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چکیده:
پژوهش حاضر با هدف نقش وضعيت اجتماعي -اقتصادي خانواده و مهارتهای اجتماعي دبيران بر پيشرفت
تحصيلي با ميانجيگري درگيرهاي تحصيلي دانشآموزان است .این پژوهش از نوع کاربردی و ازلحاظ اجرا،
همبستگی و از نوع تحلیل مدل يابي معادلت ساختاری است .جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیهی
معلمان ریاضی به تعداد  19نفر و دانشآموزان دختر و پسر متوسطهی اول در سال تحصیلی ()1398-1399
شهرستان الیگودرز به تعداد  5675نفر بودند .از روش نمونهگیری خوشهای تکمرحلهای تعداد یک مدرسه
دخترانه ( 50نفر) و یک مدرسه پسرانه ( 50نفر) و  6معلم مربوط بهعنوان نمونه انتخاب شد .از پرسشنامهی
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان فام و تیلور ( ،)1999پرسشنامهی وضعیت اقتصادی اجتماعی خانوادهی
گرمارودی و مرادی ( ،)1389پرسشنامهی مهارتهای اجتماعی معلمان ماتسون و همکاران ( )1983و
پرسشنامهی درگیری تحصیلی شکاری ( )1392بـراي گـردآوري دادهها اسـتفاده شـد .جهت تجزیهوتحلیل
دادههای پژوهش از روش مدلسازی معادلت ساختاری استفاده شد .نتایج نشان داد كه مهارتهای اجتماعی
معلمان و وضعیت اقتصادی  -اجتماعی خانواده بر درگیری تحصیلی دانشآموزان اثر مستقیم و
معنیدار( 0/53و  )0/62دارد؛ وضعیت اقتصادی  -اجتماعی خانواده و مهارتهای اجتماعی معلمان با
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان اثر مستقیم و معنیدار( 0/54و  )0/55و با میانجیگری درگیری تحصیلی اثر
غیرمستقیم و معنیدار( 0/56و  )0/62دارد؛ درگیری تحصیلی دانشآموزان با پیشرفت تحصیلی آنها رابطهی
مستقیم و معنیدار( )0/69دارد ،و مدل ساختاري پژوهش مورد تأیید قرار گرفت .میتوان نتيجه گرفت كه
وضعیت اقتصادی  -اجتماعی خانواده و مهارتهای اجتماعی معلمان بر پیشرفت تحصیلی با میانجیگری
درگیری تحصیلی دانشآموزان اثر معنیدار دارد.

واژگان کلیدی :پيشرفت تحصيلي ،وضعيت اقتصادی  -اجتماعی خانواده ،مهارتهای اجتماعي معلمان،
درگیری تحصیلی.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the role of family socio-economic status and social skills of teachers
on academic achievement with the Mediating students' academic engagements. This research is of applied
type and in terms of implementation, correlation and structural equation modeling analysis. The statistical
population of this study included all 19 mathematics teachers and 5675 first grade male and female high
school students in the academic year (2019-2020) of Aligudarz city. A one-stage cluster sampling method of
one school for girls (50 people) and one school for boys (50 people) and 6 teachers were selected as a sample.
Pham and Taylor (1999) Student Academic Achievement Questionnaire, Garmaroodi and Moradi Family SocioEconomic Status Questionnaire (2010), Matson et al. (1983) Teachers' Social Skills Questionnaire and Hunting
Academic Engagement Questionnaire (2013) were used for data collection. Structural equation modeling was
used to analyze the research data. The results showed that teachers 'social skills and family socio-economic
status have a direct and significant effect on students' academic engagement (0.53 and 0.62). Socio-economic
status of the family and teachers 'social skills have a direct and significant effect on students' academic
achievement (0.54 and 0.55) and indirect and significant effect (0.56 and 0.62) on the mediating of academic
conflict; Students' academic engagement has a direct and significant relationship with their academic
achievement (0.69). And the structural model of the research was approved. It can be concluded that the
socio-economic status of the family and teachers 'social skills have a significant effect on academic
achievement mediated of students' academic engagement.

Keywords: Academic achievement, Socio-economic status of family, Teachers' social skills, Academic conflict.
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دانشجویان در عرصههای آموزشي و مقاطع

مقدمه
پیشرفت

تحصیلی

دانشآموزان

یکی

از

شاخصهای مهم در ارزشیابی آموزشوپرورش است

تحصيلي مختلف است).(Linenbrink et all 2002
یکی

از

همبستههای

پیشرفت

تحصیلی،

و تمام کوششها در این نظام درواقع تالش برای

وضعيت اجتماعي اقتصادي خانواده است که عبارت

جامهی عمل پوشاندن بدین امر تلقی میشود.

است از وضعیت طبقاتی خانواده به لحاظ اجتماعی

نظام

و شرایط زندگی اجتماعی آن به همراه شاخصهای

آموزشوپرورش نسبت به سرنوشت دانشآموزان،

اقتصادی و وضعیت مالی خانواده نظیر شغل،

رشد و تکامل موفقیتآمیز آنان و جایگاه آنها در

سطح

سکونت،

جامعه عالقهمند و نگران هستند و انتظار دارند

تحصیالت).(Gobena,2018;pp208-209

دانشآموزان در جنبههای گوناگون ،اعم از ابعاد

اخیر در مورد علل افت تحصیلی ،مطالعات در سطح

شناختی و کسب مهارت و تواناییها و نیز در ابعاد

دانشگاه یا وزارت آموزشوپرورش انجامشده است.

عاطفی و شخصیتی ،آنچنانکه باید پیشرفت و

این نوع مطالعات غالباً یا به عوامل برونسازمانی و

تعالی یابند ) .(Soleimani et all, 2014بدون شک در

علل خارجی افت تحصیلی مانند فقر و محرومیت

دنیای پیشرفته امروزی یکی از عالئم موفقیت فرد،

اقتصادی و شرایط و عوامل فرهنگی و اجتماعی و یا

پیشرفت تحصیلی هست که بدون آن توسعه و

به علل درونسازمانی نظیر شرایط آموزشگاه و

ترقی هیچ کشوری امکانپذیر نخواهد بود .ترقی هر

نامناسب بدون هدفها ،برنامهها ،روشها و مقررات

کشوری رابطهی مستقیم با پیشرفت علوم و دانش

مدارس با نیازهای

– عاطفی-اجتماعی

و تکنولوژی آن کشور دارد و پیشرفت علمی نیز

دانشآموزان اشاره داشتند) .(Aminfar, 1989هرچند

حاصل نمیشود؛ مگر اینکه افراد خالق تربیتشده

ماهیت و چگونگی تجارب آموزشی ،پرورشی و رشد

باشند .پیشرفت تحصیلی ضمن اینکه در توسعه و

دانشآموز ،تحت تأثیر عوامل متنوعی همچون

آبادانی کشور مؤثر است در سطوح عالی منجر به

سیاست ،دولت و ارزشهای بومی قرار میگیرد؛ ولی

یافتن شغل و موقعیت مناسب و درنتیجه درآمد

روشن است دو نهادی که بهطور مستقیم در

کافی میشود .) Sharifian,) 2013پيشرفت تحصیلی

دانشآموز تأثیر میگذارد ،خانه و مدرسه است.

تسلط بر اطالعات و دانشهای نظری در یک زمینهی

بسیاری از آثار گستردهی جامعه ،از طریق فرصتها

معین تعریفشده است .پیشرفت تحصیلی یعنی

و تجربههای بهدستآمده در این دو نهاد بر

اینکه فراگیران تا چه حد دررسیدن به اهداف دوره

دانشآموز عرضه میشود .با توجه به اولویت

آموزش موفق بودهاند ).(Seif, 2005

خانواده در زندگی اغلب دانشآموزان ،و اهمیت

بهطورکلی

جامعه

و

بهطور

اخص

محل

درآمد،

روانی

طی

سالهای

) (Atkinson et all,1998پیشرفت تحصیلی را توانایی

عملکرد مدرسه برای فرصتهای آینده زندگی،

آموختهشده یا اکتسابی حاصل از دروس ارائهشده یا

تعجبآور نیست که حجم وسیعی از پژوهشهای

بهعبارتدیگر توانایی آموختهشده یا اکتسابی فرد در

موجود پیرامون روابط میان زمینههای خانوادگی و

موضوعات آموزشگاهی میدانند که بهوسیلهی

یادگیری مدرسه انجامگرفته است).(Amiri, 2016

آزمونهای استانداردشده اندازهگیری میشود .(Seif,

پژوهشهای بسیاری ازجمله ;(Yousefi Zare et al, 2006
;Akbarpour Zangalani et al, 2016; Delarami et al,2016
Feng et al, 2020; Liu et al,2020; Correa et al, 2019; Broer
et al,2019; Chen et al 2018; Thomson, 2018; Li &Qiu,

) 2005پيشرفت تحصيلي در معروفترین سادهترین
تعریف عبارت است از موفقيت دانشآموزان و
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 ).2018; Babakhani, 2014نشان

برای آموزش توسط معلمان فراهم میسازند و هم

دادند که وضعیت اقتصادی -اجتماعی خانواده بر

درنهایت

دانشآموزان

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر معنادار دارد.

میگردد .یکی از همبستههای پیشرفت تحصیلی

)and Berends, 1995

باعث

بهبود

ولی ) (Connell et al, 1995اما ارتباط معکوسی بین

درگیری

وضعیت اقتصادی -اجتماعی خانواده با پیشرفت

&.(Rashediدرگیری تحصیلی نوعی مشارکت تحصیلی

تحصیلی دانشآموزان را گزارش نموده است.

خود آغازگرانه هدفمند در فعالیتهای تحصیلی

همبستهی دیگر و مهم در پیشرفت تحصیلی،

است

تحصیلی

تحصیلی

که

است )2012

نشاندهندهی

نوعی

Abolmaali,

سرمایهگذاری

مهارتهای اجتماعي دبيران است که برخوردها و

روانشناختی پایدار و تسهیلکننده یادگیری باهدف

رفتارهایی هستند كه به افراد برای كنش متقابل با

ارتقا درک تسلط فرد بر دانش،مهارت و یا حرفه

دیگران كمك میكنند؛ بهعنوانمثال در مدرسه،

است .درگیری تحصیلی :درگیری والدین در امور

كنش متقابل ممكن است با سایر دانشآموزان،

تحصیلی به پیگیری مستمر دانشآموزان در انجام

معلمان و كاركنان مدرسه باشد .در مراحل بعدی

تکالیف درسی و اشتیاق او به درس خواندن و

زندگی ،این كنش متقابل با همسایهها ،همکاران،

تحصیل است) .(Shekari, 2014درگیری تحصیلی یکی

سرپرستان ،دوستان و افراد دیگری برقرار میشود كه

از همبستههای پیشرفت است .منظور از درگیری

شخص با آنها در جامعه برخورد دارد (Harrell et al

تحصیلی  .ورود تحصیلی فعال فرد در یک تکلیفت

 ..2008).در نهاد مدرسه ،معلمها و معلمان نقش

یا فعالیت است).(Rio, 2019

به

درگيري تحصيلي ساختاري كليدي براي بهبود

اصلی در

عهدهدارند .معلمان عالوه بر وظیفههای آموزشی و

يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانشآموزان است.

همچنین پرورش نسل نوجوان ،در انتقال میراث

درواقع بسياري از افراد انجام تكليف و يا ادامه دادن

فرهنگی جامعه از نسلی به نسل دیگر و آمادهسازی

درگيري با تكليفي كه در آن انتظار شكست دارند را

زمینه برای باروری میراث فرهنگی ،نیز نقش اساسی

انتخاب نمیکنند ،معلمان در تمامي سطوح از

دارند؛ اما اگر معلم یا دبیری ،صرفاً ازلحاظ درجهی

ابتدايي تا متوسطه و بعدازآن هميشه به فكر

علمی سرآمد باشد ،نمیتواند لزوماً معلم خوب و

افزايش دادن درگيري تحصيلي و یادگیری تحصيلي

موفقی باشد) .(Omar et al, 2015معلم عالوه برداشتن

دانشآموزان هستند .آنها اغلب تعجب میکنند كه

دانش و تخصص علمی ،باید دارای رفتار شایسته در

چرا در يك كالس برخي از دانشآموزان بهطور فعال

کالس باشد و شخصیتی داشته باشد که رفتار و

با تكليف درگيرند و انگيزه دارند و حالآنکه ساير

برای

دانشآموزان غير درگير و خونسرد هستند .امروزه

دانشآموزان باشد)(Ravandi , 2007؛ در همین راستا

درگيري تحصيلي بهعنوان يكي الگوي نظري مهم

پژوهشهای مختلفی مانند( Shahrkani et al 2020

براي فهم پديده افت تحصيلي دانشآموزان و

نیز نشان دادهاند که

بهعنوان يكي از امیدوارکنندهترین رويكردها براي

شخصیت

آموزشوپرورش دانشآموزان

اجتماعی

او،

( BehpaJoh et al, 2010

الگوی

مهارتهای اجتماعی معلمان و

سرآمدی

را

معلمان بر

جلوگيري از اين پديده مطرح است.

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر چشمگیری

)(Linenbrink & Pintrich, 2002

برای

درگیری

دارد (Talebi et al, 2015( .نشان دادند که آموزش

تحصیلی سه مؤلفه را مطرح کردند :رفتاری ،عاطفی

مهارتهای تعامل اجتماعی بر معلمان با تمرکز

و

رفتارهای

بیشتر و بهتر در راستای ارتقا سطح علمی و روابط

قابلمشاهدهی تحصیلی نظیر تالش و پایداری در

میان فردی گام برداشته و هم فضای دلپذیرتری را

انجام تکالیف درسی ،و مؤلفهی عاطفی به
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شناختی.

مؤلفهی

رفتاری

به

مجله علمی رهبری آموزشی کاربردی ،سال اول ،شماره  ،4زمستان 106-93 ،1399

AEL. Vol. 1. No.4. Winter2021, 93-106

عالقهمندی درونی و تکالیف درسی و ارزش و اهمیت

وابسته) و درگيري تحصيلي بهعنوان متغير ميانجي

دادن به آنها دللت دارد .مؤلفهی شناختی شامل

مطرح شد .شكل شماره ( )1مدل مفهومي تحقيق را

راهبردهای یادگیری ،پردازش عمیق اطالعات نظیر

نشان میدهد.

بسط دهی و سازماندهی مطالب و استفاده از
تواناییهای فراشناختی هنگام مطالعه مطالب
درسی است .نتایج پژوهش

)& Abolmaali, 2012

 .(Rashediنشان داد که درگیری تحصیلی در رابطه
ادراک بین جو روانی -

اجتماعی کالس درس و
شكل شماره ( )1مدل مفهومي تحقيق

پیشرفت تحصیلی دختران نقش معناداری داشت.
)(Ahi et al, 2016به مدلیابی رابطه بین درگیری
تحصیلی

دانشآموزان

و

پیشرفت

تحصیلی

دانشآموزان دبیرستانی با توجه به نقش میانجی
انگیزش و درگیری تحصیلی دانشآموزان پرداختهاند.

با توجه به الگوي مفهومي پژوهش فرضیههای
ذيل طرح و مورد آزمون قرار گرفت.
فرضیهی اول :مدل ساختاری پژوهش با مدل
مفهومی ارائهشده برازش دارد.

با توجه به اهميت پيشرفت تحصيلي در فرايند

فرضیهی دوم :وضعیت اقتصادی  -اجتماعی

تعليم و تربيت کشور و لزوم ارتقاي كيفيت آموزش

خانواده و مهارتهای اجتماعی معلمان با درگیری

کشور ،انجام پژوهشهای تجربی جهت ارائهی راهکار

تحصیلی دانشآموزان رابطهی معنیدار دارد.

جهت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ضروری به

فرضیهی سوم :وضعیت اقتصادی  -اجتماعی

نظر میرسد .در این راستا با توجه به نقش

خانواده و مهارتهای اجتماعی معلمان با پیشرفت

تعیینکننده متغیرهای وضعيت اجتماعي اقتصادي

تحصیلی دانشآموزان رابطهی معنیدار دارد.

خانواده و مهارتهای اجتماعي معلمان بر موفقیت
و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،پژوهش حاضر

فرضیهی چهارم :درگیری تحصیلی دانشآموزان با
پیشرفت تحصیلی آنها ،رابطهی معنیدار دارد.

درصدد پاسخگويي به اين سؤال است كه آيا

فرضیهی فرعی پنجم :وضعیت اقتصادی -

وضعيت اقتصادی  -اجتماعی خانواده و مهارتهای

اجتماعی خانواده و مهارتهای اجتماعی معلمان با

اجتماعي دبيران بر پیشبینی پيشرفت تحصيلي

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان  .با میانجیگری

دانشآموزان با ميانجيگري درگيرهاي تحصيلي آنان

درگیری تحصیلی دانشآموزان رابطه غیرمستقیم

تأثير دارد.

دارد.

با توجه به اينكه در اين تحقيق بررسي نقش
ميانجي درگيري تحصيلي در ارتباط بين مهارتهای
اجتماعي دبيران و وضعيت اقتصادی  -اجتماعی
خانواده با پيشرفت تحصيلي مورد نظر بود و مدل
پژوهش با توجه به تحقيق و پژوهشهای پيشين
تدوين شد .كه در اين پژوهش مهارتهای اجتماعي
دبيران و وضعيت اقتصادی  -اجتماعی خانواده
(متغير

مستقل)،

پيشرفت

تحصيلي(

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای همبستگي با
استفاده روش مدل يابي معادلت ساختاري است .براي
تعيين روابط احتمالي و تأثيرات آنها بر يكديگر از
ماتریس همبستگي و الگوي علي معادلت ساختاري
استفادهشده است .جامعهی آماری این پژوهش شامل

متغير
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کلیه معلمان ریاضی به تعداد  19نفر و دانشآموزان

استفاده شد .این پرسشنامه با  56سؤال مهارتهای

دختر و پسر متوسطهی اول در سال تحصیلی (-1399

اجتماعي دبيران متوسطه را اندازهگیری میکند .در این

 )1398شهرستان الیگودرز به تعداد  5675نفر بودند.

پژوهش نیز سؤالت پرسشنامهها پیش از توزیع آنها

مدارس انتخابشده شامل تعداد سه مدرسهی دخترانه

به لحاظ روایی و پایایی موردبررسی قرار گرفت (Matson

و سه مدرسهی پسرانه است و حجم نمونه تعداد 50

) .et al, 1983در پژوهش حاضر پایایی این ابزار به روش

دانشآموز دختر و  50دانشآموز پسر همچنین

آلفای کرونباخ  0/81به دست آمد.

معلمان ریاضی مدارس فوق تعداد آنها  6نفر متشکل

پرسشنامه درگیری تحصیلی) :(Shekari, 2014در این

از  3نفر خانم و  3نفر آقا بوده است که به روش

پژوهش جهت ارزیابی متغیر درگیری تحصیلی

نمونهگیری خوشهای تکمرحلهای بود انتخاب شدند.

دانشآموزان از پرسشنامه از اين پرسشنامه استفاده

ابزار اصلي گردآوري دادهها سه پرسشنامه به شرح ذيل

شد .این پرسشنامه با  15سؤال وضعیت درگیری

بود:

تحصیلی را اندازهگیری مینماید .(Shekari, 2014) .در
پرسشنامهی

پیشرفت

تحصیلی :(Pham

پژوهش حاضر پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ

)&Taylor, 1999در این پژوهش جهت سنجش متغیر

 0/75به دست آمد .تمامی پرسشنامهها بر اساس

پیشرفت تحصیلی از اين پرسشنامه استفاده شد .اين

طیف لیکرت  5درجهای نمره بندی شدند.

پرسشنامه با  48سؤال 5 ،مؤلفهی(خودکار آمدي،
تأثيرات هيجاني ،برنامهریزی ،فقدان كنترل ،انگيزش)
مربوط به پیشرفت تحصيلي را اندازهگیری مينمايد.در
این پژوهش نیز سؤالت پرسشنامهها پیش از توزیع
آنها به لحاظ روایی و پایایی موردبررسی قرار گرفت.
برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی
استفاده شد .همچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه
از روش آلفای کرونباخ با نرمافزار  SPSSو انجام آن
توسط محقق ،استفاده گردید(. (Pham &Taylor, 1999
در پژوهش حاضر پایایی این ابزار به روش آلفای

پرسشنامهی

در این بخش آمار توصیفی مربوط به مشخصات
جمعیت شناختی نمونهها برای هر دو جامعهی
موردبررسی پژوهش یعنی دانشآموزان و معلمان
ارائهشده است .تعداد دانشآموزان پسر ( 50نفر)و دختر
( 50نفر) و معلمان آقا ( 3نفر) و خانم ( 3نفر)؛ سن
دانشآموزان 13ساله( 26نفر) 14 ،ساله( 35نفر) و 15
ساله( 39نفر) ،سن معلمان كمتر از  30سال( 1نفر)،
بين  30تا  40سال( 3نفر) و بيشتر از  40سال ( 2نفر) ؛
تحصيالت معلمان كارداني(  1نفر) ،كارشناسي ( 3نفر) و

کرونباخ  0/76به دست آمد.
وضعيت

یافتههای تحقیق

اجتماعي

اقتصادي

خانواده ) :)Garmaroodi & Moradi, 2011در این پژوهش
جهت ارزیابی متغیر وضعیت اقتصادی اجتماعی

كارشناسي ارشد (2نفر) بود.آمار توصیفی شامل
میانگین ،انحراف معیار ،نتایج آزمون کولموگروف-
اسمیرنف در جدول زیر ارائهشده است.
جدول شماره( :)1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش

خانواده از اين پرسشنامه استفاده شد .این پرسشنامه

انحراف

معنیداری

متغيرهاي پژوهش
ميانگين

معیار

آزمون

پیشرفت تحصیلی

149/83

0/437

0/127

وضعیت اقتصادی -اجتماعی

57/68

0/128

0/065

با  18سؤال ،وضعيت اجتماعي اقتصادي خانواده

k-s

دانشآموزان متوسطه اول را میسنجد .در این پژوهش
نیز سؤالت پرسشنامهها پیش از توزیع آنها به لحاظ

خانواده

روایی و پایایی موردبررسی قرار گرفت(& Garmaroodi
) Moradi, 2011در پژوهش حاضر پایایی این ابزار به
روش آلفای کرونباخ  0/73به دست آمد.
پرسشنامهی

مهارتهای

اجتماعي

درگیری تحصیلی

49/54

1/124

0/168

در جدول زیر ،ماتریس همبستگی بین متغیرهای
دبيران

 (Matson et al . :(1983در این پژوهش جهت ارزیابی
متغیر مهارتهای اجتماعی معلمان از این پرسشنامه
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مهارتهای اجتماعی معلمان

162/33

0/789

0/059

موجود در مدل پیشنهادی پژوهش ارائهشده است:

مجله علمی رهبری آموزشی کاربردی ،سال اول ،شماره  ،4زمستان 106-93 ،1399

AEL. Vol. 1. No.4. Winter2021, 93-106

جدول شماره ( :)2ماتریس همبستگی بین متغیرهای مدل پژوهش

متغیرها

پیشرفت
تحصیلی

پیشرفت تحصیلی

1

اقتصادی-

0/562

وضعیت

مهارتهای

اقتصادی-

اجتماعی

اجتماعی

معلمان

درگیری
تحصیلی

وضعیت
**

1

اجتماعی خانواده
مهارتهای
اجتماعی معلمان
درگیری تحصیلی

0/624
0/689

**

0/462
0/546

**

1
0/571

*

1
شکل ( :)3مدل ساختاری پژوهش در حالت مقادیر معناداری

جدول شماره( ) 2در پژوهش حاضر و نتایج آزمون

جدول شماره ( :)3برازش مدل آزمون شده پیشنهادی را بر اساس
شاخصهای برازندگی

همبستگی پیرسون برای بررسی رابطهی بین
متغیرهای پیشبین ،میانجی و مالک را نشان

X2/df

میدهد .نتایج حاکی از آن است که تمام متغیرهای

4.99

RMSEA

CFI

)(90% CI
0/138

IFI

NFI

0/652 0/855

()./129 ./146

GFI

RFI

AGFI

0/612 0/639 0/728 0/764

پژوهش ،دارای همبستگی معنیداری هستند .قبل
از تحلیل دادهها با استفاده از روش آماری مدلیابی

طبق جدول شماره ( )3بعضي از شاخصهای برازش

معادلت ساختاری ،ابتدا پیشفرضهای بهنجاری

مانند شاخص کایاسکوئر ،2/df ،2شاخص برازش

چند متغیری ،خطی بودن ،هم خطی چندگانه و

تطبیقی  ،CFIشاخص برازش افزايشي  ،IFIشاخص

استقالل خطاها آزمون و تأیید شدند .با توجه به

نيكويي

برازش

رعایت این مفروضهها میتوان برازندگی مدل

اصالحشده  AGFIو ريشهی ميانگين مربعات خطاي

پیشنهادی را بر اساس معیارهای برازندگی ارزیابی

برآورد  RMSEدر دامنه موردقبول قرار ندارند؛ زیرا

کرد.

دامنه شاخص برازش تطبيقي  CFIباید بیشتر از 0/9

در شکل شمارهی ( )2و شكل شمارهی ( )3مدل

باشند .دامنهی شاخصهای  GFI ،RFI ،NFI ،IFIو

معادلت ساختاری پژوهش به ترتیب در حالت

 AGFIباید بالی  0/5باشند که همانطور که در جدول

استاندارد و در حالت معناداری ارائهشده است؛

 3میبینیم مقادیر آنها مناسب است؛ اما دامنهی

همچنین در جدول شماره ( )3عالئم موجود در مدل

مقدار  RMSEAباید کمتر از  0/05باشد؛ اما در جدول 3

نشان دادهشده است:

این مقدار برابر با  0/138است و بزرگتر از 0/05

برازش

،GFI

نيكويي

شاخص

هست لذا مدل باید اصالح گردد.
.24

e17
CSK

.52

e1

.32
.62

Social Skills
-.18

CO

.58
.35
.46

.44

e2

.36
ER

e3
.59

SC

e4

.32
.57

.62

e12
e13
.17
e14

.49
.53
.46

SE
EE
PR

e20
.57
.49
.53
.67

e15
e16

.58
.59

LC

e19
.37

.48

Academic
Achievement

.68

ME

Academic
Engagement

.44
.62
.45

MO

.56

e9

.43

.27

e10

TP

-.19

.58
EA

.68

.61

.14

e11

.54
e18
SS

.55

e5

.36
.67

Socio-Economic
Status

CS

.52
.48
.34

.50
ES

e7
.46

-.09

شکل ( :)2مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد

.43
e6

RS

e8

.13
.24
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شکل ( :)4مدل اصالحشده در حالت استاندارد

درگیری تحصیلی دانشآموزان 0/54و  0/57است.

e17

.13

2.18 1

.14
1.00

CSK

1

e3

 5/88و بزرگتر از  ±1/96است؛ لذا فرضیهی مربوط

5.21 1

3.26

Social Skills

e1

ازآنجاییکه مقدار معناداری این مسیرها  3/67و

e2

CO

7.07
2.88

4.39 1
ER

-.16
4.12

2.92 1
e4

SC

تأیید گردید .نتايج نشان داد كه وضعیت اقتصادی -

.12
5.88

2.35

e12
e13
.12
e14

1 .92

SE

1 3.26

EE

1 7.52

PR

e20
3.61
2.85
5.02
2.83

e15
e16

1 5.21

LC

1 2.09

e19

9.23

.24

.18

1

1

6.32 1

4.16
6.37

Academic
Achievement

e9

ME
2.65

Academic
Engagement

7.16

3.87 1

4.32

-.24

اجتماعی مهارتهای اجتماعی معلمان با درگیری

2.81 1
EA

MO

.08

e10

TP

4.96

.26

e11

تحصیلی دانشآموزان .رابطهی معنیدار دارد.

3.67

5.28

e18
.39

.98 1
e5

SS

1

ضریب تأثیر مسیر نشان میدهد که وضعیت

3.17 1

2.13

3.54

Socio-Economic
Status

5.75
2.88

e6

CS
1.99 1

e7

ES

اقتصادی  -اجتماعی  54درصد و مهارتهای

4.61
2.26 1

-.11

e8

RS

.19

اجتماعی معلمان تا میزان  57درصد بر درگیری

.07

شکل ( :)5مدل اصالحشده در حالت معناداری

تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبت مستقیم داشته

جدول شماره ( :)4شاخصهای برازندگي مدل ساختاري نهایی پژوهش

RMSEA

X2/df

)(90% CI
0/036

1.39

()./124 ./00

NFI

CFI

0/931 0/977

IFI

RFI

0/902 0/924

است.

GFI

AGFI

ضریب بهدستآمده از مسیر وضعیت اقتصادی -

0/932

0/931

اجتماعی خانواده و مهارتهای اجتماعی معلمان به
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 0/56 ،و  0/62است.

در جدول زیر نیز مقادیر بتای استاندارد و

ازآنجاییکه سطح معناداری این مسیرها  5/28و

غیراستاندارد و نسبت بحرانی مدل پژوهش ارائهشده

 2/35و بزرگتر از  ±1/96است؛ لذا فرضیهی مربوط

است:

تأیید گردید؛ بنابراین نتیجه گرفته شد وضعیت
جدول شماره ( :)5محاسبه بتا و نسبت بحرانی مدل

به متغیر

مسیر از

وضعیت

پیشرفت تحصیلی

اقتصادی-

مهارتهای اجتماعی

اجتماعی

معلمان

بتای

بتای

غیراستاندارد

استاندارد

0/179

0/578

نسبت
بحرانی

اقتصادی  -اجتماعی و مهارتهای اجتماعی معلمان
خانواده با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطهی

)(C.R
11/69

معنیدار دارد .ضریب تأثیر مسیر نشان میدهد

0/129

0/488

10/40

وضعیت اقتصادی  -اجتماعی خانواده تا میزان 56

خانواده

درگیری تحصیلی

0/028

0/046

/805

درصد و مهارتهای اجتماعی معلمان تا میزان 62

مهارتهای

پیشرفت تحصیلی

0/042

0/055

1/34

درگیری تحصیلی

0/062

0/069

1/72

پیشرفت تحصیلی

0/039

0/037

1/00

اجتماعی
معلمان
درگیری
تحصیلی

درصد بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبت
مستقیم داشته است.
ضریب بهدستآمده از مسیر درگیری تحصیلی
دانشآموزان به پیشرفت تحصیلی دانشآموزان،

جدول شماره ( :)6محاسبه اثرات مستقیم ،غیرمستقیم متغیرها بر متغیر وابسته
پژوهش

 0/68است .ازآنجاییکه سطح معناداری این مسیر
 6/37و بزرگتر از  ±1/96است؛ لذا فرضیهی مربوط

پیشرفت تحصیلی
متغیرها
مستقیم

غیرمستقیم

کل

وضعیت اقتصادی -اجتماعی خانواده

0/538

0/024

0/562

مهارتهای اجتماعی معلمان

0/547

0/077

0/624

درگیری تحصیلی

0/689

---

0/689

تأیید گردید؛ بنابراین نتیجه گرفته شد درگیری
تحصیلی دانشآموزان با پیشرفت تحصیلی آنها
رابطهی معنیدار دارد .ضریب تأثیر مسیر نشان
میدهد درگیری تحصیلی دانشآموزان تا میزان 68
درصد بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبت
مستقیم داشته است.

ضریب بهدستآمده از مسیر وضعیت اقتصادی -
اجتماعی خانواده و مهارتهای اجتماعی معلمان به
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در مقایسهی بین مقادیر ضریب مسیرها مشخص
شد بیشترین ضریب مسیر بین متغیرهای درگیری

مجله علمی رهبری آموزشی کاربردی ،سال اول ،شماره  ،4زمستان 106-93 ،1399

AEL. Vol. 1. No.4. Winter2021, 93-106

تحصیلی دانشآموزان و پیشرفت تحصیلی آنها .

دروس خوددارند؛ همچنین میتوانند برنامهریزی

( )0/68بود که نشانگر اهمیت تأثیر متغیر درگیری

درست و مدیریت زمان درستتری داشته باشند و از

تحصیلی

امکانات کمکآموزشی بیشتر و بهتر استفاده نمایند.

تحصیلی

دانشآموزان

پیشرفت

بر

آنهاست.

عملکرد بهتری در پیشرفت تحصیلی هم دارند .و از

برای آزمودن تأثیر متغیر میانجی آزمون سوبل يكي

عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی و درگیری

آزمونهای پركاربرد براي آزمودن تأثیر يك متغير

تحصیلی دانشآموزان هم مهارتهای اجتماعی
معلمان

ميانجي در رابطه بين دو متغير استفاده شد.

خانوادههای آنان میباشد .لذا هدف از این پژوهش

جدول شماره ( )7محاسبه ضریب مسیر متغیرها بر متغیر وابسته تحقیق

مسیر از

ضریب مسیر

به متغیر

وضعیت اقتصادی
اجتماعی
مهارتهای
اجتماعی معلمان

()B

پیشرفت تحصیلی

آماره t

--

25/50

نتیجه

درگیری تحصیلی

8/82

نقش وضعيت اجتماعي -اقتصادي خانواده و

فرضیه

مهارتهای اجتماعي دبيران بر پيشرفت تحصيلي با

تأیید

ميانجيگري درگيرهاي تحصيلي دانشآموزان مقطع

با نقش ميانجي
-

و

وضعیت

اقتصادی-

اجتماعی

متوسطه اول شهرستان الیگودرز بود .و جهت

تأیید

دستیابی به این هدف فرضیههای مطرحشده آزمون
همانطور که در جدول ( )7مشخصشده است
وضعیت اقتصادی  -اجتماعی

شد.

خانواده به میزان

نتایج نشان داد که مدل ساختاری پژوهش با مدل

به میزان

مفهومی ارائهشده برازش دارد .طبق جدول ( )4همه

با

شاخصهای برازش مدل نهایی در دامنه موردقبول

میانجیگری درگیری تحصیلی دانشآموزان رابطه

قرار دارند و میتوان نتیجه گرفت که مدل نهایی از

غیرمستقیم دارد.

برازش کافی برخوردار است.

 0/024و مهارتهای اجتماعي معلمان
0/077

با

پیشرفت

تحصیلی

دانشآموزان

نتایج حاصل از فرضیهی دوم نشان داد که
بحث و نتیجه گیری
يكي از پیچیدهترین مباحث مطرحشده در تعليم
و تربيت امروزي ،مسئلهی پيشرفت تحصيلي است.
پیشرفت تحصیلی ازجمله موضوعاتی است که از
ابعاد تربیتی ،روانشناسی به آن بسیار پرداختهشده
است .درواقع يادگيري و پيشرفت تحصيلي يكي از
گستردهترین و متنوعترین فعالیتهای بشري است
كه اساس برنامههای درسي در آموزشگاههای
مختلف ،دانشگاهها و ...را تشكيل میدهد و توجه
بيشتر به تعليم و تربيت مهمترین عامل پيشرفت
تحصيلي است .از مهمترین عوامل مؤثر در پیشرفت
تحصیلی درگیری تحصیلی دانشآموزان میباشد ،و
دانشآموزانی که درگیری ذهنی درزمینهی یادگیری

وضعیت اقتصادی  -اجتماعی خانواده و مهارتهای
اجتماعی معلمان با درگیری تحصیلی دانشآموزان
رابطهی معنیدار دارد .یافتههای پژوهش حاضر ،با
یافتههای پژوهشهای (Feng et al, 2020; Liu et al,
2020; Correa et al, 2019; Broer et al, 2019; Li &Qiu,
2018; Chen et al 2018; Thomson, 2018; Babakhani,
2014; Yousefi Zare et al, 2006; Akbarpour Zangalani et
;al, 2016; Delarami et al, 2016
;Ahi et al, 2016

) Berends, 1995همسو و همجهت است .لیکن با
یافتههای پژوهش ) (Connell et al. 1995که ارتباط
معکوسی بین وضعیت اقتصادی -اجتماعی خانواده
با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را گزارش کرده
است ،همسو و همجهت نبود.
معلمانی که مهارت اجتماعی بالیی برخوردارند
اثربخشتر هستند یا بهعبارتیدیگر ،بهتر میتوانند
دانشآموزان را به هدفهای یادگیری موردنظر درگیر
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لذا با توجه به اهميت درگیری تحصیلی در

فرزندان است .مهارتهای اجتماعی معلمان برای

کنند؛

بهبود عملكرد تحصيلی دانشآموزان خانوادهها،

ایجاد و حفظ روابط بین فردی بهویژه با دانشآموزان

معلمان و نهادهای آموزشی انگيزه فعاليت و تالش

لزم و ضروری است و اکتساب مهارتهای اجتماعی

بيشتر را در دانشآموزان پدیدآورند و عواملی كه

و استفاده از آنها برای عملکرد موفق در تدریس و

منجر به دلزدگی آنان از درس و تحصيل میشود ،از

لزم و ضروری است؛ هرچه معلم درزمینهی تدریس

ميان ببرند؛ همچنین خانوادههایی که وضعیت

مؤثرتر عمل نماید با احتمال زیاد دانشآموزان در

اقتصادی – اجتماعی بالتری دارند سعی بیشتری در

پیشرفت تحصیلی عملکرد بهتری خواهند داشت.

فراهم نمودن شرایط تحصیل فرزندان در مراکز

نتایج حاصل از فرضیهی چهارم نشان داد که

دارای بهترین کیفیت آموزشی مینمایند و از طریق

درگیری تحصیلی دانشآموزان با پیشرفت تحصیلی

فرزندانشان بیشتر درزمینهی یادگیری دچار درگیری

آنها در رابطهی معنیدار دارد .یافتههای فرضیه با

تحصیلی میشوند.

یافتههای پژوهشهای (Feng et al, 2020; Liu et al,
2020; Correa et al, 2019; Broer et al, 2019; Li &Qiu,

نتایج حاصل از فرضیهی سوم نشان داد که
وضعیت اقتصادی  -اجتماعی خانواده و مهارتهای
اجتماعی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
رابطهی معنیدار دارد .یافتههای پژوهش حاضر ،از
جهاتی با یافتههای پژوهشهای(Feng et al, 2020; Liu
et al, 2020; Correa et al, Thomson, 2018; Babakhani,
2014; Yousefi Zare et al, 2006; Akbarpour Zangalani et

)al, 2016; Delarami et al, 2016;; Berends, 1995همسو و
همجهت است .والدینی که دارای تحصیالت عالی
هستند بیشتر انتظار موفقیت از فرزندانشان دارند.
این دسته ،بر پیشرفت تحصیلی فرزند تأکید بیشتری
دارند و در کمکهای درسی و درگیری در امور
تحصیلی فرزندان تواناتر هستند نتیجه گرفت
دانشآموزانی که وضعیت اقتصادی -اجتماعی بالیی
دارند ،پیشرفت تحصیلی بالتری داشتهاند و سطوح
درگیری تحصیلی دانشآموزان آنها نیز بالتر است.
معلمان دارای مهارتهای اجتماعی بال ،ارتباط بهتر
و مناسب را با دانشآموزان برقرار مینمایند و بیشتر
میتوانند مشکالت و مسائل درسی آنان را بررسی و
حل کنند و باعث میشود که دانشآموزان در
یادگیری دروس پیشرفت بیشتری داشته باشند .یکی
از نکتههای مهم دربارهی نقش والدین در پیشرفت
تحصیلی فرزندان آماده کردن محیط درسی،
برنامهریزی برای خواب ،تغذیه ،مطالعات مفید
غیردرسی و استفاده از برنامههای رادیویی و
تلویزیونی از راههای تربیت صحیح و پیشرفت درسی
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; 2018; Chen et al 2018همسو و همجهت است.
دانشآموزانی که چالش بیشتری میکنند و پایداری
بیشتری در تکالیف نشان میدهند و درخواست کمک
ابزاری بیشتری میکنند ،احتمال بیشتری دارد که
مطالب بیشتری یاد گرفته و به سطوح بالتری
برسند
نتایج حاصل از فرضیهی فرعی پنجم نشان داد
که وضعیت اقتصادی  -اجتماعی خانواده و
مهارتهای اجتماعی معلمان با پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان

با

میانجیگری

درگیری

تحصیلی

دانشآموزان رابطهی غیرمستقیم دارد.
از سوی ديگر ،با توجه به تأثیر مستقيم
راهبردهای پردازش عميق و سطح بالبر پيشرفت
تحصيلی رياضی ،پيشنهاد میشود تكاليف و
موضوعات درسی جذاب ،مفيد و در زندگی روزمره
برای دانشآموزان قابل كاربرد باشد .همچنين
معلمان نيز ضمن هماهنگ كردن روشهای تدريس
خود با راهبردهايی كه دانشآموزان در يادگيری از
آنها بهره میگیرند ،آگاهی آنان را در مورد راهبردهای
سطح بال و فراشناختی افزايش دهند و آنها را
تشويق كنند تا درگیریهای شناختی سطح بال و
فعال را تجربه كنند .وقتی معيارهای ارزشيابی در
نهادهای

آموزشی

بر

مهارتها

تأكيد

كند،

دانشآموزان اهداف تبحری را انتخاب كرده ،بر
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توسعهی یادگیریها و مهارتهای خود پافشاری

درگیری تحصیلی دانشآموزان) برای معلمان و

خواهند كرد .اگر اين نگرش در دانشآموزان به وجود

دانشآموزان برگزار گردد .پیشنهاد دوم :معلمان و

آيد كه مدرسه مسئوليت اجتماعی و فهم انسان از

معلمان توجه بیشتری به توانایی مهارتهای

جهان را افزايش میدهد ،انگيزه آنها برای تحصيل

اجتماعی خود و همچنین مفهوم درگیری تحصیلی

بيشتر میشود و تعهد بالتری نسبت به يادگيری به

دانشآموزان نشان دهند تا از این طریق بتوانند


وجود میآید.

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را بال ببرند.

در طی انجام هر پژوهشی ،محدودیتهایی وجود

پیشنهاد سوم :اولین هدف معلمان و معلمان،

دارد که پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنی

برقرار

و

نبود .برای گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر از

حمایتکننده با دانشآموزان باشد و در این زمینه

پرسشنامههای خود گزارشی استفادهشده است که

بهویژه با اتکا به فنون مهارتهای اجتماعی ،زمینهی

دارای برخی محدودیت از قبیل عدم تمرکز کافی

ارتقای درگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را

پاسخدهندهها ،احتمال احتیاط آنها در پاسخ به

هموارتر سازند .طی انجام پژوهش مشخص گردید

برخی سؤالت و  . ...اغلب والدین یا حتی برخی از

میتوان متغیرهای دیگری در پژوهشهای آینده،

معلمان اعتقاد چندانی به این قبیل کارهای

مانند

وضعیت

پژوهشی نداشتند و جلب همکاری آنها مشکل بود.

فرهنگی ،مهارتهای ارتباطی دانشآموزان و والدین

بر اساس نتایج بهدستآمده در پژوهش
میشود

پیشنهاد

اجرای

دورههای

آموزشی

کردن

رابطهی

متغیرهای

مطلوب،

انگیزش

دوستانه

تحصیلی،

فوق در روابط را بررسی کرد و نتایج بهدستآمده را با
نتایج پژوهش حاضر مقایسه نمود.

راهکارهای افزایش مهارتهای اجتماعي (معلمان و
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