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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزشترویجی ـ  نامه علمی فصل

  1398 تابستان، هجدهمشماره  ،پنجمسال 

 بینی هوش اجتماعی بر اساس سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی پیش
  آموزان دوره متوسطه دوم شهر شیراز دانش

 4، مصطفی مزارعی3، احسان طالبی2، محمدرضا رستگار1محمد باصري

  27/5/98پذیرش:                                                 18/4/98دریافت: 
  

  دهیچک

آموزان  بینی هوش اجتماعی بر اساس سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی دانش پیش این پژوهش به دنبال بررسی
که آموزان دوره متوسطه دوم شهر شیراز  دانشتمامی شامل جامعه آماري این پژوهش بود.  متوسطه دوم شهر شیراز

نفر بود که  200اري پژوهش حاضر متشکل از نمونه آم بودند. مشغول به تحصیل 1397-1398در سال تحصیلی 
و پرورش شهر  اي انجام شد. به این صورت که از بین چهار ناحیه آموزش ي چندمرحلها خوشهصورت  گیري به نمونه

صورت تصادفی و از هر ناحیه دو دبیرستان متوسطه دوم پسرانه و دو دبیرستان متوسطه دوم  به 4و  2شیراز، ناحیه 
ي ها نامه پرسشصورت تصادفی انتخاب و  ت تصادفی انتخاب شد. از هر مدرسه نیز یک کالس بهصور دخترانه به

روي آنان مطالعه مارتون و سلجو  يها سبکنامه  پرسشو عملکرد تحصیلی فام و تیلور  ،هوش اجتماعی ترومسو
ل شدند. نتایج نشان داد که سبک وتحلی گام تجزیه به زمان و گام با استفاده از رگرسیون به روش هم ها دادهاجرا شد. 

مند بودن به موضوعات، پیشرفت و موفقیت و  عالقههمچنین ابعاد رابطه مثبتی دارد. هوش اجتماعی با سطوح  مطالعه
با سطوح هوش  میزان عملکرد تحصیلی . با میزان سطوح هوش اجتماعی رابطه مثتی دارد نظارت بر اثربخشی

  اجتماعی رابطه مثبت دارد.

  هوش اجتماعی، سبک مطالعه، عملکرد تحصیلی. ها: اژهیدوکل
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  مقدمه
وپرورش در هر کشور انتقال میراث فرهنگی جامعه، پرورش استعدادهاي  از وظایف اصلی آموزش

منظور  بنابراین آموزش افراد به؛ آموختگان و آماده کردن آنان براي شرکت فعال در جامعه است دانش
ترین  ید و مسأله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهمنما تصدي امور مختلف ضروري می

آموزان هر جامعه  هاي هر نظام آموزشی در تمامی جوامع است. موفقیت و عملکرد تحصیلی دانش دغدغه
بنابراین نظام ؛ یابی و توجه به رفع نیازهاي فردي است دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف نشان

آموزان آن در مقاطع  توان کارآمد و موفق دانست که عملکرد تحصیلی دانش میآموزشی را زمانی 
؛ به نقل 1998و همکاران ( 1). اتکینسون1390مقدم،  مختلف بیشترین و باالترین رقم را داشته باشد (مرادي

شده یا  شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارائه ) عملکرد تحصیلی را توانایی آموخته1392از سیف، 
وسیله  دانند که به شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می دیگر، توانایی آموخته عبارت  به

  شود. گیري می هاي استانداردشده، اندازه آزمون
ها، قابل  عملکرد تحصیلی به موفقیت فراگیران در امور تحصیلی اشاره دارد که بر اساس آزمون

همچنین انجام دادن کاري است براي به دست آوردن نتیجه  ) و1394زاده،  سنجش باشد (حقانی و خدیو 
). پیشرفت تحصیلی 1391مطلوب و برتري و تفوق در یک مهارت یا گروهی از معلومات (شعاري نژاد، 

هاي مشخص  ریزي با هدف اي، وقتی فرد در یک موقعیت برنامه یعنی موفقیت در یادگیري دروس مدرسه
شده برسد، پیشرفت  هاي از پیش تعیین تمامی هدف که بتواند به  گیرد و درصورتی تحصیل قرار می

نسیم و ( ها برسد پیشرفت نسبی کسب کرده است که به برخی از هدف تحصیلی کامل دارد و درصورتی
دهی و  هاي مطالعه که در سازمان اي از مهارت اند از مجموعه هاي مطالعه عبارت ). مهارت1392همکاران،

اند از  ها عبارت ات جدید، حفظ اطالعات، یا برپایی آزمون نقش دارند. این روشبه دست آوردن اطالع
برداري که در به خاطر سپردن فهرستی از اطالعات، خواندن مؤثر و تمرکز کردن کمک  یادیارها و نکته

هاي مطالعه اغلب به عهده خود  که مهارت  در حالی). 2006، 2کرکت، پاریل و هین( کنند می
اي در دبیرستان و  طور فزاینده ها، اخیراً به شوند، این مهارت هاي آنها گذاشته می ن و پشتیبانآموزا دانش

  شوند. دانشگاه تدریس می

                                                             
1. Atkinson 
2. Corkett, Parrila, Hein 
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هاي خاص، مثل  ي بسیاري در این مورد، وجود دارند. آثاري در مورد روشها تیسا وبها و  کتاب
دهد تا  مطالعه موفق ارائه میهاي کلی در مورد  هاي نقشه ذهنی تونی بوزان که راهنمایی کتاب

هاي مؤثر  هاي یادگیري و مهارت هاي کلی مطالعه موفق مثل آثار استال کوترل و آشنایی با روش راهنمایی
تر، هر مهارتی که توانایی فرد را در مطالعه و قبولی در  در سطح وسیع .یادگیري نوشته رسپیشس رومبزیا

توانند شامل مدیریت زمان و  مطالعه نامیده شود، این موارد میتواند مهارت  دهد می امتحانات افزایش می
اي هستند  هاي جداگانه هاي مطالعه، روش مهارت). 1390،و دیگران صفوي( هاي انگیزشی باشند روش

توانند آموخته شوند؛ بنابراین باید آنها را  هاي مطالعه می که معموالً در زمان کوتاه و در تمام یا بیشتر زمینه
هاي  و توانایی هاي خاصی که به یک زمینه خاص از مطالعه مربوط هستند، مثل موسیقی یا فناوري شاز رو

عالوه  ).2005، 1ایپ و چانگ( هاي یادگیري، تمیز داد هاي هوشی یا سبک آموزان، مثل جنبه ذاتی دانش
عی است. در مسیر تواند بر عملکرد تحصیلی تأثیرگذار باشد هوش اجتما بر این، عاملی که احتماالً می

عنوان یک عامل براي سازگاري مناسب با تحوالت بیشتر  تحوالت زندگی اهمیت هوش اجتماعی به
کننده خوبی براي  بینی توانند پیش هاي صرفاً عقالیی دیگر نمی شده است و در این میان توانمندي مشخص 

ونه از هوش براي موفقیت در گوید که چگ باشند. هوش اجتماعی به ما می موفقیت در زندگی و تحصیل
امر تحصیل استفاده کنیم. هوش اجتماعی به ما در جهت شناخت احساسات خود و دیگران، مهارت کافی 

کند. هوش اجتماعی  پذیري در مقابل وظایف کمک می در ایجاد روابط سالم با دیگران و حس مسؤولیت
ها، عاملی که هنگام شکست ناشی  تکانشوخوي و وضع روانی و کنترل  یعنی توانایی اداره مطلوب خلق

در نظام آموزشی ما  ).2006، 2تراسی(کند  از دست نیافتن به هدف، در شخص ایجاد اندیشه و امید می
هاي  یوهشیادگیري از عدم آگاهی دقیق و عمیق از  فرایند آموزان، در ویژه دانش مشکل اصلی فراگیران به

شود (شعبانی و شفیع پور،  یمنگام مواجهه با مشکالت ناشی صحیح یادگیري و ناامیدي زودهنگام به ه
به این نتیجه » تأثیر هوش اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی«) در پژوهشی تحت عنوان 2014( 3وانجیرا). 1390

آموزان دارد. والدینی که  رسید که هوش اجتماعی نقش مهمی در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش
رزندان خود دارند، فرزندانشان از انگیزه و موفقیت تحصیلی بیشتري نگرش مثبتی به امور تحصیلی ف

هاي  رابطه هوش اجتماعی و سبک«) تحقیق تحت عنوان 2014( 4مند هستند. کونراد، مینگل، وتاالنو بهره

                                                             
1. Yip & Chung 
2. Tracy 
3. Wanjira 
4. Konrad, Mengel, Vitaliano 
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 سردرگم/ و هنجاري اطالعاتی، هویت هاي سبکبه این نتیجه رسید که » هویت با عملکرد تحصیلی
همچنین نتایج نشان داد بین سطوح هوش اجتماعی با  .دارند معناداري رابطه تحصیلی عملکرد با اجتنابی

  میزان عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معناداري وجود دارد.
با  ي مطالعهها سبکرابطه بین «در تحقیقی تحت عنوان  )2015( 1گاردنر، فرناندو، ایملی، مارثا
با عملکرد تحصیلی رابطه  ي مطالعهها سبکیدند که به این نتیجه رس »خودکارآمدي و عملکرد تحصیلی

با  ي مطالعهها سبک دهد یمنشان  ها افته. همچنین یشود یممثبتی دارد و منجر به افزایش عملکرد تحصیلی 
جارامیلو، میولکی و  منجر به افزایش خودکارآمدي شود. تواند یمخودکارآمدي رابطه مثبتی دارد و 

 »با عملکرد تحصیلی رابطه بین هوش هیجانی و انگیزه پیشرفت«عنوان  ) تحقیقی تحت2015( 2مارشال
هوش بین انجام گرفت. نتایج نشان داد که  آن کالمآموز در دانش 380انجام دادند. این پژوهش بر روي 

درصد تغییرات مربوط به  52تواند  میهوش هیجانی حصیلی رابطه وجود دارد و با عملکرد تهیجانی 
بینی کند. همچنین بین انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد و  عملکرد تحصیلی را پیش

برونک، هیل،  بینی کند. درصد تغییرات مربوط به عملکرد تحصیلی را پیش 48تواند  انگیزه پیشرفت می
ي مطالعه با عملکرد تحصیلی ها سبک) در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین 2018( 3، تالیب و فینچلپسلی
تواند انگیزه پیشرفت و همچنین عملکرد تحصیلی  یمآموزان به این نتیجه رسیدند که سبک مطالعه  دانش
  بینی کند. آموزان را پیش دانش

تماعی و انگیزه تحصیلی با عملکرد ) در پژوهشی تحت عنوان رابطه هوش اج2017( 4گاالو وود
آموزان  تواند عملکرد تحصیلی را در بین دانش آموزان نشان داد که هوش اجتماعی می تحصیلی دانش

 شمس اسفندآباديکند.  بینی می بینی کند، همچنین انگیزه تحصیلی باال عملکرد تحصیلی باال را پیش پیش
زبانه و  یک انآموز یادگیري در دانش هاي سبکمطالعه «) پژوهشی تحت عنوان 1394( پور امامی و

 240 ام دادند. پژوهش بر رويانج» تحصیلی و جنسیت عملکرددوزبانه دوره راهنمایی و رابطه آن با 
 240زبان و  ترك دوزبانه آموز دختر و پسر دانش 240کردزبان،  دوزبانهآموز دختر و پسر  دانش
شهرهاي سنندج، تبریز و تهران اجرا شد و  ، به ترتیب، درزبان یزبانه فارس آموز دختر و پسر یک دانش

آموزان  دانش زبان و کردزبان) و (ترك دوزبانهآموزان  هاي یادگیري دانش بین سبک که نتایج نشان داد
                                                             

1. Gardner, Fernando, Emily, Martha  
2. Jaramillo, Mulki, Marshall 
3. Bronk & Hill & Lapsley & Talib & Finch 
4. Gala and Wood 
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آموزان  زبانه، در مقایسه با دانش یک آموزان گونه که دانش این ؛زبان) تفاوت وجود دارد زبانه (فارسی یک
در مقایسه   ،دوزبانهآموزان  که دانش  حالی برخوردارند؛ در یادگیري شهودي و دیداري سبکدوزبانه، از 

 عملکردهاي یادگیري و  بین سبک .یادگیري حسی و کالمی دارند سبک انه،زب آموزان یک با دانش
 آموزان دختر و پسر تفاوت وجود هاي یادگیري دانش بین سبک .دار وجود ندارد معنی تحصیلی رابطه

یادگیري  که سبک  حالی که سبک یادگیري پسران از نوع دیداري و کلی است؛ در اي گونه بهدارد؛ 
  می و متوالی است.دختران از نوع کال

بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رشد تحصیلی در «پژوهشی تحت عنوان  )1395( حیدريو  کیا 
توصیفی و همبستگی به  يها ن پژوهش از نوع کاربردي بود و از روشای انجام دادند.» بین دانشجویان
نفر با استفاده  358نفر دانشجو بود که  1829مطالعه شامل  ها پرداخت. جامعه آماري مورد گردآوري داده
. نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان هوش شدنداز این جامعه انتخاب  يا خوشه یريگ از روش نمونه

میانگین نمره  .وجود دارد داري یرشد تحصیلی همبستگی مثبت و معن آن با يها و تمام مؤلفه اجتماعی
ها  خودانگیزي و خودکنترلی هوش اجتماعی از میانگین نمره پسران در این مؤلفه يها دختران در مؤلفه

تماعی تفاوتی هوش اج يها بین میانگین نمره پسران و میانگین نمره دختران در دیگر مؤلفه ؛بیشتر است
  ندارند. داري یمیانگین نمره میزان رشد تحصیلی پسران و دختران تفاوت معن و وجود ندارد داري یمعن

هوش هاي  مهارت آموزش با شناختی، هاي ییتوانا که عالوه بر دهند یروندهاي کلی نشان م
 میزان به را آنان تحصیلیهاي  مهارت توان یم دانشجویان در آن يها مؤلفه پرورش و اجتماعی

بررسی رابطه هوش اجتماعی با پیشرفت «پژوهشی تحت عنوان  )1395( خدامی داد. افزایش یريگ چشم
هدف بررسی  با ويپژوهش  انجام داد.» مقطع دبستان شهرستان گرمسار آموزان سال ششم تحصیلی دانش

 گرفت ششم دبستان انجامآموزان مقطع  هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانش هاي مؤلفهرابطه بین 
آموز  دانش 350. جامعه آماري این پژوهش شامل استتحلیلی از نوع همبستگی -یک مطالعه توصیفی و

عنوان نمونه انتخاب  نفر به 183مقطع ششم دبستان شهرستان گرمسار بود که با استفاده از فرمول کوکران 
آموزان مقطع ششم  پیشرفت تحصیلی در دانشنشان داد که بین هوش اجتماعی با  ها بررسیشدند. نتایج 

گام نشان داد که دو  به نتایج رگرسیون گام ؛داري وجود دارد دبستان شهرستان گرمسار رابطه مثبت و معنی
داري بر  کنندگی معنی بینی پذیري داراي قدرت پیش بینی و انعطاف خوش مؤلفه ،اجتماعیهوش  مؤلفه

بین هوش اجتماعی و  مشخص شد خدامی پژوهش. در ندآموزان هست روي عملکرد تحصیلی دانش
 هاي مهارتمنظور رسیدن به سطح باالیی از  داري وجود دارد، بنابراین به پیشرفت تحصیلی ارتباط معنی
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همچون کنترل هیجانات و  هایی جنبهتحصیلی، عالوه بر توانایی شناختی کلی، فرد باید به رشد مناسب در 
آموزان دوره متوسطه دوم  هوش اجتماعی دانشاستا، این پژوهش سعی دارد در این ر دست یابد. فعواط

یادگیري و  فرایند تا به بهبود بینی کند آنها پیش شهر شیراز را بر اساس سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی
هاي  هزینه آموزش کمک کند و زمینه بالندگی فرزندان این مرز و بوم را فراهم کند؛ همچنین از تحمیل

  اي پویا و رشدیافته کمک کند. ی بر دوش نظام آموزشی و دولت بکاهد تا به پرورش جامعهاضاف
  

  سؤاالت پژوهش
بینی سطوح هوش اجتماعی  آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز قادر به پیش آیا  سبک مطالعه دانش -1

 ؟استآموزان  این دانش

آموزان  دانش و موفقیت و نظارت بر اثربخشی)مند بودن به موضوعات، پیشرفت  القه(ع آیا عملکرد تحصیلی - 2
  ؟استآموزان  بینی سطوح هوش اجتماعی این دانش دوره دوم متوسطه شهر شیراز قادر به پیش

  
  روش پژوهش

پژوهش این جامعه آماري تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش، همبستگی است. 
مشغول به  1398 یلیتحصشیراز  است که در سال آموزان دوره متوسطه دوم شهر  کلیه دانششامل 

تحصیل بودند. چون حجم کل جامعه مورد مطالعه براي محقق نامعلوم بود، حجم نمونه از طریق فرمول 
نمونه آماري پژوهش به دست آمد. بنابراین  200به طور تقریبی   =07/0dکوکران و درصد خطاي 

ي ا خوشهصورت تصادفی از نوع  این پژوهش به گیري در نمونه ونفر بود  200حاضر متشکل از 
 4و  2وپرورش شهر شیراز، ناحیه  اي انجام شد. به این صورت که از بین چهار ناحیه آموزش چندمرحله

صورت تصادفی انتخاب شدند و از هر ناحیه دو دبیرستان متوسطه دوم پسرانه و دو دبیرستان متوسطه  به
صورت تصادفی  ی انتخاب شدند. از هر مدرسه نیز یک کالس بهتصادف کامالً صورت  دوم دخترانه به

اي انتخاب شد. جدول زیر حجم نمونه را  اي چند مرحله کالس به روش خوشه 8انتخاب شد. در مجموع 
  دهد: یمنشان 
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  . اطالعات آماري مربوط به حجم نمونه1جدول 
  تعداد  ناحیه  جنسیت  نام دبیرستان

  26  دو  دخترانه  مدرسه شاهد
 24  دو  دخترانه  مدرسه درخشش

 27  چهار  دخترانه  مدرسه شاهد

 25  چهار  دخترانه  مدرسه نرجس

 24  دو  پسرانه  مدرسه توحید

 26  دو  پسرانه  مدرسه معارف

 25  چهار  پسرانه  مدرسه رازي

 23  چهار  پسرانه  مدرسه امام خمینی

  
  ي پژوهشها دادهآوري  ابزار جمع

  نامه هوش اجتماعی الف) پرسش
ست. نسخه ه ا) ساخته شد2001هل (و داتین یوسن رمارا، مسو توسط سیلووجتماعی ترش اهوقیاس م
در  آنپایایی و یی رواسی ربرر هشی که به منظووپژدر ما ا ،ستده اما 21داراي نامه  پرسشین اصلی ا
ه شدرش اپایایی مناسبی گزو یی اي داراي روا دهما 18نسخه ه و شدف سه گویه حذه، شدم نجاان ایرا
ي لفاروش آبه را نامه  پرسشین ا) ضریب پایایی 2001را و همکاران (). سیلو1389، ضایی(رست ا

جتماعی اگاهی ، آجتماعیت اطالعاي اهاسیرمقیااي زبرنامه  پرسشپایایی ن نا. آکردندمحاسبه خ نباوکر
 سؤال 21ه داراي نام این پرسش کردند. ارشگز86/0و 79/0، 81/0به ترتیب را جتماعی ي اها رتمهاو 

مقیاس پردازش اطالعات  هاي آن (خرده یاسمق بوده و هدف آن سنجش هوش اجتماعی افراد و خرده
است.  )SSاجتماعی ( هاي مهارتمقیاس  )، خردهSAمقیاس آگاهی اجتماعی ( )، خردهSIPاجتماعی (

در پژوهش  است. موافقم کامالً  تا مخالفم  از کامالً   هفت درجه یی آن از نوع لیکرت باگو پاسخ طیف
 روش از استفاده با آن یا قابلیت اعتماد یید روایی صوري مقیاس، پایاییتأ) پس از 1389رضایی (

ترومسو  اجتماعی هوش نامه مقیاس شد. آلفاي کرونباخ براي پرسش کرونباخ محاسبه آلفاي یريگ اندازه
  .شده است ارائه  2در جدول 
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  ترومسو اجتماعی هوش مقیاس نامه پرسشخ در . مقدار آلفاي کرونبا2جدول 
 آلفاي کرونباخ بعد

 SIP،( 73/0خرده مقیاس پردازش اطالعات اجتماعی (
 SA( 66/0خرده مقیاس آگاهی اجتماعی (

 SS( 64/0اجتماعی ( هاي مهارتخرده مقیاس 
  81/0  کل

  

  مسو به شرح زیر است: ترو اجتماعی هوش نامه مقیاس در این پژوهش، آلفاي کرونباخ براي پرسش
 

  
 آلفاي کرونباخ بعد

 SIP،( 72/0خرده مقیاس پردازش اطالعات اجتماعی (
 SA( 70/0خرده مقیاس آگاهی اجتماعی (

 SS( 67/0اجتماعی ( هاي مهارتخرده مقیاس 
  83/0  کل

  
  هاي مطالعه نامه سبک ب) پرسش

 شده است، طیف آموزان تدوین  ري دانشي مطالعه و یادگیها وهیشنامه براي توصیف منظم  این پرسش
نامه  . پرسشکامالً موافقم است تا مخالفم  از کامالً   درجهپنج  یی آن از نوع لیکرت باگو پاسخ

شده که  ) تدوین 1383) با ترجمه احد نویدي(1996وسیله مارتون و سلجو ( رویکردهاي مطالعه به
نامه سه رویکرد عمده را  ه است. این پرسشتر شد ) کامل2000باکارهاي انت وایستل و رامسدن (

شده است. پایایی با روش آلفاي   ي فرعی تشکیلها اسیمقکه هر رویکرد نیز از  کند یمگیري  اندازه
). در این 1976گزارش شده است (مارتون و سلجو، 79/0تا  42/0کرونباخ براي ابعاد مختلف بین 

 81/0، رویکرد راهبري 78/0ي کرونباخ در رویکرد عمیق نامه با روش آلفا پژوهش نیز پایایی این پرسش
ي فرعی ها اسیمقبه دست آمد. رویکردهاي عمده و  71/0و رویکرد سطحی  82/0و رویکرد سطحی 

  مربوط به هر یک به شرح زیر است:
گیري هر مقیاس چهار ماده  رویکرد عمیق: این رویکرد شامل چهار مقیاس فرعی است که براي اندازه -1

  یافته است.  تصاصاخ
  به این مقیاس اختصاص دارد. 4و  17، 30، 43ي ها سؤالالف) جستجوي معنا: 

  .است 11و  21، 33، 46ي ها سؤالدادن عقاید و مفاهیم به یکدیگر: این مقیاس شامل  ) ارتباطب
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  گیرد. یم بررا در  9و  23، 36، 49ي ها سؤالاز مدرك و شواهد: این مقیاس  ) استفادهج
  .اند یافته  به این مقیاس اختصاص 13و  26، 39، 52ي ها سؤالبودن به موضوعات:  مند قه) عالد

رویکرد راهبردي: این رویکرد شامل پنج مقیاس فرعی است که براي هر مقیاس چهار ماده اختصاص  -2
  دارد.

  به این مقیاس تعلق دارند. 1و  14، 27، 40یافته: مواد  الف) مطالعه سازمان
  .است 5و  13، 18، 44ي ها سؤالزمان: شامل  تیری) مدب
با این مقیاس  2و  15، 28، 41ي نسبت به ارزیابی تکالیف یادگیري مورد انتظار: مواد اری) هوشج

  .پردازند یم
  شده است. گیري این مفهوم در نظر گرفته  براي اندازه 10و  24، 37، 50و موفقیت: مواد  شرفتی) پد
  به این مقیاس تعلق دارند.  7و  20، 34، 47د بر اثربخشی: موا ) نظارته

  اند از: تفاوتی: این رویکرد شامل چهار مقیاس فرعی است که عبارت رویکرد سطحی بی -3
  .است 3و  16، 29، 42 سؤاالتهدف: که شامل  ) نداشتنالف

  .است 6و  19، 32، 45 سؤاالتمعنی و نامربوط: شامل  کردن مطالب بی ) حفظب
  .است 12و  25، 38، 51 سؤاالتي برنامه درسی: شامل ها سرفصلبه  ) التزامج
  .است  8و  22، 35، 48 سؤاالتاز شکست: شامل  ) ترسد

  شده است. گزارش  74/0تا  52/0نامه بین  ضریب آلفاي کرونباخ پرسش
  
  عملکرد تحصیلی  نامه ) پرسشج

) براي جامعه ایران 1383انب درتاج ()که از ج1999هاي فام و تیلور ( این آزمون برداشتی است از پژوهش
سؤال است. میزان پایاي این آزمون از روش همسانی درونی (آلفاي  48ساخته شده است و داراي 

به دست آمد. روایی این آزمون از طریق دو روش روایی محتوا و روایی سازه  74/0کرونباخ) برابر 
اند از عامل اول  ها به ترتیب عبارت حیطه). میزان پایایی هر کدام از 1383ارزیابی شد (درتاج، 

)؛ 72/0ریزي (برابر  )؛ عامل سوم برنامه93/0)؛ عامل دوم تاثیرات هیجانی (برابر 92/0خودکارآمدي (برابر 
). میزان پایایی هر یک از 72/0) و عامل پنجم انگیزش (برابر 64/0عامل چهارم فقدان کنترل پیامد (برابر 

، 76/0، تأثیرات هیجانی72/0ژوهش نیز برابر است با خودکارآمديها در این پ مقیاس خرده
گذاري عملکرد تحصیلی از مقیاس  . براي نمره79/0، انگیزش 73/0، فقدان کنترل پیامد 86/0ریزي برنامه

  شود که داراي نمرات صفر تا چهار است. اي استفاده می گزینه لیکرت پنج
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به دست آمد که  89/0ه از آلفاي کرونباخ بررسی شد و نامه در این تحقیق با استفاد پایایی پرسش
  .استدهنده پایایی مناسب  نشان

  
  ها افتهی

بینی هوش اجتماعی بر اساس سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی از آزمون رگرسیون  منظور بررسی پیش به
  .تشده اس  ارائه  3نتایج این تحلیل در جدول شماره  کهاستفاده شد زمان  به روش ورود هم

  بین: سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی یشپالف: متغیرهاي 
  ب: متغیر مالك: هوش اجتماعی 

  
  زمان سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی به روش هم برحسب. نتایج تحلیل رگرسیون هوش اجتماعی 3جدول 

  B  SE Beta  t  P  F  R  R2  

  (ثابت)
  سبک مطالعه

  عملکرد تحصیلی

127/0  
317/0  
389/0  

730/0  
018/0  
021/0  

 -  
312/0  
367/0  

77/0  
660/1  
159/1  

009/0  
006/0  
004/0  

101/12  
  
  

621/0  
  
  

385/0  
  
  

  
 38نشان داده شد که  3(مجذور ضریب همبستگی) به دست آمده در جدول  R2با توجه به مقدار 

بینی  درصد واریانس کل هوش اجتماعی توسط دو متغیر سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی قابل پیش
حاکی   P ،(101/12 = )197, 2(F = 01/0واریانس روي همین مدل نیز با توجه به مقدار ( است. تحلیل

بین در تبیین واریانس متغیر  داري مدل کلی است. براي اطالع از سهم هر یک از متغیرهاي پیش از معنی
ان آموز هوش اجتماعی دانش 3. با توجه به جدول شماره شود یمبررسی  Betaهوش اجتماعی، ضرایب 

  و این متغیرها داراي رابطه مثبت هستند. شود یمبینی  توسط دو متغیر هوش هیجانی و عزت نفس پیش
ي سبک مطالعه از آزمون رگرسیون به ها مؤلفهبینی هوش اجتماعی بر اساس  منظور بررسی پیش به

ل شوند و اگر متغیري وسیله به ترتیب همبستگی بیشتر، متغیرها وارد مد تا بدین استفاده شدگام  به روش گام
  .شده است  ارائه  4نتایج این تحلیل در جدول شماره داراي همبستگی غیرمعنادار بود حذف شود. 

  ي سبک مطالعهها مؤلفهبین:  الف: متغیرهاي پیش
  متغیر مالك: هوش اجتماعی 
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  گام به ي سبک مطالعه به روش گامها مؤلفه. نتایج تحلیل رگرسیون هوش اجتماعی برحسب 4جدول 
 Beta t  P R R2 F  df p بین متغیرهاي پیش  گام

  0001/0  198/1  87/28  13/0  35/0  0001/0 37/5 35/0  مند بودن به موضوعات عالقه  اول

  دوم
  0001/0 64/4 30/0  مند بودن به موضوعات عالقه

44/0  20/0  51/24  197/2  0001/0  
  0001/0 20/4 27/0  پیشرفت و موفقیت

  سوم
  0001/0 77/4 30/0  د بودن به موضوعاتمن عالقه

  0001/0 60/3 23/0  پیشرفت و موفقیت  0001/0  196/3  94/20  24/0  49/0
  001/0 35/3 21/0  نظارت بر اثربخشی

  
توان می )F)196 و P ،(94/20= )3>01/0((  4 از نتایج آزمون تحلیل واریانس گام سوم در جدول

مند بودن به موضوعات، پیشرفت و موفقیت و نظارت بر  عالقهبین ( پیش که بین متغیر استنباط کرد
مند بودن به  عالقهدار وجود دارد و  ) رابطه خطی معنیهوش اجتماعیبا متغیر مالك ( اثربخشی)

هوش اجتماعی بینی دار قادر به پیشطور معنی به موضوعات، پیشرفت و موفقیت و نظارت بر اثربخشی
 24هم حدود  است، این بدان معنی است که روي  24/0مبستگی چندگانه برابر با مجذور ضریب ه .است

مند بودن به موضوعات، پیشرفت و موفقیت و نظارت بر  عالقهتوسط هوش اجتماعی درصد واریانس 
با  مند بودن به موضوعات، پیشرفت و موفقیت و نظارت بر اثربخشی عالقهاست.  بینی پیش قابل اثربخشی

داري در ضریب  سبک مطالعه چون تغییر معنیي ها مؤلفهاجتماعی رابطه مثبتی دارد. و سایر سطوح هوش 
  شوند. کنند، وارد مدل نمی تعیین ایجاد نمی

  
  گیري بحث و نتیجه

رابطه مثبتی دارد. هوش اجتماعی با سطوح  سبک مطالعهشود،  مشاهده می 3طور که در جدول  همان
مند بودن به موضوعات، پیشرفت و موفقیت و نظارت  عالقهد که ابعاد شو مشاهده می 4همچنین در جدول 

، )2017گاالو وود (این نتایج با نتایج پژوهش  رابطه مثبتی دارد.هوش اجتماعی  با سطوح  بر اثربخشی
توان  براي تبیین این فرضیه می .استهمسو  )2014وانجیرا ( )،2018برونک، هیل، لپسلی، تالیب و فینچ (

به یکدیگر نزدیک شده و کمتر  معموالً ، آموزان داراي هوش اجتماعی باشند نی که دانشگفت زما
کنند  یمآموزان سعی  کنند. این دانش یمقبول سرزنش  و یا غیرقابل  یکدیگر را به خاطر نظرهاي مختلف

منجر  ي مشترکی را برگزیدند و براي رسیدن به آنها تالش و کوشش کنند که این امرها هدفها و  ارزش
بین آنها خواهد شد. از طرف  مند بودن به موضوعات، پیشرفت و موفقیت و نظارت بر اثربخشی عالقهبه 

تواند در این امر دخیل باشد، ایجاد انگیزه از سوي  یمآموزان نیز  دیگر همکاري و همیاري سایر دانش



 پژوهی  آموزشترویجی -نامه علمی فصل     102

 1398 تابستان /هجدهم شماره / پنجم سال

 

فقیت بیشتري دست یابند. تواند آنها را براي خودکارآمدي بیشتر سوق دهد و به مو یمآموزان  دانش
دارند.  هاي مثبت زندگی و اهداف خلقت جهان و انسان را از نظر دور نمی آموزان جنبه همچنین این دانش

احتمال کم دچار اضطراب و  رو، در زندگی دچار یأس و ناامیدي و خودباختگی نشده و به  از این
کنند و با  طور عقالنی برخورد می بهشوند. آنها با حوادث و رویدادهاي محیط خود،  افسردگی می

در مواجهه با رویدادهاي دشوار، استقامت و پشتکار شوند.  درنهایت  بینی و منطق با آنها روبرو می روشن
گیرند که این  یمدهند و از منابع مختلف فردي و محیطی، بازخوردهاي مثبت  یمزیادي به خرج 

مند بودن به موضوعات، پیشرفت،  دهنده به عالقه ه یا قدرتکنند عنوان تقویت نوبه خود به بازخوردها به 
  کنند. یمموفقیت و نظارت بر اثربخشی عمل 

عملکرد تحصیلی با سطوح هوش اجتماعی رابطه مثبتی شود،  مشاهده می 3طور که در جدول  همان
جارامیلو، میولکی و مارشال  )،1395( حیدريو  کیا )،1395( خدامی دارد. این نتایج با نتایج پژوهش

توان گفت هوش  براي تبیین این فرضیه می .استهمسو  )2014، کونراد، مینگل، وتاالنو ()2015(
توانند روي  آموزان می جر به خودمختاري در آنها شود. این دانشتواند من آموزان، می اجتماعی در دانش

ي ارتقاء تحصیلی و غلبه بر موانع متمرکز شوند، با ابتکار و پشتکار به فعالیت بپردازند و با ها فرصت
 شوند. آنها ینمآسانی منصرف  پیامدهاي منفی به وجود باهایی کسب کنند و  یتموفقي خود ها تالش
هاي آنان و خودشان ارزش  یتفعالدهند و براي  یمرا در اختیار همکالسیان خود قرار ي خود ها تجربه
تواند منجر به احساس سبکی و آرامش در آنها شود و هراس و نگرانی را از آنان  میشوند که  یمقائل 

افزایش  تواند تر نسبت به زندگی برخوردارند که می بزداید. آنها از هشیاري و آگاهی بیشتر و نگرش مثبت
توانند فعالیت کنند و  بیشتر می آموزان این دانشدرواقع عملکرد تحصیلی در آنها را به دنبال داشته باشد. 

تواند به افزایش  زا برخوردارند که می هاي استرس پذیري و مقابله مؤثر با عوامل و موقعیت از انعطاف
هاي دشوار و  توانند در موقعیت ا بهتر میهاي مؤثر بیانجامد. آنه آمیز و وجود چالش پیامدهاي موفقیت

رویارویی با  پذیري کمتري دارند. همچنین از توانایی باالیی در برابر ناخوشایند فعالیت کنند و صدمه
ها برخوردارند و در برابر رویدادها، احساس مسؤولیت و انصاف و ارزش  ها و تعارض ها، مصیبت ناکامی

آموزان نسبت به توانایی  دانشاین  افزایش عملکرد تحصیلی شود.ه تواند منجر ب بیشتري دارند که می
توانند مطالب درسی را یاد بگیرند و احساس و نگرش مثبتی  علمی خود اعتماد بیشتري دارند، بهتر می

توانند با همکالسیان خود  هاي خود دارند، از خالقیت بیشتري برخوردارند و بهتر می نسبت به توانایی
  تواند منجر به افزایش عملکرد تحصیلی شود.  ر کنند که میارتباط برقرا
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کنند بر سرنوشت خود کنترل دارند، با همکالسیان خود  احساس میآموزان  دانشاین همچنین 
این افراد احساس توانایی باالي دارند و از احساس  پذیري بیشتري برخوردارند. سازگارترند و از مسؤولیت

ها و  دقت در انجام دادن وظایف و فعالیت  تواند منجر به دارند که میمفید بودن و شایستگی برخور
توانایی و ظرفیت بیشتري در کالس درس درنهایت افزایش عملکرد تحصیلی شود. به عبارتی این افراد 

. دهند پذیري باالیی برخوردارند و خود را مطابق با تغییرات محیطی خود وفق می دارند، از انعطاف
بیشتر فعالیت کنند، به حجم کار خوبی و با موفقیت انجام دهند،  هاي درسی را به انند فعالیتتو همچنین می

هاي دشوار و ناخوشایند  بیشتري بپردازند، از کنترل باالتري در کالس برخوردار باشند و بهتر در موقعیت
  منجر به افزایش عملکرد تحصیلی شود.تواند  میکه کنار بیایند 

هایی وجود دارد و این مطالعه نیز از این قاعده مستثنی نبوده  پژوهشی، محدودیت در مسیر اجراي هر
هاي آموزش و پرورش و مسؤولین  هایی داشته است؛ از جمله توجیه نبودن پرسنل اداره و محدودیت

هایی که باعث همکاري ضعیف شد. همچنین هنگام پاسخ دادن به  مدرسه به ضرورت اجراي چنین طرح
هاي  آموزان دیده شد که ناشی از عدم توجیه آنها درباره اهمیت پاسخ هایی در دانش دقتی سؤاالت، بی

  هاي مختلف بود.  یی توسط گروهگو پاسخ اي آنها بعد از اتمام آنها و همچنین عدم تقویت تغذیه
  :شود تا اهداف پژوهش محقق شود در راستاي نتایج حاصل از این مطالعه نیز پیشنهادهایی ارائه می

در تولید و انتخاب کتب درسی سعی کنیم محتواهاي مربوط به هوش اجتماعی را برگزینیم تا به  - 1 
پذیر کردن هرچه بیشتر  جمعی و تبع آن جامعه هاي دسته افزایش روحیه همکاري و فعالیت

  تر شویم. آموزان نزدیک و نزدیک دانش
 ریثأتا به مرور ت میآموزان را باال ببر دانش یهوش اجتماع ،متنوع يها کالس و کارگاه يبا برگزار - 2 

  آموزان بگذارد.  دانش یلیتحص شرفتیخود را در پ
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Abstract 
This study aimed to investigate the prediction of social intelligence based on the 
study style and academic performance of secondary school students in Shiraz. 
The statistical population of this study included all high school students of 
second year in Shiraz who were studying in the academic year 2018-2019. The 
statistical sample of this study consisted of 200 people who were selected 
through multi-stage cluster sampling. Two schools were randomly selected from 
four educational districts in Shiraz, two male 'high schools and two female' high 
schools were randomly selected from each district, and one class was randomly 
selected from each school. Tromso's social intelligence questionnaires, Pham's 
and Taylor's academic performance questionnaires, and Marton's and Seljo's 
study styles questionnaires were administered to them. The data were analyzed 
using regression and stepwise method. The results showed that study style had a 
positive relationship with social intelligence levels. The dimensions of being 
interested in topics, progress and success, and monitoring effectiveness are 
positively correlated with levels of social intelligence. Academic performance is 
positively correlated with levels of social intelligence. 

Keywords: Social intelligence prediction based on study style. 
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