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چکیدُ
ّسف ایي پػٍّف ثطضؾی ضاثُِ ذاللیت ٍ ؾبظگبضی اختوبػی ثب ػولىطز تحهییلی زاًیف آهیَظاى هتَؾیُِ
قْط ظًدبى هی ثبقس .خبهؼِ آهبضی ،زاًف آهَظاى زٍم زثیطؾتبى ضقتِ ضیبيی ی فیعییه ٍ ًوًَیِ آى ً 202فیط
وِ زازُ ّب اظ َطیك پطؾكٌبهِ ؾبظگبضی اختوبػی وبلیفطًیب ٍ ذاللیت ػبثسی خوغ آٍضی ٍ هَضز تحلیی آهیبضی
لطاض گطفت ٍ ًتبیح ظیط ثِ زؾ ت آهس :ثیي ذاللیت ٍ اثؼبز آى ثب ػولىطز تحهیلی ضاثُِ هثجت ٍ هؼٌیبزاض ٍخیَز
زاضز  .ثیي ؾبظگبضی اختوبػی ثب ػولىطز تحهیلی ضاثُِ هثجت ٍ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز .زض اثؼبز ؾبظگبضی اختوبػی
لبلت اختوبػی ،هْبضت اختوبػی ،ضٍاثٍ ذبًَازگی ،ضٍاثٍ هسضؾیِای ٍ ضٍاثیٍ اختویبػی ثیب ػولىیطز تحهییلی
ضاثُِ هثجت ٍ هؼٌبزاض ٍخَز زاقت ٍ تٌْب ثؼس ػالئك يس اختوبػی ثب ػولىطز تحهیلی ضاثُیِ هٌفیی ٍ هؼٌیبزاض
زاضز .ثیي پؿطاى ٍ زذتطاى زض ػولىطز تحهیلی تفبٍت هؼٌبزاض ٍخیَز ًیساضز .زض اثؼیبز ؾیبظگبضی اختویبػی زض
ػالیك يساختوبػی تفبٍت هؼٌبزاض هكبّسُ ًكس .زض ذاللیت ٍ ثؼیس اًؼُیبف پیصیطی تفیبٍت هؼٌیبزاض ثیِ ًفیغ
زذتطاى هكبّسُ قس ٍ زض اثؼبز ؾیبلی ،ثؿٍ ٍ اثتىبض تفبٍت هؼٌبزاضی هكبّسُ ًكس .اظ ثیي ؾبظگبضی اختویبػی
ٍ اثؼبز آى ،تٌْب ؾبظگبضی اختوبػی ( ٍ )%27ذاللیت ٍ اثؼبز آى تٌْب ذاللیت ( )%24تَاى پیف ثیٌی ػولىیطز
تحهیلی ضا زاضًس.
ٍاشُ ّای کلیدی :ؾبظگبضی اختوبػی ،ذاللیت ،ػولىطز تحهیلی ،زاًفآهَظ

همدهِ
اًؿبى تَاًبیی ّبی هرتلفی زاضز .یىی اظ ایي تَاًبیی ّب ذاللیت اؾت .ح هؿیللِ ٍ ذاللییت
زض ثبالتطیي ؾُح فؼبلیت ّبی قٌبذتی اًؿبى لطاض زاضًس ٍ اظ اضظقوٌستطیي غبیت ّبی پطٍضقیی
ٍ ّسف ّبی آهَظقی ثِ حؿبة هی آیٌیس .زض ٍالیغ ّیسف ػویسُ تویبهی ًْبزّیبی آهَظقیی ٍ
پطٍضقی ایدبز تَاًب یی ح هؿللِ ٍ ذاللییت زض زاًیف آهیَظاى اؾیت .ضٍقیي اؾیت ویِ ثیطای
زؾت یبثی ثِ ایي ّسف ّب ،هؿئَلیتییی ؾٌگیي ثط زٍـ هطاوع آهَظقیییی ،ثیِ ٍییػُ آهیَظـ ٍ
پطٍضـ لییطاض هی گیطز.
* هسضؼ ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ظًدبى ،گطٍُ ػلَم تطثیتی ،ظًدبى ،ایطاى m_almasi2020@yahoo.com
**وبضقٌبؼ اضقس ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ضٍزّي ،گطٍُ ػلَم تطثیتی ،ضٍزّي ،ایطاى
hadijeh_nadri@yahoo.com
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اظ ًظط ؾبًتطان )2004( 1ذاللیت تَاًبیی اًسیكیسى زضثبضُ اهَض ثِ ضاُ ّبی تبظُ ٍ غیطهؼوَل
ٍ ضؾیسى ثِ ضاُ ح ّبی هٌحهط ثِ فطز ثطای هؿبئ اؾت (ؾیف.)1387 ،
گیلفَضز ) 1950( 2پسض تحمیمبت هطثٌَ ثِ ذاللیت ثیبى وطز وِ آًچِ ذاللیت ضا ثِ ٍخیییَز
هی آٍضز ،تالـ اًؿبى ثطای ح هؿبئ ٍ هكىالت اؾت (فبيلی.)1387 ،
تَضًؽ( ،)1998ذاللیت ضا ثِ ػٌَاى ؾبظُای فطو هی وٌس وِ چْبض ػٌهیط ؾییبلی ،اًؼُیبف
پصیطی ،انبلت ٍ هْبضت ضا زض ثطهیگیطزٍ .ی زض تؼطیف ؾیبلی ،ثِ تؼساز و ػمبیس ٍ پبؾیدّیبی
هطتجٍ ،3هؼٌیزاض ٍ 4لبث تفؿیط اقبضُ زاضزً .وطُ ثبال زض ؾیبلی ،هؼیطف تؼیساز وی ػمبییس ییه
قرم زض اضتجبٌ ثب هحطن ذبل اؾت .زض حبلی وِ اًؼُبف پصیطی ،ثِ تؼساز َجمبت هتفبٍت اظ
پبؾد ّبی هتفبٍت هؼَُف اؾت .فطزی وِ ًوطُ ثبالیی زض اًؼُبف پصیطی ثِ زؾت هی آٍضز ،زض
ضٍیبضٍیی ثب یه هؿبلِ ،ثِ ظٍایبی هتفبٍت تَخِ وطزُ ٍ َجمبت هتٌَػی ضا اضائِ هی وٌس .انیبلت
وِ ثب پبؾد ّبی غیطػبزی ّوطاُ اؾت ٍ ّوَاضُ اظ لحبِ آهبضی ثِ پبؾد ّیبی ًیبزض تلوییس زاضز،
هؼطف اوتكبف ؾبظًسُ ٍ تفىط انی اؾت .افطازی وِ زض انبلتً ،وطُ ثبالیی ثِ زؾت هی آٍضًس،
ّوَاضُ اظ ذلك ضاُ ح ّبی ثٌیبزی اؾتفبزُ وطزُ ٍ قیَُ ّبیی ضا اضائِ هیزٌّس وِ ًیِ تٌْیب ثیب
هَفمیت ایدبز قسُ ّوبٌّگ اؾت ،ثلىِ ضاُ ح اضائِ قیییسُ ،ثِ شّي ووتیط افیییطازی ذُیَض
هی وٌس .اظ انبلت هی تَاى ثِ ػٌَاى تَلس اًسیكِ ّبی ًبة ٍ وبضثطزی یبز وطز وِ اگط ثب هْیبضت
ٍ یب تَخِ ثِ خعئیبت ٍ ضیعثیٌی زض اثؼبز گًَبگَى پبؾد زّی ّوطاُ قیَز ،اظ ارطثركیی ثیبالتطی
ثطذَضزاض هیقَز (افطٍظ ٍ وبهىبضی.)1387 ،
زٍ هتغیط ذاللیت ٍ ؾبظگبضی اختوبػی زاًف آهَظاى اظ ػَاه هؤرط زض ایدبز ٍ تكَیك ػولىطز
تحهیلی هُلَة زاًفآهَظاى اؾت (اغزضی )1383 ،ذاللیت ظهیٌیِ ضقیس ؾیبظگبضی اختویبػی
ثَزُ ٍ اظ َطف زیگط افطاز ؾبظگبض ٍ ثب هْیبضت زض ضٍاثیٍ اختویبػی اظ تیَاى ذاللییت ٍ ًیَآٍضی
ثیكتطی ثطذَضزاض ّؿتٌس (افكبض ًیبوبى.)1380 ،
ؾبظگبضی ،قطایٍ یب حبلتی اؾت وِ زض آى ،ضفتبض فطز ثب ًیبظّبی فطٌّگ یب خبهؼِای وِ ثِ آى
تؼلك زاضز ،هٌُجك هیقَز ٍ فطز احؿبؼ هیوٌس وِ ًیبظّبیف اضيبء قسُاًس ٍ یب اضيبء ذَاٌّس
قس (وبظوی.)1388 ،
ذاللیت ٍ ؾیبظگبضی اختویبػی اظ آى زؾیتِ ػیَاهلی ّؿیتٌس ویِ هییتَاًٌیس ّین زض ًمیف
تؿْی وٌٌسُ ٍ ّن زض ًمف ثبظزاضًسُ ػولىطز تحهیلی ظبّط قًَس .ثِ ایي نَضت وِ تَخیِ ثیِ
3- Relevant
4- Meaningful

1- Santrock
2- Guilford
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اؾتؼسازّبی ذاللبًِ افطاز ٍ فطاّنوطزى ظهیٌِ ثطٍظ ایي اؾتؼسازّب ٍ ایدبز خَی زض هسضؾیِ ویِ
اثْبم ،تًیییبز ،تٌبلى ،قىؿت ٍ ػیسم وٌتیییطل ثیطًٍیی ضا تَؾیؼِ زّیس ،هَخیت گؿتیییطـ
ذاللیت ٍ ًَآٍضی قسُ ٍ زض ًتیدِ ؾبظگبضی اختوبػی زاًف آهَظاى ًیع تحت تلریییییط ًیَآٍضی
آى ّب افعایف ذَاّس یبفت ٍ ثطػىؽ زض نَضتی وِ ظهیٌییِّبی تَؾؼِ ذاللیت زاًیف آهیَظاى
فطاّن ًگطزز ٍ ؾبظگبضی اختوبػی آى ّب ٍ ػَاه هیطتجٍ ثیب آى ًییع ثطضؾیی ٍ هُبلؼیِ ًگیطزز،
ػولىطز تحهیلی زاًفآهَظاى ًیع افت ًوَزُ ٍ وبّف ذَاّس یبفت (اؾالهیًؿت.)1373،
ًتبیح تحمیمبت اًدبم قسُ زض ظهیٌِ ػولىطز تحهیلی ،ذاللیت ٍ ؾبظگبضی اختوبػییی ًكیبى
هی زٌّس ذاللیت ٍ ؾبظگبضی اختوبػی افعایف زٌّسُ ٍ اضتمبء زٌّیسُ ػولىیطز زاًیف آهیَظاى
اؾت؛ ثِ ََضی وِ افطاز ذالق ٍ ؾبظگبض تحهیلی ٍ هحیُیی اظ پیكیطفت تحهییلی ذیَثی ًییع
ثطذَضزاضًس .اظ خولًِ :ظبهی (ً )1376تیدِ گطفت وِ ثیي ًظبضت تحهیلی ٍالیسیي ،اضظـزّیی
ٍالسیي ثِ ػلن ٍ تحهی  ،اًتظبضات تحهیلی ٍالسیي ،لكط اختوبػیّ ،سف تحهیلی ،ثؼس ذبًَاض ٍ
ذَز پٌساضی تحهیلی زاًف آهَظ ثب ػولىطز تحهیلییی ضاثُِ هثجت ٍ هؼٌیییب زاضی ٍخَز زاضز.
ضيییَیبىقییبز (ً )1384تیدییِ گطفییت وییِ ثیییي ؾییبظگبضی اختوییبػی ٍ پیكییطفت تحهیییلی
زاًفآهَظاى ضاثُِ هثجت ٍخَز زاضز.
3
2
وفبیت ( ،)1373ثیفٍ ،)2002( 1الىط (ً ،)2003یبظ ٍ ؾَاز (ً )2008كبى زازًس وِ ضاثُیِ
هثجت ٍ هؼٌبزاضی ثیي ذاللیت ٍ پیكطفت تحهیلی ٍخَز زاضز.
وطیوی(ً ) 1379كبى زاز وِ همبیؿیِ زذتیطاى ٍ پؿیطاى زض ذاللییت ًكیبى زٌّیسُ تفیبٍت
هؼٌبزاض هیبى ایي زٍ خٌؽ اؾت .زض پػٍّف ٍی پؿطاى ثِ ََض هؼٌیبزاضی زض ذاللییت ثطتیط اظ
زذتطاى ثَزُاًس.
هترههبى تؼلین ٍ تطثیت ثِ ذَثی ثسیي اهط ٍالفٌس وِ یه آهَظـ ٍ پطٍضـ غیطپَیب ویِ زض
آى تٌْب اًتمبل هحفَظبت شٌّی نَضت هی گیطز ،لبزض ًرَاٌّس ثَز وِ زض قطایٍ هَخَز خْبًی
ثِ قى ایسُ آل افطاز هَلس ٍ ذالق پطٍضـ زّس (قْط آضای.)1373،
لصا اظ ضٍـّبی هْن اضتمبی ػولىطز تحهیلی زاًفآهَظاى ایدبز ؾبذتبض ذالق ٍ اًؼُبف پصیط
ٍ فطاّن وطزى ثؿتط ٍ ظهیٌِ الظم خْت ثطٍظ قىَفبیی اؾتؼسازّب ٍ ًیطٍی ذالق فطاگیطاى اؾت.
ّوچٌیي ووه ثِ زاًف آهَظاى ،خْیت ثطلیطاضی ضاثُیِ ؾیبلن ٍ هٌبؾیت ٍ ؾیبظگبض ثیب هحییٍ
اختوبػی ذَز خْت ضقس ػبَفی ٍ ّیدبًی ٍ قى گیطی َّیت هؿیتم  ،هیی تَاًیس ػولىیطز
3- Niaz & Suad

1- Bish
2- Walker

18

فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی ،سال سوم ،شماره دوم ،زمستان 0931

تحهیلی زاًفآهَظاى ضا ا ضتمب زّس .زض همُغ هتَؾُِ زض ثؿیبضی اظ هساضؼ هكبّسُ هیی قیَز
وِ زاًف آهَظاى زچبض افت تحهیلی قسُ اًس؛ ثیِ َیَضی ویِ ثؼًیی اظ آى ّیب لیبزض ثیِ ازاهیِ
تحهی ًجَزُ ٍ تطن تحهی هیوٌٌس .ایي اهط ثِ ایي زلی اتفبق هیافتیس ویِ ؾیي زثیطؾیتبى
ؾي ثلَؽ ثَزُ ٍ زاًیف آهیَظاى ثیب هؿیبئ ٍ هكیىالت ٍ تیٌف ّیبی ًبقیی اظ ثلیَؽ اظ خولیِ
ًبؾبظگبضی اختوبػی ضٍثِ ضٍ ّؿتٌسّ .وچٌیي زاًف آهَظاى زثیطؾتبًی ثِ زلی هكىالت ًبقیی
اظ ثلَؽ ٍ ًبضاحتی ٍ تٌف ّبی ًبقی اظ ثحطاى َّیت ًوی تَاًٌس لعٍهبً ذیالق ٍ آفطیٌٌیسُ ثبقیٌس
(یبضهحوسیبى.)1380،
ثٌبثطایي قٌبؾبیی هتغیطّبی ذاللیت ٍ ؾبظگبضی اختوبػی ثِ ػٌَاى ػَاهلی هطتجٍ ثب ػولىطز
تحهیلی زاًفآهَظاى ،اهطی يطٍضی اؾت.
ّدف اصلی
ّسف انلی ایي پػٍّف «هُبلؼِ ٍ ثطضؾی ضاثُِ ذاللیت ٍ ؾیبظگبضی اختویبػی ثیب ػولىیطز
تحهیلی زاًف آهَظاى پبیِ زٍم ضقتِ ضیبيی ی فیعیه ًبحیِ یه ٍ ؾِ آهَظـ ٍ پیطٍضـ قیْط
ظًدبى» ثَز.
فرضیِ ّای پصٍّص
 -1ثیي هیعاى ذاللیت زاًف آهَظاى ٍ ػولىطز تحهیلی آى ّب ضاثُِ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
 -1-1ثیي اثؼبز ذاللیت ٍ ػولىطز تحهیلی زاًف آهَظاى ضاثُِ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
 -2ثیي هیعاى ؾبظگبضی اختوبػی زاًفآهَظاى ٍ ػولىطز تحهیلی آى ّب ضاثُِ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
 -2-1ثیي اثؼبز ؾبظگبضی اختوبػی ٍ ػولىطز تحهیلی زاًف آهَظاى ضاثُِ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
 -1ثیي ػولىطز تحهیلی زاًف آهَظاى زذتط ٍ پؿط تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
 -2ثیي ؾبظگبضی اختوبػی زاًف آهَظاى زذتط ٍ پؿط تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
 -3ثیي ذاللیت زاًف آهَظاى زذتط ٍ پؿط تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
رٍش پصٍّص
ایي پػٍّف یه پػٍّف تَنیفی اظ ًَع ّوجؿتگی هی ثبقس وِ زض آى ضٍاثٍ ثیي هتغیطّبی
ذاللیت ٍ ؾبظگبضی اختوبػی ثِ ػٌَاى پیف ثیٌی ٍ ػولىطز تحهیلی ثیِ ػٌیَاى هیالن هیَضز
ثطضؾی لطاض گطفتٌس.
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جاهعِ ًوًَِ ٍ رٍش ًوًَِ گیری
خبهؼِ آهبضی ایي پػٍّف قبه ولیِ زاًف آهیَظاى زٍم زثیطؾیتبى ضقیتِ ضیبيیی -فیعییه
آهَظـ ٍ پطٍضـ قْط ظًدبى ثَز.
زض ایي پػٍّف اظ ضٍـ ًوًَِ گیطی تهبزفی ذَقِ ای چٌس هطحلیِای اؾیتفبزُ قیس .حدین
ًوًَِ قبه ً 202فط زاًف آهَظ ثَز وِ ثِ ضٍـ تهبزفی ٍ ثط اؾیبؼ خیسٍل ویَوطاى اًتریبة
قسًسٍ .احس تحلی زض ایي پػٍّف والؼ ثَز.
ابسار تحمیك
زض ایي پػٍّف اظ زٍ پطؾكٌبهِ ؾبظگبضی اختویبػی ٍ ذاللییت ػبثیییسی ( )1372اؾتفییبزُ
قس.
پرسطٌاهِ سازگاری اجتواعی
زض پػٍّف حبيط اظ پطؾكٌبهِ قرهیت ؾٌح وبلیفطًیب ( )CTPزض ظهیٌِ ؾبظگبضی اختوبػی
اؾتفبزُ قس وِ ثِ نَضت ثلی ٍ ذیط ٍ زاضای  90ؾؤال اؾت .ؾیؿتن ًوطُ گصاضی ایي آظهَى ثِ
نَضت نفط ٍ یه (ذیط ٍ ثلی) هی ثبقس .ضٍایی ٍ پبیبیی اییي پطؾكیٌبهِ زض تحمیمیبت هرتلیف
هَضز اضظیبثی لطاض گطفتِ اؾت .هؿؼَز ًػاز ( )1371يطیت پبیبیی ایي آظهَى ضا ثیطای ؾیبظگبضی
اختوبػی  0/78گعاضـ وطزُ اؾت (هؿؼَزی ًػاز1371،؛ ثِ ًم اظ افكبضی .)1375 ،پبیبیی ایي
پطؾكٌبهِ اظ َطیك آلفبی وطًٍجبخ  0/64هی ثبقس.
پرسطٌاهِ خاللیت عابدی
ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ثبظآظهبیی يطیت پبیبیی ثرف ؾیبلی  ،0/85اثتىیبض  ،0/82اًؼُیبف پیصیطی
 ٍ 0/84ثؿٍ  0/80ثِ زؾت آهسُ اؾت .ثِ ػیالٍُ ،ػبثیسی ( )1363ثیطای اػتجیبض ییبثی آظهیَى
ذاللیت ،اظ آظهَى تفىط ذالق تَضًؽ ( )1972اؾتفبزُ ویطزُ ٍ ثیب يیطیت اػتجیبض  0/46زؾیت
یبفتِ اؾت.
يطیت ّوؿبًی زضًٍی ثب اؾتفبزُ اظ آلفبی وطًٍجبخ ثطای ذطزُ آظهیَى ّیبی ؾییبلی ،اًؼُیبف
پصیطی ،اثتىبض ٍ ثؿٍ ضٍی  2270زاًف آهَظاى اؾپبًیبیی ثِ تطتییت 0/61 ٍ 0/61 ،0/66 ،0/75
ثِ زؾت آهسُ اؾت (آظهٌسیٍ ،1یال ٍ 2ػبثسی.)1996 ،
2- Villa

1- Auzmendi
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وفبیت ( ) 1373اظ ضٍـ تٌهیف ٍ آلفبی وطًٍجبخ اؾتفبزُ وطزُ اؾت .ثب ضٍـ تٌهیف يیطیت
و آظهَى  ،0/87ؾیبلی  ،0/78اًؼُبف پصیطی  ،0/63اثتىبض  ٍ ،0/40ثؿٍ  0/67ثِ زؾت آهیسُ
وِ ولیِ آى ّب زض ؾُح  0/001هؼٌبزاض ثَزُ اؾت .زائوی ٍ همیوی ثیبضفیطٍـ ( )1383پبییبیی
آظهَى ذاللیت ػبثسی ( )1372ضا ثب ضٍـ ثبظآظهبیی ٍ ضٍـ ّوؿبًی زضًٍی آلفیبی وطًٍجیبخ ثیِ
زؾت آٍضزُ اًس وِ يطیت ّوجؿتگی زض همَلِ ؾییبلی  ،0/023ثؿیٍ  ،0/444اثتىیبض ٍ 0/416
اًؼُبف پصیطی  0/595ثِ زؾت آهسُ اؾت.
يطیت ّوؿبًی زضًٍی ثب اؾتفبزُ اظ آلفبی وطًٍجبخ زض همَلِ ؾیبلی ،ثؿیٍ ،اثتىیبض ٍ اًؼُیبف
پصیطی ثِ تطتیت  0/55 ،0/68 ،0/48 ،0/67ثِ زؾت آهسُ اؾت.
یافتِ ّا
زض ایي پػٍّف پؽ اظ تؼییي اّساف ثِ ثطضؾی اثعاض وبض هٌبؾت السام قیسَ .یی اییي ثطضؾیی
آظهَى ٍ همیبؼ ّبی هَضز ًظط وِ زض لؿوت هطثٌَ ثِ اثعاض پػٍّف تَنیف قسُ اًیس ،اًتریبة
قس ٍ پؽ اظ اًتربة تهبزفی ًوًَِ ،ثِ زثیطؾتبىّبی اًتربة قسُ هطاخؼِ قیس .زض ّیط ویالؼ
اثتسا خلؿِ تَخیْی ثطای زاًف آهَظاى زض ظهیٌِ ًحَُ پبؾرگَیی ثِ ّط یه اظ پطؾكٌبهِّب ثیِ
نَضت خساگبًِ ،تكىی قسٍ ّط آظهَزًی زٍ پطؾكٌبهِ ؾبظگبضی اختوبػی ٍ ذاللیت ضا تىوی
وطزًس .ؾپؽ زازُّب اؾترطاج ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افیعاض  ٍ SPSSزض زٍ ؾیُح آهیبض تَنییفی ٍ
آهبض اؾتٌجبَی (يطیت ّوجؿتگی پیطؾَى ،آظهَى  ٍ tضگطؾیَى چٌسگبًِ) هَضز تحلی آهیبضی
لطاض گطفت.
فرضیِ یکن :ث یي هیعاى ذاللیت زاًف آهَظاى ٍ ػولىطز تحهیلی آى ّب ضاثُِ هؼٌیبزاض ٍخیَز
زاضز.
جدٍل .1آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى ثطای تؼییي ضاثُِ ثیي ذاللیت ثب ػولىطز تحهیلی
هتغیط
ذاللیت
ػولىطز تحهیلی

تؼساز

هیبًگیي

202
202

74/28
15/70

اًحطاف اؾتبًساضز يطیت ّوجؿتگی
15/4
2/3

0/49

ؾُح هؼٌبزاضی
0/0001

زازُ ّب ًكبى هی زّس وِ ثیي ذاللیت ٍ ػولىیطز تحهییلی زاًیف آهیَظاى ضاثُیِ هثجیت ٍ
هؼٌبزاض (ٍ ) ≤ P 0/0001ٍ r; 0/49خَز زاضز .ثسیي هؼٌیب ویِ ثیب ثیبال ضفیتي هییعاى ذاللییت،
ػولىطز تحهیلی زاًف آهَظاى ًیع افعایف هی یبثس.
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فرضیِ  .1-1ثیي اثؼبز ذاللیت ٍ ػولىطز تحهیلی زاًف آهَظاى ضاثُِ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
جدٍل . 2آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى ثطای تؼییي ضاثُِ ثیي ذاللیت ثب ػولىطز تحهیلی
هتغیط
ؾیبلی
ثؿٍ
اثتىبض
اًؼُبف پصیطی

تؼساز

هیبًگیي

اًحطاف اؾتبًساضز

يطیت ّوجؿتگی ثب
ػولىطز تحهیلی

ؾُح هؼٌبزاضی

202
202
202
202

27/59
11/88
19/27
15/51

6/4
3/6
5/1
3/4

0/42
0/43
0/43
0/36

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

زازُ ّب ًكبى هی زّس وِ ثیي ذاللیت ٍ اثؼبز آى ثب ػولىطز تحهییلی زاًیف آهیَظاى ضاثُیِ
هثجت ٍ هؼٌبزاض زض ؾُح (ٍ ) ≤ p 0/0001خَز زاضز ٍ ضٍاثیٍ هكیبّسُ قیسُ ثییي  0/36تیب
 0/43هی ثبقس .ثسیي هؼٌب ثب ثبال ضفتي هیعاى اثؼبز ذاللیت ،ػولىطز تحهیلی زاًف آهَظاى ًییع
افعایف هی یبثس.
فرضیِ دٍم :ثیي هیعاى ؾبظگبضی اختوبػی زاًیف آهیَظاى ٍ ػولىیطز تحهییلی آى ّیب ضاثُیِ
هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
جدٍل .3آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى ثطای تؼییي ضاثُِ ثیي ؾبظگبضی اختوبػی ثب ػولىطز تحهیلی
هتغیط
ؾبظگبضی اختوبػی
ػولىطز تحهیلی

تؼساز

هیبًگیي

اًحطاف اؾتبًساضز

يطیت ّوجؿتگی

202
202

54/55
15/70

9/9
2/3

0/52

ؾُح هؼٌبزاضی
0/0001

زازُ ّب ًكبى هی زّس وِ ثیي ؾبظگبضی اختوبػی ٍ ػولىطز تحهیلی زاًف آهَظاى ضاثُِ
هثجت ٍ هؼٌبزاض (ٍ ) ≤ P 0/0001ٍ ; r0/52خَز زاضز .ثسیي هؼٌب وِ ثب ثبال ضفتي هیعاى
ؾبظگبضی اختوبػی ،ػولىطز تحهیلی زاًف آهَظاى ًیع افعایف هی یبثس.
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فرضیِ  .2-1ثیي اثؼبز ؾبظگبضی اختوبػی ٍ ػولىطز تحهیلی زاًف آهَظاى ضاثُِ هؼٌبزاض ٍخَز
زاضز.
جدٍل . 4هیعاى ّوجؿتگی ثیي ضاثُِ ؾبظگبضی اختوبػی ثب ػولىطز تحهیلی
هتغیط
لبلت اختوبػی
هْبضت اختوبػی
ػالئك يس اختوبػی
ضٍاثٍ ذبًَازگی
ضٍاثٍ هسضؾِ ای
ضٍاثٍ اختوبػی

تؼساز

هیبًگیي

اًحطاف اؾتبًساضز

يطیت ّوجؿتگی ثب
ػولىطز تحهیلی

ؾُح هؼٌبزاضی

202
202
202
202
202
202

10/27
10/75
5/09
9/56
8/10
7/88

2/2
2/6
2/5
3/3
2/3
2/9

0/35
0/39
-/23
0/40
0/27
0/29

0/0001
0/0001
0/001
0/0001
0/0001
0/0001

زازُ ّب ًكبى هی زّس وِ:
 ثیي ثؼس لبلت اختوبػی ٍ ػولىطز تحهیلی زاًفآهَظاى( ) ≤ P 0/0001ٍ r;0/35ضاثُِهثجت ٍ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
 ثیي ثؼس هْبضت اختوبػی ٍ ػولىطز تحهیلی زاًفآهَظاى ( ) ≤ P 0/0001ٍ r;0/39ضاثُِهثجت ٍ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
 ثیي ثؼس ػالئك يس اختوبػی ٍ ػولىطز تحهیلی زاًفآهَظاى ( ) ≤ P 0/001ٍ r;-/23ضاثُِهٌفی ٍ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
 ثیي ثؼس ضٍاثٍ ذبًَازگی ٍ ػولىطز تحهیلی زاًفآهَظاى ( ) ≤ P 0/0001ٍ r;0/40ضاثُِهثجت ٍ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
 ثیي ثؼس ضٍاثٍ هسضؾِ ای ٍ ػولىطز تحهیلی زاًفآهَظاى ( ) ≤ P 0/0001ٍ r;0/27ضاثُِهثجت ٍ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
 ثیي ثؼس ضٍاثٍ اختوبػی ٍ ػولىطز تحهیلی زاًفآهَظاى ( ) ≤ P 0/0001ٍ r;0/29ضاثُِهثجت ٍ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
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فرضیِ سَم :ثیي ػولىطز تحهیلی زاًف آهَظاى زذتط ٍ پؿط تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
جدٍل  .5آظهَى  tگطٍُ ّبی هؿتم ثطای تؼییي تفبٍت هیبى ػولىطز تحهیلی زض زاًف آهَظاى زذتط ٍ پؿط
خٌؿیت
زذتط
پؿط

زضخِ آظازی ؾُح هؼٌبزاضی

تؼساز

هیبًگیي

اًحطاف اؾتبًساضز

T

116
86

15/65
15/76

2/2
2/4

0/35

200

NS

زض خسٍل فَق هكبّسُ هی قَز وِ ثیي ػولىطز تحهیلی زاًفآهَظاى زذتط ٍ پؿط تفبٍت
هؼٌبزاضی ٍخَز ًساضز ٍ هیبًگیي ّط زٍ گطٍُ ثؿیبض ًعزیه ثِ یىسیگط ّؿتٌس.
فرضیِ چْارم :ثیي هیعاى ؾبظگبضی اختوبػی ٍ اثؼبز آى زض زاًف آهَظاى زذتط ٍ پؿط تفبٍت
هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
جدٍل .6آظهَى ّبی  tگطٍُ ّبی هؿتم ثطای تؼییي تفبٍت هیبى ؾبظگبضی اختوبػی زض زاًف آهَظاى زذتط ٍ
پؿط
اثؼبز
لبلت اختوبػی
هْبضت اختوبػی
ػالئك
يس اختوبػی
ضٍاثٍ ذبًَازگی
ضٍاثٍ
هسضؾِ ای
ضٍاثٍ اختوبػی
ؾبظگبضی
اختوبػی

خٌؿیت

تؼساز

هیبًگیي

اًحطاف اؾتبًساضز

زذتط
پؿط
زذتط
پؿط
زذتط
پؿط
زذتط
پؿط
زذتط
پؿط
زذتط
پؿط
زذتط
پؿط

116
86
116
86
116
86
116
86
116
86
116
86
116
86

10/22
10/35
10/78
10/69
4/82
5/46
10/66
8/74
7/75
8/57
8/59
7/35
57/37
52/44

2/1
2/3
2/6
2/6
2/4
2/7
3/2
3/2
2/2
2/3
2/8
2/8
10/9
8/6

t

زضخِ آظازی ؾُح هؼٌبزاضی

0/42

200

NS

0/24

200

NS

1/75

200

NS

4/2

200

0/0001

2/52

200

0/01

3/11

200

0/002

3/46

200

0/001

هالحظِ هی قَز وِ:
 زض ثؼس ضٍاثٍ ذبًَازگی ثیي زذتییطاى ٍ پؿطاى تفبٍت هؼٌییبزاض ٍخَز زاضز (ٍ t;4/20ّ .) ≤ P 0/0001وچٌیي هیبًگیي زذتطاى ثیف اظ گطٍُ پؿطاى اؾت.
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 زض ثؼس ضٍاثٍ هسضؾِ ای ثیي زذتییطاى ٍ پؿطاى تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز (0/01 ٍ t; 2/52ّ .) ≤ Pوچٌیي هیبًگیي پؿطاى ثیف اظ گطٍُ زذتطاى اؾت.
 زض ثؼس ضٍاثٍ اختوبػی ثیي زذتطاى ٍ پؿطاى تفبٍت هؼٌبزاض ٍخییَز زاضز (0/002ٍ t;3/11ّ .) ≤ Pوچٌیي هیبًگیي زذتطاى ثیف اظ گطٍُ پؿطاى اؾت.
 زض هتغیط ؾبظگبضی اختوبػی ثیي زذتطاى ٍ پؿطاى تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز (t;3/46ٍّ .) ≤ P 0/001وچٌیي هیبًگیي زذتطاى ثیف اظ گطٍُ پؿطاى اؾت.
فرضیِ پٌجن :ثیي هیعاى ذاللیت ٍ اثؼبز آى زض زاًف آهَظاى زذتط ٍ پؿط تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز
زاضز.
جدٍل  .7آظهَى ّبی  tگطٍُ ّبی هؿتم ثطای تؼییي تفبٍت هیبى ذاللیت زض زاًف آهَظاى زذتط ٍ پؿط
اثؼبز
ؾیبلی
ثؿٍ
اثتىبض
اًؼُبف پصیطی
ذاللیت

خٌؿیت

تؼساز

هیبًگیي

اًحطاف اؾتبًساضز

زذتط
پؿط
زذتط
پؿط
زذتط
پؿط
زذتط
پؿط
زذتط
پؿط

116
86
116
86
116
86
116
86
116
86

27/25
28/05
11/98
11/73
18/82
19/87
14/28
17/19
72/39
76/84

6/9
5/8
3/7
3/6
5/4
4/4
3/3
2/8
16/5
13/5

t

زضخِ آظازی ؾُح هؼٌبزاضی

0/89

200

NS

0/49

200

NS

1/52

200

NS

6/70

200

0/0001

2/11

200

0/04

هالحظِ هی قَز وِ:
 زض ثؼس اًؼُبف پصیطی ثیي زذتطاى ٍ پؿطاى تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز (P 0/0001ٍ t; 6/70≤ ) ّوچٌیي هیبًگیي پؿطاى ثیف اظ گطٍُ زذتطاى هی ثبقس.
 زض هتغیط ذاللیت ثیي زذتطاى ٍ پؿطاى تفبٍت هؼٌبزاض ٍخَز زاضز () ≤ P 0/04ٍ t; 2/11ّوچٌیي هیبًگیي پؿطاى ثیف اظ گطٍُ زذتطاى اؾت.

رابطه خالقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ...

25

بحث ٍ ًتیجِ گیری
ًتبییح ثِ زؾت آهییسُ اظ ایییي پػٍّف ثب یبفتییِ ّبی وفبییت ( ،)1373وطیویی (،)1379
اؾتیبزی ( ،)1384ثیف (ٍ ،)2002اولط (ً ،)2003یبظ ٍ ؾیَآز ( ،)2008قىطویي ،حمیمیی ٍ
هَؾَی قَقتطی ( ،)1375ثطاتًٍس ( ،)1376ظضقىي ظهبًپیَض ( ،)1380فًٌَی (،)1380
آٌّىَة ًیػاز ( ،)1372تطلی ( ،)1374قىطوي ٍ آٌّىَة ًػاز ( ،)1375افكیبض ًیىیبى
( ٍ )1380ضيَیبى قیبز (ّ )1384ورَاًیی زاضز.
زض تجییي ایي یبفتِ ّبی پػٍّكی هیتَاى گفت وِ زاًفآهَظاى ذالق ثب تَخِ ثِ ٍیػگیّبیی
هبًٌس :فطآیٌیسّبی یبزگیطی ؾُح ثبالتط ،ازضان ٍؾیغتط ،اّوییت ثیكتطی ًؿجت ثِ تحهیی
زازُ ٍ زضوی ثبالتط اظ هَيَػبت زضؾی ًؿجت ثِ زاًفآهَظاى غیطذالق زاضًس؛ اظ ایي ضٍ ّن
تالـ ثیكتطی اظ ذَز ًكبى هیزٌّس ٍ ّن یبزگییییطی ایي زؾتِ اظ زاًفآهَظاى ًؿجت ثِ
زیگطاى ػوییییكتط اؾت .زض ًتیدِ ػولىطز تحهیلی ثْتطی ذَاٌّس زاقت.
اظ آًدب وِ ؾبظگبضی اختوبػی فطز ضا لبزض هیؾبظز تب اظ ضاُ انالح هحیٍ یب اظ ضاُ انالح ضفتبض
ذَیف ثِ ایدبز تؼبزل ثیي ذَز ٍ هحیٍ ثپطزاظز ٍ ثِ ػالٍُ ؾبظگبضی ّن قبه فطایٌس اًُجبق
فطز ثب قطایٍ هَخَز ٍ ّن قبه فطایٌیی س تغییط هحیٍ ثطای اًُجبق ثب ًیبظّبی فطزی اؾت ٍ
ایي ّب هَخت وبّف تٌف ّبی ٍاضزُ اظ هحیٍ ثط فطز هی قَز ٍ زض نَضت وبّف تٌفّب
زاًف آهَظ ثب آضاهف ثیكتط ثِ تىبلیف زضؾی ذَز پطزاذتِ ٍ ایي ذَز هَخجبت ػولىطز
تحهیلی هٌبؾت ضا ثِ ٍخَز هیآٍضز؛ ثٌبثطایي زاًفآهَظاًی وِ ؾبظگبضی اختوبػی ثبالیی زاضًس،
اظ ػولىطز تحهیلی ثبالیی ًیع ثطذَضزاض ّؿتٌس.
ثِ ػالٍُ زاًف آهَظاى ؾبظگبض ثب تَخِ ثِ ٍیػگی ّبیی اظ خولِ زاقتي اًتظبض اظ ذَیكتي زض
هحسٍزُ اهىبًبت ٍ تَاًبیی ،قٌبؾبیی اّساف ظًسگی ٍ ضٍیىطز ٍالغ ثیٌبًِ ًؿجت ثِ آى ّب ،اّساف
تحهیلی هٌبؾت ٍ زض حس تَاى ذَز ضا اًتربة هی وٌٌس ٍ ًْبیت تالـ ذَز ضا زض خْت
ضؾیسى ثِ ایي اّساف ثِ وبض گطفتِ ٍ زض ظهیٌِ تحهیلی هَفمیت ّبیی ثِ زؾت هیآٍضًس .ثب
تَخِ ثِ ایي وِ زاًفآهَظاًی ثِ ضقتِ ضیبيی ی فیعیه ّسایت هیقًَس وِ اظ ػولىطز تحهیلی
ثبالیی ثطذَضزاضًس ٍ قَق ٍ اقتیبق فطاٍاًی ثِ تحهی زاضًس ،ضٍقي اؾت وِ ّن زذتطاى ٍ ّن
پؿطاى زض خْت ػولىطز تحهیلی هٌبؾت ًْبیت تالـ ضا زاضز؛ ثٌبثطایي تفبٍتی اظ ًظط ػولىطز
تحهیلی ثیي آى ّب ٍخَز ًساضز .اهب اظ آًدب وِ زذتطاى ظٍزتط ثِ ثلَؽ هیضؾٌس ٍ فطآیٌس
اختوبػیقسى ضا ؾطیغتط َی هیوٌٌس ،پؽ ثِ ًظط هیضؾس وِ زاضای هْبضتّبی اختوبػی
ثیكتطی ثبقٌس .چٌبى وِ ّویي ػبه یؼٌی ثلَؽ ظٍزتط زض زذتطاى ،هَخت ػعت ًفؽ ثبالتط زض
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آى ّب هی قَز .ثِ ًظط هی ضؾس ّویي ػبه هَخت افعایف تَاى هْبضتّبی اختوبػی آى ّب
هیقَز.
زض ایي ثطّة ظهبًی َجمِ ظًبى زض خبهؼِ چٌیي تهَض زاضًس وِ اظ هطزاى ػمت هبًسُاًس ٍ ثطای
ضؾبًسى ذَز ثِ ؾَُح اختوبػی ثبالتط زؾت ثِ تالـ هًبػف ظزُ ،اظ ایي لحبِ زاضای اًگیعُ
زضًٍی ّؿتٌس .ثٌبثطایي زاًفآهَظاى زذتط زاضای ٍیػگیّبیی هبًٌس اًگیعُ ٍ ػاللِ ثبال،
ؾرتوَقیً ،گطقی هثجت ًؿجت ثِ پیكطفت تحهیلی ،تؼْس ٍ زلت ،ذَز ًظن زّی،
ثطًبهِضیعی ،ذَز ًظبضتی ّؿتٌس .زض ًتیدِ زض ػولىطز تحهیلی ًؿجت ثِ پؿطاى زض ؾُح
ثبالتطی لطاض گطفتِاًس .زذتطاى ثب تالـ ثطای هَفمییت زض تحهی اظ ذبًَازُ ٍ فطٌّگ ؾٌتیییی
وِ ثطای آًبى خع اظزٍاج وییطزى ٍ اًدبم ٍظبیف هبزضی لبثلییت ٍ هؿئَلیتی لبئ ًیؿت ،هدَظ
ازاهِ ضاّیی ضا هیذَاٌّیس وِ ثطای اثطاظ قرهیت ٍ َّیت اختوبػیی ذَیف اًترییبة وطزُاًس.
لصا زض ظهیٌیِ تحهیی اظ ذَز تالـ ثیكتیطی ًكبى هیزٌّیس ٍ زض ًتیدیییِ اظ ػولىیطز
تحهیلیی ثبالتطی ًؿجیت ثِ پؿیطاى ثطذَضزاضًیس.
یىی اظ زغسغِ ّبی فىطی َجمِ هطزاى زض خبهؼِ وًٌَی هب تلهیي التهبز ذبًَازُ اؾت .زض
وٌبض ایي تهَض هیقَز وِ تحهی یه فؼبلیت زیط ثبظزُ ثَزُ ٍ یب ایي وِ ًویتَاًس آًبى ضا ثِ
وبض یب حطفِای ضٌّوَى وٌس وِ زض زؾتیبثی ثِ تلهیي التهبز ذبًَازُ یبضیكبى وٌس .ایي تهَض
اًگیعُ آًبى ضا ثطای تحهی تحت تلریط لطاض زازُ ٍ هَخت وبّف اًگیعُ ثطای تالـ زض خْت
ػولىطز تحهیلی هٌبؾت هیقَز ٍ زض ًتیدِ اظ ػولىطز تحهیلی پبییيتطی ًؿجت ثِ زذتطاى
ثطذَضزاضًس.
پیطٌْادّای پصٍّص
ی ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثِ زؾت آهسُ اظ ایي پػٍّف زض ضاؾتبی ضاثُِ ؾبظگبضی اختوبػی ثب ػولىطز
تحهیلی قطایُی فطاّن قَز تب زض هحیٍ آهَظقگبُ هْبضتّبی ؾبظگبضی اختوبػی آهَظـ
زازُ قَز.
ی ثب تَخِ ثِ ایي وِ ذاللیت اؾبؼ لسضت اًؿبى هحؿَة هیقَز ٍ ضهع انلی ٍ اؾبؾی
پیكطفت ٍ هبًغ ٍاثؿتگی یه خبهؼِ پَیب اؾت ،ثطای پطٍضـ ذاللیت ٍ ًَآٍضی زض
زاًفآهَظاى چبضُای اًسیكیسُ قَز .ثطای هثبل هیتَاى زضؾی ثب ّویي ػٌَاى زض وتبة ّبی
زضؾی زاًفآهَظاى گٌدبًس.
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ی هْبضتّبی ؾبظگبضی اختوبػی ٍ قییییَُ ّبی پطٍضـ ذاللیت زض زٍضُّبی يوي ذسهییت
ثِ هؼلویبى آهَظـ زازُ قَز تب هییییعاى آگبّی آى ّب زض ایي ظهیٌیییِ افعایف یبثس.
هٌابع
وفبیت ،هحویس ،)1373( .بررسی ارتباط ضیـَُّا ٍ ًگرشّای فرزًدپرٍری باخاللیــت ٍ رابطِ هتغیر اخیر باَّش ٍ پیطرفت تحصیلی داًصآهَزاى سال اٍل
دبیرستاىّای پسراًِ اّـَاز .پبیبىًبهِ وبضقٌبؾیییی اضقس ،زاًكگبُ قْیس چویییطاى
اَّاظ.
 قْطآضای ،هْطًبظ ،)1373( .در ضرٍرت تعلین ٍ تربیت پَیا ٍ خالق .هدلِ ػلَم اختوبػی ٍاًؿبًی زاًكگبُ قیطاظ ،زٍضُ زّن ،قوبضُ .1
 قْطآضای ،هْطًبظ ،)1374( .ضرٍرت آهَزش خالق در برًاهِ ریسی آهَزضی .اضائِ قسُ زضّوبیف ػلوی ی وبضثطزی ثْجَز ویفیت آهَظـ ػوَهی تْطاى :ازاضُ و آهَظـ ٍ پطٍضـ
تْطاى.
 ًظبهیییی ،اهیییط ،)1376( .بررسی برخی عَاهـل اجتواعـی ٍ رٍاًی هؤثر بر عولکردتحصیلـی داًصآهَزاى دبیرستاًی در ضْر تبریـس .پبیبىًبهِ وبضقٌبؾیییی اضقس،
زاًكگبُ قْییییس ثبٌّیییط وطهیییبى ،زاًكىسُ ازثییییبت ٍ ػلَماًؿیییبًی.
وطیوی ،ػلی ،)1379( .بررسی رابطِ خاللیت با اضطراب ،جٌسیت ،پیطرفت تحصیلیٍ هٌسلت اجتواعی گرٍّی از داًص آهَزاى همطع سَم راٌّوایی .پبیبى ًبهِ وبضقٌبؾی
اضقس ،زاًكگبُ قیطاظ.
 افكبض ًیبوییبى ،نفَضا ،)1380( .بررسی ٍ همایسـِ سازگاری عاطفی ،اجتواعی ٍآهَزضی در داًصآهَزاى دختر ٍ پسر رضتِّای ریاضی ،تجربی ٍ اًسـاًی .پبیبىًبهِ
وبضقٌبؾی اضقس ،زاًكگبُ العّطا ،زاًكىسُ ػلَم تطثیتییی ٍ ضٍاى قٌبؾی.
 فًٌَیَ ،لؼتالؿیییبزات ،)1380( .بررسی رابطـِ خَدپٌدارُ ٍ سازگاری اجتواعی باپیطرفت تحصیلی دختراى سال اٍل هتَسطِ هٌطمـِ  11آهَزش ٍ پرٍرش تْـراى.
پبیبىًبهیییِ وبضقٌبؾی اضقیییس ،زاًكگبُ تطثییییت هؼلن ،زاًكىیییسُ ضٍاًكٌبؾیییی ٍ ػلَم
تطثیتیییی.
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