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چكیده

هدف پژوهش بررسی رابطه نگرش به خالقیت و هوش اجتماعی با عملکرد تحصیلی و عملکرد اجتماعی در
دانش آموزان مقطع ابتدایی بود  .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی
ش��هر اهواز در س��ال تحصیلی -98تشکیل دادند .به منظور انجام این پژوهش تعداد  250نفر از دانش آموزان با
روش نمونهگیری تصادفی خوش��های چند مرحلهای انتخاب ش��دند .ابزارهای پژوهش :مقیاس هوش اجتماعی
ترومسو ( ،)2001مقیاس ارزیابی خالقیت شیفر ( ، )1991مقیاس عملكرد اجتماعی /انطباقی كودك و نوجوان
پرایس و همکاران ( ، )2004و عملکرد تحصیلی توسط معلمان برحسب وضعیت کارنامه تحصیلی دانش آموزان
اندازهگیری شد .در این پژوهش دادهها با روش تحلیل کانونی به وسیله نرم افزار  SPSSنسخه  23تحلیل شدند.
نتایج نش��ان داد که نگرش به خالقیت با عملکرد تحصیل��ی ( )P>0/01و عملکرد اجتماعی ( )P>0/05رابطه
مثب��ت و معنی دار دارد .رابطه هوش اجتماعی با عملکرد تحصیلی ( )P>0/01و عملکرد اجتماعی ()P>0/01
نیز مثبت و معنی دار اس��ت .همچنین بین نگرش به خالقیت و هوش اجتماعی با عملکرد تحصیلی و عملکرد
اجتماعی رابطه کانونی قابل تفس��یری وجود داش��ت .با توجه به اینکه متغیرهای پیش بین ویژگیهای فردی و
متغیرهای مالک ویژه گیهای تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان را نش��ان میسنجد در یک تبیین کلی میتوان
گفت ویژگیهای فردی افراد و ترکیب هوش اجتماعی و خالقیت به صورت کلی میتواند بروندادهای تحصیلی
و اجتماعی آنها را پیش بینی کند.
واژه های کلیدی :نگرش به خالقیت ،هوش اجتماعی ،عملكرد تحصیلی ،عملكرد اجتماعی
.1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم تربیتی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
 .2دانشیار گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران(.)Email: askary47@yahoo.com

** این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی می باشد.
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مقدمه
امروزه ،عملکرد تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی به یک موضوع بس��یار مهم مطالعه در مؤسسات
محلی ،ملی و بین المللی تبدیل ش��ده است عملکرد تحصیلی با بسیاری از عوامل همبسته است .برخی
از آنها از محیط و برخی دیگر از وییه گیهای فردی نش��ات میگیرد .این امر باعث میشود كه دولتها
سیاستهایی را پیشنهاد كنند كه به منظور ایجاد تغییر در برنامه درسی یا روشهای یادگیری ،به بهبود
همه جنبههایی كه میتوانند بر عملکرد تحصیلی تأثیر بگذارد ،كمك كند( .آلوارز ،سانچز ،ادرو و ویال،1
 .)2020عملکرد تحصیلی یا «پیشرفت تحصیلی» به حدی از توانایی تحصیلی گفته میشود که نشان
دهد یک دانش آموز ،معلم یا مدرس��ه به اهداف آموزش��ی کوتاه مدت یا بلند مدت خود دست یافته اند
(کولمار ،لیم ،کانر و مارتین.)2019 ،2
یکی از متغیرهایی که بررس��ی آن در دانش آموزان دوره ابتدایی به س��بب حساسیت سنی از اهمیت
خاصی برخوردار اس��ت عملکرد اجتماعی 3اس��ت (مرل و گیمپل .)2014 ،4عملکرد اجتماعی به میزان
انطب��اق ف��رد با توقعات محیط و جامعه و نی��ز به کیفیت عملکرد روزانه در کنار آمدن با خواس��تههای
محیطی اشاره دارد (لنی 5و همکاران 2010 ،به نقل از کیامرثی ،نریمانی ،قراملکی و میکاییلی.)1397 ،
بسیاری از متخصصین حوزه تعلیم و تربیت بر این باورند که عملکرد اجتماعی کودکان و نوجوانان ،نظیر
همکاری ،سازش ،ارتباط و دوست یابی ،به گروه همساالن راه یافته و پایه و اساس زندگی اجتماعی خود
را تشکیل میدهند .به عالوه یافتههای پژوهشی حاکی از آن است که کودکان دارای مهارتهای اجتماعی
باال نس��بت به کودکان فاق��د این مهارتها ،هم در برقراری روابط با همس��االن و هم در محیط تحصیلی
و پیش��رفت تحصیلی موفقیت بیش��تری از خود نشان میدهند (برایان ،کیلس��ن و ویسینک.)2010 ،6
عملکرد اجتماعی در کودکان از اهمیـت بیش��تری برخوردار اس��ت ،زیرا اس��اس شکلگیری مهارتهای
اجتماعی فرد در دوران کودکی پایه گذاری میش��ود .تعاملهای اجتماعی با دوس��تان ،والدین و س��ایر
افراد جامعه ،بخش مهمی از رشد اجتماعی ،شناختی ،عاطفی و روانی کودکان را تشکیل میدهد .عامل
اصلی موفقیت یا شکس��ت در تعامالت کودکان با دیگران مهارتهای آنها در حل مس��ائل اجتماعی است
(رضاپور میر صالح ،خردمند ،ش��اهدی .)1396 ،در مجموع میت��وان گفت که بهبود عملکرد اجتماعی
محور اصلی رشد اجتماعی ،شکلگیری روابط اجتماعی ،کیفیت تعامالت اجتماعی ،سازگاری اجتماعی
و حتی سالمت روان فرد به شمار میآید (تئودور ،کاپلر ،رودریگوس.)2005 ،7
عوامل بس��یاری میتوان��د بر عملکرد تحصیل��ی و اجتماعی دانش آموزان اثرگذار باش��د که از جمله
آن میت��وان به نگرش��ی که دانش آم��وز به خالقیت 8دارد اش��اره کرد .خالقیت به عن��وان عالیترین و
پیچیدهترین کارکرد ذهنی انس��ان محسوب میشود .امروزه ،بحثهای خالقیت و نوآوری تبدیل به شعار
روزمرهی زمانهی ما شده اند .اکنون در آغاز هزاره سوم میتوان گفت خالقیت ،همان پدیدهای است که
1. Alvarez-Peregrina, Sánchez-Tena, Andreu-Vázquez & Villa-Collar
2. Colmar, Liem, Connor & Martin
3. Social Performance
4. Merrell & Gimpel
5. Laney
6. Bruyan, Cillessen, Wissink
7. Teodoro, Kappler, Rodrigues, De Freitas, Haase
8. Creativity

مجله روان شناسی اجتماعی

31

زندگی مدرن بش��ر متمدن را از زندگی ابتدایی انس��انهای نخستین جدا میکند (کافمن و استرنبرگ،1
 .)2010افرادی كه خالقیت باالیی دارند ویژگیهای ش��خصیتی مش��تركی با یكدیگر دارند .برای مثال،
آنها خودپذیری باالیی دارند و كمتر نگران نظر دیگران هستند (یانلو ،كالپ و شاففر .)2017 ،2خالقیت
نقش حیاتی در بهبود و تكامل زندگی انسانها دارد به همین دلیل خالقیت عامل مهمی در بقای جوامع
در محیط پررقابت كنونی و مملو از مس��ائل و مش��كالت اس��ت (چنگ .)2017 ،3یافتن چندین راه حل
برای دانش آموزان مستلزم تفكر ،كاوش و خودآزمایی است و توانایی دانش آموزان در به كارگیری تفكر
خالق برای حل مسائل ،كلید موفقیت در زندگیشان خواهد بود (میتال و دیهار .)2016 ،4از طرفی افراد
خالق دارای دو نگرش اساسی هستند آنان ماهیتا خودمختارند و اگر برای انطباق تحت فشار قرار گیرند،
نگرش��های منفی كسب میكنند و تمایلشان برای كشف ناش��ناختهها كاهش مییابد رابطه بین نگرشها
و رفتار یك رابطه مس��تقیم و خطی نیس��ت و متغیرهای واسطهای متعددی میتواند این رابطه را تبیین
نمای��د (قدم پور ،امیریان و خدایی .)1397 ،تحقیقات نش��ان داده باورها و نگرشهای افراد به خالقیت
خود ،بر توانمندی و عملکرد آنان اثر دارد (ماهاما ،کاوا ،منش��ا ،آچمپانگ و مارفو )2019 ،5و لذا نگرش
به خالقیت 6در دانش آموزان میتواند بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی آنها اثر داش��ته باش��د و اهمیت
آن در آموزش و پرورش از این جهت اس��ت که همانند توانایی حل مس��اله یکی از اهداف مهم آموزش و
پرورش ،رشد استعدادهای خالق است (یارمحمدی ،عرب زاده ،کدیور .)1395 ،به عنوان مثال سجادی
منزه و پیرخائفی ( ،)1396در پژوهش خود با عنوان اثربخش��ی الگوی خالقیتدرمانی بر ارتقای انگیزه
و عملک��رد تحصیلی دانشآموزان نش��ان دادند که بین گروه آزمایش و کنت��رل در انگیزه درونی تفاوت
معناداری وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش البرزی ( ،)1394تأکیدی بر نقش مثبت و معنادار نگرش
به خالقیت بر خالقیت اجتماعی با توجه به نقش واسطه ای ،هسته کنترل داشت.
از دیگر عواملی که میتواند بر عملکرد اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان تاثیر داش��ته باش��د هوش
اجتماعی 7آنهاس��ت .هوش اجتماعی به عنوان یک توانایی ضروری برای افراد به منظور ارتباط ،درک و
تعامل مؤثر با دیگران میباش��د .هوش اجتماعی را میتوان درک بهتر از روابط بین انس��انها ،احساسها،
افكار و رفتار تعریف کرد که بر طبق یافتههای پژوهشها با عملکرد تحصیلی در ارتباط اس��ت (غفاری،
حاجل��و و بایرام��ی .)1394 ،هوش اجتماعی یا رفتار انطباقی یعنی قدرت کنار آمدن با دیگران و ارتباط
برقرار کردن با آنها ،یعنی کنار آمدن در مذاکرات ،درگیریها ،اش��تباهات و س��ایر موقعیت ها .افزایش
ه��وش ی��ا همان رفتار انطباقی با بهره اجتماعی کمک میکند که انس��ان با همه با قدرت ارتباط برقرار
کند (بیک زاد ،سلطان داداشی .)1390 ،در نتیجه با توجه به اهمیتی که روابط انسانی در موفقیتهای
تحصیل��ی دارد داش��تن هوش اجتماعی باال میتواند عالوه بر بهبود عملک��رد اجتماعی دانش آموزان بر
عملکرد تحصیلی آنها نیز اثر گذار باش��د و یافتههای بس��یاری از این رابط��ه حمایت میکنند به عنوان
مثال احمد ،آسیم و پلیتری ، )2019( 8در پژوهشی با عنوان هوش اجتماعی پیش بینی کننده عملکرد
1. Kaufman & Sternberg
2. Yunlu, Clapp & Shaffer
3. cheng
4. Mittal & Dhar
5. Mahama, Kwaw, Mensah, Acheampong & Marfo
6. attitude to creativity
7. Social Intelligence
8. Ahmed, Asim & Pellitteri
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تحصیلی دانشجویان پاکستانی ،نشان دادند بین هوش اجتماعی و عملکرد تحصیلی رابطه و همبستگی
مثب��ت وجود دارد و جنس��یت این رابط��ه را تعدیل میکند .همچنین در تحقیقی که توس��ط مارتین و
ناکایام��ا )2013( 1در فنالند با هدف آموزش مهارتهای اجتماعی بر روی دانشآموزان صورت گرفت ،به
این نتیجه رس��یدند که آموزش مهارتهای اجتماعی سبب افزایش میزان عزت نفس ،حل مساله ،کنترل
شخصی و ارتباط بین فردی میگردد.
امروزه پژوهش��گران بر ضرورت توجه به پیشبینیكنندههای موفقیت تحصیلی تأكیدی خاص دارند،
آن چن��ان كه در س��ه دهه اخی��ر ،مطالعه عوامل مؤثر ب��ر عملکرد تحصیلی بی��ش از پیش مورد توجه
نظامهای آموزشی قرار گرفته است .و نیز از آن جایی که انسان یک موجود اجتماعی است در تمام طول
زندگی خود نیاز به روابط اجتماعی دارد لذا از همان دوران طفولیت بایس��تی آموزش ارتباط با دیگران
را به او داد .انس��انی که نتواند از ابتدای کودکی نس��بت به برقراری روابط با دیگران مهارت پیدا کند در
بزرگس��الی نیز برای برقراری ارتباط با دیگران با مش��کل روبرو خواهد شد .مشكالت اجتماعی كودكان،
آنان را به انواع اختالالت رفتاری سوق داده و حتی نگرش آنان را نسبت به هم ساالن ،مدرسه و كاركرد
تحصیلی تحت تأثیر قرار می دهد .با در نظر گرفتن این نکته و همچنین با توجه به اینکه خالقیت می
تواند یکی از عملکردهای بهینهی انس��ان باش��د ،و با در نظر گرفتن این نکته که نگرش به خالقیت در
مقطع ابتدایی که ش��کلگیری بس��یاری ویژه گیها در دانش آموزان در این مقطع صورت میگیرد ،این
پژوهش س��عی دارد تا به بررس��ی رابطه بین نگرش به خالقیت و هوش اجتماعی با عملكرد تحصیلی و
عملكرد اجتماعی در بین دانش آموزان مقطع ابتدائی در قالب مدل مفهومی زیر بپردازد.

نمودار .1مدل مفهومی پژوهش

روش
روش پژوهش در این مطالعه با توجه به ماهیت موضوع پژوهش ،اهداف ،از نوع توصیفی ـ همبستگی
است و با استفاده از روش تحلیل همبستگی کانونی 2انجام شد .جامعه آماری را تمام دانش آموزان دختر
پایه ششم مقطع ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی  ،99-98تشکیل دادند.
مالكهای ورود شركت كنندگان در این پژوهش شامل تحصیل در پایه ششم مقطع ابتدایی و نداشتن
س��ابقهی بیماریهای جدی پزشكی و روانپزشكی مس��تلزم مصرف دارو بود که با کمک مشاور مدرسه
1. Martin & Nakayama
2. Canonical correlation analysis
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و بررس��ی پرونده دانشآموزان انجام ش��د .جهت آزمون مدل فرضیههای پژوهش ،ب با توجه به جدول
مورگان تعداد  250نفر با اس��تفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای 1به این ترتیب
انتخاب ش��د که پس از کس��ب مجوز کتبی از مدیریت آموزش و پرورش اهواز ،از کل نواحی آموزش و
پرورش شهر اهواز یک ناحیه به صورت تصادفی انتخاب گردید؛ سپس از میان مدارس ناحیه منتخب سه
مدرس��ه دخترانه به صورت تصادفی برگزیده شدند و دانش آموزان پایه ششم آنها پس از کسب رضایت
نامه از والدین ش��ان و دادن اطمینان خاطر درباره محرمانگی اطالعات به آنها در پژوهش شرکت داده
ش��دند و پس از حذف پرسش��نامههای مخدوش و دادههای گم شده تعداد  233پرسشنامه مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت.
ابزار پژوهش
عملکرد تحصیلی در این پژوهش توس��ط معلمان برحس��ب وضعیت کارنام��ه تحصیلی دانش آموزان
(خیل��ی خ��وب 17تا ،20خوب 14ت��ا  ،17قابل قبول 11تا  14و نیازمند ت�لاش 11به پایین) و نمرهی
معادل آن که از  11تا  20میباشد ،اندازهگیری شد و سایر ابزارهای گرداوری اطالعات در پژوهش حاضر
شامل موارد زیر میباشند:
2
مقیاس ارزیابی خالقیت :که توس��ط ش��یفر  ،در سال  1991ساخته ش��د .این مقیاس برای سنجش
نگرش فرد به خالقیت طراحی شده است .این مقیاس شامل  32گزاره است که هر دانش آموز موافقت یا
مخالفت خود را با هر گزاره با جواب بله یا خیر تعیین میکند.دامنه نمرات بین  3تا  32میباشد برآورد
همس��انی دروی ب��رای این مقیاس از طریق ضریب پایایی دو نیم��ه کردن (با روش فرد و زوج) برای دو
روه از کودکان پایهی پنجم به روش اس��پیرمن براون محاسبه شد .ضرایب محاسبه شده برای گروه اول
 0/81و برای گروه دوم  0/75بود (شیفر .)1991 ،در پژوهش ملتفت و همکاران ( ، )1396برای تعیین
روایی از همبس��تگی گویهها با نمره کل اس��تفاده گردید که ضرایب همبستگی از دامنه  0/43تا 0/72
بوده همچنین برای تعیین پایایی این مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضریب آلفای
کرونباخ  0/77گزارش شد .در پژوهش حاضر پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ  0/78بدست آمد.
مقیاس هوش اجتماعی که توس��ط س��یلورا ،مارتین یوس��ن و داهل ،3در سال  2001ساخته شد .این
پرسش��نامه ( ، )2001تهیه شده است ،كه سه حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطالعات اجتماعی،
مهارتهای اجتماعی و آگاهی اجتماعی را میس��نجد .این پرسش��نامه از  21گویه تشكیل شده است .و
در این پرسش��نامه از پاس��خ دهندگان خواسته میشود تا عقاید خودشان دربارۀ هر گویه را بر روی یك
مقیاس  7درجهای مش��خص كنند .در س��ؤاالت  16 ،15 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و  19برای گزینه كام ً
ال
مخالف��م ،مخالفم ،تاحدودی مخالفم ،نظری ندارم ،تاحدودی موافق��م ،موافقم و كام ً
ال موافقم به ترتیب
نمرههای  1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7منظور شده است و بقیه گویهها به صورت بر عكس نمره گذاری میشود.
به این ترتیب حداقل نمره كل گویههای این ابزار برابر  21و حداكثر نمره آن برابر  147میباش��د .این
پرسش��نامه دارای  21س��ؤال میباش��د .نمره باالتر به معنای هوش اجتماعی بیش��تر میباشد .سیلورا و
هم��کاران ( ، )2001روای��ی اب��زار را با روش تحلیل عاملی تایید و پایای��ی آن را با روش آلفای کرونباخ
 0/83گزارش کردند .همچنین طاهری ،س��هیلی و پورش��هریاری ( ، )1396پایایی ابزار را با روش آلفای
1. cluster random sampling
2. Schaeffer
3. Silvera, Dahl & Martinssen
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کرونباخ 0/73گزارش کردند .در پژوهش حاضر پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ  0/79بدست آمد.
پرسش��نامه عملکرد اجتماعی -انطباقی که توس��ط پرایس و همکاران ،در سال  2002ساخته شد.این
مقیاس خود گزارشی  24گویه دارد كه بر اساس یك مقیاس لیكرت  4درجهای (= 1هرگز تا = 4همیشه)
پاسخ داده میشود .دامنه نمرات از  24تا  96میباشد .پرایس و همكاران ( )2002ضریب آلفای كرونباخ
این پرسش��نامه را در نوجوانان  0/81به دس��ت آوردند .ضریب پایایی بازآزمایی در یك فاصله  12ماهه
برای پرسشنامه به  0/85دست آمد .پرایس و همكاران ( )2002نشان دادند مقیاس عملكرد اجتماعی/
انطباقی كودك و نوجوان و پرسش��نامه افسردگی بك همبستگی معناداری دارند ( r=0/34و )P>0/01
در مطالع��ه کیامرث��ی و همکاران ( )1397ضریب آلفای كرونباخ  0/79گزارش ش��د .در پژوهش حاضر
پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ  0/81بدست آمد.
پژوهش حاضر همبستگی و از نوع تحلیل کانونی بود .دادهها با استفاده از بسته نرمافزاری آماری برای
علوم اجتماعی )SPSS( 1نسخه  23تحلیل شدند.
نتایج
میانگین و انحراف اس��تاندارد سنی ش��رکت کنندگان در پژوهش به ترتیب برابر با  11/06و  1/2بود.
میانگین ،انحراف معیار حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش در جدول  1نمایش داده شده است.
جدول  .1یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

کجی

کشیدگی

نگرش به خالقیت

19/29

3/71

14

26

0/27

-0/52

هوش اجتماعی

60/21

18/41

89

108

0/48

-0/49

عملکرد تحصیلی

17/21

2/09

14

20

-0/01

-1/03

عملکرد اجتماعی

58/50

13/83

32

91

0/61

-0/79

پس از توصیف دادهها ،به تحلیل استنباطی دادهها میپردازیم و قبل از آن مفروضات روشهای آماری
مورد بررسی قرار گرفتند .جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمونهای کجی و کشیدگی استفاده شد
که مطابق نتایج بدست آمده با توجه به اینکه آمارههای مذکور همه بین ( )-2و ( )2هستند فرض نرمال
بودن دادهها تایید میشود.
جهت بررس��ی همخطی چندگانه ،از آماره تحمل و عامل تورم واریانس ( )VIFاس��تفاده ش��د كه در
م��ورد هم��ه متغیرها آماره  ،VIFكمتر از  10و آماره تحمل كه بیش��تر از  0/1بود و در نتیجه مفروضه
عدم هم خطی چندگانه رعایت ش��ده اس��ت .جهت بررسی اس��تقالل خطاها از آزمون دوربین واتسون
اس��تفاده ش��د .مقدار بدس��ت آمده برای متغییر مالک عملکرد تحصیلی برابر ب��ا  2/01و برای متغییر
م�لاک عملکرد اجتماعی برابر  1/82بود و چون این مقادیر در طیف ق 2/5-1/5قرار دارد بیانگر رعایت
مفروضه اس��تقالل خطاهاست .لذا با توجه به رعایت مفروضهها میتوان از روش تحلیل کانونی استفاده
کرد .ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش مطابق با جدول  2میباشد.
)1. Statistical Package for Social Scientists (SPSS
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جدول  .2همبستگی پیرسون بین متغیرها
شاخص
مقیاس

نگرش به خالقیت

نگرش به خالقیت

1

هوش اجتماعی

*0/17

1

عملکرد تحصیلی

**0/20

**0/18

1

عملکرد اجتماعی

*0/15

**0/22

0/20

هوش اجتماعی

عملکرد اجتماعی

عملکرد تحصیلی

1
*  p ≤ 0/05و ** p ≤ 0/01

مطابق با مندرجات جدول  .2بین نگرش به خالقیت با عملکرد تحصیلی ( )P>0/01و عملکرد اجتماعی
( )P>0/05رابطه مثبت و معنی دار دارد .رابطه هوش اجتماعی با عملکرد تحصیلی ( )P>0/01و عملکرد
اجتماعی ( )P>0/01نیز مثبت و معنی دار است .به منظور بررسی وجود ارتباط بین نگرش به خالقیت و
هوش اجتماعی با عملکرد تحصیلی و عملکرد اجتماعی در دانش آموزان از روشهای همبستگی اسپیرمن و
همبستگی کانونی استفاده شده است .نتایج همبستگی کانونی مطابق با جدول  3میباشد.
جدول .3همبستگی کانونی
نام
آزمون

مقدار

DF
فرضیه

DF
خطا

F

P

آزمون اثر پیالیی

0/55

8

390

17/54

0/001

آزمون اثر هتلینگ

0/92

8

386

21/79

0/001

آزمون المبدای ویلكز

0/51

8

388

19/67

0/001

آزمون بزرگترین ریشه روی

0/44

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

همانگونه که در جدول  .3مش��اهده میشود ،چهار آزمون بکار برده شده معنی داری کلی مدل را تایید
میسازد.آزمون پیالیی به بررسی فرض صفر مبنی بر فقدان همبستگی بین متغیرهای ترکیبی (مستقل و
وابسته) میپردازد .با توجه به سطح معناداری این آزمون با مقدار آماره ( )0/55که کمتر از  0/01محاسبه
شده است ،فرض صفر آزمون رد و فرض مقابل آن تایید میشود .به عبارتی نشان میدهد که بین متغیرها
همبستگی وجود دارد .نتایج همبستگی کانونی و مجذور همبستگی مطابق با جدول  4میباشد.
جدول  .4نتایج همبستگی کانونی و مجذور همبستگی
شماره تابع

مقدار ویژه

درصد

درصد تراکمی

همبستگی متعارف

مجذور همبستگی

P

1

0/81

89/90

89/80

0/67

0/45

0/001

2

0/09

10/19

100/00

0/29

0/08

0/001

مطابق جدول .4همبس��تگی بین متغیر کانونی نگرش به خالقیت و هوش اجتماعی با متغییر كانونی
عملک��رد تحصیلی و عملکرد اجتماعی 0/67 ،اس��ت .مج��ذور این ضری��ب ( ، )0/44حاکی از واریانس
مش��ترک بی��ن این دو مجموعه متغیر (ترکیب خطی) اس��ت .بر این اس��اس متغی��ر کانونی پیش بین
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 44درص��د از تغییرات متغی��ر کانونی مالك را تبیین میكند .مطابق جدول فوق ش��اخصهای ضریب
همبس��تگی كانونی ،مجذور همبس��تگی و س��طح معنی داری در مورد ریش��ه دوم هم داده شده است.
جدول .5نتایج تحلیل کاهش بعد برای توابع متعارف را نشان میدهد.
جدول .5نتایج تحلیل کاهش بعد برای توابع متعارف
شماره ریشه

المبدای ویکلز

F

 dfفرضیه

 dfخطا

سطح معنی داری

 1تا 2

0/51

19/67

8

388

0/001

 2تا 2

0/53

17/54

1

390

0/001

در ردیف اول جدول  .5نتایج آزمون معنی داری اثر تراکمی 1توابع  1تا  2نش��ان داده ش��ده اس��ت.
این آزمون نش��ان میدهد که آیا ترکیب هر دو تابع معنی دار اس��ت یا خیر .همانطور که پیش از این
گفته ش��د اثر تراکمیتوابع  1و ( 2یا مدل کامل) از نظر آماری معنی دار اس��ت ( ،P( >0/01همچنین
اثر تراکمیتابع  2به تنهایی معنی دار میباشد .و فقط متغیرهای دارای ضرائب ساختاری حداقل 0/45
مورد توجه و تفس��یر قرار میگیرند .جدول .6ضرایب خام و اس��تاندارد متغیرهای پیش بین و مالك در
تابع اول و دوم را نشان میدهد.
جدول .6ضرایب خام و استاندارد متغیرهای پیش بین و مالك در تابع اول و دوم

تابع اول
تابع دوم

متغیر

ضریب استاندارد

ضریب ساختاری

مجذور ضریب ساختاری ()%

نگرش به خالقیت

0/53

0/64

42/74

هوش اجتماعی

0/39

0/17

3/76

عملکرد تحصیلی

0/99

0/86

72/21

عملکرد اجتماعی

0/12

0/28

8/25

نگرش به خالقیت

0/48

0/59

41/54

هوش اجتماعی

0/34

0/20

3/66

عملکرد تحصیلی

2/89

0/87

72/71

عملکرد اجتماعی

0/11

0/29

8/65

مطابق جدول  .6ضرایب س��اختاری و اس��تاندارد هریك از متغییرهای مالك و پیش بین در تابع اول
و دوم آورده ش��ده اس��ت .و مطابق با مندرجات جداول فوق فرضیه اصلی پژوهش تایید شد .یعنی بین
نگ��رش به خالقیت و ه��وش اجتماعی با عملکرد تحصیلی و عملکرد اجتماع��ی در دانش آموزان رابطه
کانونی وجود دارد.
1. cumulative effect
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بحث و نتیجهگیری
مطاب��ق با یافتههای پژوهش حاضر رابطه بین نگرش به خالقی��ت با عملکرد تحصیلی مثبت و معنی
دار بود .یعنی هر چه میزان نگرش مثبت به خالقیت بیش��تر باش��د عملکرد تحصیلی نیز بهتر میش��ود
و ب��ر عک��س .با توجه به اینکه افراد خالق مطابق با ادبیات پژوهش از س��طح باالیی از هوش ش��ناختی
برخوردارند ،این یافته با نتایج پژوهش بینه و سیمون ،1905( 1به نقل از جیبونز و وارنه )2019 ،2که در
رابطه با نمرههای هوش و عملکرد تحصیلی هیچ جای تردیدی باقی نگذاشته همسو است .همچنین این
یافته با پژوهشهای کاندراسکاران )2013( 3همخوان است .با توجه به اینکه دانش آموزان خالق ،تفکر
قالبی ندارند ،هر زمان که ببینند راهبردهای آنها برای یادگیری مناس��ب نیس��ت سریعاً آن راهبردها را
کنار میگذارند و راهبرد دیگری را جایگزین میکنند و یا اینکه خود به نحوی خالقانه مطالب را سازمان
میدهن��د و آنه��ا را یاد میگیرند .آنها با خواندن مطالب و اطالعات جدید به موارد اس��تفاده گوناگون از
این اطالعات میاندیشند و به راهبردهایی برای پیشبرد یادگیری بهتر و چگونگی استفاده آن در زندگی
ش��خصی و حرفهای خود در آینده فکر میکنند .بنابراین این دانش آموزان این دانش آموزان به جای
اکتفا به اینکه نویس��نده چه میگوید س��عی میکنند آنچه را که خوانده اند مورد اس��تفاده قرار دهند و
همین مهارتها احتمال موفقیت و پیش��رفت تحصیلی ایش��ان را بیش��تر میکند .یکی از مولفههای مهم
خالقیت توانایی یادگیری به ش��یوههای متفاوت میباشد .آشکار اس��ت که این توانایی به طور مستقیم
میتوانن��د موج��ب بهبود عملکرد تحصیلی ش��ود .بنابراین میتوان پیش بینی ک��رد که افراد خالق در
صورت فراهم بودن شرایط یادگیری ،بهتر از سایر دانش آموزان میتوانند مسایل درسی را با روشهای
جایگزین یاد بگیرند و بر آنها مس��لط ش��وند که این امر موجب بهتر بودن عملکرد تحصیلی این دانش
آموزان نسبت به سایر دانش آموزان باشد.
همچنی��ن نتایج نش��ان داد رابطه بین نگرش به خالقیت با عملکرد اجتماع��ی نیز مثبت و معنی دار
است .این نتیجه با یافتههای البرزی ( ، )1393صدق پور و عظیمی ( ، )1393پارکر ،هوگان ،استابورک،
اووکه و وود ، )2016( 4همسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت یکی از وظایف اجتماعی کودکان
فراگرفتن مهارت در ایجاد رابطهی متقابل و موفق با همساالن است .لذا برای داشتن عملکرد اجتماعی
باال در این گروه سنی تعامل با همساالن نقش مهمی دارد .افراد خالق دارای خود پنداره مثبت و باالیی
میباش��ند و رفتارهای خالقانه بیش��تر و همچنین نگرش مثبت به خالقیت س��بب میشود این افراد در
تعامالت اجتماعی خود ریس��ک پذیری بیشتری داش��ته و تحمل موقعیتهای اجتماعی مبهم را داشته
باشند و با خودکنترلی باال در چنین موقعیتهایی عملکرد اجتماعی مناسبی از خود نشان دهند .درواقع
میتوان گفت دانش آموز خالق در تعامالت بین فردی میتواند سازگاری بیشتری نشان دهد و از ساز و
کارهای اجتماعی متنوعی در برخورد با موقعیتهای اجتماعی استفاده کند .و در بین ساز و کارهایی که
به کار میبرند برخوردهای س��ازگارانهای با موقعیتهای اجتماعی مختلف وجود دارد که سبب میشود
دان��ش آموزان دارای نگرش مثبت به خالقی��ت ،در تعامالت اجتماعی خالقانهتر رفتار کنند و با انتخاب
پاسخی دقیق و حساب شده به موقعیت اجتماعی پاسخ دهند و از این طریق زمینه موفقیت خویش در
اثر گذاری بر دیگران را افزایش داده و عملکرد اجتماعی بهتری داشته باشند.
1. Binet & Simon
2. Gibbons & Warne
3. Candrasekaran
4. Parker, Hogan, Eastabrook, Oke & Wood
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از دیگ��ر یافتههای این پژوهش رابطه مثبت و معنی دار بین هوش اجتماعی با عملکرد تحصیلی بود
در همین راستا سولمن ، )2010( 1نشان دادند که عملكرد تحصیلی باال به هوش اجتماعی وابسته است
و ای��ن چنین تبیین میش��ود که هوش اجتماعی باال به معنی توانای��ی درک و فهم و پیش بینی رفتار
و احساس��ات دیگران اس��ت ،زمانی که فرد از توانایی کنترل هیجان برخوردار باش��د ،قادر اس��ت که در
محیط به طور متعارف و انعطاف پذیرتری برخورد کند ،در نتیجه موجب میشود که در محیط آموزشی
به مباحث درس��ی دقت و تمرکز بیشتری داشته داشته باش��د ،این خود زمینه ایجاد و عالقه به مسائل
تحصیلی و درسی را فراهم میکند و موجب افزایش انگیزه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی میشود.
همچنی��ن نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین ه��وش اجتماعی با عملکرد اجتماعی بود .این
یافته با پژوهشهای قبلی همخوان اس��ت (عالمه ،عباس��ی رس��تمی ،صفری شاد ، )1394 ،با تعمق در
تعاریف مؤلفههای هوش اجتماعی ،مش��خص میش��ود كه تمام این مؤلفهها به نوع��ی با افراد دیگر در
ارتباط هستند .و در واقع با توجه به تعریف و مبانی نظری این رابطه اجتناب ناپذیر است و مسلما هوش
هیجانی باال منجر به روابط بین فردی بهتر و در نتیجه عملکرد اجتماعی بهتر خواهد شد خواهد بود.
به طور کلی در تبیین این یافته میتوان گفت امروزه با تكیه بر انبوه دادههای علمی و س��ازمان یافته
جای هیچ شبههای باقی نیست كه پیش بینی موفقیتهای فرد به ویژه در زمینههای آموزشگاهی تنها با
توس��ل به تركیب پیچیدهای از عوامل پیوسته ممكن است .به عبارت دیگر ،دست یافتن به سطح باال و
قابل قبولی از مهارتهای شناختی و اجتماعی در دانش آموزان از طریق رشد موزون جسمانی ،شناختی،
كالمی ،روانشناختی ،اجتماعی و اخالقی امكانپذیر است .و در نهایت تحلیل کانونی نشان داد بین نگرش
ب��ه خالقی��ت و هوش اجتماعی با عملکرد تحصیلی و عملکرد اجتماع��ی در دانش آموزان رابطه کانونی
وج��ود دارد و متغیره��ای پیش بین به صورت یک مجموعه متغییره��ای مالک را پیش بینی میکنند.
به عبارتی همبس��تگی متعارف یا کانونی تکنیکی است که برای بررسی همبستگی بین یک مجموعه از
متغیره��ا ب��ا مجموعهای دیگر به کار میرود .در مورد این فرضیه با توجه به اینکه متغییرهای پیش بین
ویژه گیهای فردی و متغییرهای مالک ویژه گیهای تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان را نشان میدهد
در یک تبیین کلی میتوان گفت ویژه گیهای فردی افراد و ترکیب هوش اجتماعی و خالقیت به صورت
کلی میتواند خروجیهای تحصیلی و اجتماعی آنها را پیش بینی کند.
این پژوهش با برخی محدودیتها نیز مواجه بوده است .استفاده از دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی
شهرس��تان اهواز ،تعمیم نتایج را به س��ایر دانش آموزان با محدودیت مواجه میسازد .اجرای پژوهش با
اس��تفاده صرف از ابزار خود گزارش دهی به جای مطالعه رفتار از جمله این محدودیتها بود که تعمیم
و تفس��یر نتای��ج را نیازمند احتیاط ویژه مینمای��د .انجام پژوهشهای مکمل با روشهای آزمایش��ی و
علی -مقایس��های به ویژه ب��ا کنترل جنس دانش آموزان ،همچنین انج��ام پژوهش در چهارچوب مدل
یابی معادالت ساختاری در این زمینه پژوهشی ،پیشنهاد میگردد .در پایان باتوجه به رابطه بین هوش
اجتماع��ی و نگرش به خالقیت با عملکرد تحصیلی و اجتماعی در دانش آموزان پیش��نهاد میش��ود در
برنامههای درس��ی مدارس عالوه بر توجه به مسائل ش��ناختی به پرورش هوش اجتماعی و خالقیت در
دانش آموزان توجه شود .و جلساتی (به صورت کارگاه آموزشی) برای خانوادهها ،معلمان و دانش آموزان
درخصوص اهمیت هوش اجتماعی در عملکرد تحصیلی و برجسته کردن نقش آن در مهارتها و عملکرد
دانش آموزان گذاشته شود.
1. Suliman
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