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مدلیابي پيشرفت تحصيلي بر اساس سن ورود به مدرسه با ميانجيگری
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چكيده
هدف :این پژوهش با هدف بررسي مدلیابي پیشرفت تحصیلي براساس سن ورود به مدرسه با
میانجي هوش معنوی ،مهارتهای اجتماعي و خالقیت در دانش آموزان انجام شد.
روش :از نوع پژوهش های همبستگي مبتني بر روش مدل یابي معادالت ساختاری بود .جامعه
آماری این پژوهش را ،تمامي دانش آموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلي
 97-96به 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 احتساب احتمال وجود پرسشنامه-
های ناقص  250نفر به عنوان حجم نمونه با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد .ابزارهای
گردآوری داده ها شامل؛ مقیاس هوش معنوی کینگ ،مقیاس مهارت های اجتماعي ایندربیتزن،
فوستر و مقیاس خالقیت تورنس مورد استفاده قرار گرفت و نمره معدل به عنوان پیشرفت تحصیلي
در نظر گرفته شد.
یافته ها :یافته ها نشان داد که مدل پژوهش تأیید شد و به طور کلي  0/26از پیشرفت تحصیلي
توسط سن ورود به مدرسه ،هوش معنوی ،مهارت های اجتماعي و خالقیت قابل تبیین است .همچنین
سن ورود به مدرسه اثر مستقیم معنادار بر پیشرفت تحصیلي داشت و سن ورود به مدرسه با
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میانجيگری هوش معنوی ،مهارت های اجتماعي و خالقیت اثر غیر مستقیمي بر پیشرفت تحصیلي
نشان داد.
نتیجه گیری :با توجه به تأثیر سن ورود به مدرسه بر پیشرفت تحصیلي در جهت محتوای آموزشي
به افراد ،توجه به این دو عامل مي تواند پیرو متغیرهای واسط همانند هوش معنوی ،مهارت های
اجتماعي و خالقیت ،تأثیرات بسزایي بر پیشرفت تحصیلي ایجاد نماید.
کليد واژهها :سن ورود به مدرسه ،پیشرفت تحصیلي ،هوش معنوی ،مهارتهای اجتماعي،
خالقیت.

پيشگفتار
یکي از عوامل اثرگذار و اساسي که بر پیشرفت تحصیلي دانش آموزان مؤثر است سن
ورود به مدرسه است و به این نکته اشاره دارد که از لحاظ جسمي و ذهني چه سنیني مناسب-
ترین زمان برای ورود کودک به مدرسه است .کودکاني که قبل از ورود به مدرسه از
آمادگي ذهني الزم برخوردارند با نگرش مثبت نسبت به محیط جدید وارد مدرسه مي-
شوند(افروز .)1391 ،بنا بر گفته لفرانسوا  )1390(1اگر کودک به رشد شناختي الزم برای
درک مفاهیمي که در کتاب های درسي کودکان مطرح شده است دست نیافته باشد
یادگیری های بعدی او بر پایه یادگیری های قبلي شکل نميگیرد ،در نتیجه یادگیری اش
2

ل

معني دار نبوده ،بلکه سطحي و طوطي وار خواهد بود .تفاوت های افراد دارای ترتیب تولد

فرد

مختلﻒ در صفات شخصیتي ،هوش و پیشرفت تحصیلي ،اثر ترتیب تولد 3نام دارد .منظور از

یو
سازم
انی

ترتیب تولد ،جایگاه تولد فرزندان است که هر کدام ویژگي های رفتاری ،نگرشي و
شخصیتي متفاوتي دارند (لوییس و کومار.)2016 ،4

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Lefransua
2. Birth Order
3. Birth Order Effect
4. Louis, & Kumar

شناسي مدرن مورد توجه بسیاری از اندیشمندان بوده است (کاني )2016 ،1و آلفرد آدلر

2

( )1908بیان کرده است ترتیب تولد بر روی شخصیت تأثیرگذار است .از طرفي مطالعه خان،
نواز ،خان و یاسین )2018( 3نشان داد که ترتیب ،بزرگتر و کوچکتر بودن از خواهر و
برادرها و قرار گرفتن در معرض نگرشهای متفاوت والدین ،شرایط کودکي متفاوتي را به
وجود مي آورد که در تعیین شخصیت ،سطح تعامالت بین فردی و رشد مهارت های
اجتماعي 4موثر است ،مهارت های اجتماعي مجموعه ای از توانایيها هستند که به دانش
آموز این امکان را مي دهد روابط اجتماعي مثبت و مفید را آغاز و حفظ نماید (هیبروفسکي،
متیو و کیتسانتاس ،)2017 ،5دوستي و صمیمیت با همساالن را گسترش دهد و سازگاری
رضایت بخشي را در مدسه ایجاد کند (گرشام و الیوت .)1990 ،6امروزه داشتن مهارت های
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اجتماعي ،رکن الزم و اساسي زندگي اجتماعي بوده و فقدان آن مي تواند باعث آسیب های

مدلیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس سن ورود به مدرسه با ...

جایگاه کودک از نظر ترتیب تولد در شکل گیری این نگرشهای رفتاری از بدو روان-

فردی و اجتماعي در حیطه های متفاوت شغلي ،تحصیلي و حتي خانوادگي شود (فاتحيزاده ،برر
سی
نصر اصفهاني و فتحي.)1393 ،

پژوهش های هال و دیپرنا )2017( 7و آکپان ،اوجیناکا و اکانم )2001( ،8نشان داده اند که
مهارت های اجتماعي ،میانجي گری قوی برای سطح پیشرفت تحصیلي است و کودکاني که

تأث

یر

عوام

در مهارت های اجتماعي خود مشکل دارند در معرض خطر مشکالت عاطفي – اجتماعي و

ل

عملکرد تحصیلي ضعیﻒ قرار دارند .از جانبي دیگر با نگاهي گذرا به ابعاد اساسي شکل

فرد

دهنده شخصیت انسان ،عالوه بر ویژگي اجتماعي بودن مي توان به ابعاد معنوی اشاره داشت

یو
سازم
انی

1. Cooney
2. Alfred Adler
3. Khan, Nawaz, Khan, Yaseen
4. Social skills
5. Wibrowski, Matthews, & Kitsantas
6. Gresham, & Elliott
7. Hall, & DiPerna
8. Akpan, Ojinnaka, & Ekanem

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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(عاشوری ،آزادمرد ،جلیل و مومني ،)2014 ،سازه هوش معنوی 1نیز یکي از مفاهیمي است
که در پرتو توجه و عالقه جهاني روان شناسان به حوزه معنویت توسعه یافته است (قربان
جهرمي ،حجازی ،اژه ای و خدایاری فرد .)1392،
هوش معنوی توانایي عمل همراه با آگاهي در عین حفظ سالمت و آرامش دروني و
بیروني (بردباری) ،صرف نظر از شرایط است (سیچنگ ،شاه ،جماال ،آکیل ،احمد و گال،2
 .)2017در واقع هوش معنوی ،یک هوش ذاتي انسان است و همانند هر هوش دیگر مي تواند
رشد کند .این بدان معني است که مي توان آن را توصیﻒ و اندازه گیری کرد (حاجیان،
شیخ االسالمي ،همایي ،رحیمي و امین الرعایا .)1391 ،طبق تحقیقات جاش )2014( 3و دوی،
راجش و دوی )2017( 4به نظر ( )2017مي رسد که عوامل معنوی همانند هوش معنوی در
سطوح پیشرفت تحصیلي تأثیرگذار است .در مطالعات نصرتي ،رحیمي نژاد و قیومي ()2018
نشان داده شد که هوش معنوی الزمه سازگاری بهتر با محیط در ابعاد خانوادگي ،شغلي و
تحصیلي است (کمالجو ،نریماني ،عطادخت وابوالقاسمي ،)1395 ،افرادی که از هوش
معنوی باالتری برخوردارند تحمل آنان در مقابل فشارهای زندگي بیشتر است (صفری،
جناآبادی ،اسالم ابادی و عباسي.)2016 ،
5

از جانبي دیگر ،مطالعه یادو ( )2017نشان داد که این عوامل سازگارانه با محیط بین
6

عوام

فردی مي تواند در پرورش برخي از سازه های دیگر روانشناختي همانند ابتکار و خالقیت

ل

متبلور شود .خالقیت ،ترکیبي از قدرت انعطاف پذیری و حساسیت است (کاظمي ،نادری،

فرد
یو
سازم

هاشمي و میکائیلي )1395 ،و فرد را قادر مي سازد خارج از نتایج تفکر نامعقول ،به نتایج
متفاوت بیندیشد که حاصل آن ،رضایت خواهد بود (گاجدا ،کارووسکي و بگتو،)2017 ،7

انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Spiritual intelligence
2. Cisheng, Shah, Jamala, Aqeel, Ahmed, & Gul
3. Joshi
4. Devi, Rajesh, & Devi
5. Yadav
6. creativity
7. Gajda, Karwowski, & Beghetto

جامعه ای که بتواند خالقیت نسل جوان را احیا سازد از میزان قابل توجه توسعه ،رشد و
شکوفایي علمي برخوردار خواهد شد (اسماعیلي و شیخ االسالمي )1397 ،و بالعکس به هر
میزان که خالقیت پرورش و تعالي نیابد رکود علمي ،صنعتي و فرهنگي را باید برای آن
جامعه انتظار داشت (الوندی فر ،کدیور و عربزاده  .)1396 ،با توجه به اینکه میزان پیشرفت
تحصیلي و افت تحصیلي ،یکي از مالک های کارآیي نظام آموزشي و اجتماعي است
کشﻒ و بررسي متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلي ،به شناخت بهتر و پیش بیني
متغیرهای مؤثر در مدرسه مي انجامد .بنابراین بررسي متغیرهایي که با پیشرقت تحصیلي در
دروس مختلﻒ رابطه دارد یکي از موضوعات اساسي تحقیق در نظام آموزش و پرورش
است و برخي از این پژوهشها تأییدکننده نظر آدلر مبني بر تأثیر رتبه تولد در ساختار

63

با توجه به مطالب اشاره شده ،سؤال اصلي پژوهش این است که بین سن ورود به مدرسه

پریا جنگی و همکاران

شخصیتي ،اجتماعي و حتي آموزشي تحصیلي افراد هستند (هاتز و پانتانو .)2015 ،2بر اساس

مدلیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس سن ورود به مدرسه با ...

فرآیندی که در نتیجه آن ،یک اثر جدید تولید مي شود (لیایو ،چن ،چن و چانگ.)2018 ،1

بر پیشرفت تحصیلي با میانجيگری هوش معنوی ،مهارت های اجتماعي و خالقیت در

عوام

دانشآموزان اثر معناداری وجود دارد؟

ل

جستجوها ،در ایران پژوهشهای بسیار اندکي در این زمینه انجام شده که هیچ کدام پیشرفت برر
سی
تحصیلي را بر اساس سن ورود به مدرسه مطالعه نکردهاند.
تأث

یر

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
1. Liao, Chen, Chen, & Chang
2. Hotz, & Pantano

مدیرا
ن
….
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خالقیت

پیشرفت تحصیلی

مهارت اجتماعی

سن ورود به مدرسه

هوش معنوی

نمودار  . 1مدل مفهومي فرضي (پیشنهادی) تحقیق

با توجه به پیشینه تحقیقاتي در مطالعات ذیل ،این مدل مفهومي بر اساس روابط سن ورود به
مدرسه و متغیرهای هوش معنوی که دارای چهارسطح (توسعه حالت آگاهي ،تولید معنای

64

شخصي و تفکر انتقادی وجودی) است و همچنین خالقیت که دارای چهار سطح (بسط،

برر

انعطاف پذیری ،اصالت و سیالي) است و همچنین مهارت های اجتماعي که دارای دو سطح

سی

(رفتارهای مطلوب و رفتارهای غیراجتماعي) است با متغیر پیشرفت تحصیلي طراحي شده

تأث

است .در پژوهشي دیگر رئیسي و همکاران ( )1392نشان دادند که هوش معنوی باالتر با

یر

شاد کامي بیشتر و پیشرفت تحصیلي دانشجویان همراه است .همچنین به پژوه و همکاران

عوام

( ) 1389به این نتیجه دست یافتند که برنامه مداخله ای (آموزش مهارت های اجتماعي) اثر

ل
فرد

معناداری بر بهبود سازگاری اجتماعي و عملکرد تحصیلي دانش آموزان پسر دیرآموز در

یو

گروه آزمایشي داشته است .همچنین حسن زاده و همکاران ( )1394نشان دادند که بین

سازم

خالقیت و عزت نفس و پیشرفت تحصیلي دانش آموزان تفاوت معناداری وجود ندارد.

انی

مقامع ،افروز ،سیﻒ و حمیدی ( )1386در پژوهشي به این نتایج دست یافتند که در تمام پایه-

بر

های بررسي شده ،پیشرفت تحصیلي و خالقیت دانش آموزان متولد نیمه اول ،کمتر از

خالق
یت
مدیرا
ن
….

پیشرفت تحصیلي و خالقیت دانش آموزان متولد نیمه دوم سال است .در پژوهشي دیگر
رئیسي ،احمری طهران ،حیدری ،جعفربگلو ،عابدیني و بطحایي ( )1392نشان دادند که

حسن زاده و ایماني فر ( ،) 1391نتایج نشان دادند که بین خالقیت و عزت نفس و پیشرفت
تحصیلي دانش آموزان تفاوت معناداری وجود ندارد .پژوهش مک نالي و یاین)2015( 1
نشان داد که سن ورود به مدرسه و سطح مهارت های اجتماعي بر پیشرفت و عملکرد
تحصیلي دانش آموزان اثر داراست .لویس و کومار ( )2016نیز نشان دادند سن ورود به
مدرسه بر پیشرفت تحصیلي با میانجي سازه های هوشي و سطح مهارت های اجتماعي اثر
داراست ،کانوی ( )2016و بارکلي و مسیرسکیال ( )2016دریافتند که سن ورود به مدرسه در
خانواده مي تواند بر سطح آموزش ،رسیدگي والدین ،پیشرفت تحصیلي و حتي سطح
خالقیت و وابستگي های روانشناختي تأثیر بگذارد .هاتز و پانتانو ( )2015نشان داد که ترتیب
تولد و سن فرزند در محیط خانواده مي تواند عملکرد تحصیلي و سطح سازگاری با توجه به
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ویژگي های هوشي و مهارت های اجتماعي را پیش بیني نماید.

مدلیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس سن ورود به مدرسه با ...

هوش معنوی باالتر با شادکامي بیشتر و پیشرفت تحصیلي دانشجویان همراه است .همچنین

برر

سی
تأث

روش پژوهش
این پژوهش با توجه به هدف آن ،از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ شیوه
گردآوری داده ها به صورت مقطعي و تحلیل آنها به روش توصیفي و از نوع پژوهش های

یر

عوام
ل

همبستگي مبتني بر روش مدل یابي معادالت ساختاری ( )SEMبه طور خاص معادالت

فرد

رگرسیوني (تلفیق تحلیل مسیر و تحلیل عاملي سطح دوم) بود .جامعه آماری این پژوهش را

یو

تمامي دانش آموزان دختر پایه دهم دوره دوم متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلي  96-95سازم
انی

به 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

بر
خالق

پرسشنامه های ناقص 250،نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد .پس از تعیین تعداد نمونه ،یت
1. McNally, & Yuen

مدیرا
ن
….
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برر
سی
تأث

نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفي خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد ،به این صورت
که در مرحله نخست از بین نواحي  1و  2شهر ارومیه ،یک ناحیه به روش تصادفي ساده
انتخاب شد و در مرحله دوم از بین تمامي مدارس ناحیه  2 ،2مدرسه به صورت تصادفي ساده
انتخاب شدند و سپس از بین هر مدرسه 3 ،کالس به صورت تصادفي انتخاب شدند .در ابتدا
قبل از شروع نمونه گیری ،توضیحاتي در خصوص هدف مطالعه و حفظ رازداری مطالب به
آزمودنيها داده شد و همزمان رضایت نامه آگاهانه در خصوص شرکت نمونه ها در
پژوهش از والدین دانش آموزان دریافت شد ،سپس پرسشنامه ها از نمونه ها دریافت شد.
در گام نخست ،به مطالعات کتابخانه ای در بررسي مباني نظری و جمع آوری پیشینه
کافي پرداخته شد .در گام دوم با توجه به روش میداني در بازه زماني آبان تا آذر  1396با
مراجعه به مدارس ناحیه  2شهر ارومیه به صورت کالسي انتخاب شدند .در ابتدا توضیحات
مقدماتي در خصوص هدف پژوهش و نحوه 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 اجرای طرح و مجوزهای ارگاني ،پرسشنامه ها در اختیار دانش
آموزان گروه نمونه قرارگرفت .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات به دست

یر

آمده ،از مدل یابي معادالت رگرسیوني ساختاری استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از

عوام

نرم افزار  SPSS18و  Amos23استفاده شد.

ل

ابزار پژوهش

فرد

مقیاس هوش معنوی کینگ :توسط کینگ در سال ( )2008طراحي و ساخته شد که دارای

یو
سازم
انی

 28گویه بوده و این پرسشنامه شامل چهار مقیاس تفکر وجودی ،تولید معنا ،آگاهي و توسعه
هوشیاری است .در نسخه انگلیسي این پرسشنامه ،آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/92و

بر

برای زیر مقیاس های آن به ترتیب به این گونه به دست آمده است :زیر مقیاس تفکر

خالق

وجودی دارای آلفای  ،0/78تولید معنای دارای آلفای ،0/78آگاهي دارای آلفای  0/87و

یت

بسط دارای آلفای  0/91بودند .روایي این مقیاس در ایران به وسیله غباری بناب ،سهرابي،

مدیرا
ن
….

سنجیده شد .یافتهها ،ساختار چهارعاملي  24گویهای مقیاس سنجش هوش معنوی کینگ را
تأیید نمودند .همچنین پژوهش خود پایایي این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ  0/89و با
روش بازآزمایي در یک فاصله دوهفته ای  0/67گزارش کرده اند .در پژوهش حاضر نیز،
پایایي به روش آلفای کرونباخ  0/721و برای خرده مقیاس های تفکر وجودی  ،0/631تولید
معنا  ،0/669آگاهي  0/69و توسعه هوشیاری0/701است.
مقیاس مهارت های اجتماعي ایندربیتزن و فوستر :در این پژوهش برای سنجش میزان
مهارتهای اجتماعي ،از پرسشنامه ایندربیتزن و فوستر ( )1992استفاده شده است .این پرسش
نامه دارای  39عبارت پنج گزینه ای است که آزمودني پاسخ خود را در مورد هر عبارت در
دامنه ای از گزینه های :اصالً صدق نمي کند و تا همیشه صدق مي کند ابراز مي نماید.
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عبارات این پرسش نامه در دو زمینه رفتارهای مثبت و منفي هستند .هر عبارت دارای شش

مدلیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس سن ورود به مدرسه با ...

خرمي مارکاني ،زمانپور و راقبیان )1394( ،پس از ترجمه برروی دانشجویان دانشگاه

گزینه است .بخش رفتارهای مثبت شامل عبارات شماره  ،24 ،18 ،17 ،15 ،11 ،9 ،7 ،6 ،3برر
 39 ،38 ،35 ،34 ،33 ،30 ،29 ،28 ،26 ،25و بخش رفتارهای منفي شامل عبارات شماره  ،1سی

 36 ،31 ،27 ،23 ،21 ،20 ،19 ،14 ،13 ،12 ،10 ،8 ،5 ،2است .پایایي این پرسشنامه را امیني

تأث

یر

( )1378در شهر تهران برای دانش آموزان دوم راهنمایي برای گزاره های مثبت و منفي به

عوام

ترتیب  0/71و  0/68گزارش کرده است .در پژوهش حاضر ،پایایي به روش آلفای کرونباخ

ل

 0/742و برای خرده مقیاس های رفتار مطلوب 0/73و رفتار غیر اجتماعي  0/691است.

فرد

مقیاس خالقیت تورنس :توسط عابدی ( )1372برای سنجش تفکر خالق پرسشنامه 60

یو

گویهای در چهار بعد سیالي (16گویه) ،انعطاف پذیری (11گویه) ،اصالت ( 22گویه) و بسط سازم
انی

( 11گویه) تهیه شد .در مقابل هر گویه سه گزینه قرار دارد که به ترتیب نمره ای از  0تا 2مي-
گی رند و جمع نمره ها نمره کل خالقیت شناختي را نشان مي دهد که دامنه ای از نمرات  0تا

بر
خالق

 120را شامل مي شود .عابدی روایي این پرسشنامه را با شیوه تحلیل عامل و همبستگي با یت

آزمون های مشابه (تورنس) محاسبه کرد .ضریب همبستگي بین نمره کل آزمون تورنس و

مدیرا
ن
….
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نمره کل آزمون معادل 0/46به دست آمد (عابدی .)1382 ،پایایي آن را با بازآزمایي و آلفای
کرونباخ گزارش محاسبه شده است .ضریب پایایي بخش های سیالي ،ابتکار ،انعطاف پذیری
و بسط از طریق بازآزمایي در اجرای فرم اولیه این آزمون توسط عابدی به ترتیب ،0/85
 0/80 ،0/84 ،0/82به دست آمد (عابدی .)1372 ،در این پژوهش ،پایایي به روش آلفای
کرونباخ  0/740و برای خرده مقیاس های سیالي  ،0/71انعطاف  ،0/877ابتکار  0/915و بسط
با جزئیات  0/731است.
پیشرفت تحصیلي :در این پژوهش ،اطالعات مورد نیاز در ارتباط با شاخص پیشرفت
تحصیلي ،از طریق معدل دانشآموزان در پایان سال تحصیلي جمع آوری شد .بدین صورت
که معدل هر دانش آموز ،با مراجعه به اسناد و مدارک تحصیلي موجود در پرونده تحصیلي و
توسط متصدیان امور دفتری مشخص و در اختیار محقق قرار داده شد.
سن ورود به مدرسه :در این پژوهش اطالعات مورد نیاز در ارتباط با سن ورود به مدرسه،
تولد آن ها در نیمه اول یا نیمه دوم سال است که در داخل پرسشنامه ها از دانش آموزان
سؤال شده است.

تأث
یر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

یافته های پژوهش
در ابتدا با بررسي پیش فرض های آماری ،با استفاده از آزمون های کشیدگي و چولگي،
جعبه ای ،کولموگروف ـ اسمیرنوف داده های پرت شناسایي ،سپس با استفاده از آزمون
ماهاالنوبیس داده های پرت حذف شد و تعداد داده ها به  226نمونه کاهش یافت .همچنین
پس از بررسي نرمالي داده ها مدل اندازه گیری (روایي تأییدی) سه متغیر پژوهش که دارای
پرسشنامه بودند بررسي و تأیید شد.

مدلیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس سن ورود به مدرسه با ...
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برر

سی

تأث

یر

عوام

ل

فرد

یو

سازم

انی

بر

خالق

یت

مدیرا

ن
….
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برر

نتایج مندرج در جدول :1همبستگي مستقیم معناد اری بین سن ورود به مدرسه ،هوش معنوی،
مهارت های اجتماعي وخالقیت با پیشرفت تحصیلي در دانش آموزان را نشان مي دهد.
جدول  .2شاخص های برازش حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و متغیر ها پس از پنج مرحله اصالح
مقادیر قابل

مقدار به دست آمده قبل

مقدار به دست آمده پس

قبول

از تصحیح

از تصحیح

>3

4/05

2/74

>0/1

0/061

<0/9

0/851

NFI

شاخص برازش نرم

<0/9

0/798

0/917

CFI

شاخص برازش مقایسه ای

<0/9

0/788

0/924

DF

57

نام آزمون

توضیحات
کایاسکوئرنسبي

RMSEA
GFI

ریشه میانگین توان دوم
خطای تقریب
شاخص برازندگي تعدیل
یافته

0/057
0/953

سی

نتایج مندرج در جدول :2مقدار  RMSEAبرابر با  0/057است؛ لذا این مقدار کمتر از 0/1

تأث

است که نشان دهنده این است که میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است و مدل قابل

یر

قبول است .همچنین مقدار کای دو به درجه آزادی( )2/74بین  1و  3است و میزان شاخص -

عوام

 CFI ،GFIو  NFIنیز تقریباً برابر و بزرگتراز  0/9است که نشان مي دهند مدل اندازه-

ل
فرد
یو
سازم

گیری متغیرهای پژوهش ،مدلي مناسب است.
جدول .3برآورد مستقیم مدل با روش حداکثردرست نمایي ()ML
متغیر

b

β

R2

سن ورود به مدرسه بر پیشرفت تحصیلي

0/19

0/04

0/007

خالق

هوش معنوی بر پیشرفت تحصیلي

0/03

0/07

0/002

خالقیت بر پیشرفت تحصیلي

0/44

0/23

0/10

یت

مهارت های اجتماعي بر پیشرفت تحصیلي

0/15

0/29

0/04

انی
بر

مدیرا
ن
….

اجتماعي ،اثر مستقیم معناداری بر پیشرفت تحصیلي دارا هستند .به طور مشخص اثر مستقیم
سن ورود به مدرسه بر پیشرفت تحصیلي  ،0/04هوش معنوی برپیشرفت تحصیلي ،0/07
خالقیت بر پیشرفت تحصیلي  0/23و مهارت های اجتماعي بر پیشرفت تحصیلي  0/29است.
جدول .4برآورد مستقیم مدل با روش حداکثردرست نمایي
متغیر

 βمسیر مستقیم

 βمسیر غیر مستقیم

R2

سن ورود به مدرسه با میانجي گری هوش معنوی برپیشرفت تحصیلي

0/04

0/29

0/011

سن ورود به مدرسه با میانجي گری مهارت های اجتماعي برپیشرفت تحصیلي

0/04

0/23

0/009

سن ورود به مدرسه با میانجي گری خالقیت برپیشرفت تحصیلي

0/04

0/17

0/006
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با توجه به جدول  :4از مسیرغیر مستقیم درنظرگرفته شده با توجه به مقادیر استاندارد شده

مدلیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس سن ورود به مدرسه با ...

با توجه به جدول  :3مسیرهای سن ورود به مدرسه ،هوش معنوی ،خالقیت و مهارت های

2
( ،)βاستاندارد نشده ( )βو (  ) Rبه دست آمده ،مسیراثر غیر مستقیم سن ورود به مدرسه با برر

میانجيگری هوش معنوی ،مهارت های اجتماعي وخالقیت بر پیشرفت تحصیلي ،با توجه به سی
مقدار به دست آمده دارای واریانس تبیین شده ( )R2برابر با  0/009 ،0/011و  0/006است تأث

و با توجه به روش برآورد حداکثردرست نمایي ( )MLمورد تأیید واقع شد.

یر

عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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نمودار  .2مدل نهایي آزمون شده به همراه آماره های پیش بیني استاندارد شده

تأث
یر
عوام
ل
فرد
یو
سازم

بحث و نتيجه گيری
هدف از انجام این پژوهش ،ارائه مدل ساختاری رابطه سن ورود به مدرسه با پیشرفت
تحصیلي با میانجي گری هوش معنوی ،مهارت های اجتماعي و خالقیت در دانش آموزان
دختر پایه دهم شهر ارومیه بوده است .با توجه به نتایج تحلیل انجام شده در پاسخ به سؤال

انی

پژوهش ،به طور کلي مدل تأیید و دارای برازش مناسب است و حاکي از نقش واسطه ای

بر

ه وش معنوی ،مهارت های اجتماعي و خالقیت در رابطه بین سن ورود به مدرسه با پیشرفت

خالق

تحصیلي است .همچنین نشان داده شد که در مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم  0/26از

یت
مدیرا
ن
….

واریانس پیشرفت تحصیلي را تبیین مي نماید .این نتایج در جهت ارتباط سن ورود به مدرسه

مدرسه و پیشرفت تحصیلي ارتباط معناداری وجود دارد ،همسو است .همچنین یافته مقامع و
همکاران ( ،) 1386نشان داد که سن ورود به مدرسه بر پیشرفت تحصیلي اثر دارد و به این
نتایج دست یافتند که در تمام پایه های بررسي شده ،پیشرفت تحصیلي و خالقیت دانش
آموزان متولد نیمه اول ،کمتر از پیشرفت تحصیلي و خالقیت دانش آموزان متولد نیمه دوم
سال است .همچنین کودکاني که با سن کمتر مدرسه را آغاز مي کنند در ابتدای تحصیل
(پایه دوم) با خود ناسازگارتر از آنهایي هستند که با سن بیشتر تحصیل را آغاز کردهاند ،اما
این تفاوت در پایه های بعدی از بین مي رود.
این نتایج پژوهش همسو با یافته های دیگر پژوهش ها مانند ،پوررضاییان (،)1392
ابراهیمي پاکیزه ،ابراهیمي عارف وصادقي ( ،)1394افروز و بابازاده ( ،)1391مقامع ،افروز،
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ورود به مدرسه عامل اجتماعي تأثیرگذاری بر کودک است که ویژگي های شخصیتي
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سیﻒ و حمیدی ( ،)1386مک نالي و یاین ( ،)2015کانوی ( ،)2016هاتز و پانتانو ( )2015و

مدلیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس سن ورود به مدرسه با ...

با پیشرفت تحصیلي با یافته بارکلي 1و همکاران ( ،)2016که نشان دادند بین سن ورود به

متفاوتي را پدید مي آورد (لوییس و کومار .)2016 ،بر اساس این نظریه ،تولد فرزند جدید

عوام

باعث تغییرات زیادی در نظام ارتباطي ،اقتصادی و هیجاني خانواده مي شود و فرزند نخست

ل

عالوه بر پایه ریزی ارتباط با خواهر و برادر کوچکتر خود ،باید به کاهش توجه والدین و

فرد

تغییر انتظارات آنها نیز پاسخ دهد (خان ،نواز ،خان و یاسین.)2018 ،

یو

لویس و کومار ( ) 2016در جهت تأثیر سن ورود به مدرسه بر پیشرفت و عملکرد تحصیلي برر
با توجه بر برخي متغیرهای اجتماعي و روانشناختي است .بر اساس نظریه منابع خانواده ،سن سی
تأث

یر

منابع خانوادگي همانند فشارهای رواني ،هیجانات ،وضعیت اقتصادی هنگامي که چه سازم
انی

وقت فرد جدید به خانواده اضافه مي شود ،تقسیم شده و رسیدگي کمتری را به فرزندان
سبب مي شود (کاني ،)2016 ،نتایج این پژوهش نشان داد که فرزند سوم بهترین تأثیر را بر

بر
خالق

پیشرفت تحصیلي داراست و در طول یک مسیر بر اساس نظریه الگوی هم آمیزی گواه این یت
1. Barclay, & Myrskylä

مدیرا
ن
….
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است که خانواده پس از داشتن فرزند دوم دچار کاستي های رواني و هیجاني و حتي
اقتصادی مي شود که نهایتا در فرزند سوم این موضوع را جبران مي نماید (هاتز و پانتانو،
 ،) 2015در همین راستا بر اساس نظریات فرهنگي اجتماعي ،مهارت های اجتماعي از ویژگي
های اساسي انسان است (آکپان ،اوجیناکا و اکانم )2001 ،که هنگام دریافت حمایت های
گسترده تر مي تواند سبب سازگاری و بهبود عمکردهای متفاوت در موقعیت های شغلي،
تحصیلي و ارتباطي شود (فاتحي زاده ،نصر اصفهاني و فتحي ،)1393 ،بسیاری از کودکان
میانه در خانواده ،با توجه به رسیدگي کمتر در خانواده مهارت های اجتماعي مناسب را
کسب ننموده و این امر منجر به توسعه مشکالت روانشناختي در دوران کودکي و سنین
باالتر خواهد بود (هال و دیپرنا.)2017 ،
نظریه سیستمي در خانواده بیان مي دارد که منابع خانواده برای فرزندان با ارائه فرصتهای
تعاملي بیشتر به این افراد نه فقط منجر به افزایش کفایت اجتماعي ،مفهوم خودمثبت ،خالقیت
و سازگاری اجتماعي در آنان شده و به پیشرفت تحصیلي آنان منجر خواهد شد (یادو،
 ،)2017به طوری که افراد خالق و سازگار تحصیلي و محیطي از پیشرفت تحصیلي خوبي نیز
برخوردارند (رشیدی و مقدمي ،1396 ،لیایو ،چن ،چن و چانگ .)2018 ،در تبیین دیگری بر

یر

اساس دیدگاه پردازش اطالعات ،هنگامي فرد سازگاری بهتری کسب خواهد نمود که از

عوام

هوش و توان ارائه پاسخ های مسأله دارتر برخوردار باشد .وجود مؤلفه های هوش معنوی،

ل

باالخص مؤ لفه تفکر اعتقادی و توانایي مقابله با مشکالت و خودآگاهي در بین دانش-

فرد
یو
سازم

آموزان ،موجب افزایش عزت نفس آن ها مي شود (قربان جهرمي ،حجازی ،اژه ای و
خدایاری فرد .)1392،در واقع با تقویت هوش معنوی که یکي از عوامل هم آمیزی و منابع

انی

خانواده است در وجود دانش آموزان ،عزت نفس و خودکنترلي آن ها افزایش یافته و منجر

بر

به بهبود عملکرد و پیشرفت تحصیلي آن ها نیز مي شود (دوی ،راجش و دوی .)2017 ،این

خالق

سطح از عملکرد خانواده در محیط تعاملي همراه با عقاید و باورهای معنوی ،نه تنها باعث

یت
مدیرا
ن
….

سرعت پردازش ،بیان ،قدرت تجسم ،آنالیز ادراکي انگیزه و پشتکار است (جاش.)2014 ،
اصلي ترین محدودیت این پژوهش ،عدم در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی-اجتماعي
خانواده ها بوده است که به نظر مي رسد در سطح منابع خانواده بسیار تأثیرگذار باشد و دیگر
محدودیت این پژوهش ،محدود شدن به روش شناسي است که از ابزار پرسشنامه استفاده
شده است و برخي از پاسخ های آزمودني ها را تحت تأثیر مطلوبت اجتماعي قرار مي دهد.
همچنین این نتایج صرفاً بر روی دانش آموزان دختر دانش آموزان دختر پایه دهم دوره دوم
متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلي  95-96بوده است ،بنابراین صرفاً قابلیت تعمیم نتایج به
این جامعه هدف را خواهد داشت.
به طور کلي با توجه به تأیید مدل پژوهش پیشنهاد مي شود که در جهت ارتقاء سطح

75
پریا جنگی و همکاران

کمي و کیفي آموزش به دانش آموزان در مراکز آموزشي و پرورشي ،به نقش منابع خانواده

مدلیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس سن ورود به مدرسه با ...

افزایش میزان یادگیری و استفاده از دانش آموخته مي شود این توانایي ها شامل حافظه،

و سن ورود به مدرسه (تولد در نیمه اول سال یا نیمه دوم سال) توجه شود و همواره هنگام برر
سنجش ابعاد روان شناختي همانند هوش ،استعداد ،مهارت اجتماعي و خالقیت این عامل سی

تعیین کننده نیز مورد نظر توسط متخصصان و آموزندگان در سیستم های آموزشي همانند

تأث

یر

مدارس قرار گیرد و با توجه به تأثیرات سن ورود به مدرسه بر پیشرفت تحصیلي ،حتي در

عوام

مواردی ميتوانند کالس های برخي مدارس و مراکز آموزشي با توجه به سن تولد کودکان

ل

شکل گیرد و سطح آموزشي متناسب با آن انجام شود.

فرد
یو

سپاسگزاری :نویسندگان از تمامي شرکت کنندگان و همچنین مدیران مدارس جهت سازم
انی

اجرای صحیح پژوهش تشکر مينمایند .همچنین این پژوهش برگرفته از رساله دکتری رشته
روانشناسي تربیتي در واحد علوم و تحقیقات تهران است.

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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منابع و مآخذ
ابراهیمي پاکیزه ،ب ،.ابراهیمي عارف ،ب ،.صادقي ،ر .)1394( .رابطه ترتیب تولد با هوش هیجاني

دانشجویان دختردانشگاه آزاد اسالمي همدان .کنفرانس ملي پژوهشهای کاربردی در علوم
تربیتي و روانشناسي و آسیب های اجتماعي ایران ،تهران ،انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون
بنیادین و مرکز مطالعات و تحقیقات.
اسماعیلي ،س ،.شیخ االسالمي ،ر .)1397( .تبیین علّي خالقیت :نقش سبک های دلبستگي و
هیجانات مثبت و منفي .مجله ابتکار و خالقیت در علوم انساني. 235-203 ،)29( 1 ،8 ،

افروز ،غ ،.بابازاده ،پ .)1391( .بررسي رابطه بین ترتیب تولد با سبکهای دلبستگي ،ابعاد شخصیت
و پیشرفت تحصیلي در نوجوانان شهر تهران .پایان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه پیام نور تهران.
الوندی فر ،س ،.کدیور ،پ ،.عربزاده ،م .)1396( .بررسي نقش واسطه ای خود تفسیری در رابطه بین

عزت نفس و خالقیت در دانش آموزان پسر سال سوم شهر کرج .مجله ابتکار و خالقیت در
علوم انساني.163-3،194 ،7،
امیني ،آ .)1387( .اعتباریابي پرسشنامه مهارت های اجتماعي نوجوانان .پایان نامه کارشناسي ارشد،
دانشگاه آزاد اسالمي تهران مرکز.
رئیسي ،م ،.احمری طهران ،ه ،.حیدری ،س ،.جعفربگلو ،ع ،.عابدیني ،ز ،.بطحایي ،س.)1392( .

یر

ارتباط هوش معنوی با شادکامي و پیشرفت تحصیلي در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي قم.

عوام

مجله ایراني آموزش در علوم پزشکي.31-4 ،)5( 13 ،

ل

رشیدی ،ذ ،.مقدمي م .)1396( .رابطه بین سبک های یادگیری با خالقیت و پیشرفت تحصیلي

فرد

دانشجویان مقطع کارشناسي ارشد گروه علوم تربیتي ،روان شناسي و علوم اجتماعي واحد

یو

رودهن .مجله ابتکار و خالقیت در علوم انساني.1-7،2،38،

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

پوررضاییان ،ه .)1392( .تأثیر رتبهی تولد بر ویژگيهای شخصیتي دانشجویان با استفاده از آزمون
شخصیتي نئو ،مطالعات روان شناسي بالیني.27-1 ،11 ،3 ،
حاجیان ،ا ،.شیخ االسالمي ،م ،.همایي ،ر ،.رحیمي ،ف ،.امین الرعایا ،م .)1391( .رابطه هوش معنوی
و هوش هیجاني .ویژه نامه سالمت و روان.508-500 ،)27( 6 ،10 ،

حسن زاده ،ر ،.ایماني فر ،پ .)1391( .رابطه خالقیت و عزت نفس با پیشرفت تحصیلي نوجوانان و

مدلیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس سن ورود به مدرسه با ...

عابدی ،ج ( .)1372خالقیت و شیوهای نو در اندازهگیری آن .پژوهش های روانشناختي ،شماره  1و

77

جوانان .نشریه جامعه شناسي مطالعات جوانان.65 - 55 ،.3 ،1 ،.
فاتحي زاده ،م ،.نصر اصفهاني ،ا ،.فتحي ،ف .)1393( .بررسي کیفي عملکرد دبیرستان در ایجاد و
پرورش مهارت های اجتماعي دانش آموزان .نشریه مجله روانشناسي.185-165 ،.)34( 2 ،9 ،
قربان جهرمي ،ر ،.حجازی ،ا ،.اژه ای ،ج ،.خدایاری فرد ،م .)1392( .بررسي نقش میانجي اهداف

پیشرفت در رابطه بین نیاز به خاتمه و درگیری شناختي :اثر بافت تعلل ورزی .علوم تربیتي و
روانشناسي.99-87 ،4 ،2 ،
عاشوری ،ج ،.آزاد مرد ،ش ،.جلیل آبکنار ،س ،.معیني کیا ،م .)1392( .الگوی پیش بیني پیشرفت
تحصیلي بر اساس راهبردهای شناختي و فراشناختي ،جهت گیری هدف های پیشرفت و هوش
معنوی در درس زیست شناسي ،روانشناسي مدرسه.136-118 ،،4 ،2 ،

پریا جنگی و همکاران

.2

غباری بناب ،ب ،.سهرابي ،ف ،.خرمي مارکاني ،ع ،.زمانپور ،ع و راقبیان ،ر .)1394( .تدوین مباني برر
نظری و طراحي مقیاس هوش معنوی .طرح پژوهشي دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي سی
تأث

دانشگاه تهران.
کاظمي ،ف ،.نادری ،ح ،.هاشمي ،س ،.میکائیلي ،ف .)1395( .محیط اجتماعي و خالقیت :بررسي یر
عوام
تأثیر جوّ دانشگاه بر پیشرفت خالقانهی دانشجویان .پژوهش های روانشناسي اجتماعي،6 ،4 ،
ل
.22
فرد
کمالجو ،ع ،.نریماني ،م ،.عطادخت ،ا ،.ابوالقاسمي ،ع .)1395( .مدل علي تأثیرات هوش معنوی و
یو
اخالقي بر روابط فرازناشویي با واسطههای شبکههای مجازی و رضایت زناشویي .پژوهش سازم
های روانشناسي اجتماعي.24 ،6 ،4 ،

انی

مقامع ،ا ،.افروز ،غ ،.سیﻒ ،س ،.حمیدی ،م .)1396( .رابطه سن ورود به پایه اول با پیشرفت بر
تحصیلي ،سازش یافتگي اجتماعي و میزان خالقیت در دانش آموزان پایه های دوم و پنجم خالق
ابتدائي ،سوم راهنمایي و سوم متوسطه شهر تهران ،فصلنامه علمي -پژوهشي خانواده و یت
مدیرا
پژوهش.1-17 ،4 ،5 ،
ن
….
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