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چکیده
این پژوهش به دنبال بررسی پیشبینی هوش اجتماعی بر اساس سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشآموزان متوسطه دوم شهر
شیراز بود .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر شیراز که در سال تحصیلی 8937-8931
مشغول به تحصیل بودند .نمونه آماری پژوهش حاضر متشکل از  222نفر بود که نمونهگیری در این پژوهش بهصورت خوشهای
چندمرحلهای انجام شد .به این صورت که از بین چهار ناحیه آموزشوپرورش شهر شیراز ،ناحیه  2و  4بهصورت تصادفی انتخاب
شدند و از هر ناحیه دو دبیرستان متوسطه دوم پسرانه و دو دبیرستان متوسطه دوم دخترانه بهصورت تصادفی انتخاب شد و از هر
مدرسه یک کالس بهصورت تصادفی انتخاب شد و پرسشنامههای هوش اجتماعی ترومسو ،عملکرد تحصیلی فام و تیلور و
پرسشنامه سبکهای مطالعه مارتون و سلجو روی آنان اجرا شد و دادهها با استفاده از رگرسیون به روش همزمان و گامبهگام
تجزیهوتحلیل شدند .نتایج نشان داد که سبک مطالعه با سطوح هوش اجتماعی رابطه مثبتی دارد .همچنین ابعاد عالقهمند بودن به
موضوعات ،پیشرفت و موفقیت و نظارت بر اثربخشی با میزان سطوح هوش اجتماعی رایطه مثتی دارد .میزان عملکرد تحصیلی با
سطوح هوش اجتماعی رابطه مثبت دارد.
کلیدواژهها :هوش اجتماعی ،سبک مطالعه ،عملکرد تحصیلی.
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
مقدمه
از وظایف اصلی آموزشوپرورش در هر کشور انتقال میراث فرهنگی جامعه ،پرورش استعدادهای دانشآموختگان و آماده
کردن آنان برای شرکت فعال در جامعه است؛ بنابراین آموزش افراد بهمنظور تصدی امور مختلف ضروری مینماید و مسئله
موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهمترین دغدغههای هر نظام آموزشی در تمامی جوامع است .موفقیت و عملکرد
تحصیلی دانشآموزان هر جامعه نشاندهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدفیابی و توجه به رفع نیازهای فردی است؛ بنابراین
نظام آموزشی را زمانی میتوان کارآمد و موفق دانست که عملکرد تحصیلی دانشآموزان آن در مقاطع مختلف بیشترین و
باالترین رقم را داشته باشد (مرادیمقدم .)8932 ،اتکینسون 8و همکاران (8331؛ به نقل از سیف )8932 ،عملکرد تحصیلی را
توانایی آموختهشده یا اکتسابی حاصل از دروس ارائهشده یا بهعبارتدیگر ،توانایی آموختهشده یا اکتسابی فرد در موضوعات
آموزشگاهی میدانند که بهوسیله آزمونهای استانداردشده ،اندازهگیری میشود.
عملکرد تحصیلی به موفقیت فراگیران در امور تحصیلی اشاره دارد که بر اساس آزمونها قابلسنجش باشد (حقانی و
خدیوزاده )8934 ،و همچنین انجام دادن کاری است برای به دست آوردن نتیجه مطلوب و برتری و تفوق در یک مهارت یا
گروهی از معلومات (شعاری نژاد .)8938 ،پیشرفت تحصیلی یعنی موفقیت در یادگیری دروس مدرسهای وقتی فرد در یک
موقعیت برنامهریزی باهدفهای مشخص تحصیل قرار میگیرد و درصورتیکه بتواند بهتمامی هدفهای از پیش تعیینشده برسد،
پیشرفت تحصیلی کامل دارد و درصورتیکه به برخی از هدفها برسد پیشرفت نسبی کسب کرده است (نسیم و همکاران.)8932،
مهارتهای مطالعه عبارتاند از مجموعهای از مهارتهای مطالعه که در سازماندهی و به دست آوردن اطالعات جدید ،حفظ
اطالعات ،یا برپایی آزمون نقش دارند .این روشها عبارتاند از یادیارها و نکته برداری که در به خاطر سپردن فهرستی از
اطالعات ،خواندن مؤثر و تمرکز کردن کمک میکنند (کرکت ،پاریل و هین .)2222 ،2درحالیکه مهارتهای مطالعه اغلب به
عهده خود دانشآموزان و پشتیبانهای آنها گذاشته میشوند ،این مهارتها ،اخیراً بهطور فزایندهای در دبیرستان و دانشگاه
تدریس میگردند.
کتابها و وبسایتهای بسیاری در این مورد ،موجود میباشند .آثاری در مورد روشهای خاص ،مثل کتابهای نقشه
ذهنی تونی بوزان که راهنماییهای کلی در موردمطالعه موفق ارائه میدهد تا راهنماییهای کلی مطالعه موفق مثل آثار استال
کوترل و آشنایی با روشهای یادگیری و مهارتهای مؤثر یادگیری نوشته رسپیشس رومبزیا .در سطح وسیعتر ،هر مهارتی که
توانایی فرد را در مطالعه و قبولی در امتحانات افزایش میدهد میتواند مهارت مطالعه نامیده شود ،این موارد میتوانند شامل
مدیریت زمان و روشهای انگیزشی باشند (صفوی ،شوشتری ،محمودی و یار محمدیان .)8932،مهارتهای مطالعه روشهای
جداگانهای هستند که معموالً در زمان کوتاه و در تمام یا بیشتر زمینههای مطالعه میتوانند آموخته شوند؛ بنابراین باید آنها را از
روشهای خاصی که به یک زمینه خاص از مطالعه مربوط هستند ،مثل موسیقی یا فنّاوری و تواناییهای ذاتی دانشآموزان ،مثل
جنبههای هوشی یا سبکهای یادگیری ،تمیز داد (ایپ و چانگ .)2225 ،9عالوه بر این عاملی که احتماالً میتواند بر عملکرد
تحصیلی تأثیرگذار باشد هوش اجتماعی است .در مسیر تحوالت زندگی اهمیت هوش اجتماعی بهعنوان یک عامل برای
سازگاری مناسب با تحوالت بیشتر مشخصشده است و در این میان توانمندیهای صرفاً عقالیی دیگر نمیتوانند پیشبینی کننده
خوبی برای موفقیت در زندگی و تحصیل باشند .هوش اجتماعی به ما میگوید که چگونه از هوش برای موفقیت در امر تحصیل
استفاده کنیم .هوش اجتماعی به ما در جهت شناخت احساسات خود و دیگران ،مهارت کافی در ایجاد روابط سالم با دیگران و
حس مسئولیتپذیری در مقابل وظایف کمک میکند .هوش اجتماعی یعنی توانایی اداره مطلوب خلقوخوی و وضع روانی و
کنترل تکانشها ،عاملی که هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف ،در شخص ایجاد اندیشه و امید میکند (تراسی.)2222 ،4
در نظام آموزشی ما مشکل اصلی فراگیران بهویژه دانشآموزان ،در فرآیند یادگیری از عدم آگاهی دقیق و عمیق از شیوههای
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_________________________________________________________ پیشبینی هوش اجتماعی بر اساس سبک مطالعه و…

صحیح یادگیری و ناامیدی زودهنگام به هنگام مواجهه با مشکالت ناشی میشود (شعبانی و شفیع پور .)8932 ،وانجیرا)2284( 8
در پژوهشی تحت عنوان تأثیر هوش اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی به این نتیجه رسید که هوش اجتماعی نقش مهمی در انگیزش
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد .والدینی که نگرش مثبتی به امور تحصیلی فرزندان خوددارند ،فرزندانشان از انگیزه و موفقیت
تحصیلی بیشتری بهرهمند هستند .کونراد ،مینگل ،وتاالنو )2284( 2تحقیق تحت عنوان «رابطه هوش اجتماعی و سبکهای هویت
با عملکرد تحصیلی» به این نتیجه رسید که سبکهای هویت اطالعاتی ،هنجاری و سردرگم  /اجتنابی با عملکرد تحصیلی رابطه
معناداری دارند .همچنین نتایج نشان داد بین سطوح هوش اجتماعی با میزان عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
گاردنر ،فرناندو ،ایملی ،مارثا )2285( 9در تحقیقی تحت عنوان «رابطه بین سبکهای مطالعه با خودکارآمدی و عملکرد
تحصیلی» به این نتیجه رسید که سبکهای مطالعه با عملکرد تحصیلی رابطه مثبتی دارد و منجر به افزایش عملکرد تحصیلی
میشود .همچنین یافتهها نشان میدهد سبکهای مطالعه با خودکارآمدی رابطه مثبتی دارد و میتواند منجر به افزایش
خودکارآمدی شود .جارامیلو ،میولکی و مارشال )2285( 4تحقیقی تحت عنوان «رابطه بین هوش هیجانی و انگیزه پیشرفت با
عملکرد تحصیلی» انجام دادند .این پژوهش بر روی  912دانشآموز درآن کالم انجام گرفت .نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی
با عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد و هوش هیجانی میتوانند  52درصد تغییرات مربوط به عملکرد تحصیلی را پیشبینی کنند.
همچنین بین انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد و انگیزه پیشرفت میتوانند  41درصد تغییرات مربوط به عملکرد
تحصیلی را پیشبینی کنند .برونک ،هیل ،لپسلی ،تالیب و فینچ )2281( 5در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین سبکهای مطالعه با
عملکرد تحصیلی دانشآموزان به این نتیجه رسیدند که سبک مطالعه میتواند انگیزه پیشرفت و همچنین عملکرد تحصیلی
دانشآموزان را پیشبینی کند.
گاالو وود )2287( 2در پژوهشی تحت عنوان رابطه هوش اجتماعی و انگیزه تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان
نشان دادند که هوش اجتماعی میتواند عملکرد تحصیلی را در بین دانشآموزان پیشبینی کند ،همچنین انگیزه تحصیلی باال
عملکرد تحصیلی باال را پیشبینی میکند .شمس اسفندآبادی ،امامی پور ( )8934پژوهشی تحت عنوان «مطالعه سبکهای
یادگیری در دانشآموزان یکزبانه و دوزبانه دوره راهنمایی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و جنسیت» انجام دادند .شامل 242
دانشآموز دختر و پسر دوزبانه کردزبان 242 ،دانشآموز دختر و پسر دوزبانه ترکزبان و  242دانشآموز دختر و پسر یکزبانه
فارسیزبان ،به ترتیب ،در شهرهای سنندج ،تبریز و تهران اجرا شد و نتایج نشان داد که بین سبکهای یادگیری دانشآموزان
دوزبانه (ترکزبان و کردزبان) و دانشآموزان یکزبانه (فارسیزبان) تفاوت وجود دارد ،اینگونه که دانشآموزان یکزبانه،
در مقایسه با دانشآموزان دوزبانه ،از سبک یادگیری شهودی و دیداری برخوردارند؛ درحالیکه دانشآموزان دوزبانه ،در مقایسه
با دانشآموزان یکزبانه ،سبک یادگیری حسی و کالمی دارند .بین سبکهای یادگیری و عملکرد تحصیلی رابطه معنیدار
وجود ندارد .بین سبکهای یادگیری دانشآموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؛ بهگونهای که سبک یادگیری پسران از نوع
دیداری و کلی است؛ درحالیکه سبک یادگیری دختران از نوع کالمی و متوالی است .کیا و حیدری ( )8935پژوهشی تحت
عنوان «بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رشد تحصیلی در بین دانشجویان» انجام دادند .این پژوهش از نوع کاربردی بوده و از
روشهای توصیفی و همبستگی به گردآوری دادهها پرداختهشده است .جامعه آماری موردمطالعه شامل  8123نفر دانشجو بود
که  951نفر با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای از این جامعه انتخاب گردید .نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان هوش
اجتماعی و تمام مؤلفههای آن با رشد تحصیلی همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد ،میانگین نمره دختران در مؤلفههای
خودانگیزی و خودکنترلی هوش اجتماعی از میانگین نمره پسران در این مؤلفهها بیشتر است ،بین میانگین نمره پسران و میانگین
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نمره دختران در دیگر مؤلفههای هوش اجتماعی تفاوتی معنیداری وجود ندارد ،میانگین نمره میزان رشد تحصیلی پسران و
دختران تفاوت معنیداری ندارند.
روندهای کلی نشان میدهند که عالوه بر تواناییهای شناختی ،با آموزش مهارتهای هوش اجتماعی و پرورش مؤلفههای
آن در دانشجویان میتوان مهارتهای تحصیلی آنان را به میزان چشمگیری افزایش داد .خدامی ( )8935پژوهشی تحت عنوان
«بررسی رابطه هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان سال ششم مقطع دبستان شهرستان گرمسار» انجام دادند .پژوهش
وی باهدف بررسی رابطه بین مؤلفههای هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان مقطع ششم دبستان انجامگرفته یک
مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل  952دانشآموز مقطع ششم دبستان شهرستان
گرمسار بودند که با استفاده از فرمول کوکران  819نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .نتایج بررسیها نشان داد که بین هوش
اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان مقطع ششم دبستان شهرستان گرمسار رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد ،نتایج
رگرسیون گامبهگام نشان داد که دو مؤلفه هوش اجتماعی ،مؤلفه خوشبینی و انعطافپذیری دارای قدرت پیشبینی کنندگی
معنیداری بر روی عملکرد تحصیلی دانشآموزان هستند .در پژوهش خدامی مشخص شد بین هوش اجتماعی و پیشرفت تحصیلی
ارتباط معنیداری وجود دارد ،بنابراین بهمنظور رسیدن به سطح باالیی از مهارتهای تحصیلی ،عالوه بر توانایی شناختی کلی،
فرد باید به رشد مناسب در جنبههایی همچون کنترل هیجانات و عواطف دست یابد .در این راستا ،این پژوهش سعی دارد،
هوش اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شیراز را بر اساس سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی آنها پیش بینی
کند  .تا به بهبود فرآیند یادگیری و آموزش کمک کند و زمینه بالندگی فرزندان این مرزوبوم را فراهم کند و همچنین از تحمیل
هزینههای اضافی بر دوش نظام آموزشی و دولت بکاهد تا به پرورش جامعهای پویا و رشد یافته کمک کند.
سواالت پژوهش
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آیا سبک مطالعه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز قادر به پیش بینی سطوح هوش

اجتماعی این دانش آموزان می باشد؟
-2

آیا عملکرد تحصیلی(عالقهمند بودن به موضوعات ،پیشرفت و موفقیت و نظارت بر

اثربخشی)دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز قادر به پیش بینی سطوح هوش اجتماعی این دانش آموزان
می باشد؟
روش پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش همبستگی میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه
دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر شیراز که در سال تحصیلی  8931مشغول به تحصیل بودند ،میباشد .چون حجم کل جامعه
مورد مطالعه برای محقق نامعلوم بود ،حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و درصد خطای  d = 2/27به طور تقریبی  222به
دست آمد .بنابراین نمونه آماری پژوهش حاضر متشکل از  222نفر بود که نمونهگیری در این پژوهش بهصورت تصادفی از نوع
خوشهای چندمرحلهای انجام شد .به این صورت که از بین چهار ناحیه آموزشوپرورش شهر شیراز ،ناحیه  2و  4بهصورت تصادفی
انتخاب شدند و از هر ناحیه دو دبیرستان متوسطه دوم پسرانه و دو دبیرستان متوسطه دوم دخترانه بهصورت کامالً تصادفی انتخاب
شد و از هر مدرسه یک کالس بهصورت تصادفی انتخاب شد .در مجموع  1کالس به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب
شد .جدول زیر حجم نمونه را نشان میدهد:
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جدول  .8اطالعات آماری مربوط به حجم نمونه
نام دبیرستان

جنسیت

ناحیه

تعداد

مدرسه شاهد

دخترانه

دو

22

مدرسه درخشش

دخترانه

دو

24

مدرسه شاهد

دخترانه

چهار

27

مدرسه نرجس

دخترانه

چهار

25

مدرسه توحید

پسرانه

دو

24

مدرسه معارف

پسرانه

دو

22

مدرسه رازی

پسرانه

چهار

25

پسرانه

چهار

29

مدرسه

امام

خمینی

ابزار جمعآوری دادههای پژوهش
الف) پرسشنامه هوش اجتماعی
مقیاس هوش اجتماعی ترومسو توسط سیلورا ،مارتین یوسن و داهل ( )2228ساخته شده است .نسخه اصلی این پرسشنامه
دارای  28ماده است اما در پژوهشی که به منظور بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران انجام شده است ،سه گویه حذف
شده و نسخه  81ماده ای دارای روایی و پایایی مناسبی گزارش شده است (رضایی .)8913 ،سیلورا و همکاران ( )2228ضریب
پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ محاسبه نمودند .آنان پایایی پرسشنامه برای زیرمقیاسهای اطالعات اجتماعی،
آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی را به ترتیب  73/2 ،18/2و 12/2گزارش نمودند .این پرسشنامه دارای  28سؤال بوده و
هدف آن سنجش هوش اجتماعی افراد و خرده مقیاسهای آن (خرده مقیاس پردازش اطالعات اجتماعی ( ،)SIPخرده مقیاس
آگاهی اجتماعی ( ،)SAخرده مقیاس مهارتهای اجتماعی ( ))SSاست .طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت با هفت درجه از
کامالً مخالفم تا کامالً موافقم است  .در پژوهش رضائی ( )8913پس از تأیید روایی صوری مقیاس ،پایائی آن یا قابلیت اعتماد
آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد.آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مقیاس هوش اجتماعی ترومسو در
جدول زیر ارائهشده است:
جدول  .2مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه مقیاس هوش اجتماعی ترومسو
بعد

آلفای کرونباخ

خرده مقیاس پردازش اطالعات اجتماعی (،)SIP

2/79

خرده مقیاس آگاهی اجتماعی ()SA

2/22

خرده مقیاس مهارتهای اجتماعی ()SS

2/24

کل

2/18

در این پژوهش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مقیاس هوش اجتماعی ترومسو به شرح زیر می باشد:
بعد

آلفای کرونباخ

خرده مقیاس پردازش اطالعات اجتماعی (،)SIP

2/72

خرده مقیاس آگاهی اجتماعی ()SA

2/72

خرده مقیاس مهارتهای اجتماعی ()SS

2/27

کل

2/19
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ب) پرسشنامه سبکهای مطالعه
این پرسشنامه برای توصیف منظم شیوههای مطالعه و یادگیری دانشآموزان با تدوینشده است ،طیف پاسخگویی آن از
نوع لیکرت با پنج درجه از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم است .پرسشنامه رویکردهای مطالعه بهوسیله مارتون و سلجو ( )8332با
ترجمه احد نویدی()8919تدوینشده است که باکارهای انت وایستل و رامسدن ( )2222کاملتر شده است .این پرسشنامه سه
رویکرد عمده را اندازهگیری میکند که هر رویکرد نیز از مقیاسهای فرعی تشکیلشده است
پایایی با روش آلفای کرونباخ برای ابعاد مختلف بین 2/42تا  2/73گزارش شده است(مارتون و سلجو.)8372،در این
پژوهش نیز پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ در رویکرد عمیق ،2/71رویکرد راهبری  /2/18و رویکرد سطحی 2/12
و رویکرد سطحی  2/78به دست آمد.
رویکردهای عمده و مقیاسهای فرعی مربوط به هر یک به شرح زیر است:
-8رویکرد عمیق :این رویکرد شامل چهار مقیاس فرعی است که برای اندازهگیری هر مقیاس چهار ماده اختصاصیافته
است.
الف) جستجوی معنا :سؤالهای  87 ،92 ،49و  4به این مقیاس اختصاص دارد.
ب) ارتباط دادن عقاید و مفاهیم به یکدیگر :این مقیاس شامل سؤالهای  28 ،99 ،42و  88است.
ج) استفاده از مدرک و شواهد :این مقیاس سؤالهای  29 ،92 ،43و  3را در برمیگیرد.
د) عالقهمند بودن به موضوعات :سؤالهای  22 ،93 ،52و  89به این مقیاس اختصاصیافتهاند.
-2رویکرد راهبردی :این رویکرد شامل پنج مقیاس فرعی است که برای هر مقیاس چهار ماده اختصاص دارد.
الف) مطالعه سازمانیافته :مواد  84 ،27 ،42و  8به این مقیاس تعلق دارند.
ب) مدیریت زمان :شامل سؤالهای  89 ،81 ،44و  5است.
ج) هوشیاری نسبت به ارزیابی تکالیف یادگیری مورد انتظار :مواد  85 ،21 ،48و  2با این مقیاس میپردازند.
د) پیشرفت و موفقیت :مواد  24 ،97 ،52و  82برای اندازهگیری این مفهوم در نظر گرفتهشده است.
ه) نظارت بر اثربخشی :مواد  22 ،94 ،47و  7به این مقیاس تعلق دارند.
-9رویکرد سطحی بی تفاوتی :این رویکرد شامل چهار مقیاس فرعی است که عبارتاند از:
الف) نداشتن هدف :که شامل سؤاالت  82 ،23 ،42و  9است.
ب) حفظ کردن مطالب بیمعنی و نامربوط :شامل سؤاالت  83 ،92 ،45و  2است.
ج) التزام به سرفصلهای برنامه درسی :شامل سؤاالت  25 ،91 ،58و  82است.
د) ترس از شکست :شامل سؤاالت  22 ،95 ،41و  1است.
ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بین  2/52تا  2/74گزارششده است.
ج) پرسشنامه عملکرد تحصیلی
این آزمون برداشتی است از پژوهش های فام و تیلور()8333که از جانب درتاج( )8919برای جامعه ایران ساخته شده است
و دارای  41سوال است.میزان پایای این آزمون از روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برابر  2/74به دست آمد.روایی این
آرمون از طریق دو روش روایی محتوا و روایی سازه ارزیابی شد (درتاج.)8919،میزان پایایی هر کدام از حیطه ها به ترتیب عبارت
اند از:عامل اول(خودکارآمدی برابر )2/32؛عامل(تاثیرات هیجانی برابر )2/39؛عامل سوم (برنامه ریزی برابر )2/72؛عامل
چهارم(فقدان کنترل پیامد برابر  )2/24و عامل پنجم(انگیزش برابر.)2/72میزان پایایی هر یک از خرده مقیاس ها در این پژوهش
نیز برابر است با :خودکارآمدی،2/72تاثیرات هیجانی،2/72برنامه ریزی،2/12فقدان کنترل پیامد ،2/79انگیزش  .2/73برای نمره
گذاری عملکرد تحصیلی از مقیاس لیکرت پنج گزینه ای استفاده می شود که دارای نمرات صفر تا چهار است.
پایایی پرسشنامه در این تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد و  2/13به دست آمد که نشاندهنده پایایی مناسب
است.

_________________________________________________________ پیشبینی هوش اجتماعی بر اساس سبک مطالعه و…

یافتهها
بهمنظور بررسی پیشبینی هوش اجتماعی بر اساس سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی از آزمون رگرسیون به روش ورود
هم زمان استفاده شد که نتایج این تحلیل در جدول شماره ( )9ارائهشده است.
الف :متغیرهای پیشبین :سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی
ب :متغیر مالک :هوش اجتماعی
جدول  .9نتایج تحلیل رگرسیون هوش اجتماعی برحسب سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی به روش همزمان
B

SE

Beta

(ثابت)

2/827

2/792

-

2/77

سبک

2/987

2/281

2/982

8/222

2/913

2/228

2/927

مطالعه

P

F

R

2

t

2/223

82/828

2/228

2/915

2/222

8/853

2/224

R

عملکرد
تحصیلی

با توجه به مقدار ( R2مجذور ضریب همبستگی) بدست آمده در جدول ( )9نشان داده شد که  91درصد واریانس کل
هوش اجتماعی توسط دو متغیر سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی قابل پیش بینی است .تحلیل واریانس روی همین مدل نیز با
توجه به مقدار ( F)2 ,837( = 82/828 ،)P = 2/28حاکی از معنی داری مدل کلی است .برای اطالع از سهم هر یک از متغیرهای
پیش بین در تبیین واریانس متغیر هوش اجتماعی ،ضرایب  Betaبررسی میشود .با توجه به جدول شماره  9هوش اجتماعی دانش
آموزان توسط دو متغیر هوش هیجانی و عزت نفس پیش بینی میشود و این متغیرها دارای رابطه مثبت هستند.
بهمنظور بررسی پیشبینی هوش اجتماعی بر اساس مؤلفههای سبک مطالعه از آزمون رگرسیون به روش گام به گام استفاده
شد تا بدین وسیله به ترتیب همبستگی بیشتر ،متغیرها وارد مدل شده و اگر متغیری دارای همبستگی غیرمعنادار بود حذف شود.
نتایج این تحلیل در جدول شماره ( )4ارائهشده است.
الف :متغیرهای پیشبین :مؤلفههای سبک مطالعه
متغیر مالک :هوش اجتماعی
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون هوش اجتماعی برحسب مؤلفههای سبک مطالعه به روش گامبهگام
متغیرهای

گام

Beta
t

P

R

R2

F

df

p

2/95

5/97

2/2228

2/95

2/89

21/17

8/831

0/0000

2/92

4/24

2/2228

پیشبین
اول

عالقهمند
بودن به موضوعات
عالقهمند

دوم

بودن به موضوعات
پیشرفت و
موفقیت
عالقهمند
بودن به موضوعات

سوم

پیشرفت و
موفقیت
نظارت بر
اثربخشی

2/44
2/27
2/92

4/22
4/77

2/22

24/58

2/837

0/0000

2/2228
2/2228

2/29

9/22

2/2228

0/20

5/53

0/000

2/43

2/24

22/34

9/832

از نتایج آزمون تحلیل واریانس گام سوم در جدول ( 9( =22/34 ،) P>2/28(( )4و  )F)832میتوان استنباط کرد که بین
متغیر پیشبین (عالقهمند بودن به موضوعات ،پیشرفت و موفقیت و نظارت بر اثربخشی) با متغیر مالک (هوش اجتماعی) رابطه
خطی معنیدار وجود دارد و عالقهمند بودن به موضوعات ،پیشرفت و موفقیت و نظارت بر اثربخشی بهطور معنیدار قادر به پیش
بینی هوش اجتماعی میباشند .مجذور ضریب همبستگی چندگانه برابر با  2/24است ،این بدان معنی است که رویهم حدود 24

0/0000
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درصد واریانس هوش اجتماعی توسط عالقهمند بودن به موضوعات ،پیشرفت و موفقیت و نظارت بر اثربخشی قابل پیشبینی
است .عالقهمند بودن به موضوعات ،پیشرفت و موفقیت و نظارت بر اثربخشی با سطوح هوش اجتماعی رابطه مثبتی دارد .و سایر
مؤلفههای سبک مطالعه چون تغییر معنیداری در ضریب تعیین ایجاد نمیکنند ،وارد مدل نمیشوند.
بحث و نتیجهگیری
همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود ،سبک مطالعه باسطوح هوش اجتماعی رابطه مثبتی دارد .همچنین در جدول
( )4مشاهده میشود ،ابعاد عالقهمند بودن به موضوعات ،پیشرفت و موفقیت و نظارت بر اثربخشی باسطوح هوش اجتماعی رابطه
مثبتی دارد .این نتایج با نتایج پژوهش گاالو وود ( ،)2287برونک ،هیل ،لپسلی ،تالیب و فینچ ( ،)2281وانجیرا ( )2284همسو
است .برای تبیین این فرضیه میتوان گفت زمانی که دانشآموزان دارای هوش اجتماعی باشند ،معموالً این دانشآموزان به
یکدیگر نزدیک شده و کمتر یکدیگر را به خاطر نظرات مختلف و یا غیرقابلقبول سرزنش میکنند ،این دانشآموزان سعی
میکنند که ارزشها و هدفهای مشترکی را برگزیدند که برای رسیدن به آنها تالش و کوشش کنند که این امر منجر به
عالقهمند بودن به موضوعات ،پیشرفت و موفقیت و نظارت بر اثربخشی بین آنها خواهد شد .از طرف دیگر همکاری و همیاری
سایر دانشآموزان نیز میتواند در این امر دخیل باشد ،ایجاد انگیزه از سوی دانشآموزان میتواند آنها را برای خودکارآمدی
بیشتر سوق دهد و به موفقیت بیشتری دست یابند .همچنین این دانشآموزان جنبههای مثبت زندگی و اهداف خلقت جهان و انسان
را از نظر دور نمیدارند .ازاینرو ،در زندگی دچار یاس و ناامیدی و خودباختگی نمیگردند و بهاحتمال کم دچار اضطراب و
افسردگی میشوند و با حوادث و رویدادهای محیط خود ،بهطور عقالنی برخورد میکنند و با روشنبینی و منطق با آنها روبرو
شوند و درنهایت در مواجهه با رویدادهای دشوار ،استقامت و پشتکار زیادی به خرج میدهند و از منابع مختلف فردی و محیطی
بازخوردهای مثبت میگیرند که آن بازخوردها به نوبه خود بهعنوان تقویتکننده یا قدرت دهنده به عالقهمند بودن به موضوعات،
پیشرفت و موفقیت و نظارت بر اثربخشی عمل میکنند.
همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود ،عملکرد تحصیلی با سطوح هوش اجتماعی رابطه مثبتی دارد .این نتایج با
نتایج پژوهش خدامی ( ،)8935کیا و حیدری ( ،)8935جارامیلو ،میولکی و مارشال ( ،)2285کونراد ،مینگل ،وتاالنو ()2284
همسو است .برای تبیین این فرضیه میتوان گفت زمانی که دانشآموزان دارای هوش اجتماعی باشند ،میتواند منجر به
خودمختاری در آنها شوند که این دانشآموزان میتوانند فرصتهای ارتقاء تحصیلی و غلبه بر موانع متمرکز شوند ،با ابتکار و
پشتکار به فعالیت بپردازند و با تالشهای خود موفقیتهایی کسب کنند و با وجود پیامدهای منفی بهآسانی منصرف نمیشوند.
این دانشآموزان تجربههای خود را در اختیار همکالسیان خود قرار میدهند و برای فعالیتهای آنان و خودشان ارزش قائل
میشوند که میتواند منجر به احساس سبکی و آرامش در آنها شود و هراس و نگرانی را از آنان میزداید .آنها از هشیاری و
آگاهی بیشتر و با نگرش مثبتتر نسبت به زندگی برخوردارند که میتواند منجر به افزایش عملکرد تحصیلی در آنها شود.
درواقع این دانشآموزان بیشتر میتوانند فعالیت کنند و از انعطافپذیری و مقابله مؤثر با عوامل و موقعیتهای استرسزا
برخوردارند که میتواند منجر به افزایش پیامدهای موفقیتآمیز و وجود چالشهای مؤثر شود .آنها بهتر میتواند در موقعیتهای
دشوار و ناخوشایند فعالیت کنند و صدمه پذیری کمتری برخوردارند و از توانایی باالیی در برابر رویارویی با ناکامیها ،مصیبتها
و تعارضها برخوردارند و در برابر رویدادها ،احساس مسئولیت و انصاف و ارزش بیشتری دارند که میتواند منجر به افزایش
عملکرد تحصیلی شود .این دانشآموزان نسبت به توانایی علمی خود اعتماد بیشتری دارند و بهتر میتوانند مطالب درسی را یاد
بگیرند و احساس و نگرش مثبتی نسبت به تواناییهای خوددارند و از خالقیت بیشتری برخوردارند و بهتر میتوانند با همکالسیان
خود ارتباط برقرار کنند که میتواند منجر به افزایش عملکرد تحصیلی شود .همچنین این دانشآموزان احساس میکنند بر
سرنوشت خودکنترل دارند و با همکالسیان خود سازگارترند و از مسئولیتپذیری بیشتری برخوردارند و احساس میکنند .این
افراد احساس توانایی باالی دارند و از احساس مفید بودن و شایستگی برخوردارند که میتواند منجر بهدقت در انجام دادن وظایف
و فعالیتها و درنهایت افزایش عملکرد تحصیلی شوند .به عبارتی این افراد توانایی و ظرفیت بیشتری در کالس درس دارند و از
انعطافپذیری باالیی برخوردارند و خود را مطابق با تغییرات محیطی خود وفق میدهند که میتوانند فعالیتهای درسی را بهخوبی
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و با موفقیت انجام دهند و بیشتر میتوانند فعالیت کنند و به حجم کار بیشتری میپردازند و از کنترل باالتری در کالس برخوردارند
و بهتر میتواند در موقعیتهای دشوار و ناخوشایند کنار بیایند که میتوانند منجر به افزایش عملکرد تحصیلی شود.
در مسیر اجراء هر پژوهشی ،محدودیت هایی وجود دارد و این مطالعه هم مستثنی نبوده و محدودیت هایی داشته از جمله:
توجیه نبودن پرسنل اداره های آموزش و پرورش و مسئولین مدرسه به ضرورت اجرای چنین طرح هایی که منجر به همکاری
ضعیف شد؛ همچنین بی دقتی های دانش آموزان هنگام پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه که ناشی از عدم توجیه آنها درباره
اهمیت پاسخ های آنها و همچنین عدم تقویت تغذیه ای آنها بعد از اتمام پاسخ گویی توسط گروه های مختلف می باشد .در
راستای نتایج حاصل از این مطالعه نیز پیشنهاداتی ارائه می شود تا اهداف پژوهش محقق گردد -8 :در تولید و انتخاب کتب
درسی سعی کنیم محتوای های مربوط به هوش اجتماعی به افزایش روحیه همکاری و فعالیت های دسته جمعی و تبع آن جامعه
پذیر کردن هر چه بیشتر دانش آموزان نزدیک و نزدیک تر شویم؛  -2با برگزاری کالس و کارگاه های متنوع هوش اجتماعی
دانش آموزان را باال ببریم تا به مرور تاثیر خود را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بگذارد.
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