی تولد
در س��اختار شخصیتی ،اجتماعی و حتی آموزش��ی تحصیلی افراد می باشند (هاتز و پانتانو .)2015 ،9بر
اس��اس جستوجوها ،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 سوال اصلی پژوهش این می باشد که مهارت های اجتماعی ،هوش معنوی
1. Spiritual intelligence
2. Cisheng, Shah, Jamala, Aqeel, Ahmed, & Gul
3. Joshi
4. Devi, Rajesh, & Devi
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8. Liao, Chen, Chen, & Chang
9. Hotz, & Pantano
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و خالقیت در رابطه بین سن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی نقش واسطه ای ایفا می نمایند ؟

نمودار  : 1مدل مفهومی فرضی (پیشنهادی) تحقیق
با توجه به پیشینه تحقیقاتی در مطالعات ذیل

این مدل مفهومی بر اساس روابط سن ورود به مدرسه و متغیرهای هوش معنوی که دارای چهارسطح
(توسعه حالت آگاهی ،تولید معنای شخصی و تفکر انتقادی وجودی) است و همچنین خالقیت که دارای
چهار سطح (بسط ،انعطاف پذیری ،اصالت و سیالی) است و همچنین مهارت های اجتماعی که دارای دو
سطح (رفتارهای مطلوب و رفتارهای غیراجتماعی) است با متغیر پیشرفت تحصیلی طراحی شده است.
در پژوهش��ی دیگر رئیس��ی و همکاران ( )1392نشان دادند که هوش معنوی باالتر با شادکامی بیشتر و
پیش��رفت تحصیلی دانشجویان همراه اس��ت .همچنین به پژوه و همکاران ( )1389به این نتیجه دست
یافتند که برنامه مداخله ای (آموزش مهارت های اجتماعی) اثر معناداری بر بهبود س��ازگاری اجتماعی
و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پس��ر دیرآموز در گروه آزمایش��ی داشته است .همچنین حسن زاده و
همکاران ( ،)1394نش��ان دادند که بین خالقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تفاوت
معنی داری وجود ندارد .مقامع ،افروز ،سیف و حمیدی ( )1386در پژوهشی به این نتایج دست یافتند
که در تمام پایه های بررس��ی شده ،پیش��رفت تحصیلی و خالقیت دانش آموزان متولد نیمه اول ،کمتر
از پیش��رفت تحصیلی و خالقیت دانش آموزان متولد نیمه دوم س��ال اس��ت .در پژوهشی دیگر رئیسی،
احمری طهران ،حیدری ،جعفربگلو ،عابدینی و بطحایی ( )1392در پژوهشی نشان داد که هوش معنوی
باالتر با ش��ادکامی بیش��تر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان همراه اس��ت .همچنین حسن زاده و ایمانی
فر ( ،)1391نتایج نش��ان دادند که بین خالقیت و عزت نفس و پیش��رفت تحصیلی دانش آموزان تفاوت
معنی داری وجود ندارد .پژوهش مک نالی و یاین )2015( 1نش��ان داد که س��ن ورود به مدرسه و سطح
مهارت های اجتماعی بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثر داراست ،لویس و کومار ()2016
نیز نش��ان دادند سن ورود به مدرس��ه بر پیشرفت تحصیلی با میانجی سازه های هوشی و سطح مهارت
های اجتماعی اثر داراس��ت ،کانوی ( )2016و بارکلی و مسیرس��کیال ( )2016دریافتند که سن ورود به
مدرسه در خانواده می تواند بر سطح آموزش ،رسیدگی والدین ،پیشرفت تحصیلی و حتی سطح خالقیت
و وابستگی های روانشناختی تاثیر بگذارد .هاتز و پانتانو ( )2015نشان داد که ترتیب تولد و سن فرزند
در محیط خانواده می تواند عملکرد تحصیلی و سطح سازگاری با توجه به ویژگی های هوشی و مهارت
های اجتماعی را پیش بینی نماید.
1. McNally, & Yuen
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روش پژوهش
این پژوهش با توجه به هدف آن از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ ش��یوه گردآوری داده ها به
صورت مقطعی و تحلیل آنها به روش توصیفی و از نوع پژوهش های همبس��تگی مبتنی بر روش مدل
یابی معادالت س��اختاری ( )SEMبه طور خاص معادالت رگرس��یونی (تلفیق تحلیل مس��یر و تحلیل
عاملی س��طح دوم) بود .جامع��ه آماری این پژوهش را ،تمامی دانش آم��وزان دختر پایه دهم دوره دوم
متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی  95-96به تعداد  1472نفر تشکیل دادند .در این پژوهش برای
تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص ضریب  15برای هر متغیر ،و با
احتس��اب احتمال وجود پرسشنامه هاي ناقص 250نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد .پس از تعیین
تعداد نمونه ،نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد ،به این صورت
که در مرحله ی نخست از بین نواحی  1و  2شهر ارومیه یک ناحیه به روش تصادفی ساده انتخاب شد
و در مرحله ی دوم از بین تمامی مدارس ناحیه  2 ،2مدرسه به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند و
سپس از بین هر مدرسه 3 ،کالس به صورت تصادفی انتخاب شدند .در ابتدا قبل از شروع نمونه گیری
توضیحاتی در خصوص هدف مطالعه و حفظ رازداری مطالب به آزمودنی ها داده شد و همزمان رضایت
نامه آگاهانه در خصوص شرکت نمونه ها در پژوهش از والدین دانش آموزان دریافت گردیده شد ،سپس
پرسشنامه ها از نمونه ها دریافت گردیده شد.
ابزار پژوهش
مقیاس هوش معنوی کینگ :توسط کینگ در سال ( )2008طراحی و ساخته شد که دارای  28گویه
بوده و این پرسش��نامه ش��امل چهار مقیاس تفکر وجودی ،تولید معنای ،آگاهی ،توس��عه هوشیاری می
باشد .در نسخه انگلیسی این پرسشنامه ،آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/92و برای زیر مقیاس های
آن به ترتیب به این گونه به دست آمده است :زیر مقیاس تفکر وجودی دارای آلفای  ،0/78تولید معنای
دارای آلف��ای ،0/78آگاهی دارای آلفای  0/87و بس��ط دارای آلف��ای  0/91بودند .روایی این مقیاس در
ایران به وسیله غباری بناب ،سهرابی ،خرمی مارکانی ،زمانپور و راقبیان )1394( ،پس از ترجمه برروي
دانشجويان دانشگاه سنجیده شد .يافتهها ساختارچهارعاملی  24گویهای مقياس سنجش هوش معنوي
کينگ را تایید نمودند .همچنین پژوهش خود پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ  0/89و با
روش بازآزمایی در یک فاصله دوهفته ای  0/67گزارش کرده اند .در پژوهش حاضر نیز پایایی به روش
آلف��ای کرونباخ  0/721و برای خرده مقیاس های تفکر وج��ودی  ،0/631تولید معنای  ،0/669آگاهی
 ،0/69توسعه هوشیاری0/701می باشد.
مقیاس مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوس��تر :در این پژوهش برای سنجش میزان مهارت های
اجتماعی از پرسش��نامه ایندربیتزن و فوس��تر ( )1992استفاده شده اس��ت .این پرسش نامه دارای 39
عبارت پنج گزینه ای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه ای از گزینه های اص ً
ال
صدق نمی کند تا همیشه صدق می کند ابراز می نماید .عبارات این پرسش نامه در دو زمینه رفتارهای
مثبت و منفی هس��تند .هر عبارت دارای شش گزینه است .بخش رفتارهای مثبت شامل عبارات شماره
 39 ،38 ،35 ،34 ،33 ،30 ،29 ،28 ،26 ،25 ،24 ،18 ،17 ،15 ،11 ،9 ،7 ،6 ،3و بخ��ش رفتاره��ای
منفی شامل عبارات شماره  36 ،31 ،27 ،23 ،21 ،20 ،19 ،14 ،13 ،12 ،10 ،8 ،5 ،2 ،1است .پایایی
این پرسشنامه را امینی ( )1378در شهر تهران برای دانش آموزان دوم راهنمایی برای گزاره های مثبت
و منف��ی به ترتیب  0/71و  0/68گزارش کرده اس��ت .در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفای کرونباخ
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 0/742و برای خرده مقیاس های رفتار مطلوب 0/73و رفتار غیر اجتماعی  0/691می باشد.
مقیاس خالقیت تورنس :توسط عابدی ( )1372برای سنجش تفکر خالق پرسشنامه  60گویه ای در
چهار بعد س��یالی (16گویه) ،انعطاف پذیری (11گویه) ،اصالت ( 22گویه) و بس��ط (11گویه) تهیه شد.
در مقابل هر گویه س��ه گزینه قرار دارد که به ترتیب نمره ای از  0تا 2می گیرند و جمع نمره ها نمره
کل خالقیت شناختی را نشان می دهد که دامنه ای از نمرات  0تا  120را شامل می شود .عابدی روایی
این پرسش��نامه را با ش��یوه ی تحلیل عامل و همبستگی با آزمون های مش��ابه (تورنس) محاسبه کرد.
ضریب همبس��تگی بین نمره کل آزمون تورنس و نمره کل آزمون معادل 0/46به دس��ت آمد (عابدی،
 .)1382پایایی آن را با بازآزمایی و آلفای کرونباخ گزارش محاسبه شده است .ضریب پایایی بخش های
س��یالی ،ابتکار ،انعطاف پذیری و بس��ط از طریق بازآزمایی در اجرای فرم اولیه این آزمون توسط عابدی
ب��ه ترتیب  0/80 ،0/84 ،0/82 ،0/85به دس��ت آمد (عاب��دی .)1372 ،در این پژوهش پایایی به روش
آلفای کرونباخ  0/740و برای خرده مقیاس های س��یالی  ،0/71انعطاف  ،0/877ابتکار  0/915و بس��ط
با جزئیات  0/731می باشد.
پیش��رفت تحصیلی :در این پژوهش اطالعات مورد نیاز در ارتباط با ش��اخص پيش��رفت تحصيلي ،از
طریق معدل دانشآموزان در پایان سال تحصیلی جمع آوری شد .بدین صورت که معدل هر دانشآموز،
با مراجعه به اسناد و مدارک تحصیلی موجود در پرونده تحصیلی و توسط متصدیان امور دفتری مشخص
و در اختیار محقق قرار داده شد.
س��ن ورود به مدرس��ه :در این پژوهش اطالعات مورد نیاز در ارتباط با س��ن ورود به مدرسه ،تولد آن
ها در نیمه اول یا نیمه دوم سال می باشد که در داخل پرسشنامه ها از دانش آموزان سوال شده است.
روش تجزی��ه و تحلی��ل داده ها :در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات بدس��ت آمده از مدل
یابی معادالت رگرس��یونی س��اختاری استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  18SPSSو
 23Amosاستفاده شد.
روش کار
در گام نخس��ت به مطالعات کتابخانه ای در بررسی مبانی نظری و جمع آوری پیشینه کافی پرداخته
شد .در گام دوم با توجه به روش میدانی در بازه ی زمانی آبان تا آذر  1396با مراجعه به مدارس ناحیه
 2شهر ارومیه به صورت کالسی انتخاب شدند ،در ابتدا توضیحات مقدماتی در خصوص هدف پژوهش و
نحوه ی همکاری ،زمان الزم (نیم ساعت) و تکمیل ابزارها به دانش آموزان در کالس ها داده شد و پس
از کسب رضایت نامه آگاهانه از جانب جامعه هدف در خصوص اجرا طرح و مجوزهای ارگانی ،پرسشنامه
ها در اختیار دانش آموزان گروه نمونه قرارگرفت.
یافته های پژوهش
در ابتدا با بررس��ی پیش فرض های آماری با اس��تفاده از آزمون های ،کشیدگی و چولگی ،جعبه ای،
کولموگروف ـ اس��میرنوف داده های پرت شناس��ایی ،سپس با استفاده از آزمون ماهاالنوبیس داده های
پرت حذف گردید و تعداد داده ها به  226نمونه کاهش یافت ،همچنین پس از بررس��ی نرمالی داده ها
مدل اندازه گیری (روایی تاییدی) س��ه متغیر پژوهش بررس��ی و تایید گردید ،همچنین نتایج میانگین
واریانس های اس��تخراجی ( )AVEنشان می دهد تمامی خرده مقیاس ها در مدل اندازه گیری مقادیر
به دست آمده آن از حد معیار 0/5بزرگتر می باشد که نشان دهنده روایی از نوع همگرا است ،همچنین
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پایایی مرکب (پایایی سازه) نشان دهنده آن است که مقادیر به دست آمده از مولفه ها از حد معیار0/07
بیشتر می باشد و بنابراین موضوع  AVEو crپرسشنامه ها تایید می گردد.
جدول :1ماتریس همبستگی پیرسون بین سن ورود به مدرسه هوش معنوی،
مهارت های اجتماعی و خالقیت با پیشرفت تحصیلی
متغیر

M

SD
0/69

1

3

2

4

سن

6/72

پیشرفت تحصیلی

2/81 14/79

*

0/16

سيالي

8/12 20/86

0/09

انعطاف

0/28** 0/23** 0/13* 7/79 20/48

ابتكار

8/94 28/34

5

7

6

9

8

10

11

12

13

1

0/20

*

1
1

0/15

*

1

0/27 0/23

0/38

0/34

0/21

**

*

1

**

بسط با جزئيات

0/08 11/36 21/49

تفکر وجودی انتقادی

0/33** 0/36** 0/22** 0/35** 0/34** 0/12* 2/58 10/72

تولید معنای شخصی

0/26** 0/21** 0/20** 0/37** 0/30** 0/37** 0/21** 2/62 10/43

0/15

*

**

**

1

0/27

**

1
1

آگاهی متعالی

2/89 13/87

0/14

0/24

0/29

0/35

0/23

0/18 0/27

0/33

توسعه هوشیاری

2/76 10/03

0/16

0/17

0/23

0/25

0/29

0/27

0/29

رفتار مطلوب

0/26** 0/27** 0/31** 0/33** 0/30** 0/18* 0/29** 0/17** 0/28** 0/16** 5/69 33/63

*

**

**
**

**
**

**
**

**
**

رفتارغیر اجتماعی

4/26 23/27

0/10

0/36

0/21

0/22

خالقیت

33/84 91/18

0/12

0/24

0/58

0/53 0/49

*
*

**
**

**
**

**
**

0/27

**
*

**

0/25

**

0/23

**

*

**

0/27

**

0/17 0/48

**

*

1

**
**

1

0/33

**

1

0/30

0/30

0/30

0/30

0/18

0/30

0/28

0/37

**
*

**
**

**
**

1

**
**

0/21

**

1

درسطح  0/05معني داري است* * .درسطح  0/01معني داري است= N 226 .
نتایج مندرج در جدول :1همبس��تگی مس��تقیم معناداری بین س��ن ورود به مدرسه ،هوش معنوی،
مهارت های اجتماعی وخالقیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان هارا نشان می دهد.
جدول  :2شاخص های برازش حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و متغیر ها پس از پنج مرحله اصالح
نام آزمون

RMSEA
GFI
NFI
CFI
DF

توضیحات

مقدار به دست آمده قبل از مقدار به دست آمده پس
مقادیر قابل قبول
از تصحیح
تصحیح

کایاسکوئرنسبی

>3

4/05

2/74

ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

>0/1

0/061

0/057

شاخص برازندگی تعدیل یافته
شاخص برازش نرم

شاخص برازش مقایسه ای
57

<0/9
<0/9
<0/9

0/851
0/798
0/788

0/953
0/917
0/924

نتایج مندرج در جدول :2مقدار  RMSEAبرابر با  0/057ميباشد لذا این مقدار کمتر از  0/1است
که نشان دهنده این است که ميانگين مجذور خطاهاي مدل مناسب است و مدل قابل قبول می باشد.
همچنين مقدار کاي دو به درجه آزادي( )2/74بین  1و  3ميباشد و ميزان شاخصGFI، CFIو NFI
نيز تقریبا برابر و بزرگتراز  0/9می باشد که نشان می دهند مدل اندازه گیری متغیرهای پژوهش ،مدلی
مناسب است.
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جدول :3برآورد مستقیم مدل با روش حداکثردرست نمایی ()ML
متغیر

b

β

R2

سن ورود به مدرسه برپیشرفت تحصیلی

0/19

0/04

0/007

هوش معنوی برپیشرفت تحصیلی

0/03

0/07

0/002

خالقیت برپیشرفت تحصیلی

0/44

0/23

0/10

مهارت های اجتماعی برپیشرفت تحصیلی

0/15

0/29

0/04

با توجه به جدول  :3مس��یرهای سن ورود به مدرسه ،هوش معنوی ،خالقیت و مهارت های اجتماعی
اثر مستقیم معناداری بر پیشرفت تحصیلی دارا هستند .به طور مشخص اثر مستقیم سن ورود به مدرسه
برپیشرفت تحصیلی  ،0/04هوش معنوی برپیشرفت تحصیلی  ،0/07خالقیت برپیشرفت تحصیلی 0/23
و مهارت های اجتماعی برپیشرفت تحصیلی  0/29میباشد.
جدول :4برآورد مستقیم مدل با روش حداکثردرست نمایی
متغیر

Bمسیر مستقیم Bمسیر غیر مستقیم

R2

سن ورود به مدرسه با میانجی گری هوش معنوی برپیشرفت تحصیلی

0/04

0/29

0/011

سن ورود به مدرسه با میانجی گری مهارت های اجتماعی برپیشرفت تحصیلی

0/04

0/23

0/009

سن ورود به مدرسه با میانجی گری خالقیت برپیشرفت تحصیلی

0/04

0/17

0/006

ب��ا توجه به جدول  :4ازمسیرغیرمس��تقیم درنظرگرفته ش��ده با توجه به مقادیراستانداردش��ده (،)β
استانداردنش��ده ( )bو ( )R2به دس��ت آمده ،مسیراثر غیر مستقیم سن ورود به مدرسه با ميانجي گري
هوش معنوی ،مهارت های اجتماعی وخالقیت بر پیشرفت تحصیلی ،با توجه به مقدار بدست آمده دارای
واریان��س تبیین ش��ده ی ( )R2برابر با  0/009 ،0/011و  0/006می باش��د و ب��ا توجه به روش برآورد
حداکثردرست نمایی ( )MLمورد تایید واقع گردید.

نمودار  :1مدل نهایی آزمون شده به همراه آماره های پیش بینی استاندارد شده
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بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام این پژوهش ،تعیین نقش واسطه ای مهارت های اجتماعی ،هوش معنوی و خالقیت در
رابطه بین س��ن ورود به مدرسه با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه دهم شهر ارومیه ،بوده
اس��ت .با توجه به نتایج تحلیل انجام ش��ده در پاسخ به س��وال پژوهش ،به طور کلی مدل تایید و دارای
برازش مناسب می باشد و حاکی از نقش واسطه ای هوش معنوی ،مهارت های اجتماعی و خالقیت در
رابطه ی بین س��ن ورود به مدرسه با پیش��رفت تحصیلی است ،همچنین نشان داده شد که در مجموع
اثرات مس��تقیم و غیر مس��تقیم  0/26از واریانس پیش��رفت تحصیلی را تبیین می نماید .این نتایج در
جهت ارتباط س��ن ورود به مدرس��ه با پیش��رفت تحصیلی با یافته ی ،بارکلی 1و همکاران ( ،)2016که
نشان دادند بین سن ورود به مدرسه و پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد ،همسو می باشد.
همچنین یافته ی مقامع و همکاران ( ،)1386نش��ان داد که س��ن ورود به مدرسه بر پیشرفت تحصیلی
اثر دارد و به این نتایج دس��ت یافتند که در تمام پایه های بررس��ی ش��ده ،پیشرفت تحصیلی و خالقیت
دانش آموزان متولد نیمه اول ،کمتر از پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانش آموزان متولد نیمه دوم سال
است .همچنین کودکانی که با سن کمتر مدرسه را آغاز می کنند در ابتدای تحصیل (پایه دوم) با خود
ناسازگارتر از آنهایی هستند که با سن بیشتر تحصیل را آغاز کرده اند ،اما این تفاوت در پایه های بعدی
از بین می رود.
این نتایج پژوهش همس��و یافته های دیگر پژوهش ها مانند پوررضاییان ( ،)1392ابراهیمی پاکیزه،
ابراهیمی عارف وصادقی ( ،)1394افروز و بابازاده ( ،)1391مقامع ،افروز ،سیف و حمیدی ( ،)1386مک
نال��ی و یاین ( ،)2015کان��وی ( ،)2016هاتز و پانتانو ( )2015و لویس و کومار ( )2016در جهت تاثیر
سن ورود به مدرسه بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی با توجه بر برخی متغیرهای اجتماعی و روانشناختی
می باش��د ،بر اس��اس نظریه ی منابع خانواده سن ورود به مدرسه عامل اجتماعی تاثیرگذاری بر کودک
است که ویژگی های شخصیتی متفاوتی را پدید می آورد (لوییس و کومار .)2016 ،بر اساس این نظریه
تولد فرزند جدید باعث تغییرات زیادی در نظام ارتباطی ،اقتصادی و هیجانی خانواده می ش��ود و فرزند
نخس��ت عالوه بر پایه ریزی ارتباط با خواهر و برادر کوچکتر خود ،باید به کاهش توجه والدین و تغییر
انتظارات آنها نیز پاسخ دهد (خان ،نواز ،خان و یاسین.)2018 ،
منابع خانوادگی همانند فش��ارهای روانی ،هیجانات ،وضعیت اقتصادی هنگامی که کی فرد جدید به
خانواده اضافه می ش��ود ،تقس��یم شده و رسیدگی کمتری را به فرزندان سبب می گردد (کانی،)2016 ،
نتایج این پژوهش نشان داد که فرزند سوم بهترین تاثیر را بر پیشرفت تحصیلی داراست و در طول یک
مس��یر بر اس��اس نظریه الگوی هم میزی گواه این می باش��د که خانواده پس از داشتن فرزند دوم دچار
کاس��تی های روانی و هیجانی و حتی اقتصادی می گردد که نهایتا در فرزند س��وم این موضوع را جبران
می نماید (هاتز و پانتانو ،)2015 ،در همین راس��تا بر اس��اس نظریات فرهنگی اجتماعی ،مهارت های
اجتماعی از ویژگی های اساس��ی انس��ان می باشد (آکپان ،اوجیناکا و اکانم ،)2001 ،که هنگام دریافت
حمایت های گسترده تر می تواند سبب سازگاری و بهبود عمکردهای متفاوت در موقعیت های شغلی،
تحصیل��ی و ارتباط��ی گردد (فاتحی زاده ،نصر اصفهانی و فتحی ،)1393 ،بس��یاری از کودکان میانه در
خانواده با توجه به رس��یدگی کمتر در خانواده مهارت های اجتماعی مناس��ب را کسب ننموده و این امر
منجر به توسعه مشکالت روانشناختی در دوران کودکی و سنین باالتر خواهد بود (هال و دیپرنا.)2017 ،
نظریه سیستمی در خانواده بیان می دارد که منابع خانواده برای فرزندان با ارائه فرصت های تعاملی
1. Barclay, & Myrskylä
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بیش��تر به این افراد نه فقط منجر به افزایش کفایت اجتماعی ،مفهوم خودمثبت ،خالقیت و س��ازگاری
اجتماعی در آنان می ش��ود بلکه بر پیش��رفت تحصیلی آنان منجر خواهد شد (یادو ،)2017 ،به طوری
که افراد خالق و س��ازگار تحصیلی و محیطی از پیش��رفت تحصیلی خوبی نیز برخوردارند (لیایو ،چن،
چن و چانگ .)2018 ،در تبیین دیگری بر اس��اس دیدگاه پردازش اطالعات هنگامی که فرد س��ازگاری
بهتری کس��ب خواهد نمود که از هوش و توان ارایه پاسخ های مساله دار تر برخوردار باشد وجود مولفه
های هوش معنوی باالخص مولفه تفکر اعتقادی و توانایی مقابله با مشکالت و خودآگاهی در بین دانش
آم��وزان ،موجب افزایش عزت نف��س آن ها می گردد (قربان جهرمی ،حج��ازی ،اژه ای و خدایاری فرد
 .)1392،در واق��ع ب��ا تقویت هوش معن��وی که یکی از عوامل هم آمیزی و منابع خانواده می باش��د در
وجود دانش آموزان ،عزت نفس و خودکنترلی آن ها افزایش یافته و منجر به بهبود عملکرد و پیشرفت
تحصیل��ی آن ه��ا نیز می گردد (دوی ،راجش و دوی .)2017 ،این س��طح از عملکرد خانواده در محیط
تعاملی همراه با عقاید و باورهای معنوی نه تنها باعث افزایش میزان یادگیری و استفاده از دانش آموخته
می ش��ود ،این توانایی ها ش��امل حافظه ،س��رعت پردازش ،بیان ،قدرت تجس��م ،آنالیز ادراکی انگیزه و
پشتکار می باشد (جاش.)2014 ،
اصل��ی ترین محدودیت این پژوهش عدم در نظ��ر گفتن وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده ها بوده
اس��ت که به نظر می رسد در سطح منابع خانواده بسیار تاثیر گذار باشد و دیگر محدودیت این پژوهش
محدود ش��دن به روش شناس��ی می باشد که از ابزار پرسشنامه اس��تفاده شده است که برخی از پاسخ
های آزمودنی ها را تحت تاثیر مطلوبت اجتماعی قرار می دهد .همچنین این نتایج صرفا بر روی دانش
آموزان دختر دانش آموزان دختر پایه دهم دوره دوم متوس��طه ش��هر ارومیه در سال تحصیلی 95-96
بوده است ،بنابراین صرفا قابلیت تعمیم نتایج صرفا به این جامعهی هدف را خواهد داشت.
به طور کلی با توجه به تایید مدل پژوهش پیش��نهاد می گردد که در جهت ارتقا سطح کمی و کیفی
آموزش به دانش آموزان در مراکز آموزشی و پرورشی به نقش منابع خانواده و سن ورود به مدرسه (تولد
در نیمه اول س��ال یا نیمه دوم س��ال) توجه شود و همواره هنگام س��نجش ابعاد روانشناختی همانند
هوش ،اس��تعداد ،مهارت اجتماعی و خالقیت این عامل تعیین کننده نیز مورد نظر توسط متخصصان و
آموزندگان در سیستم های آموزشی همانند مدارس قرار گیرد و با توجه به تاثیرات سن ورود به مدرسه
بر پیشرفت تحصیلی حتی در مواردی می توانند کالس های برخی مدارس و مذاکر آموزشی با توجه به
سن تولد کودکان شکل گیرد و سطح آموزشی متناسب با آن انجام شود.
منابع
ابراهیم��ی پاکی��زه ,ب؛ ابراهیمی عارف ،ب؛ صادق��ی ،ر .)1394( .رابطه ترتیب تول��د با هوش هیجانی
دانش��جویان دختردانشگاه آزاد اسالمی همدان .کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و
روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران ،تهران ،انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و مرکز
مطالعات و تحقیقات.
افروز ،غ؛ بابازاده ،پ .)1391( .بررسی رابطه بین ترتیب تولد با سبکهای دلبستگی ،ابعاد شخصیت و
پیشرفت تحصیلی در نوجوانان شهر تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران.
امینی ،آ .)1387( .اعتباریابی پرسش��نامه مهارتهای اجتماعی نوجوانان .پایان نامه کارشناس��ی ارش��د،
دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز.
رئیس��ی ،م؛ احم��ری طهران ،ه؛ حیدری ،س؛ جعفربگلو ،ع؛ عابدین��ی ،ز؛ بطحایی ،س .)1392( .ارتباط
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هوش معنوی با ش��ادکامی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم .مجله ایرانی
آموزش در علوم پزشکی.31-4 ،)5( 13 ،
پوررضاییان ،ه .)1392( .تأثیر رتبهی تولد بر ویژگیهای ش��خصیتی دانش��جویان با اس��تفاده از آزمون
شخصیتی نئو ،مطالعات روان شناسی بالینی.1-27 ،11 ،3 ،
حاجیان ،ا؛ ش��یخ االس�لامی ،م؛ همایی ،ر؛ رحیمی ،ف؛ امین الرعایا ،م .)1391( .رابطه هوش معنوی و
هوش هیجانی .ویژه نامه سالمت و روان.508-500 ،)27( 6 ،10 ،
حس��ن زاده ،ر؛ ایمانی ف��ر ،پ .)1391( .رابطه خالقیت و عزت نفس با پیش��رفت تحصیلی نوجوانان و
جوانان .نشریه جامعه شناسی مطالعات جوانان؛ 3 ،1؛ .65 - 55
فاتحی زاده ،م؛ نصر اصفهانی ،ا؛ فتحی ،ف .)1393( .بررسی کیفی عملکرد دبیرستان در ایجاد و پرورش
مهارت های اجتماعی دانش آموزان .نشریه مجله روانشناسی)34( 2 ،9 ،؛ .185-165
قربان جهرمی ،ر؛ حجازی ،ا؛ اژه ای ،ج؛ خدایاری فرد ،م .)1392( .بررسی نقش میانجی اهداف پیشرفت
در رابطه بین نیاز به خاتمه و درگیری ش��ناختی :اثر بافت تعلل ورزی .علوم تربیتی و روانشناسی،2 ،
.99-87 ،4
عاش��وری ،ج؛ آزاد م��رد ،ش؛ جلی��ل آبکنار ،س؛ معین��ی کیا ،م .)1392( .الگوی پیش بینی پیش��رفت
تحصیلی بر اس��اس راهبردهای ش��ناختی و فراش��ناختی ،جهت گیری هدف های پیش��رفت و هوش
معنوی در درس زیست شناسی ،روانشناسی مدرسه.136-118 ،،4 ،2 ،
عابدی ،ج ( .)1372خالقیت و شیوهای نو در اندازهگیری آن .پژوهش های روانشناختی ،شماره  1و .2
غباری بناب ،ب؛ س��هرابی ،ف؛ خرمی مارکانی ،ع؛ زمانپور ،ع و راقبیان ،ر .)1394( .تدوین مبانی نظری
و طراحی مقیاس هوش معنوی .طرح پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
کاظمی ،ف؛ نادری ،ح؛ هاش��می ،س؛ میکائیلی ،ف .)1395( .محیط اجتماعی و خالقیت :بررس��ی تأثیر
ج ّو دانشگاه بر پیشرفت خالقانهی دانشجویان .پژوهش های روانشناسی اجتماعی.22 ،6 ،4 ،
کمالجو ،ع؛ نریمانی ،م؛ عطادخت ،ا؛ ابوالقاسمی ،ع .)1395( .مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخالقی
بر روابط فرازناش��ویی با واسطههای ش��بکههای مجازی و رضایت زناشویی .پژوهش های روانشناسی
اجتماعی.24 ،6 ،4 ،
نجفي ،م؛ سپيده ،م؛ عرب خزائلي ،ن .)1390( .چالش هاي بازدارنده خالقيت در مراكز پيش از دبستان
شهر تهران از ديدگاه مربيان .مجموعه مقاالت همايش خالقيت شناسي دانشگاه فردوسي مشهد.
مقامع ،ا؛ افروز ،غ؛ س��یف ،س؛ حمیدی ،م .)1396( .رابطه س��ن ورود به پایه اول با پیشرفت تحصیلی،
س��ازش یافتگی اجتماع��ی و میزان خالقیت در دان��ش آموزان پایه های دوم و پنجم ابتدائی ،س��وم
راهنمایی و سوم متوسطه شهر تهران ،فصلنامه علمی -پژوهشی خانواده و پژوهش.1-17 ،4 ،5 ،
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