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Abstract
Introduction: Academic advancement of students is one of the important indicators in educational
evaluation. Characteristics such as social competence and educaional meaning from the students,
point of view have decisive role. The aim of this research was anticipating students, academic
advancement according to social competence with the mediating role of educational meaning.
Methods: This research was done by descriptive- correlation method. The statitical community of
this research includes 3015 grade 11 male students in the region two of Rasht in educational year
2019-2020 and 341 students were selected by random sampling cluster. For gathering the data, the
average of second semester of the students, social competence questionnaire of Felner Lis and Philips
(1990) and educational meaning questionnaire of Henderson, king and Smith (2006) were used.
Research data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling
with SPSS26 and AMOS24 software.
Results: The results of structural equation modeling showed that the direct effect of social
competence on the variable of academic achievement was significant (P<0.001). The direct effect of
social competence on the variable of academic meaning and the direct effect of academic meaning
on the variable of academic achievement were significant (P<0.001). The indirect effect of social
competence mediated by academic meaning on academic achievement variable was significant
(P<0.001).
Conclusions: According to the results of findings in this research, we can say that structural model
of research fits with the gathered data. Based on the results of this study education policy makers can
use the social competence variable to mediate academic meaning to explain the relationship between
students' academic achievement.
Keywords: Academic Advancement, Social Competence, Educational Meaning, Learning.
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چکیده
مقدمــه :پیشــرفت تحصیلــی فراگیــران یکــی از شــاخص هــای مهم در ارزشــیابی آموزشــی اســت .وجــود ویژگــی هایی همچــون کفایت
اجتماعــی و نیــز معنــی تحصیلــی از نــگاه دانــش آمــوزان در ایــن رابطــه نقــش تعییــن کننــده ای دارنــد .هــدف ایــن پژوهــش پیــش بینی
پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان بــر اســاس کفایــت اجتماعــی؛ بــا نقــش میانجــی معنــی تحصیلــی بود.
روش کار :ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی -همبســتگی انجــام شــد .جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل تعــداد  3015نفــر از دانــش
آمــوزان پســر پایــه یازدهــم مــدارس ناحیــه  2شــهر رشــت در ســال تحصیلــی  1398-99بــود کــه از بیــن آن هــا نمونــه ای بــه تعــداد
 341نفــر بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی خوشــه ای چنــد مرحلــه ای انتخــاب شــدند .بــرای جمــع آوری داده هــا ،از معــدل تــرم دوم
دانــش آمــوزان و پرسشــنامه هــای کفایــت اجتماعــی فلنــر ،لیــس و فیلیپــس ( )1990و نیــز معنــی تحصیلــی هندرســون -گینــک و
اســمیت ( )2006اســتفاده شــد .داده هــای پژوهــش بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی پیرســون و الگوســازی معــادالت ســاختاری بــا نــرم
افزارهــای  SPSS26و  AMOS24تجزیــه و تحلیــل شــد.

یافتــه هــا :نتایــج حاصــل از الگوســازی معــادالت ســاختاری نشــان داد کــه اثــر مســتقیم کفایــت اجتماعــی بــر متغیــر پیشــرفت
تحصیلــی معنــی دار بــود ( .)P>0/001اثــر مســتقیم کفایــت اجتماعــی بــر متغیــر معنــی تحصیلــی و اثــر مســتقیم معنــی تحصیلــی بــر
متغیــر پیشــرفت تحصیلــی معنــی دار بــود ( .)P>0/001اثــر غیرمســتقیم کفایــت اجتماعــی بــا میانجــی گــری معنــی تحصیلــی بــر متغیــر
پیشــرفت تحصیلــی معنــی دار بــود (.)P>0/001
نتیجــه گیــری :بــر اســاس نتایــج یافتــه هــای ایــن پژوهــش مــی تــوان نتیجــه گیــری کــرد مــدل ســاختاری پژوهــش بــا داده هــای
گــردآوری شــده بــرازش داشــت .بــر همیــن اســاس سیاســتگزاران آمــوزش و پــرورش بــرای تبییــن رابطــه پیشــرفت تحصیلــی دانــش
آمــوزان مــی تواننــد از متغیــر کفایــت اجتماعــی بــا میانجــی گــری معنــی تحصیلــی اســتفاده کننــد.
کلید واژه ها :پیشرفت تحصیلی ،کفایت اجتماعی ،معنی تحصیلی ،یادگیری .
مقدمه

آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان یــک نظــام سرنوشــت ســاز در هــر

جامعــه اي بــا صــرف هزینــه فــراوان ،تعلیــم و تربیــت فرزنــدان

واجــب التعلیــم آن جامعــه را بــه عهــده دارد .انتظــار مــی رود کــه

محصــوالت نهایــی ایــن ســازمان در آینــده از کارآیــی و بهــره

وري کافــی برخــوردار باشــند ( .)1یکــی از اهــداف مهــم کــه

در ایــن خصــوص مطــرح اســت موضــوع پیشــرفت تحصیلــی

اســت .پيشــرفت تحصيلــي يعنــي موفقيــت در يادگيــري دروس
مدرســهاي ،وقتــي فــرد در يــك موقعيــت برنامهريــزي بــا

هدفهــاي مشــخص تحصيــل قــرار ميگيــرد و در صورتــي
كــه بتوانــد بــه تمامــي هدفهــاي از پيــش تعييــن شــده برســد،

پيشــرفت تحصيلــي كامــل دارد و در صورتــي كــه بــه برخــي از
هدفهــا برســد پيشــرفت نســبي كســب كــرده اســت ( .)2اگــر
تعلیــم و تربیــت نتوانــد نیروهــاي انســانی تحــت آمــوزش خــود
را در قالــب انــواع تخصــص هــا و مهــارت هــاي مکمــل و مــورد

مجید خطیبی و همکاران

لــزوم جامعــه درآورد و بدیــن ترتیــب نتوانــد بــه ایفــاي نقــش خــود

مهــارت هــای ارتباطــی ،شــوخ طبعــی و دیگــر رفتارهــای فــرا

امکانــات و نیروهــا بــه هــدر رفتــه اســت .بنابرایــن تفکــر عاقالنــه

از دیگــر متغیرهــای مرتبــط بــا پیشــرفت تحصیلــی دانــش

اجتماعــی را ارزیابــی مــی کنــد (.)7

در زمینــه شــکوفایی جامعــه بپــردازد ،در واقــع بایــد گفــت کــه این

آمــوزان ،مــی تــوان بــه معنــی تحصیلــی اشــاره کــرد .ایــن متغیــر

حکــم مــی کنــد کــه ســرمایه هــا و نیروهــاي بــه کار گرفتــه شــده

در تعلیــم و تربیــت بــه گونــه اي برنامــه ریــزي و ســازماندهی

بــه اهمیــت تحصیــات بــرای یادگیرنــدگان اشــاره دارد و نــوع

( .)3بــرای دســتیابی بــه پیشــرفت تحصیلــی بایســتی شــرایط و

اســت بــا دیــدگاه معلمــان ،والدیــن و یــا همســاالن مطابقــت

تفســیر و انتظــارات آن هــا را نشــان مــی دهــد کــه ممکــن

شــود تــا بتوانــد بــه اهــداف مــورد نظــر خویــش دســت پیــدا کنــد

داشــته یــا نداشــته باشــد ( .)8معناهــا ممکــن اســت در ارتبــاط

عوامــل گوناگونــی فراهــم و در نظــر گرفتــه شــود .بــه عبــارت

بــا اهــداف تحصیلــی و نــه محــدود بــه آن هــا باشــد .بــرای

دیگــر عــاوه بــر مؤلفــه هــای درون مدرســه ای ،ویژگــی هــای

برخــی از دانــش آمــوزان ،تحصیــل ممکــن اســت بــه معنــای

روان شــناختی دانــش آمــوزان نیــز در پیشــرفت تحصیلــی آنــان

دســتیابی بــه اهــداف خاصشــان باشــد و بــرای برخــی دیگــر

نقــش تعییــن کننــده ای دارد.

از جملــه عوامــل روان شــناختی کــه مــورد توجــه روان شناســان

ممکــن اســت ارتبــاط اندکــی بــا اهدافشــان داشــته باشــد .بــرای

نمــودن موفقيــت آميــز دوران نوجوانــي و جوانــی مســتلزم

و بــرای دیگــری ،یــک منبــع فشــار محســوب مــی شــود (.)9

مثــال ،تحصیــل بــرای برخــی بــه منظــور رســیدن بــه یــک حرفه

قــرار دارد مــی تــوان بــه کفایــت اجتماعــی اشــاره کــرد .ســپري

معنایــی کــه یادگیرنــدگان از تحصیــل دارنــد از دوران مدرســه

داشــتن كفايــت اجتماعــي خــاص در چهــار مؤلفــه؛ كفايــت و

آغــاز مــی شــود؛ بــه طــوری کــه تحصیــل بــرای برخــی از آنــان

توانايــي مهــارت رفتــاري ،مهــارت شــناختي ،كفايــت هيجانــي

تجربــه یــک حــس نظــم ،هــدف در زندگــی و احســاس امیــد را

و كفايــت انگيزشــي اســت كــه فقــدان ايــن مهــارت هــا عامــل

در رویارویــی بــا نگرانــی هــا فراهــم مــی کنــد .معنــای مرتبــط با

اساســي ناســازگاري و مشــكالت انطباقــي اســت ( .)4کفایــت

تحصیــل مــی توانــد تحــت تأثیــر عوامــل فرهنگــی و اجتماعــی

اجتماعــی یــک مفهــوم قابــل اســتفاده بــرای تنظیــم و فراهــم
کــردن انســجام ابعــاد نســبت ًا متمایــز روابــط دوســتانه اســت.

قــرار گیــرد .ماننــد انتظــارات والدیــن ،ارزش هــای فرهنگــی و

اســاس رشــد افــراد مــی باشــد ( .)5کفایــت اجتماعــی شــامل

تحصیلــی در میــان دانــش آمــوزان بــا گذشــت زمــان تغییــر

تغییــرات عمــده اجتماعــی .همچنیــن معنــای تحصیــل و اولویــت

کفایــت اجتماعــی متشــکل از گروهــی از رفتارهــای کلیــدی بــر

مــی کنــد .بــه طــوری کــه نســل هــای قدیمــی تــر تحصیــل را

رفتارهــا و مهــارت هــای اجتماعــی ،عاطفــی و شــناختی مــی

فعالیتــی ارزشــمند در نظــر مــی گیرنــد ،میانســاالن آن را فرصــت

باشــد کــه دانــش آمــوزان بــرای ســازگاری موفــق نیــاز دارنــد.

و وســیله ای بــرای دســتیابی بــه اهــداف توصیــف مــی کننــد و

کفایــت اجتماعــی در چگونگــی گــذر ســالم فــرد از کودکــی بــه

مطالعــه حاضــر نیــز روی جوانــان انجــام شــده اســت و دلیــل آن

بزرگســالی نقــش اساســی دارد .بــدون مهــارت هــای اجتماعــی

هــم اســتخدام در آینــده اســت (.)10

الزم ،فــرد در عرصــه هایــی از کار ،مهــارت هــای زندگــی روزانه،

نتایــج تعــدادی از مطالعــات انجــام شــده پیرامــون موضــوع

زندگــی مســتقل و مشــارکت در جامعــه بــه دردســر مــی افتــد

پژوهــش حاضــر بدیــن شــرح هســتند :ســعیدزاده ،محمــدی

( .)6پژوهــش هــا نشــان دادنــد دانــش آموزانــی بــا اختــال

هایــی در کارکــرد اجتماعــی ،رفتارهــای ناســازگارانه زیــادی

و اســدی ( )2018در پژوهشــی بــه ایــن نتایــج رســیدند کــه

و ســازگاری اجتماعــی ضعیــف تــر در زندگــی آینــده نشــان مــی

تحصیلــی آزمودنــی هــا در حــد متوســط بــود .همچنیــن بیــن

وضعیــت خودکارآمــدی تحصیلــی ،بــاور فراشــناختی و پیشــرفت

(ماننــد عصبانیــت ،افســردگی) ،طــرد شــدن از طــرف همســاالن

باورهــای فراشــناختی و خودکارآمــدی بــا پیشــرفت تحصیلــی

دهنــد .یکــی از ویژگــی هــای اصلــی کفایــت اجتماعــی رشــد

رابطــه مثبــت و معنــی داری وجــود داشــت ( .)11کدخدایــی و

و کاربــرد مهــارت هــای فــرا اجتماعــی اســت .مهــارت هــای

کرمــی ( )2016در پژوهشــی نتیجــه گرفتنــد خــوش بینــی و

فــرا اجتماعــی در ایجــاد روابــط اجتماعــی ســالم و مثبــت مهــم
هســتند .ســنجش کفایــت اجتماعــی معمــو ًال کیفیــت هایــی

معنــای تحصیــل بــا انگیــزش تحصیلــی رابطــه مثبــت معنــی

داری داشــت .متغیرهــای خــوش بینــی و معنــای تحصیــل بــه

همچــون مســئولیت پذیــری ،انعطــاف پذیــری ،همدلــی ،توجــه،
27

نشریه آموزش پرستاری ،دوره  ،10شماره  ،1فروردین و اردیبهشت 1400

ترتیــب  26و  27درصــد از واریانــس انگیــزش تحصیلــی را تبییــن

ســال تحصیلــی  ،1398-99عالقــه منــد بــه همــکاری در اجــرای

داده انــد دانــش آموزانــی کــه در زمینــه کفایــت اجتماعــی نمــره

همــکاری در پژوهــش ،تکمیــل پرسشــنامه هــا بــه صــورت ناکامل

موفقیــت تحصیلــی داشــتند و نیز اســتقالل شــخصی و مســئولیت

دانــش آمــوزان و پرسشــنامه هــای شــرح زیــر اســتفاده شــد:

پژوهــش و مــاک هــای خــروج نیــز شــامل :عــدم تمایــل بــه

کردنــد ( .)12در پژوهشــی  Mrazikو همــکاران ( )2019نشــان

و ناقــص بــود .بــرای جمــع آوری داده هــای مــورد نیــاز از معــدل

باالتــری کســب کــرده بودنــد توانایــی عملکــرد باالتــری در

پرسشــنامه جمعیــت شــناختی :ایــن پرسشــنامه شــامل؛ ســن،

پذیــری اجتماعــی بیشــتری داشــتند ( .)13نتایــج پژوهــش  Liو

رشــته تحصیلــی ،نوبــت کاری مدرســه (صبــح و عصــر) و تعــداد

همــکاران ( )2016حاکــی از رابطــۀ مثبــت و معنــی دار ســرزندگی

اعضــای خانــواده بــود.

تحصیلــی بــا معنــاي تحصیلــی بــود (.)14

پیشــرفت تحصیلــی :در ایــن پژوهــش بــرای ســنجش پیشــرفت

بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش هــای گفتــه شــده مــی تــوان گفــت

کــه پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان از اهمیــت زیــادی

تحصیلــی دانــش آمــوزان از معــدل تــرم دوم آنــان اســتفاده شــد.

تــاش کردنــد تــا بــا انجــام مطالعــات و یافتــه هــای گوناگــون ،به

تحصیلــی عالــی ،نمــرات بیــن  16/01الــی  18نمایانگــر پیشــرفت

در ایــن پژوهــش نمــره معــدل  18/01و باالتــر نمایانگــر پیشــرفت

برخــوردار اســت بــه طــوری کــه پژوهشــگران مختلــف هــر کــدام

تحصیلــی خیلــی خــوب ،نمــرات  14/01الــی  16نمایانگــر

پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان کمــک نماینــد .بدیهــی اســت

پیشــرفت تحصیلــی خــوب ،نمــرات  12/01الــی  14نمایانگــر

در صــورت عــدم توجــه بــه پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان،

پیشــرفت تحصیلــی متوســط و نمــرات کمتــر از  12نمایانگــر

هزینــه هــای انســانی و مالــی صــرف شــده در نظــام آمــوزش و

پیشــرفت تحصیلــی ضعیــف در نظــر گرفتــه شــد.

پــرورش بــه بازدهــی الزم منجــر نمــی شــود .در همیــن رابطــه

پرسشــنامه کفایــت اجتماعــی :در ایــن پژوهــش بــرای ســنجش

یکــی از خــاء هــای موجــود ،نبــود پژوهشــی اســت کــه بــه طــور

کفایــت اجتماعــی آزمودنــی هــا از پرسشــنامه  47ســؤالی کــه

همزمــان بــه نقــش کفایــت اجتماعــی و معنــی تحصیلــی پرداختــه

توســط  Felnerو همــکاران ( )1990ســاخته شــده اســتفاده شــد.

باشــد .بــا توجــه بــه توضیحــات شــرح بــاال ایــن پژوهــش بــا

هــدف پیــش بینــی پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان بر اســاس

پرسشــنامه کفایــت اجتماعــی شــامل چهــار عامــل؛ مهــارت

کفایــت اجتماعــی؛ بــا نقــش میانجــی معنــی تحصیلــی انجام شــد.

رفتــاری ،مهــارت شــناختی ،مهــارت هــای هیجانــی و آمایه-هــای

انگیزشــی اســت کــه کفایــت اجتماعــی را مــی ســنجد .روش نمره

روش کار

گــذاری بــه شــیوه لیکــرت مــی باشــد و از سیســتم  ۱تــا  ۷پیــروی
مــی کنــد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه اگــر آزمودنــی گزینــه کامــ ً
ا

ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی -همبســتگی انجــام شــد .جامعه
آمــاری پژوهــش شــامل تعــداد  3015نفــر از دانــش آمــوزان پســر

مخالفــم را انتخــاب کنــد نمــره  ،۱مخالفــم نمــره  ،۲تــا حــدی

پایــه یازدهــم مــدارس دولتــی ناحیــه  2شــهر رشــت در ســال

مخالفــم  ،۳نظــری نــدارم  ،۴تــا حــدی موافقــم  ،۵موافقــم  ۶و
کام ـ ً
ا موافقــم نمــره  ۷مــی گیــرد .همچنیــن ســواالت شــماره

تحصیلــی  1398-99بــود کــه از بیــن آن هــا نمونــه ای بــه
تعــداد  341نفــر (بــر مبنــای جــدول گرجســی و مــورگان) بــه

،۳۸ ،۳۷ ،۳۶ ،۳۲ ،۲۸ ،۲۶ ،۲۵ ،۲۱ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۲ ،۱۱ ،۹ ،۸ ،۶ ،۳

روش نمونــه گیــری تصادفــی خوشــه ای چندمرحلــه ای انتخــاب

 ۴۴ ،۴۳و  ۴۵بــه صــورت معکــوس نمــره گــذاری مــی شــود ،بــه
ا موافقــم نمــره  ۱و بــه کامـ ً
ایــن صــورت کــه بــه کامـ ً
ا مخالفــم

شــدند .بــر همیــن اســاس ابتــدا مــدارس متوســطه پســرانه مســتقر
در محــدوده آموزشــی ناحیــه  2رشــت بــه چهــار خوشــه (شــمال،

نمــره  ۷تعلــق مــی گیــرد .حداقــل و حداکثــر نمــره این پرسشــنامه

جنــوب ،شــرق و غــرب) تقســیم شــد .ســپس از هــر خوشــه تعــداد

بــه ترتیــب  47و  329بــوده و خــط بــرش آن نیــز  188مــی باشــد.

 4مدرســه و از هــر مدرســه تعــداد  4کالس درس بــه صــورت

کســب نمــره بیشــتر نشــان دهنــده کفایــت اجتماعــی بــاال در بیــن

تصادفــی انتخــاب و تعــداد  341نفــر از دانــش آمــوزان عالقــه منــد

آزمودنــی هــا اســت .در پژوهشــی  Felnerو همــکاران ()1990

و داوطلــب آن کالس هــا وارد مطالعــه شــدند .در ایــن پژوهــش

پایایــی ایــن پرسشــنامه را بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ

تحصیــل در پایــه یازدهــم مــدارس دولتــی ناحیه  2شــهر رشــت در

 83صــدم محاســبه کردنــد ( .)4در ایــران پایایــی پرسشــامه مذکــور

مــاک هــای ورودی شــامل؛ دانــش آمــوز پســر ،مشــغول بــه

 88صــدم و روایــی ســازه مقیــاس را طریــق تحلیــل عاملــی برابــر
28

مجید خطیبی و همکاران

بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ  86صــدم گــزارش شــده

و حــق اطــاع از نتایــج پژوهــش) و شــخصیت آزمودنــی هــا)4 ،

پرسشــنامه معنــی تحصیلــی :در ایــن پژوهــش بــرای ســنجش

احتمالــی (ماننــد آتــش ســوزی در محــل اجــرای پژوهــش)

توســط  )2006( Henderson–king & Mitchellســاخته شــده

رســاله دکتــری تخصصــی نویســنده اول در رشــته روان شناســی

رازداری و امانــت داری از ســوی پژوهشــگر و  )5جبــران خطــرات

اســت (.)15

در حیــن مطالعــه از ســوی پژوهشــگر .ایــن مقالــه برگرفتــه از

معنــی تحصیلــی آزمودنــی هــا از پرسشــنامه  86ســؤالی کــه
اســتفاده شــد .ایــن پرسشــنامه شــامل  ۱۰مؤلفــه اســت .هــر مؤلفه

تربیتــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد زنجــان بــا کــد اخــاق

نمــره در هــر کــدام از ایــن مؤلفــه هــا نشــان دهنــده اولویــت آن

علــوم پزشــکی اســت کــه پــس از دریافــت مجوزهــای الزم و اخــذ

 IR.IAU.Z.REC.1399.070کمیتــه اخــاق در پژوهــش هــای

معنــای خاصــی از تحصیــل را نشــان مــی دهد و کســب بیشــترین

معنــا از جانــب فــرد اســت .مؤلفــه هــای ایــن پرسشــنامه عبارتنــد

رضایــت نامــه از شــرکت کننــدگان بــه اجــرا درآمــد.

از :حرفــه (شــامل ســؤاالت  69 ،63 ،57 ،50 ،37 ،28 ،19 ،10 ،1و

در ایــن پژوهــش تحلیــل داده هــا در بخــش توصیفــی بــا اســتفاده

 ،)75اســتقالل (شــامل ســؤاالت  20 ،11 ،2و  ،)29آینــده (شــامل

از میانگیــن و انحــراف اســتاندارد و در بخــش اســتنباطی نیــز ابتــدا

ســؤاالت  12 ،3و  ،)21یادگیــری (،51 ،44 ،37 ،30 ،22 ،13 ،4

بــراي بررســی نرمــال بــودن داده هــا از شــاخص هــای کجــی و

 70 ،64و  ،)76خــود (شــامل ســؤاالت ،45 ،38 ،31 ،23 ،14 ،5

کشــیدگی اســتفاده شــد .از آن جایــی کــه داده هــا نرمــال بودنــد

 71 ،65 ،52،58و  ،)77گام بعــدی (شــامل ســؤاالت  15 ،6و ،)24

از ضریــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل معــادالت ســاختاری

اجتماعــی (شــامل ســؤاالت ،83 ،81 ،78 ،72 ،66 ،59 ،53 ،46 ،39

اســتفاده شــد .دانــش آمــوزان منتخــب ،پرسشــنامه هــا را بــه

 85 ،84و  ،)86دنیــای پیرامــون (شــامل ســؤاالت ،32 ،25 ،16 ،7

صــورت انفــرادی تکمیــل کردنــد .تعــداد  28پرسشــنامه بــه علــت

 54 ،47 ،40و  ،)60اضطراب (شــامل ســؤاالت ،41 ،33 ،26 ،17 ،8

مخــدوش و ناخوانــا بــودن کنــار گذاشــته شــد .بنابراین تعــداد 313

 79 ،73 ،67 ،61 ،55 ،48و  )82و رهایــی (شــامل ســؤاالت ،18 ،9

پرسشــنامه تکمیــل شــده مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

 74 ،68 ،62 ،56 ،49 ،42 ،34 ،27و  .)80پاســخ بــه گویــه هــا در

در ضمــن كليــه عمليــات آمــاري بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای

یــک مقیــاس لیکــرت شــامل خیلــی کــم ،کــم ،متوســط ،زیــاد و

 SPSS26و  AMOS24تجزیــه و تحلیــل گردیــد.

خیلــی زیــاد صــورت مــی گیــرد کــه بــه ترتیــب نمــره هــای ،2 ،1

یافته ها

 5 ،4 ، 3بــه هــر گزینــه اختصــاص مــی یابــد .حداقــل و حداکثــر

نمــره ایــن پرسشــنامه بــه ترتیــب  86و  430بــوده و خــط بــرش

جمعیــت نمونــه پژوهــش حاضــر دانش آمــوزان پســر پایــه یازدهم

آن نیــز  258مــی باشــد .کســب بیشــترین نمــره در هــر کــدام از

مــدارس ناحیــه  2شــهر رشــت بــه تعــداد  313نفــر بــود .نتایــج

ایــن مؤلفــه هــا نشــان دهنــده اولویــت آن معنــا از جانــب فــرد

نشــان داد میانگیــن و انحــراف معیــار ســنی افــراد 17/11 ± 1/47

اســت .در پژوهشــی )2006( Henderson–king & Mitchell

بــود .تعــداد  114نفــر ( 36/42درصــد) در رشــته علــوم انســانی90 ،

پایایــی ابــزار را بــا روش همســانی درونــی تأییــد و پایایــی آن را بــا

نفــر ( 28/75درصــد) در رشــته علــوم ریاضــی و  109نفــر (34/82

در ایــران پایایــی ابــزار مذکــور بــه روش آلفــای کرونبــاخ 0/79

تعــداد  226نفــر ( 72/20درصــد) در مــدارس نوبــت صبــح و تعــداد

درصــد) نیــز در رشــته علــوم تجربــی مشــغول بــه تحصیــل بودنــد.

روش آلفــای کرونبــاخ  77صــدم گــزارش کردنــد ( .)16همچنیــن

 87نفــر ( 26/79درصــد) نیــز در مــدارس نوبــت عصــر تحصیــل

محاســبه شــده اســت ( .)17در فرآینــد اجرایــی پــس از کســب

مــی کردنــد .همچنیــن تعــداد  83نفــر ( 26/51درصــد) در خانــواده

مجوزهــای ســازمانی و مراجعــه بــه مــدارس منتخــب نمونــه هــای
پژوهشــی ،قبــل از ارســال پرسشــنامه هــا از طریــق اینترنــت ،در

تــک فرزنــد 117 ،نفــر ( 37/38درصــد) دو فرزنــد ،تعــداد  77نفــر

ابتــدای پرسشــنامه هــا توضیحاتــی در خصــوص هــدف مطالعــه

( 24/60درصــد) ســه فرزنــد و تعــداد  36نفــر ( 11/50درصــد) نیــز

و حفــظ رازداری مطالــب بــه آزمودنــی هــا داده شــد .در ایــن

در خانــواده هــای چهــار نفــری زندگــی مــی کردنــد .قبــل از اقــدام

مطالعــه مالحظــات اخالقــی بــه شــرح زیــر رعایــت گردیــد)1 :

بــه تحلیــل اســتنباطی داده هــا ،محاســبه میانگیــن و انحــراف

رضایــت آگاهانــه و داوطلبانــه آزمودنــی هــا )2 ،امــکان خــروج از

اســتاندارد متغیرهــای پژوهــش محاســبه شــد .نتایــح بــه دســت

مطالعــه )3 ،احتــرام بــه حقــوق (حــق اظهارنظــر در مــورد پژوهــش

آمــده بــه شــرح (جــدول  )1مــی باشــد:
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جدول  :1شاخص های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) متغیرهای پژوهش در دانش آموزان پایه یازدهم
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

بیشینه-کمینه

کجی

کشیدگی

کفایت اجتماعی

240/60

11/69

239-168

0/011

-0/144

مهارت رفتاری

148/36

10/25

179-123

0/308

-0/139

آمایههای انگیزشی

29/97

4/64

42-15

-0/061

-0/063

مهارتهای شناختی

13/23

2/85

20-5

-0/206

-0/313

مهارتهای هیجانی

13/03

2/81

20-5

-0/212

-0/538

معنی تحصیلی

293/26

10/79

325-261

0/049

-0/008

حرفه

35/13

3/50

45-24

-0/062

-0/032

استقالل

13/91

2/65

20-4

-0/337

0/112

آینده

10/48

2/15

15-4

-0/173

-0/313

یادگیری

35/31

3/81

45-24

-0/170

-0/189

خود

38/10

3/87

48-28

0/000

-0/321

گام بعدی

10/66

2/04

15-4

-0/375

-0/259

اجتماعی

42/01

4/21

53-28

-0/180

-0/077

دنیای پیرامون

27/83

3/33

36-17

-0/242

-0/245

اضطراب

41/57

4/02

52-26

-0/258

0/155

رهایی

38/23

3/99

47-25

-0/553

0/292

پیشرفت تحصیلی

16/43

1/69

19-12

0/149

0/258

جهــت بررســی فرضیــات پژوهــش از روش الگویابــی معــادالت
ســاختاری ،مبتنــی بــر روش کوواریانــس نــرم افــزار AMOS
نســخه  24اســتفاده شــده اســت و پارامترهــای مــدل بــه روش
بیشــینه درســتنمایی ( )MLبــرآورد شــدند و پیــش فــرض هــای
ایــن روش مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .توزیــع تــک متغیــره و
چندمتغیــره داده هــا جهــت بررســی توزیــع طبیعــی و داده هــای
پــرت بــه صــورت مجــزا مــورد بررســی قــرار گرفــت .وجــود
داده هــای پــرت چندمتغیــری بــا اســتفاده از Mahalanobis
 p>0/001 d-squared methodو توزیــع نرمــال چندمتغیــری بــا
اســتفاده از ضریــب مردیــا (باالتــر از  )20بررســی شــد.

نتایــج (جــدول  )1نشــان داد قدرمطلــق کجــی بــرای هیــج کــدام
از متغیرهــا ،بزرگتــر از 3؛ و مقــدار قدرمطلــق کشــیدگی بــرای هیچ
کــدام از متغیرهــا ،بزرگتــر از  10نبــود .بنابرایــن براســاس نظــر
 ،)2005( Klineمــی تــوان گفــت انجــام ایــن تحلیــل از نظــر
نرمــال بــودن تــک متغیــری اشــکالی نــدارد .نتایــج ماتریــس
همبســتگی پیرســون نشــان داد بیــن کفایــت اجتماعــی بــا
پیشــرفت تحصیلــی ( .)p>0/001، r=0/320معنــی تحصیلــی بــا
پیشــرفت تحصیلــی ( .)p>0/001، r=0/362معنــی تحصیلــی بــا
کفایــت اجتماعــی ( )p>0/001، r=0/194رابطــه مســتقیم و معنی
داری مشــاهده شــد.

جدول  :2شاخص های برازندگی الگوی پیشنهادی و نهایی پژوهش حاضر
df

p-value

CMIN/df

RMSEA

PNFI

CFI

PCFI

IFI

GFI

الگوی پیشنهادی

84/620

89

0/000

0/950

0/085

0/605

0/887

0/702

0/891

0/886

الگوی نهایی

70/098

83

0/843

0/845

0/046

0/698

0/906

0/737

0/907

0/910

شاخصهای برازندگی الگو

*میزان قابل قبول شاخص ها  > 3( PNFI, PCFI, (>.5)، CFI,GFI, IFI (>.9)، RMSEA (<0.08)، CMIN/DFخوب >5 ،قابل قبول).

 0/19را در معــادالت ســاختاری بــه ترتیــب قــوی ،متوســط و
ضعیــف توصیــف مــی کنــد ( .)18ضریــب تعییــن متغیــر پیشــرفت

شــاخص  R2میــزان واریانــس تبییــن شــده متغیرهای نهفتــه درونزا
را نشــان مــی دهــد )1998( Chin .مقادیــر  0/33 ،0/67 ،R2و
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هــم چنیــن مشــاهده مــی شــود ،ضریــب تعییــن متغیــر معنــی
تحصیلــی  30درصــد در حــد متوســط مــی باشــند( .جــدول  )3نیــز
ضرایــب اســتاندارد مســیرها و (شــکل  )1الگــوی نهایــی (اصــاح
شــده) مــدل را نشــان مــی دهــد.

تحصیلــی  0/420مــی باشــد کــه نشــان مــی دهــد تمامــی
متغیرهــای مســتقل و میانجــی یعنــی کفایــت اجتماعــی و معنــی
تحصیلــی مــی تواننــد  42درصــد از تغییــرات پیشــرفت تحصیلــی
را پیــش بینــی کننــد کــه ایــن میــزان در حــد متوســط مــی باشــد.

جدول  :3ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی نهایی
مسیر

ضرایب استاندارد

خطای معیار

نسبت بحرانی

سطح معنی داری()P

کفایت اجتماعی >---پیشرفت تحصیلی

0/530

0/036

5/426

>0/001

معنی تحصیلی >---پیشرفت تحصیلی

0/470

0/045

4/331

>0/001

کفایت اجتماعی  >---معنی تحصیلی

0/410

0/018

4/003

>0/001

را مشــاهده کــرد .بنابرایــن ،براســاس ضرایــب اســتاندارد و مقادیــر
بحرانــی ارائــه شــده در (جــدول  ،)3همــه مســیرهای مســتقیم
معنــی دار هســتند (.)P>0/01

نتایــج حاصــل از روابــط مســتقیم متغیرهــای پژوهــش در مــدل
نهایــی نشــان مــی دهــد کــه در کل نمونــه تمامــی ضرایــب
مســیر از لحــاظ آمــاری معنــی دار بودنــد .بــا اســتناد بــه (جــدول
 )3مــی تــوان ضرایــب اســتاندارد کلیــه مســیرها در الگــوی نهایــی

شکل  :1ضرایب استاندارد الگوی نهایی رابطه ساختاری کفایت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی از طریق واسطه گری معنی تحصیلی در دانش آموزان پایه یازدهم

تــوان در (جــدول  )4مشــاهده نمــود .در (جــدول  )4منظــور از داده،
اثــر غیــر مســتقیم در نمونــه اصلــی؛ و بــوت ،میانگیــن برآوردهــای
اثــر غیــر مســتقیم در نمونــه هــای بــوت اســترپ اســت .همچنین،
در ایــن جــدول ،ســوگیری ،بیانگــر تفاضــل بیــن داده و بــوت و
خطــای معیــار نیــز نشــان دهنــده انحــراف معیــار برآوردهــای غیــر
مســتقیم در نمونــه هــای بــوت اســترپ اســت.

در الگــوی نهایــی پژوهــش حاضــر یــک مســیر غیــر مســتقیم یــا
واســطه ای وجــود دارد .بــرای تعییــن معنــی داری رابطــه واســطه
ای و اثــر غیــر مســتقیم متغیــر مســتقل بــر متغیــر وابســته از طریق
میانجــی از روش  Bootstrapدر برنامــه & Macro Preacher
 )2008( Hayesاســتفاده گردیــده اســت ( .)19نتایــج بــوت اســترپ
بــرای مســیر واســطه ای الگــوی نهایــی پژوهــش حاضــر را مــی
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جدول :4نتایج بوت استرپ برای مسیر غیر مستقیم الگوی پژوهش
مسیر
کفایت اجتماعی به پیشرفت
تحصیلی از طریق معنی تحصیلی

شاخص
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و توانایــی شــناختی آنــان اســت .کفایــت اجتماعــی دربرگیرنــده
عواملــی چــون خودآگاهــی ،آگاهــی اجتماعــی ،مدیریــت خــود،
مهــارت هــای ارتباطــی و مســئولیت تصمیــم گیــری مــی باشــد
( .)6هســته مرکــزی کفایــت اجتماعــی مهــارت هــای ارتباطــی
اســت؛ زیــرا از طریــق مهــارت هــای ارتباطــی مؤلفــه هــای دیگــر
کســب مــی شــود .در کفایــت اجتماعــی ســه جنبــه مهــم وجــود
دارنــد :الــف) توانایــی ایجــاد روابــط بیــن فــردی ســالم و مثبــت
و حــل تعارضــات ،ب) توســعه واضــح هویــت خــود در جمــع و
یــک گــروه یــا هویــت جمعــی ،ج) گرایــش بــه ســوی شــهروند
مســئول و دلســوز ( .)5همچنیــن کفایــت اجتماعــی پایــه و اساســی
بــرای گســترش طیفــی از پیامدهــای مطلــوب از قبیــل اعتمــاد
بــه نفــس ،رفــاه اجتماعــی ،کیفیــت دوســتی ،مســئولیت پذیــری
جنســی ،پذیــرش توســط همســاالن و شایســتگی هــای تحصیلــی
اســت (.)2
در بخــش دیگــری از ایــن پژوهــش نتایــج نشــان داد کــه اثــر
غیرمســتقیم کفایــت اجتماعــی بــا نقــش واســطه ای معنــی
تحصیلــی بــر پیشــرفت تحصیلــی بــا اســتفاده از روش بــرآورد
بــوت اســترپ بــرآورد شــد .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش هــای
فــوالدی و همــکاران ( ،)23کدخدایــی و کرمــی ( Yang ،)12و
همــکاران ( )24و  Liو همــکاران ( )14همســو اســت .در همیــن
رابطــه مهریــان و همــکاران بیــان مــی کننــد اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻗﺼﺪ
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دارﻧﺪ ،ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎﺻﻰ از ﻣﻔﻬﻮم اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﺷﺘﻪ
و اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﻰ را ﻫﻢ در راﺳﺘﺎي آن دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ( .)1ﺣﺎل ﻛﻪ
در زﻣﺎن ﻛﻨﻮﻧﻰ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه درﺧﻮاﺳﺖ اﻏﻠﺐ
ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ وﻗﺘﻰ داﻧﺸﺠﻮ ﺷﺪﻧﺪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ،
ﺑﺎ ﺧﻮد ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ و ﻣﻌﻨﻰ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻰآورﻧﺪ
( .)8در تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان گفــت عوامــل شــناختی و
عاطفــی درگیــر در امــر تحصیــل بــر پیشــرفت و ارتقــای علمــی
دانــش آمــوزان بســیار مؤثــر هســتند .یکــی از عوامــل شــناختی
معنــای تحصیلــی اســت ( .)23دانــش آموزانــی کــه قصــد ادامــه
تحصیــل دارنــد معنــای خاصــی از ایــن منظــور دارنــد و اهــداف
خاصــی را نیــز در راســتای آن دنبــال مــی کننــد .معنــای تحصیل و
اولویــت تحصیلــی در میــان دانــش آمــوزان با گذشــت زمــان تغییر

نتایــج (جــدول  )4نشــان داد ،حــد پاییــن فاصلــه اطمینــان بــرای
معنــی تحصیلــی بــه عنــوان متغیــر میانجی بیــن کفایــت اجتماعی
و پیشــرفت تحصیلــی ( )0/2844و حــد باالی آن ( )0/3869اســت.
ســطح اطمینــان بــرای ایــن فاصلــه اطمینــان  %95و تعــداد نمونــه
گیــری مجــدد بــوت اســترپ  2000اســت .بــا توجــه بــه اینکــه
صفــر بیــرون از ایــن فاصلــه اطمینــان قــرار مــی گیــرد و از لحــاظ
آمــاری معنــی دار مــی باشــد ،بنابرایــن معنــی تحصیلــی در رابطــه
بیــن کفایــت اجتماعــی و پیشــرفت تحصیلــی در دانــش آمــوزان
پایــه یازدهــم نقــش میانجیگــری دارد.
بحث
هــدف پژوهــش حاضــر پیــش بینــی پیشــرفت تحصیلــی دانــش
آمــوزان بــر اســاس کفایــت اجتماعــی؛ بــا نقــش میانجــی معنــی
تحصیلــی بــود .نتایــج بــه دســت آمــده از الگوســازی معــادالت
ســاختاری نشــان داد کــه مقادیــر کفایــت اجتماعــی بــر متغیــر
پیشــرفت تحصیلــی اثــر مســتقیم معنــی دار داشــت .ایــن یافتــه
بــا نتایــج پژوهــش هــای دهقانــی و همــکاران ( ،)20ســعیدزاده و
همــکاران ( Mrazik ،)11و همــکاران ( )13و  )21( Mafraهمســو
اســت .در همیــن رابطــه گــرن معتقــد اســت کفایــت اجتماعــی
شــامل رفتارهــا و مهــارت هــای اجتماعــی ،عاطفی و شــناختی می
باشــد کــه دانــش آمــوزان بــرای ســازگاری موفــق نیــاز دارنــد.
کفایــت اجتماعــی در چگونگــی گــذر ســالم فــرد از کودکــی بــه
بزرگســالی نقــش اساســی دارد ( .)22در تبییــن ایــن یافتــه مــی
تــوان گفــت كفايــت اجتماعي شايســتگي و شــرايط داشــتن مهارت
هــاي شــناختي ،اجتماعــي ،هيجانــي و رفتارهايــي اســت كــه براي
رشــد ســالم و تطابــق بــا محيــط اجتماعــي ضــروري مــي باشــند
( .)4مشــكالتي كــه دانــش آمــوزان در زمينــه تعامــات اجتماعــي
بــا آن هــا مواجــه هســتند بــه كمبــود مهارتشــان در زمينــه شــروع
و تــداوم مهــارت هــاي اجتماعــي مثبــت در ايــن گــروه بــاز مــي
گــردد و ممكــن اســت از نظــر روابــط اجتماعــي بــا مســائلي مواجه
شــده و از لحــاظ كفايــت اجتماعــي دچــار شــك و ترديدهايــي
شــوند ( .)3عــاوه بــر ایــن کفایــت اجتماعــی بــه عنــوان توانایــی
دانــش آمــوزان بــرای عمــل بــه شــیوه ســازگارانه متناســب با ســن
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دانــش آمــوزان ارزيابــي شــود و در صــورت پاييــن بــودن نمــرات،
دوره هــاي آموزشــي ويــژه اي بــراي ارتقــاي كفايــت اجتماعــي آن
هــا پيــش بينــي شــود .در مراکــز مشــاوره و تربیتــی -تحصیلــی
برنامــه هــای آمــوزش کفایــت اجتماعــی در اختیــار دانــش آمــوزان
قــرار گیــرد .پژوهشــی مبنــی بــر اثربخــش بــودن نقــش مشــاوران
مــدارس در بهبــود معنــی تحصیــل دانــش آمــوزان انجــام شــود.
بــرای ارتقــاء پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان ،کارگاه هایــی
توســط روانشناســان در راســتای افزایــش هــدف تبحــری (انگیزش
درونــی) و هــدف عملکــردی (انگیــزش بیرونــی) برگــزار گــردد .بــا
ایجــاد نمایشــگاه هــای تولیــدات و دســت ســاخته هــای دانــش
آمــوزان و آشــنا کــردن آنــان نســبت بــه فرهنــگ کارآفرینــی گامی
در جهــت خودبــاوری ،معنــی دار کــردن تحصیــل و ایجــاد انتظــار
مثبــت از آینــده حرفــه ای و تحصیلــی برداشــته شــود .حمایــت و
ارائــه اطالعــات واقعــی توســط مشــاوران ،والدیــن و اولیــاء مدرســه
در پیــش از ورود بــه دوره متوســطه از عوامــل مهمــی هســتند کــه
مــی توانــد در شــکل گیــری معنــی از تحصیــل نقــش مؤثــری
داشــته باشــد.

مــی کنــد .بــه طــوری کــه نســل هــای قدیمــی تــر تحصیــل را
فعالیتــی ارزشــمند در نظــر مــی گیرنــد ،میانســاالن آن را فرصــت
و وســیله ای بــرای دســتیابی بــه اهــداف توصیــف مــی کننــد و
جــوان ترهــا تحصیــل را امتیــازی بــرای اســتخدام شــدن و بهــره
منــدی از فرصــت هــای شــغلی مــی داننــد ( .)9معنــای تحصیلــی
بخشــی از سیســتم شــناختی دانــش آمــوزان قبــل از ورود بــه
دانشــگاه را منعکــس مــی ســازد و دانــش آمــوزان دارای معنــای
تحصیلــی بــاال در پــردازش اطالعــات و جهــت گیــری انگیزشــی
بــرای مطالعــه قــوی تــر هســتند که ایــن عوامــل احتمــال موفقیت
تحصیلــی دانــش آمــوزان دارای معنــای تحصیلــی بــاال را افزایــش
مــی دهــد (.)20
ایــن پژوهــش بــا محدودیــت هایــی روبــرو بــود کــه مــی تــوان به
مــوارد زیــر اشــاره کــرد :الــف) بــا وجــود تــاش بســيار ،پژوهشــگر
موفــق بــه پيــدا کــردن پژوهشــي کــه بــه طــور مســتقيم بــه ايــن
موضــوع پرداختــه باشــد ،نشــد .ب) تعــداد زیــاد ســؤال هــای
پرسشــنامه هــا بــه طوالنــی شــدن زمــان اجــرای آن انجامیــد کــه
بــر مقــدار دقــت پاســخ هــای شــرکت کننــدگان بــی تأثیــر نبــود.
ج) ایــن پژوهــش صرفـ ًا بــرای دانــش آمــوزان متوســطه پایــه 11
آمــوزش و پــرورش ناحیــه  2رشــت برگزار شــد ،بنابرایــن تعمیم آن
بــه ســایر جامعــه بایســتی بــا احتیــاط صــورت گیــرد.

سپاسگزاری
ايــن مقالــه حاصــل رســاله دکتــری در رشــته روانشناســی تربیتــی
در دانشــگاه آزاد اســامي واحــد زنجــان بــود؛ نويســندگان مقالــه
بــر خــود الزم مــي داننــد از تمامــي افــرادی کــه در اجــرای ايــن
رســاله همــکاری داشــتند ،تشــکر و قدردانــي نماينــد .مقالــه مذکور
مســتخرج از رســاله دکتــری نویســنده اول بــود ،همچنیــن تمامــی
هزینــه هــای ایــن پژوهــش توســط نویســندگان مقالــه تأمین شــد.

نتیجه گیری
بــر اســاس نتایــج یافتــه هــای ایــن پژوهــش مــی تــوان نتیجــه
گیــری کــرد مدل ســاختاری پژوهــش بــا داده های گردآوری شــده
بــرازش داشــت و بــرای تبییــن رابطــه پیشــرفت تحصیلــی دانــش
آمــوزان مــی تــوان از متغیــر کفایــت اجتماعــی بــا میانجــی گــری
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