پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،شماره سیام ،تابستان 1397

مدليابی پیشرفت تحصیلی براساس ترتیب تولد با میانجیگری هوش
معنوی ،مهارتهای اجتماعی و خالقیت در دانشآموزان
تاریخ پذیرش مقاله1397/06/08 .:

تاریخ دریافت مقاله1397/01/10 .:
1

پریا جنگی
غالمعلی افروز
3
حسن اسدزاده
4
علی دالور

*2

چکیده
مقدمگگگگه :امتیازات مشاهده شدۀ فرزندان اول بر فرزندان بعدی در صفات شخصیتی ،هو و
پیشرفت تحصیلی ،بخشی از پدیدهای اس ت که به اث ر ترتیﺐ تولد معروﻑ است .نظریههای
ترتیﺐ تولد به دنبال تبیین اثر ترتیﺐ تولد ،یعنی تف اوته ای هوشی و عملک ردی افراد دارای
انواده و الگوی همآمیزی دو نظریﺔ
ترتیﺐهای مختلﻒ تولد هستند .فرضیﺔ کاهش منابﻊ خ
معروﻑ در این زمینه هستند که علت برتری فرزندان اول بر فرزندان بعدی را در هو و
پیشرفت تحصیلی توضیﺢ میدهند ،بنابر موضوع فوق این پژوهش با ه دﻑ بررس ی م دلی ابی
پیشرفت تحصیلی براساس ترتیﺐ تولد با میانجیگری ه و معن وی ،مه ارته ای اجتم اعی و
خالقیت در دانشآموزان انجام شد.
روش :رو از نوع پژوهشهای همبستگی مبتنی بر رو مدلی ابی مع ادالت س اختاری ب ود.
جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانشآموزان دختر پایه دهم متوسطه شهر ارومی ه در س ال
تحصیلی  1396-97به تعداد  1472نفر تشکیل دادند .در این پژوهش برای تعیین حجم نمون ه
با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص ضریﺐ  15برای ه ر متغی ر و ب ا احتس اب
احتمال وجود پرسشنامههای ناقص  250نف ر ب هعن وان حج م نمون ه انتخ اب ش د .ابزاره ای
گردآوری دادهها شامل مقیاس هو معنوی کینگ ،مقیاس مهارتهای اجتم اعی این دربیتزن،
فوستر و مقیاس خالقیت تورنس و پرسش ترتیﺐ تولد اول تا سوم در خانواده مورد استفاده ق رار
گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین ترتیﺐ تولد ،هو معنوی ،مهارتهای اجتماعی و خالقی ت ب ا
پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان رابطه مثبتی وجود دارد ،همچنین مدل پژوهش تأئید گردی د
و بهطور کلی  38درصد از پیشرفت تحصیلی توسط ترتیﺐ تول د ،ه و معن وی ،مه ارته ای
اجتماعی و خالقیت قابل تبیین میباشد .همچنین ترتیﺐ تولد أثر مستقیم معنادار ب ر پیش رفت
 .1دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی (گروه روانشناسی) ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2استاد گروه روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران
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 .4استاد گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه عالمه طباطبایی

19

مدلیابی پیشرفت تحصیلی براساس ترتیب تولد با میانجیگری هوش معنوی ..

معنوی ،مهارتهای اجتماعی و خالقی ت أث ر

تحصیلی داشت و ترتیﺐ تولد با میانجیگری هو
غیر مستقیمی بر پیشرفت تحصیلی نشان داد.
نتیجهگیری :با توجه به تأثیر ترتیﺐ تولد بر پیشرفت تحصیلی در محتوای آموزش ی ب ه اف راد
توجه به این عامل میتواند پیرو متغیرهای واسط همانند هو معنوی ،مهارتهای اجتم اعی و
خالقیت ،تأثیرات بسزایی بر پیشرفت تحصیلی ایجاد نماید.
کلید واژهها :ترتیﺐ تولد ،پیشرفت تحصیلی ،هو معنوی ،مهارتهای اجتماعی ،خالقیت.
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Abstract
Introduction: The observed superiorities of first-borns over latterborns in personality traits, intelligence, and academic achievement
are a part of a phenomenon known as birth order effect. The birth
order theories are going to explain the birth order effect, i.e. the
differences between individuals with different birth orders in
intelligence and personality. Resource depletion hypothesis and
confluence model are the two famous theories in this field and
explain the superiority of first-borns over latter-borns in
intelligence and academic achievement. According to the above,
this research aims to academic achievement based on the order of
birth by mediating spiritual intelligence, social skills, and
creativity in students were done in students.
Method: The research design was of correlation research based on
structural equation modeling technique, in particular, regression
equations. In this study, for determining the sample size according
to the number of variables observed and assigning a coefficient of
15 for each variable, and taking into account the probability of
having incomplete questionnaires,250 were selected as sample
size. The statistical population of this study was 1472 students of
all 10th-grade elementary school students of Urmia high school in
the academic year of 2017-2018.Data collection tools were used,
King’s Spiritual Intelligence Scale, Inderbitzen & Fooster Social
Skills Scale, and Torrance Creativity Scale.
Results: The findings showed that is a positive relationship
between the order of birth, spiritual intelligence, social skills, and
creativity with academic achievement in students and the research
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model was confirmed and, in general, 38% of academic
achievement can be explained by the age of entry into the school,
the spiritual intelligence, social skills, and creativity. Also, the
order of birth with the mediation of spiritual intelligence, social
skills and creativity showed an indirect effect on academic
achievement.
Conclusion: The results of this study emphasized the necessity of
the role of the age of entry into the school, as well as the role of
moderating variable of spiritual intelligence, social skills, and
creativity by students, which could provide applied ideas to
improve the psychological state to counselors and learners.
Keywords: Academic achievement, Age of entry into the school,
Spiritual Intelligence, Social Skills, Creativity.
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مقدمه
تفاااوتهاااي افراد داراي ترتي تولد مختلف در صفات شخصيتي ،هوش و پيشرفت تحصيلي ارر ترتي
تولد 2نام دارد .منظور از ترتي تولد جايگاه تولد فرزندان ميباشد كه هر كدام ويژگيهاي ،رفتاري ،نگرشي
و شخصيتي متفاوتي دارند (لوييس و كومار .)2016 ،3جايگاه كودك از نظر ترتي تولد در شكلگيري ايان
نگرشها و رفتاري از بدو روانشناسي مدرن مورد توجه بسياري از انديشمندان بوده است (كااني.)2016 ،4
آلفرد آدلر )1908( 5بيان كرده است ترتي تولد بر روي شخصيت تاريرگايار ماي باشاد ،از طرفاي مپالعاه
نواز ،خان و ياسين )2018( 6نشان داد كه ترتي  ،بزرگتر و كوچكتر بودن از خواهر و برادرها و ارار گارفتن
در معرض نگرشهاي متفاوت والدين شرايع كودكي متفاوتي را به وجود مي آورد كه به تعيين شخصايت،
سپح تعامالت بين فردي و رشد مهارتهاي اجتماعي 7ارر دار است .مهارتهاي اجتمااعي مجموعاهاي از
تواناييها هستند كه به دانش آموز اين امكان را مي دهد ،روابع اجتماعي مثبت و مفيد را آغاز و حفظ نماياد
(هيبروفسكي ،متيو و كيتسانتا  ،)2017 ،8دوستي و صميميت با همساالن را گساترش دهاد و ساازگاري
رضايت بخشي را در مدرسه ايجاد كند (گرشام و اليوت .)1990 ،9امروزه داشتن مهارتهاي اجتماعي ركان
الزم و اساسي زندگي اجتماعي باوده و فقادان آن ماي تواناد ،باعاث آساي هااي فاردي و اجتمااعي در
حيپههاي متفاوت شغلي ،تحصيلي و حتي خانوادگي گردد (فاتحي زاده ،نصر اصافهاني و فتحاي.)1393 ،
پژوهشهاي هال و دي رنا )2017( 10و آك ان ،اوجيناكا و اكانم )2001( 11نشاان دادهاناد كاه مهاارتهااي
اجتماعي ميانجيگري اوي براي سپح پيشرفت تحصيلي ميباشد و كودكاني كه در مهارتهاي اجتمااعي
خود مشكل دارند ،در معرض خپر مشكالت عاطفي – اجتماعي و عملكرد تحصيلي ضعيف ارار دارناد .از
جانبي ديگر با نگاهي گيار به ابعاد اساسي شكل دهنده شخصيت انسان عالوه بر ويژگي اجتمااعي باودن،
ميتوان به ابعاد معنوي اشاره داشت (عاشوري ،ازادمرد ،جليل و مومني .)2014 ،سازه هوش معناوي 12نياز
يكي از مفاهيمي است كه در پرتو توجه و عالاه جهاني روانشناسان به حوزه معنويت توساعه يافتاه اسات
(اربان جهرمي ،حجازي ،اژهاي و خداياري فرد  .)1392،هوش معنوي توانايي عمال هماراه باا آگااهي در
عين حفظ سالمت و آرامش دروني و بيروني (بردباري) ،صرد نظر از شارايع مايباشاد (سايچنگ ،شااه،
جماال ،آكيل ،احمد و گال .)2017 ،13در وااع هوش معنوي يك هوش ذاتاي انساان اسات و همانناد هار
هوش ديگر مي تواند ،رشد كند؛ اين بدان معني است كاه ماي تاوان آن را توصايف و انادازه گياري كارد
1
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(حاجيان ،شيد االسالمي ،همايي ،رحيمي و امين الرعايا .)1391 ،طبق تحقيقاات جااش )2014( 1و دوي،
راجش و دوي )2017( 2به نظر ميرسد كه عوامال معناوي همانناد هاوش معناوي در ساپو پيشارفت
تحصيلي تاريرگيار ميباشد .در مپالعات نصرتي ،رحيمي نژاد و ايومي ( )2018نشان داده شاد كاه هاوش
معنوي الزمه سازگاري بهتر با محيع در ابعااد ،خاانوادگي ،شاغلي و تحصايلي اسات (كماالجو ،نريمااني،
عپادخت وابوالقاسمي .)1395 ،افرادي كه از هوش معنوي بااالتري برخوردارناد ،تحمال آناان در مقابال
فشارهاي زندگي بيشتر است (صفري ،جناآبادي ،اسالم ابادي و عباساي .)2016 ،از جاانبي ديگار مپالعاه
يادو )2017( 3نشان دادند كه اين عوامل سازگارانه با محيع بين فردي ميتواند در پرو برخي از ساازههااي
ديگر روانشناختي همانند ابتكار و خالايت 4متبلور شاود .خالايات ،تركيباي از اادرت انعپاادپاييري و
حساسيت ميباشد (كاظمي ،نادري ،هاشمي و ميكائيلي )1395 ،و فرد را اادر ميسازد خارج از نتاايج تفكار
نامعقول به نتايج متفاوت بينديشد كه حاصل آن رضايت ،خواهد بود (گاجدا ،كارووساكي و بگتاو)2017 ،5؛
فرآيندي كه در نتيجه آن يك ارر جديد توليد ميشود (ليايو ،چان ،چان و چاناگ .)2018 ،6جامعاهاي كاه
بتواند خالايت نسل جوان را احيا سازد از ميزان اابل توجه توسعه ،رشد و شكوفايي علمي برخوردار خواهاد
شد و بالعكس به هر مبزان كه خالايت پرورش و تعالي نيابد ركود علمي ،صنعتي و فرهنگي را باياد باراي
آن جامعه انتظار داشت (نجفي ،س يده و عرب خزائلي .)1390 ،با توجه به اينكه ميزان پيشرفت تحصايلي و
افت تحصيلي يكي از مالك هاي كارايي نظام آموزشاي و اجتمااعي اسات ،كشاف و بررساي متغيرهااي
تأريرگيار بر عملكرد تحصيلي به شناخت بهتر و پيش بيني متغيرهاي مؤرر در مدرسه ماي انجاماد .بناابراين
بررسي متغيرهايي كه با پيشرات تحصايلي در درو مختلاف رابپاه دارد ،يكاي از موضاوعات اساساي
تحقيق در نظام آموزش و پرورش است و برخي از اين پژوهشها تأييدكننده نظر آدلر مبني بر تأرير رتبهي
تولد در ساختار شخصيتي ،اجتماعي و حتي آموزشي تحصيلي افراد ميباشاند (هااتز و پانتاانو .)2015 ،7بار
اسا جستجوها در ايران پژوهشهاي بسيار اندكي در اين زمينه انجاام شاده كاه هايچ كادام پيشارفت
تحصيلي را بر اسا ترتي تولد مپالعه نكردهاند .با توجه به مپال اشااره شاده ،هادد پاژوهش حاضار
مدليابي پيشرفت تحصيلي براسا ترتي تولد با ميانجيگري هوش معناوي ،مهاارتهااي اجتمااعي و
خالايت در دانشآموزان بود.

1. Joshi
2. Devi, Rajesh, & Devi
3 .Yadav
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5. Gajda, Karwowski, & Beghetto
6. Liao, Chen, Chen, & Chang
7. Hotz, & Pantano
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خالقیت

پیشرفت تحصیلی

مهارت

ترتیب تولد

اجتماعی

هوش
معنوی

نمودار  .1مدل مفهومی فرضی (پيشنهادی) تحقيق با توجه به پيشينه تحقيقاتی

اين مدل مفهومي بر اسا روابع ترتي تولد و متغيرهاي هوش معنوي كاه داراي چهارساپح
(توسعه حالت آگاهي ،توليد معناي شخصي و تفكر انتقادي وجودي) است ،همچنين خالايت با چهار
سپح (بسع ،انعپادپييري ،اصالت و سيالي) و مهارتهاي اجتماعي كه داراي دو سپح (رفتارهااي
مپلوب و رفتارهاي غيراجتماعي) است با متغير پيشرفت تحصيلي طراحي شاده اسات .پوررضااييان
( )1392نشان داد كه رتبهي تولد بر ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان ارار دارد و مايتواناد تعياين
كننده سپح عملكرد آنان باشد .ابراهيميپاكيزه ،ابراهيميعارد و صاداي ( )1394بيان كردناد ،باين
ترتي تولد با هوش در دانشجويان رابپه وجود دارد و ترتي تولد مي تواند هوش را پيش بيني كنند.
افروز و بابازاده ( )1391نيز بيان كردند ،بين ترتي تولد با سبكهااي دلبساتگي ،ابعااد شخصايت و
پيشرفت تحصيلي در نوجوانان رابپه معناداري وجود دارد .همچنين مقامع ،افاروز ،سايف و حميادي
( )1386در پژوهشي به اين نتايج دست يافتند كه در تمام پايههاي بررسي شده ،پيشرفت تحصيلي و
خالايت دانش آموزان متولد نيمه اول ،كمتر از پيشرفت تحصيلي و خالايت دانش آموزان متولد نيمه
دوم سال است .در پژوهشي ديگر رئيسي ،احمري طهران ،حيدري ،جعفربگلاو ،عاباديني و بپحاايي
( )1392نشان دادند كه هوش معنوي باالتر با شاادكامي بيشاتر و پيشارفت تحصايلي دانشاجويان
همراه است .همچنين نتايج حسنزاده و ايمانيفر ( )1391نشان دادند كه بين خالايت و عزت نفس
و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان تفاوت معنيداري وجود ندارد .پژوهش مك نالي و يااين)2015( 1
نشان داد كه ترتي تولد فرزند نخست بر پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانشآموزان ارر دارد ،لويس و
كومار ( ) 2016نيز نشان دادند ،ترتي تولد فرزند نخست و آخر بار پيشارفت تحصايلي باا مياانجي
سازههاي هوشي و سپح مهارتهاي اجتمااعي ارار دارد .كاانوي ( )2016و بااركلي و مسيرساكيال
( )2016نيز دريافتند كه ترتي تولد فرزند نخست در خانواده ميتواند بار ساپح آماوزش ،رسايدگي
والدين ،پيشرفت تحصيلي و حتي سپح خالايت و وابستگيهاي روانشناختي تارير بگيارد .همچنين
1. McNally, & Yuen
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هاتز و پانتانو ( )2015نشان دادند كه ترتي تولد فرزند نخست و آخر در محايع خاانواده مايتواناد
عملكرد تحصيلي و سپح سازگاري با توجه به ويژگيهاي هوشي و مهارتهااي اجتمااعي را پايش
بيني نمايد.
روش
اين پژوهش با توجه به هدد آن از نوع پژوهش هاي بنيادي و از لحاظ شيوه گاردآوري داده هاا باه
صورت مقپعي و تحليل آنها به روش توصيفي و از نوع پژوهش هااي همبساتگي مبتناي بار روش
مدليابي معادالت ساختاري ( )SEMبهطور خاص معادالت رگرسيوني (تلفيق تحليل مسير و تحليل
عاملي سپح دوم) بود .جامعه آماري اين پژوهش را تمامي دانشآموزان دختار پاياه دهام دوره دوم
متوسپه شهر اروميه در سال تحصيلي  1395-96به تعداد  1472نفر تشكيل دادند .در اين پاژوهش
براي تعيين حجم نمونه با توجه به تعداد متغيرهاي مشاهده شده و تخصيص ضري  15باراي هار
متغير و با احتساب احتمال وجود پرسشنامههاي نااص 250نفر بهعنوان حجام نموناه انتخااب شاد.
پس از تعيين تعداد نمونه ،آزمودني ها با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحلاه اي انتخااب
شد ،به اين صورت كه در مرحله نخست از باين ناواحي  1و  2شاهر ارومياه ياك ناحياه باه روش
تصادفي ساده انتخاب شد و در مرحله دوم از بين تماامي مادار ناحياه  2 ،2مدرساه باه صاورت
تصادفي ساده انتخاب گرديدند و س س از بين هر مدرسه 3 ،كاال باه صاورت تصاادفي انتخااب
شدند .در گام نخست به مپالعات كتابخانه اي در بررسي مباني نظاري و جماعآوري پيشاينه كاافي
پرداخته شد .در گام دوم با توجه به روش ميداني در بازه زمااني آباان تاا آذر  1396باا مراجعاه باه
مدار ناحيه  2شهر اروميه به صاورت كالساي انتخااب شادند .در ابتادا توضايحات مقادماتي در
خصوص هدد پژوهش و نحوه همكاري ،زمان الزم (نيم ساعت) و تكميل ابزارها به داناشآماوزان
در كال ها داده شد و پس از كس رضايت نامه آگاهانه از جان جامعاه هادد در خصاوص اجارا
طر و مجوزهاي ارگاني ،پرسشنامهها در اختيار دانشآموزان گروه نمونه ارارگرفت .در اين پژوهش
براي تجزيه و تحليل اطالعات بدست آمده از مدل يابي معادالت رگرسيوني ساختاري استفاده شاد.
براي تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزار SPSS -18و -23 Amosاستفاده شد.
ابزار پژوهش
الف) مقیاس هوش معنوي کینگ :اين مقيا توسع كينگ در سال ( )2008طراحي و ساخته
شد كه داراي  28گويه بوده و اين پرسشنامه شامل چهار مقيا تفكر وجودي ،توليد معناي ،آگااهي
و توسعه هوشياري ميباشد .در نسخه انگليسي اين پرسشنامه ،آلفااي كرونبااخ باراي كال مقياا
 0/92و براي زير مقيا هاي آن به ترتي به اين گونه به دسات آماده اسات :زيار مقياا تفكار
وجودي داراي آلفاي  ،0/78توليد معناي داراي آلفاي  ،0/78آگاهي داراي آلفاي  0/87و بسع داراي
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آلفاي  0/91بودند .روايي اين مقيا در ايران به وسيله غبااري بنااب ،ساهرابي ،خرماي ماركااني،
زمان ور و راابيان )1394( ،پس از ترجمه بر روي دانشجويان دانشگاه سنجيده شد .يافتاههاا سااختار
چهار عاملي  24گويهاي مقيا سنجش هوش معنوي كينگ را تأئياد نمودناد؛ همچناين پاياايي ايان
پرسشنامه را با روش آلفاي كرونبااخ  0/89و باا روش بازآزماايي در ياك فاصاله دوهفتاهاي 0/67
گزارش كردهاند .در پاژوهش حاضار نياز پاياايي باه روش آلفااي كرونبااخ  0/721و باراي خارده
مقياااا هااااي تفكااار وجاااودي  ،0/631تولياااد معنااااي  ،0/669آگااااهي  ،0/69توساااعه
هوشياري0/701ميباشد.
ب) مقیاس مهارت هاي اجتماعی ایندربیتزن و فوستر :در اين پژوهش براي سنجش
ميزان مهارتهاي اجتماعي از پرسشانامه اينادربيتزن و فوساتر ( )1992اساتفاده شاده اسات .ايان
پرسشنامه داراي  39عبارت پنج گزينهاي است كه آزمودني پاساد خاود را در ماورد هار عباارت در
دامنهاي از گزينههاي اصالً صدق نميكند تا هميشه صدق ميكناد ،اباراز ماينماياد .عباارات ايان
پرسشنامه در دو زمينه رفتارهاي مثبت و منفي هستند .هر عبارت داراي شش گزيناه اسات .بخاش
رفتارهاي مثبت شامل عبارات شاماره ،33 ،30 ،29 ،28 ،26 ،25 ،24 ،18 ،17 ،15 ،11 ،9 ،7 ،6 ،3
 39 ،38 ،35 ،34و بخش رفتارهاي منفي شامل عباارات شاماره ،19 ،14 ،13 ،12 ،10 ،8 ،5 ،2 ،1
 36 ،31 ،27 ،23 ،21 ،20اسااااات .پاياااااايي اين پرسشنامه را اميني ( )1378در شهر تهران براي
دانش آموزان دوم راهنمايي براي گزارههاي مثبت و منفي به ترتي  0/71و  0/68گزارش كرده
است .در پژوهش حاضر پايايي به روش آلفاي كرونبااخ  0/742و باراي خارده مقياا هااي رفتاار
مپلوب 0/73و رفتار غير اجتماعي  0/691ميباشد.
ج) مقیاس خالقیت تورنس :اين مقيا توسع عابدي ( )1372براي سنجش تفكر خالق
تهيه شد .اين پرسشنامه  60گويهاي در چهار بعد سيالي (16گويه) ،انعپادپييري (11گويه) ،اصاالت
( 22گويه) و بسع (11گويه) طراحي شده است .در مقابل هر گويه سه گزينه ارار دارد كه به ترتيا
نمرهاي از  0تا  2ميگيرند و جمع نمرهها نمره كل خالايت شناختي را نشان ميدهد كه دامنهاي از
نمرات  0تا  120را شامل ميشود .عابدي روايي اين پرسشنامه را با شيوه تحليل عامل و همبستگي
با آزمونهاي مشابه (تورنس) محاسبه كرد .ضري همبستگي بين نمره كل آزمون تاورنس و نماره
كل آزمون معادل  0/46به دست آمد (عابدي .)1382 ،ضاري پاياايي بخاشهااي سايالي ،ابتكاار،
انعپادپييري و بسع از طريق بازآزمايي در اجراي فرم اوليه اين آزمون توساع عابادي ( )1372باه
ترتي  0/80 ،0/84 ،0/82 ،0/85به دست آمد .در ايان پاژوهش پاياايي باه روش آلفااي كرونبااخ
 0/740و براي خرده مقيا هاي سيالي  ،0/71انعپاد  ،0/877ابتكاار  0/915و بساع باا جزئياات
 0/731ميباشد.
د) پیشرفت تحصیلی :در اين پژوهش اطالعات مورد نياز در ارتبااط باا شااخص پيشارفت
تحصيلي از طريق معدل دانش آموزان در پايان سال تحصيلي جمع آوري شد .بدين صورت كه معدل
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هر دانش آموز با مراجعه به اسناد و مدارك تحصيلي موجود در پرونده تحصايلي و توساع متصاديان
امور دفتري مشخص و در اختيار محقق ارار داده شد.
د) ترتیب تولد :براي سنجش ترتي تولد از افراد به صورت مستقيم پرسيده شده كاه فرزناد
چندم در خانواده مي باشند و در اين پژوهش ترتي اول ،دوم و سوم در نظرگفته شاده باود و ديگار
رتبههاي باالتر مد نظر نبوده است.
یافتهها
در ابتدا با بررسي پيشفرضهاي آماري با استفاده از آزماونهااي كشايدگي و چاولگي ،جعباه اي،
كولموگرود اسميرنود دادههاي پرت شناسايي ،س س با استفاده از آزماون ماهااالنوبيس دادههااي
پرت حيد گرديد و تعداد دادهها به  226نمونه كاهش يافت .همچنين پس از بررسي نرمالي دادههاا
مدل اندازه گيري (روايي تاييدي) سه متغير پژوهش بررسي و تأئيد گرديد .همچنين نتاايج مياانگين
واريانسهاي استخراجي ( )AVEنشان ميدهد ،تمامي خرده مقيا ها در مدل اندازهگياري مقاادير
به دست آمده آن از حد معيار  0/5بزرگتر ميباشاد كاه نشااندهناده رواياي از ناوع همگارا اسات.
همچنين پايايي مرك (پايايي سازه) نشان دهنده آن است كه مقادير به دست آمده از مولفهها از حد
معيار  0/07بيشتر ميباشد و بنابراين موضوع  AVEو  CRپرسشنامه ها تأئيد ميگردد و در تحليال
متغير ترتي تولد از مقيا رتبهاي تبديل به مقيا فاصلهاي شده است.
جدول .1ماتریس همبستگی پيرسون بين ترتيب تولد ،هوش معنوی ،مهارتهای اجتماعی و
خالقيت با پيشرفت تحصيلی
متغیر

3/08
M

ترتي تولد

14/79

پيشرفت
تحصيلي

20/86

8/12

17*.

15*.

1

سيالي
انعپاد

20/48
28/34

1/22
SD
2/81
7/79
8/94

11
14*.
15*.
16*.

2
23**.

27*.

1
23**.

28**.

1
38**.

3

5

6
1

7

8

9

10

11

12

13

14

ابتكار
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متغیر

21M
/49

بسع با
جزئيات
تفكر
وجودي

2/62

17*.

37**.

30**.

37**.

20**.

21**.

10/72

2/58

13*.

34**.

35**.

22**.

36**.

33**.

1
26**.

1

10/43

11
/36
SD

141*.

152*.

**34
3.

**21
5.

**27
6.

توليد
معناي

13/87

2/89

17*.

24**.

29**.

35**.

23**.

27**.

18*.

33**.

1

آگاهي

10/03

2/76

08.

17**.

23**.

25**.

29**.

25**.

27**.

29**.

33**.

1

توسعه
هوشيار

33/63

5/69

17*.

28**.

17**.

29**.

18*.

30**.

33**.

31**.

27**.

26**.

1

رفتار
مپلوب

23/27

رفتارغير
اجتماعي

33/84

16*.

24**.

58**.

91/18

4/26

10*.

36**.

21**.

22**.
49**.

27**.
53*.

17

23**.
48**.

8
27**.
17*.

9
30**.
18*.

10
30**.
30**.

28**.

37**.

11
30**.

30**.

1
21**.

12

13

14
1

خالايت

درسپح  0/05معني داري است* * .درسپح 0/01

معني داري استN = 226 .

نتايج مندرج در جدول ( )1همبساتگي مساتقيم معنااداري باين ترتيا تولاد ،هاوش معناوي،
مهارتهاي اجتماعي و خالايت با پيشرفت تحصيلي در دانشآموزان را نشان ميدهد.
جدول  .2شاخصهای برازش حاصل از تجزیه و تحليل داده ها و متغير ها پس از پنج مرحله اصالح
نام آزمون

توضیحات

χ2/df

كاياسكوئرنسبي
ريشه ميانگين توان دوم خپاي
تقري
شاخص برازندگي تعديل يافته
شاخص برازش نرم
شاخص برازش مقايسه اي
-

RMSEA
GFI
NFI
CFI
DF

مقادیر قابل

مقدار به دست آمده

مقدار به دست آمده

قبول

قبل از تصحیح

پس از تصحیح

>3

4/011

>0 / 1

0/066

2/26
0/033

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

0/893
0/902
0/886
142

0/969
0/952
0/977
138

نتايج مندرج در جدول ( )2مقدار  RMSEAبرابر با  0/033ميباشد ،ليا اين مقدار كمتار از 0/1
است كه نشاندهنده اين است كه ميانگين مجيور خپاهاي مدل مناس است و مادل اابال اباول
ميباشد .همچنين مقدار كاي دو به درجه آزادي ( )2/26بين  1و  3ميباشد و ميزان شااخص ،GFI
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CFIو  NFIنيز تقريباً برابر و بزرگتر از  0/9ميباشد كه نشان ميدهند ،مدل اندازهگيري متغيرهااي
پژوهش ،مدلي مناس است.
جدول .3برآورد مستقيم مدل با روش حداکثردرست نمایی ()ML
متغیر

b

Β

R2

معناداري

فرزند اول برپيشرفت تحصيلي

0/26

0/11

0/02

0/004

فرزند دوم برپيشرفت تحصيلي

0/22

0/08

0/017

0/007

فرزند سوم برپيشرفت تحصيلي

0/31

0/12

0/03

0/000

هوش معنوي برپيشرفت تحصيلي

0/30

0/18

0/05

0/000

خالايت برپيشرفت تحصيلي

0/19

0/09

0/017

0/005

مهارتهاي اجتماعي برپيشرفت تحصيلي

0/42

0/21

0/08

0/000

با توجه به جدول ( )3مسيرهاي ترتي تولد ،هوش معنوي ،خالايت و مهارتهاي اجتماعي ارار
مستقيم معناداري بر پيشرفت تحصيلي دارا هستند .به ترتي مهارتهاي اجتمااعي ( ،)0/21هاوش
معنااوي ( ،)0/18فرزنااد سااوم ( ،)0/12فرزنااد اول ( ،)0/11خالاياات ( )0/09و فرزنااد دوم ()0/08
بيشترين ارر را بر پيشرفت تحصيلي دارا ميباشند.
جدول .4برآورد مستقيم مدل با روش حداکثردرست نمایی
 Bاستاندارد

متغیر

 Bاستاندارد نشده

فرزند اول با ميانجيگري هوش معنوي بر پيشرفت تحصيلي

0/26

0/17

فرزند اول با ميانجيگري مهارتهاي اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي

0/31

0/19

0/05

فرزند اول با ميانجيگري خالايت بر پيشرفت تحصيلي

0/19

0/14

0/02

0/002

فرزند دوم با ميانجيگري هوش معنوي بر پيشرفت تحصيلي

0/19

0/10

0/01

0/006

فرزند دوم با ميانجيگري مهارتهاي اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي

0/25

0/16

0/04

0/000

فرزند دوم با ميانجيگري خالايت بر پيشرفت تحصيلي

0/21

0/15

0/03

0/000

فرزند سوم با ميانجيگري هوش معنوي بر پيشرفت تحصيلي

0/28

0/19

0/05

0/000

فرزند سوم با ميانجيگري مهارتهاي اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي

0/33

0/21

0/06

0/000

فرزند سوم با ميانجيگري خالايت بر پيشرفت تحصيلي

0/27

0/18

0/04

0/000

شده

R2

معناداري

0/04

0/000
0/000

با توجه به جدول ( )4از مسيرهاي غيرمستقيم در نظرگرفته شده با توجه به مقاديراستانداردشاده
( ،)βاستاندارد نشاده ( )bو ( )R2باه دسات آماده ،مساير ترتيا تولاد فرزناد اول ،دوم و ساوم باا
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ميانجيگري هوش معنوي ،مهارتهاي اجتماعي و خالايت بر پيشرفت تحصيلي با توجه به مقاادير
بدست آمده از معناداري مورد تأئيد وااع گرديد .همچنين به ترتي بيشترين اررات مسير فرزند ساوم
با ميانجي گري مهارت هاي اجتماعي بار پيشارفت تحصايلي ( ،)0/21فرزناد اول باا مياانجي گاري
مهارت هاي اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي ( ،)0/19مسير فرزند سوم با ميانجي گري هاوش معناوي
بر پيشرفت تحصيلي ( ،)0/19مسير فرزند سوم باا مياانجي گاري خالايات بار پيشارفت تحصايلي
( ،)0/18مسير فرزند اول با ميانجيگري هوش معنوي بر پيشرفت تحصيلي ( ،)0/17مسير فرزند دوم
با ميانجيگري مهارتهاي اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي ( ،)0/16مسير فرزند دوم با مياانجيگاري
خالايت بر پيشرفت تحصيلي ( ،)0/15مسير فرزند اول با ميانجيگري خالايت بر پيشرفت تحصيلي
( ،)0/14مسير فرزند دوم با ميانجيگري هوش معنوي بر پيشرفت تحصيلي ( )0/10دارا ميباشند.
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هدد از انجام اين پژوهش ،مدليابي پيشرفت تحصيلي براسا ترتيا تولاد باا مياانجيگاري
هوش معنوي ،مهارت هاي اجتماعي و خالايت در دانشآموزان بوده است .به طور كلي مدل تأئيد
و داراي برازش مناس مي باشد و حاكي از نقش واسپه اي هوش معنوي ،مهارت هاي اجتماعي و
خالايت در رابپه بين فرزند اول ،دوم و سوم بودن با پيشرفت تحصيلي است كه نشان داده شاد،
 0/38از پيشرفت تحصيلي توسع اين متغيرهاا اابال تبياين اسات .ايان نتاايج پاژوهش همساو
يافته هاي ديگر پژوهش ها مانند پوررضاييان ( ،)1392ابراهيمي پاكيزه ،ابراهيمي عاارد و صااداي
( ،)1394افروز و بابازاده ( ، )1391مقامع و همكاران ( ،)1386مك ناالي و يااين ( ،)2015كاانوي
( ،)2016هاتز و پانتانو ( )2015و لويس و كومار ( )2016در جهت تأرير ترتي تولد بر پيشارفت و
عملكرد تحصيلي با توجه بر برخي متغيرهاي اجتماعي و روان شناختي مي باشد .بر اسا نظرياه
منابع خانواده ترتي تولد عامل اجتماعي تاريرگياري بر كودك است كه ويژگاي هااي شخصايتي
متفاوتي را پديد مي آورد (لوييس و كومار .)2016 ،بر اسا اين نظريه تولد فرزناد جدياد باعاث
تغييرات زيادي در نظام ارتباطي ،ااتصادي و هيجاني خانواده مي شود و فرزند نخست عاالوه بار
پايهريزي ارتباط با خواهر و برادر كوچكتر خود ،بايد به كاهش توجه والدين و تغيير انتظارات آنها
نيز پاسد دهد (خان ،ناواز ،خاان و ياساين .)2018 ،مناابع خاانوادگي همانناد فشاارهاي رواناي،
هيجانات ،وضعيت ااتصادي هنگامي كه فرد جديد به خاانواده اضاافه ماي شاود ،تقسايم شاده و
رسيدگي كمتري را به فرزندان سب مي گردد (كاني .)2016 ،نتايج ايان پاژوهش نشاان داد كاه
فرزند سوم بهترين تأرير را بر پيشرفت تحصيلي داراست و در طول يك مسير بار اساا نظرياه
الگوي همآميزي گواه اين مي باشد كه خانواده پس از داشتن فرزند دوم دچار كاستي هاي رواني و
هيجاني و حتي ااتصادي مي گردد كه نهايتاً در فرزند سوم اين موضوع را جبران مي نمايد (هاتز و
پانتانو .)2015 ،در همين راستا بر اسا نظريات فرهنگاي اجتمااعي ،مهاارتهااي اجتمااعي از
ويژگي هاي اساسي انسان ميباشد (آك ان ،اوجيناكا و اكانم )2001 ،كه هنگام دريافت حمايتهاي
گسترده تر مي تواند ،سب سازگاري و بهبود عمكردهاي متفاوت در مواعيتهاي شغلي ،تحصايلي
و ارتباطي گردد (فاتحي زاده ،نصر اصفهاني و فتحي .)1393 ،بسياري از كودكان ميانه در خانواده
با توجه به رسيدگي كمتر در خانواده مهارتهاي اجتماعي مناس را كس ننموده و اين امر منجر
به توسعه مشكالت روان شناختي در دوران كودكي و سانين بااالتر خواهاد باود (هاال و دي رناا،
 .)2017نظريه سيستمي در خاانواده بياان ماي دارد كاه مناابع خاانواده باراي فرزنادان باا ارائاه
فرصت هاي تعاملي بيشتر به اين افاراد ناه فقاع منجار باه افازايش كفايات اجتمااعي ،مفهاوم
خودمثبت ،خالايت و سازگاري اجتماعي در آنان مي شود ،بلكه بر پيشرفت تحصيلي آناان منجار
خواهد شد (يادو)2017 ،؛ به طوري كه افاراد خاالق و ساازگار تحصايلي و محيپاي از پيشارفت
تحصيلي خوبي نيز برخوردارند (ليايو ،چن ،چن و چاناگ .)2018 ،در تبياين ديگاري بار اساا
ديدگاه پردازش اطالعات هنگامي كه فرد سازگاري بهتري كس خواهد نمود كه از هوش و توان
ارائه پاسد هاي مسأله دارتر برخوردار باشد وجود مولفههاي هوش معناوي بااالخص مؤلفاه تفكار
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اعتقادي و توانايي مقابله با مشكالت و خودآگاهي در بين دانش آماوزان ،موجا افازايش عازت
نفس آن ها مي گردد (اربان جهرمي ،حجازي ،اژه اي و خداياري فرد  .)1392،در واااع باا تقويات
هوش معنوي كه يكي از عوامل هم آميزي و منابع خانواده مي باشد ،در وجود دانشآموزان ،عازت
نفس و خودكنترلي آن ها افزايش يافته و منجر به بهبود عملكرد و پيشرفت تحصيلي آن هاا نياز
مي گردد (دوي ،راجش و دوي .)2017 ،اين سپح از عملكرد خانواده در محيع تعاملي هماراه باا
عقايد و باورهاي معنوي نه تنها باعث افزايش ميزان يادگيري و استفاده از دانش آموخته مي شود،
اين توانايي ها شامل حافظه ،سرعت پردازش ،بيان ،ادرت تجسم ،آناليز ادراكي انگيازه و پشاتكار
ميباشد (جاش.)2014 ،
اصلي ترين محدوديت اين پژوهش عدم در نظر گفتن وضعيت ااتصاادي اجتمااعي خاانواده هاا
بوده است كه به نظر مي رسد در سپح منابع خانواده بسيار تأرير گيار باشد و ديگار محادوديت ايان
پژوهش محدود شدن به روششناسي مي باشد كه از ابزار پرسشنامه استفاده شده است كه برخاي از
پاسدهاي آزمودنيها را تحت تأرير مپلوبت اجتماعي ارار ميدهد .بهطور كلي با توجه به تأئيد مدل
پژوهش پيشنهاد مي گردد كه در جهت ارتقاء سپح كمي و كيفي آموزش به دانشآماوزان در مراكاز
آموزشي و پرورشي به نقش منابع خانواده و جايگاه فرزند توجه شود و همواره هنگام سانجش ابعااد
روانشناختي همانند هوش ،استعداد ،مهارت اجتماعي و خالايت اين عامل تعيينكننده نيز مورد نظر
توسع متخصصان و آموزندگان ارار گيرد.
منابع
 ابراهيمي پاكيزه .ب؛ ابراهيمي عاارد ،ب؛ صااداي ،ر .)1394( .رابپاه ترتيا تولاد باا هاوشهيجاني دانشجويان دختردانشگاه آزاد اسالمي همدان .كنفرانس ملي پژوهشاهاي كااربردي در

علوم تربيتي و روانشناسي و آسي هاي اجتماعي ايران ،تهران ،انجمن توسعه و تارويج علاوم و
فنون بنيادين و مركز مپالعات و تحقيقات.
 افروز ،غ؛ بابازاده ،پ .)1391( .بررسي رابپه بين ترتي تولد با سبك هااي دلبساتگي ،ابعااد شخصايت وپيشرفت تحصيلي در نوجوانان شهر تهران .پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور تهران.
 اميني ،آ .)1387( .اعتباريابي پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان .پايااان نامااه كارشناسيارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركز.
 رئيسي ،م؛ احمري طهران ،ه؛ حيدري ،؛ جعفربگلاو ،ع؛ عاباديني ،ز؛ بپحاايي.)1392( . ،ارتباط هوش معنوي با شادكامي و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اام.
مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي.31-4 ،)5( 13 ،
 پوررضاييان ،ه .)1392( .تأرير رتبه ي تولد بر ويژگي هاي شخصايتي دانشاجويان باا اساتفاده ازآزمون شخصيتي نئو ،مپالعات روان شناسي باليني.27-1 ،11 ،3 ،
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-

-

-

-

-

حاجيان ،ا؛ شيد االسالمي ،م؛ همايي ،ر؛ رحيمي ،د؛ اماين الرعاياا ،م .)1391( .رابپاه هاوش
معنوي و هوش هيجاني .ويژه نامه سالمت و روان.508-500 ،)27( 6 ،10 ،
حسن زاده ،ر؛ ايماني فار ،پ .)1391( .رابپاه خالايات و عازت نفاس باا پيشارفت تحصايلي
نوجوانان و جوانان .نشريه جامعه شناسي مپالعات جوانان؛ 3 ،1؛ .65 - 55
فاتحي زاده ،م؛ نصر اصفهاني ،ا؛ فتحي ،د .)1393( .بررسي كيفي عملكرد دبيرستان در ايجاد و
پرورش مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان .نشريه مجله روانشناسي)34( 2 ،9 ،؛ .185-165
اربان جهرمي ،ر؛ حجازي ،ا؛ اژه اي ،ج؛ خداياري فرد ،م .)1392( .بررسي نقش ميانجي اهاداد
پيشرفت در رابپه بين نياز به خاتمه و درگيري شناختي :ارر بافت تعلال ورزي .علاوم تربيتاي و
روانشناسي.99-87 ،4 ،2 ،
عاشوري ،ج؛ آزاد مرد ،ش؛ جليل آبكنار ،؛ معيني كيا ،م .)1392( .الگوي پيش بيني پيشارفت
تحصيلي بر اسا راهبردهاي شناختي و فراشناختي ،جهت گيري هدد هاي پيشرفت و هاوش
معنوي در در زيست شناسي ،روانشناسي مدرسه.136-118 ،،4 ،2 ،
عابدي ،ج ( .)1372خالايت و شيوهاي نو در اندازهگيري آن .پژوهشهاي روانشناختي ،شماره  1و .2
غباري بناب ،ب؛ سهرابي ،د؛ خرمي ماركاني ،ع؛ زمان ور ،ع و راابيان ،ر .)1394( .تدوين مبااني نظاري و
طراحي مقيا هوش معنوي .طر پژوهشي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.
كاظمي ،د؛ نادري ،؛ هاشمي ،؛ ميكائيلي ،د .)1395( .محيع اجتماعي و خالايت :بررسي تأرير جاو
دانشگاه بر پيشرفت خالاانهي دانشجويان .پژوهشهاي روانشناسي اجتماعي.22 ،6 ،4 ،
كمالجو ،ع؛ نريماني ،م؛ عپادخت ،ا؛ ابوالقاسمي ،ع .)1395( .مدل علي تأريرات هوش معناوي و
اخالاي بر روابع فرازناشويي با واسپههاي شبكههاي مجازي و رضايت زناشويي .پژوهشهااي
روانشناسي اجتماعي.24 ،6 ،4 ،
نجفي ،م؛ س يده ،م؛ عرب خزائلي ،ن .)1390( .چالش هاي بازدارنده خالايت در مراكز پايش از
دبستان شهر تهران از ديدگاه مربيان .مجموعاه مقااالت هماايش خالايات شناساي دانشاگاه
فردوسي مشهد.
مقامع ،ا؛ افروز ،غ؛ سيف ،؛ حميدي ،م .)1396( .رابپه سان ورود باه پاياه اول باا پيشارفت
تحصيلي ،سازش يافتگي اجتماعي و ميزان خالايات در داناشآماوزان پاياههااي دوم و پانجم
ابتدائي ،سوم راهنمايي و سوم متوساپه شاهر تهاران ،فصالنامه علماي -پژوهشاي خاانواده و
پژوهش.1-17 ،4 ،5 ،
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