
 

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

 

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

 

93 |   

 

اجتماعي دبيران بر  یها اقتصادي خانواده و مهارت -نقش وضعيت اجتماعي

 گري درگيري تحصيليپيشرفت تحصيلي با ميانجي

 

 1یمحمود  یعل

 .رانیا -گودرزیال ،یدانشگاه آزاد اسالم  گودرز،یواحد ال ،یدانشکده علوم انسان  ،یتیترب یروانشناس

 یغفار  لیخل

 .رانیا -گودرزیال ،یدانشگاه آزاد اسالم  گودرز،یواحد ال ،یدانشکده علوم انسان  ،یآموزش تیر یمد

 یافسانه موسو

 .رانیا -گودرزیال ،یدانشگاه آزاد اسالم  گودرز،یواحد ال ،یدانشکده علوم انسان  ،یآموزش تیر یمد

 

 : دهیچک

 پيشرفتبر  های اجتماعي دبيران اقتصادي خانواده و مهارت -وضعيت اجتماعي حاضر با هدف نقشپژوهش 

،  و ازلحاظ اجرا یپژوهش از نوع کاربرد یناست. ا آموزان تحصيلي با ميانجيگري درگيرهاي تحصيلي دانش

  یی همل کل  پژوهش شا ینا یآمار  یاست. جامعهی ساختار   تمعادل  مدل يابي  یلو از نوع تحل یهمبستگ

(  1398-1399) یلیاول در سال تحص یآموزان دختر و پسر متوسطه و دانشنفر   19 به تعداد یاضیمعلمان ر 

مدرسه    یکتعداد  ای مرحله تک یا خوشه یریگ نفر بودند. از روش نمونه  5675به تعداد  یگودرزشهرستان ال

 یپرسشنامه از. شدانتخاب  عنوان نمونه  بهمعلم مربوط   6نفر( و   50) مدرسه پسرانه  یکنفر( و   50دخترانه )

  یخانواده یوضعیت اقتصادی اجتماع ی(، پرسشنامه1999) یلورآموزان فام و ت دانش  یلیتحص یشرفتپ

( و 1983) انمعلمان ماتسون و همکار   یهای اجتماع مهارت  ی(، پرسشنامه1389) یگرمارودی و مراد

وتحلیل   ها اسـتفاده شـد. جهت تجزیه بـراي گـردآوري داده (1392) یشکار   یلیتحص ییر درگ  یپرسشنامه

  یهای اجتماع مهارت  كه  نشان داد  یجاستفاده شد. نتا یسازی معادلت ساختار  پژوهش از روش مدل یها داده

و   یماثر مستق آموزان دانش  یلیتحص یریدرگ  برخانواده  یاجتماع -معلمان و وضعیت اقتصادی 

معلمان با   یهای اجتماع اجتماعی  خانواده و مهارت -وضعیت اقتصادی ( دارد؛ 62/0و  53/0دار) ینمع

اثر  یلیتحص یریدرگ  یانجیگریو با م (55/0و  54/0دار) یو معن یمآموزان اثر مستق دانش  یلیتحص یشرفتپ

ی  رابطهها  آن یلیتحص یشرفتآموزان با پ دانش  یلیتحص یریدارد؛ درگ  (62/0و  56/0دار) یو معن یرمستقیمغ

توان نتيجه گرفت كه  می  تأیید قرار گرفت.مورد و مدل ساختاري پژوهش   ،دارد  (69/0دار) یو معن مستقیم

  یانجیگریبا میلی تحص یشرفتپ برمعلمان   یهای اجتماع اجتماعی خانواده و مهارت -وضعیت اقتصادی 

 دار دارد. یاثر معنآموزان  دانش یلیتحص یریدرگ
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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 Socio-

Economic 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. 
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 مقدمه

از   یکیآموزان  دانش  یلیتحص یشرفتپ

وپرورش است  آموزش یابیمهم در ارزش  یها شاخص

 ینظام درواقع تالش برا  ینها در ا و تمام کوشش

شود.  می  یامر تلق ینعمل پوشاندن بد یجامه

طور اخص نظام  طورکلی جامعه و به به

آموزان،  وپرورش نسبت به سرنوشت دانش آموزش

ها در  آن یگاهجاو آمیز آنان  رشد و تکامل موفقیت

د  نو انتظار دار  ندستهمند و نگران   جامعه عالقه

گوناگون، اعم از ابعاد    یها آموزان در جنبه دانش

در ابعاد   یزنو   ها ییو کسب مهارت و توانا یشناخت

و  یشرفتپ یدکه با چنان آنیتی، و شخص یعاطف

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

فرد،    یتاز عالئم موفق یکی یامروز  یشرفتهپ یایدن

هست که بدون آن توسعه و   یلیتحص یشرفتپ

هر    یپذیر نخواهد بود. ترق امکان یکشور   یچه  یترق

علوم و دانش  یشرفتبا پ یممستق  یرابطه یکشور 

 یزن  یعلم یشرفتآن کشور دارد و پ یو تکنولوژ 

شده  تربیت خالقافراد  ینکهمگر ا  ؛شود حاصل نمی

در توسعه و   ینکهضمن ا  یلیتحص یشرفتپ .باشند

منجر به   یکشور مؤثر است در سطوح عال  یآبادان

مناسب و درنتیجه درآمد    یتشغل و موقع  یافتن

 یلیحصپيشرفت ت .(Sharifian,) 2013 شود می  یکاف

  یهنیزم کیدر   یهای نظر  تسلط بر اطالعات و دانش

 یعنی یلیتحص شرفتی. پاستشده  تعریف نیمع

 فراگیران تا چه حد دررسیدن به اهداف دوره  نکهیا

 (Seif, 2005).اند  موفق بوده  آموزش

 (Atkinson et all,1998)ییرا توانا یلیتحص شرفتیپ 

  ایشده  حاصل از دروس ارائه اکتسابییا شده  آموخته

فرد در    یاکتساب ایشده  آموخته ییدیگر توانا عبارت به

 یوسیله دانند که به می  یآموزشگاه موضوعات

 ,Seif).شود گیری می های استانداردشده اندازه آزمون

ترین   ترین ساده در معروفپيشرفت تحصيلي   (2005

و   آموزان دانشفقيت  و از م است عبارتتعریف 

مقاطع های آموزشي و   عرصه دانشجویان در

 .(Linenbrink et all 2002)است  مختلفتحصيلي  

ی، لیتحص شرفتیپهای  یکی از همبسته

است که عبارت  وضعيت اجتماعي اقتصادي خانواده

طبقاتی خانواده به لحاظ اجتماعی  است از وضعیت

های  و شرایط زندگی اجتماعی آن به همراه شاخص

مالی خانواده نظیر شغل،   وضعیتاقتصادی و 

سطح درآمد، محل سکونت، 

های  سال  یط (Gobena,2018;pp208-209).تحصیالت

مطالعات در سطح    ،یلیدر مورد علل افت تحص  ریاخ

است.  شده انجاموپرورش  وزارت آموزش ایدانشگاه 

و  یسازمان به عوامل برون اینوع مطالعات غالباً   نیا

 تیمانند فقر و محروم  یلیافت تحص یعلل خارج

 ایو  یو اجتماع یو عوامل فرهنگ طیو شرا یاقتصاد

آموزشگاه و   طیشرا  ریسازمانی نظ به علل درون

ها و مقررات   ها، روش برنامه ها، هدف نامناسب بدون

  یاجتماع-عاطفی – یروان یازهایمدارس با ن

  هرچند .(Aminfar, 1989)داشتند  آموزان اشاره دانش

و رشد   یپرورش، یتجارب آموزش یو چگونگ تیماه

همچون    یآموز، تحت تأثیر عوامل متنوع دانش

 یول ؛گیرد قرار می  یهای بوم دولت و ارزشاست،  یس

در    میطور مستق که به  یروشن است دو نهاد

گذارد، خانه و مدرسه است.  آموز تأثیر می دانش

ها  فرصت  قیجامعه، از طر  یاز آثار گسترده یار یبس

دو نهاد بر    نیآمده در ا دست های به و تجربه

 تیشود. با توجه به اولو آموز عرضه می دانش

 تیآموزان، و اهم اغلب دانش یخانواده در زندگ

، یزندگ ندهیآ یها فرصت  یعملکرد مدرسه برا

های   از پژوهش یعیکه حجم وس  ستیآور ن تعجب

و  یگخانواد  یها نهیزم انیروابط م رامونیموجود پ

 (Amiri, 2016). گرفته است مدرسه انجام  یر یادگی

 ;Yousefi Zare et al, 2006) های بسیاری ازجمله پژوهش

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, 
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2018; Babakhani, 2014  and Berends, 1995)  نشان ).

خانواده بر ی اجتماع -دادند که  وضعیت اقتصادی

معنادار دارد.   آموزان تأثیر دانش  یلیتحص شرفتیپ

 نیب یارتباط معکوساما (Connell et al, 1995) ولی 

پیشرفت خانواده با  یاجتماع -وضعیت اقتصادی

 را گزارش نموده است.آموزان  دانش  یلیتحص

ی،  لیتحص شرفتیپی دیگر و مهم در همبسته

ها و  است که برخورد های اجتماعي دبيران مهارت

برای كنش متقابل با   افرادرفتارهایی هستند كه به 

مثال در مدرسه،   عنوان به؛ كنند دیگران كمك می

،  آموزان سایر دانشكنش متقابل ممكن است با  

كاركنان مدرسه باشد. در مراحل بعدی معلمان و  

همکاران،  ،  ها همسایهزندگی، این كنش متقابل با  

شود كه   سرپرستان، دوستان و افراد دیگری برقرار می

 Harrell et al) ددار  ها در جامعه برخورد با آنشخص 

ها و معلمان نقش  در نهاد مدرسه، معلم ..(2008.

به  آموزان را وپرورش دانش اصلی در آموزش

های آموزشی و   . معلمان عالوه بر وظیفهدارند عهده

همچنین پرورش نسل نوجوان، در انتقال میراث  

ی ساز  آمادهفرهنگی جامعه از نسلی به نسل دیگر و 

زمینه برای باروری میراث فرهنگی، نیز نقش اساسی  

ی  دارند؛ اما اگر معلم یا دبیری، صرفاً ازلحاظ درجه

واند لزوماً معلم خوب و  ت علمی سرآمد باشد، نمی

  برداشتنمعلم عالوه  .(Omar et al, 2015)موفقی باشد

دانش و تخصص علمی، باید دارای رفتار شایسته در  

شخصیتی داشته باشد که رفتار و    وکالس باشد 

شخصیت اجتماعی او، الگوی سرآمدی برای  

؛ در همین راستا (Ravandi , 2007)آموزان باشد دانش

 Shahrkani et al 2020فی مانند)مختل  های پژوهش

BehpaJoh et al, 2010  (   اند که   نیز نشان داده

های اجتماعی معلمان و معلمان بر  مهارت

چشمگیری   تأثیرآموزان  پیشرفت تحصیلی دانش

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

های تعامل اجتماعی بر معلمان با تمرکز  مهارت

بیشتر و بهتر در راستای ارتقا سطح علمی و روابط  

ی را رتر یپذ دلمیان فردی گام برداشته و هم فضای  

و هم   سازند یمبرای آموزش توسط معلمان فراهم  

آموزان   درنهایت باعث بهبود تحصیلی دانش

های پیشرفت تحصیلی   ستهگردد. یکی از همب می

 (Abolmaali, 2012 درگیری تحصیلی است

&(Rashedi  درگیری تحصیلی نوعی مشارکت تحصیلی.

ی تحصیلی ها تیفعالخود آغازگرانه هدفمند در  

گذاری  ی نوعی سرمایه دهنده است که نشان

کننده یادگیری باهدف  شناختی پایدار و تسهیل روان

ارت و یا حرفه ارتقا درک تسلط فرد بر دانش،مه

در امور   نیوالد یر یدرگاست. درگیری تحصیلی:  

آموزان در انجام   دانشمستمر    یر یگیبه پ یلیتحص

تکالیف درسی و اشتیاق او به درس خواندن و 

کی یدرگیری تحصیلی   (Shekari, 2014). تحصیل است

منظور از درگیری   . های پیشرفت است از همبسته

کلیفت تد در یک ال فر فعتحصیلی . ورود تحصیلی  

 (Rio, 2019). است یا فعالیت

 بهبود براي كليدي ساختاري درگيري تحصيلي        

 است. آموزان دانش تحصيلي پيشرفت و يادگيري

 دادن ادامه يا و تكليف انجام افراد بسياري از درواقع

 را دارند شكست انتظار در آن كه تكليفي با درگيري

 از سطوح تمامي در معلمان  ،کنند نمی انتخاب

 فكر به هميشه بعدازآن و متوسطه تا ابتدايي

 تحصيلي و یادگیری تحصيلي درگيري دادن افزايش

 كه کنند یم تعجب اغلب ها آن. هستند آموزان دانش

 فعال طور به آموزان دانش از برخي كالس يك در چرا

ساير   آنکه حال و دارند انگيزه و درگيرند تكليف با

 امروزه. هستند خونسرد و درگير غير آموزاندانش

 مهم نظري الگوي يكي عنوان به تحصيلي درگيري

 و آموزان دانش تحصيلي افت پديده فهم براي

 براي رويكردها ترین از امیدوارکننده يكي عنوان به

 است. مطرح پديده اين از جلوگيري

(Linenbrink & Pintrich, 2002)  برای درگیری

عاطفی  ،کردند: رفتاریمطرح   تحصیلی سه مؤلفه را

رفتاری به رفتارهای   یمؤلفه  . و شناختی

پایداری در و ش ال تحصیلی نظیر تی مشاهده قابل

عاطفی به  یمؤلفهو   ،نجام تکالیف درسیا
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مندی درونی و تکالیف درسی و ارزش و اهمیت   عالقه

شامل   یشناخت  یمؤلفه  ها دللت دارد. دادن به آن

نظیر العات  زش عمیق اطپردا ،راهبردهای یادگیری

از استفاده و دهی مطالب  سازمانو  بسط دهی 

های فراشناختی هنگام مطالعه مطالب   توانایی

&   (Abolmaali, 2012 نتایج پژوهشدرسی است.  

(Rashedi.   نشان داد که درگیری تحصیلی در رابطه

کالس درس و ی  اجتماع  - ادراک بین جو روانی

 .عناداری داشتپیشرفت تحصیلی دختران نقش م

(Ahi et al, 2016) درگیری   نیرابطه ب یابی مدل  به

  یلیتحص شرفتیآموزان و پ تحصیلی دانش

 یانجیبا توجه به نقش م یرستانیآموزان دب دانش

اند.  ان پرداختهآموز  دانش  یلیتحص یر یو درگ زشیانگ

با توجه به اهميت پيشرفت تحصيلي در فرايند 

  ارتقاي كيفيت آموزشو لزوم کشور تعليم و تربيت  

ی راهکار  ارائه جهت های تجربی نجام پژوهش، اکشور

آموزان ضروری به   پیشرفت تحصیلی دانش جهت

با توجه به نقش در این راستا . رسد نظر می

وضعيت اجتماعي اقتصادي   یرهایکننده متغ تعیین

 یتموفقبر   های اجتماعي معلمان خانواده و مهارت

پژوهش حاضر  ، وزانآم دانش یلیتحصو پیشرفت 

 است كه آيا  سؤالدرصدد پاسخگويي به اين  

های  خانواده و مهارت یاجتماع - یوضعيت اقتصاد

بینی پيشرفت تحصيلي   پیشبر  اجتماعي دبيران

آنان   آموزان با ميانجيگري درگيرهاي تحصيلي دانش

 .تأثير دارد

با توجه به اينكه در اين تحقيق بررسي نقش  

های  مهارتميانجي درگيري تحصيلي در ارتباط بين  

 یاجتماع - یوضعيت اقتصادو  اجتماعي دبيران

با  پيشرفت تحصيلي مورد نظر بود و مدل   خانواده

های پيشين  پژوهش با توجه به تحقيق و پژوهش

های اجتماعي   مهارت  تدوين شد. كه در اين پژوهش

 خانواده یاجتماع - یوضعيت اقتصادو  دبيران

)متغير مستقل(، پيشرفت تحصيلي) متغير 

عنوان متغير ميانجي   وابسته( و درگيري تحصيلي به

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

 دهد. نشان می

 
 ( مدل مفهومي تحقيق1شكل شماره )

 

های  با توجه به الگوي مفهومي پژوهش فرضیه

 طرح و مورد آزمون قرار گرفت.  ذيل

مدل ساختاری پژوهش با مدل    ی اول:فرضیه

 شده برازش دارد. مفهومی ارائه

اجتماعی   - وضعیت اقتصادی ی دوم:فرضیه

 یر یمعلمان با درگ  یهای اجتماع مهارتو   خانواده

 .دارد  دار یمعن  یآموزان رابطه دانش  یلیتحص

ی اجتماع - وضعیت اقتصادی ی سوم:فرضیه

 شرفتیمعلمان با پ  یهای اجتماع مهارتو  خانواده 

 دارد.  دار یمعن  یآموزان رابطه دانش  یلیتحص

آموزان با   دانش  یلیتحص یر یدرگ ی چهارم:فرضیه

   دارد.  دار یمعن  یرابطه ،ها آن یلیتحص شرفتیپ

 -اقتصادی  وضعیت ی فرعی پنجم:فرضیه

معلمان با    یهای اجتماع مهارتو   اجتماعی خانواده

  یگر یانجیآموزان . با م دانش  یلیتحص شرفتیپ

  میرمستقیآموزان رابطه غ دانش  یلیتحص یر یدرگ

 دارد.

 

 

 روش تحقیق

های همبستگي با  پژوهش حاضر از نوع پژوهش

استفاده روش مدل يابي معادلت ساختاري است. براي 

بر يكديگر از   ها آنتعيين روابط احتمالي و تأثيرات 

ماتریس همبستگي و الگوي علي معادلت ساختاري 

پژوهش شامل   ینا یآمار  یجامعه شده است. استفاده
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آموزان   و دانشنفر   19 به تعداد  یاضیر  معلمان یهکل

-1399) یلیاول در سال تحص یدختر و پسر متوسطه

نفر بودند.    5675به تعداد  یگودرز( شهرستان ال1398

ی دخترانه شده شامل تعداد سه مدرسه مدارس انتخاب

  50ی پسرانه است و حجم نمونه تعداد و سه مدرسه

آموز پسر همچنین   دانش  50آموز دختر و  دانش

نفر متشکل   6ها  معلمان ریاضی مدارس فوق تعداد آن

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

دند. ای بود انتخاب ش مرحله ای تک گیری خوشه نمونه

ها سه پرسشنامه به شرح ذيل  ابزار اصلي گردآوري داده

 بود:

 Pham): ی پیشرفت تحصیلیپرسشنامه     

&Taylor, 1999)  در این پژوهش جهت سنجش متغیر

اين استفاده شد. پرسشنامه ی از اين لیتحص شرفتیپ

 ، خودکار آمديی) مؤلفه 5، سؤال  48پرسشنامه با 

( انگيزش، فقدان كنترل  ، ریزی برنامه ، تأثيرات هيجاني

.در نمايد گیری مي تحصيلي را اندازه پیشرفتمربوط به 

ها پیش از توزیع  پرسشنامه سؤالتاین پژوهش نیز  

ی قرار گرفت. موردبررسها به لحاظ روایی و پایایی   آن

برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی 

یایی پرسشنامه استفاده شد. همچنین جهت بررسی پا

آن  انجامو  SPSSافزار  از روش آلفای کرونباخ با نرم

. Pham &Taylor, 1999) توسط محقق، استفاده گردید)

در پژوهش حاضر پایایی این ابزار به روش آلفای  

 .به دست آمد 76/0 کرونباخ

وضعيت اجتماعي اقتصادي ی پرسشنامه     

ر این پژوهش  (: د(Garmaroodi & Moradi, 2011خانواده 

 یوضعیت اقتصادی اجتماع جهت ارزیابی متغیر

استفاده شد. این پرسشنامه پرسشنامه از اين  خانواده

  وضعيت اجتماعي اقتصادي خانوادهسؤال،   18با 

سنجد. در این پژوهش   آموزان متوسطه اول را می دانش

ها به لحاظ  ها پیش از توزیع آن پرسشنامه سؤالتنیز  

 & Garmaroodiی قرار گرفت)موردبررسروایی و پایایی  

Moradi, 2011 )پایایی این ابزار به  در پژوهش حاضر

 .به دست آمد 73/0 روش آلفای کرونباخ

 های اجتماعي دبيران مهارتی  پرسشنامه    

(Matson et al . :(1983    در این پژوهش جهت ارزیابی

پرسشنامه از این معلمان   یهای اجتماع مهارتمتغیر  

های  مهارتسؤال    56این پرسشنامه با  استفاده شد.

کند. در این   گیری می متوسطه را اندازه  اجتماعي دبيران

ها   ها پیش از توزیع آن پژوهش نیز سؤالت پرسشنامه

 Matson)به لحاظ روایی و پایایی موردبررسی قرار گرفت 

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

 .به دست آمد 81/0 رونباخآلفای ک

 نیدر ا: (Shekari, 2014)پرسشنامه درگیری تحصیلی

درگیری تحصیلی    ریمتغ  یابیپژوهش جهت ارز 

استفاده  پرسشنامه از اين آموزان از پرسشنامه  دانش

 سؤال وضعیت درگیری  15شد. این پرسشنامه با 

در . (Shekari, 2014)نماید.  گیری می را اندازهتحصیلی 

 پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ اضرپژوهش ح

ها بر اساس   . تمامی پرسشنامهبه دست آمد 75/0

 ی شدند.بند نمرهای   درجه  5طیف لیکرت 

 

 های تحقیق یافته

در این بخش آمار توصیفی مربوط به مشخصات 

ی   ها برای هر دو جامعه جمعیت شناختی نمونه

معلمان آموزان و   موردبررسی پژوهش یعنی دانش

نفر(و دختر   50آموزان پسر ) شده است. تعداد دانش ارائه

نفر(؛ سن    3نفر( و خانم )  3نفر( و معلمان آقا )  50)

  15نفر( و   35ساله)  14نفر(،   26ساله)  13آموزان دانش

نفر(،   1سال)  30نفر(، سن معلمان كمتر از   39ساله)

نفر( ؛   2سال )  40نفر( و بيشتر از   3سال)  40تا  30بين 

نفر( و   3نفر(، كارشناسي )  1تحصيالت معلمان كارداني) 

نفر( بود.آمار توصیفی شامل  2كارشناسي ارشد )

 -میانگین، انحراف معیار، نتایج آزمون کولموگروف

 شده است. اسمیرنف در جدول زیر ارائه

 های توصیفی متغیرهای پژوهش (: شاخص1جدول شماره)

  متغيرهاي پژوهش

 ميانگين

 

انحراف 

 رمعیا

 داری معنی

 آزمون

 k-s 

 127/0 437/0 83/149 پیشرفت تحصیلی

اجتماعی  -وضعیت اقتصادی

 خانواده

68/57 128/0 065/0 

 059/0 789/0 33/162 های اجتماعی معلمان مهارت

 168/0 124/1 54/49 درگیری تحصیلی

 

در جدول زیر، ماتریس همبستگی بین متغیرهای  

 شده است:  موجود در مدل پیشنهادی پژوهش ارائه
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 (: ماتریس همبستگی بین متغیرهای مدل پژوهش2جدول شماره )

 متغیرها
پیشرفت  

 تحصیلی

وضعیت 

 -اقتصادی

 اجتماعی 

های  مهارت

اجتماعی 

 معلمان

درگیری  

 تحصیلی

    1 پیشرفت تحصیلی

وضعیت 

 -اقتصادی

 اجتماعی خانواده

562/0** 1   

های  مهارت

 اجتماعی معلمان
624/0 462/0 1  

 1 *571/0 **546/0 **689/0 درگیری تحصیلی

 

آزمون   جی( در پژوهش حاضر و نتا2جدول شماره)

  نیب یرابطه یبررس یبرا رسونیپ یهمبستگ

و مالک را نشان   یانجیم  ن،یب شیپ یرهایمتغ

 یرهایاز آن است که تمام متغ یحاک جی. نتادهد یم

هستند. قبل   یدار  یمعن  یهمبستگ  یپژوهش، دارا

  یابیمدل  یها با استفاده از روش آمار  داده  لیاز تحل

 یبهنجار  یها فرض شیابتدا پ ،یمعادلت ساختار 

چندگانه و  یبودن، هم خط یخط ،یر یچند متغ

شدند. با توجه به   دییاستقالل خطاها آزمون و تأ

مدل   یبرازندگ توان یها م مفروضه  نیا تیرعا

  یابیارز  یبرازندگ یارهایرا بر اساس مع یشنهادیپ

 کرد.

مدل   (3ی )( و شكل شماره2) یشماره  در شکل

معادلت ساختاری پژوهش به ترتیب در حالت 

شده است؛   استاندارد و در حالت معناداری ارائه

( عالئم موجود در مدل  3همچنین در جدول شماره )

 است: شده دادهنشان  

 
 (: مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد2شکل )

 

 (: مدل ساختاری پژوهش در حالت مقادیر معناداری3شکل )

 

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

 برازندگی یها شاخص

X2/df 
RMSEA 

(90% CI) 
CFI NFI IFI RFI GFI AGFI 

4.99 
138/0 

(146   ./129)./ 
855/0 652/0 764/0 728/0 639/0 612/0 

 

های برازش   ( بعضي از شاخص3طبق جدول شماره )

برازش   شاخص،  2 ، /df2اسکوئر کای  شاخصمانند  

  ، شاخصIFIبرازش افزايشي  شاخص ،CFIتطبیقی 

نيكويي برازش   ، شاخصGFIنيكويي برازش 

ی ميانگين مربعات خطاي  ريشه و AGFI شده اصالح

در دامنه موردقبول قرار ندارند؛ زیرا   RMSE برآورد

 9/0باید بیشتر از  CFI تطبيقي برازش  شاخصدامنه  

و  IFI ،NFI ،RFI ،GFI یها شاخصی   باشند. دامنه

AGFI  طور که در جدول  باشند که همان 5/0 یبال باید

ی   ها مناسب است؛ اما دامنه بینیم مقادیر آن می  3

 3باشد؛ اما در جدول  05/0باید کمتر از  RMSEAمقدار 

  05/0تر از  است و بزرگ 138/0این مقدار برابر با 

 هست لذا مدل باید اصالح گردد. 
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Social Skills

.57
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e19

.37
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.58

.59

.24
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.24
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 شده در حالت استاندارد اصالحمدل (: 4شکل )

 

 معناداریشده در حالت  مدل اصالح(: 5شکل )

 

 های برازندگي مدل ساختاري نهایی پژوهش (: شاخص4جدول شماره )

X2/df 
RMSEA 

(90% CI) 
CFI NFI IFI RFI GFI AGFI 

1.39 
036/0 

(00   ./124)./ 
977/0 931/0 924/0 902/0 932/0 931/0 

 

مقادیر بتای استاندارد و در جدول زیر نیز  

شده  غیراستاندارد و نسبت بحرانی مدل پژوهش ارائه

 است:
 بتا و نسبت بحرانی مدلمحاسبه (: 5) شماره  جدول

 ریبه متغ از ریمس
 یبتا

 راستانداردیغ

 یبتا

 استاندارد

نسبت  

 یبحران

(C.R) 

وضعیت 

 -اقتصادی

 یاجتماع

 خانواده

 69/11 578/0 179/0 یلیتحص شرفتیپ

 یهای اجتماع مهارت

 معلمان
129/0 488/0 40/10 

 /805 046/0 028/0 یلیتحص یر یدرگ

های  مهارت

 یاجتماع

 معلمان

 34/1 055/0 042/0 یلیتحص شرفتیپ

 72/1 069/0 062/0 یلیتحص یر یدرگ

 یر یدرگ

 یلیتحص
 00/1 037/0 039/0 یلیتحص شرفتیپ

 

متغیرها بر متغیر وابسته  میرمستقیمحاسبه اثرات مستقیم، غ (:6) شمارهجدول  

 پژوهش

 متغیرها
 پیشرفت تحصیلی

 لک غیرمستقیم مستقیم

 562/0 024/0 538/0 خانواده یاجتماع -وضعیت اقتصادی

 624/0 077/0 547/0 معلمان یهای اجتماع مهارت

 689/0 --- 689/0 یلیتحص یر یدرگ

 

 - وضعیت اقتصادیآمده از مسیر  دست ضریب به

  بهمعلمان   یهای اجتماع مهارتو   اجتماعی  خانواده

است.  57/0و  54/0 آموزان دانش  یلیتحص یر یدرگ

و   67/3که مقدار معناداری این مسیرها  ازآنجایی

ی مربوط  است؛ لذا فرضیه ±96/1تر از  و بزرگ 88/5

 - وضعیت اقتصادیتأیید گردید. نتايج نشان داد كه 

 یر یمعلمان با درگ  یهای اجتماع اجتماعی  مهارت

.  دارد  دار یمعن  یآموزان. رابطه دانش  یلیتحص

وضعیت دهد که  ضریب تأثیر مسیر نشان می

های  مهارتدرصد و    54اجتماعی  - اقتصادی

 یر یدرگدرصد بر    57تا میزان  معلمان  یاجتماع

تأثیر مثبت مستقیم داشته  آموزان دانش  یلیتحص

 است. 

 - وضعیت اقتصادیآمده از مسیر  دست ضریب به

  بهمعلمان   یهای اجتماع مهارت  و اجتماعی  خانواده

است.  62/0و   56/0 ،آموزان دانش  یلیتحص شرفتیپ

و   28/5که سطح معناداری این مسیرها   ازآنجایی

ی مربوط  است؛ لذا فرضیه ±96/1تر از  و بزرگ 35/2

وضعیت  ته شدتأیید گردید؛ بنابراین نتیجه گرف

معلمان    یهای اجتماع مهارتو  اجتماعی  - اقتصادی

  یآموزان رابطه دانش  یلیتحص پیشرفتخانواده با 

دهد  . ضریب تأثیر مسیر نشان میدارد  دار یمعن

  56تا میزان  اجتماعی  خانواده - وضعیت اقتصادی

  62تا میزان  معلمان  یهای اجتماع مهارتدرصد و  

تأثیر مثبت   آموزان دانش  یلیتحص درصد بر پیشرفت

 مستقیم داشته است. 

  یلیتحص یر یدرگآمده از مسیر   دست ضریب به

 ،آموزان دانش  یلیتحص شرفتیپ بهآموزان  دانش

که سطح معناداری این مسیر  است. ازآنجایی 68/0

ی مربوط  است؛ لذا فرضیه ±96/1تر از  و بزرگ 37/6

 یر یدرگ  تأیید گردید؛ بنابراین نتیجه گرفته شد

 ها آن یلیتحص پیشرفتآموزان با  دانش  یلیتحص

. ضریب تأثیر مسیر نشان  دارد  دار یمعن  یرابطه

  68تا میزان  آموزان دانش  یلیتحص یر یدرگدهد   می

تأثیر مثبت   آموزان دانش  یلیتحص درصد بر پیشرفت

 مستقیم داشته است.

ی بین مقادیر ضریب مسیرها مشخص  در مقایسه

 یر یدرگشد بیشترین ضریب مسیر بین متغیرهای  

Academic 
Engagement

Social Skills

5.88

e17

e19

4.61

2.88

5.75

3.54

Socio-Economic 
Status

9.23

3.67

e18

1.00

2.35

Academic 
Achievement

e20

e11

e10

ME

4.32

7.16

2.65

2.13

5.28

4.16

6.37
TP

EA

e9

e7

e6

SS

CS

ES

e5

e8 RS

e15

e14

EE

PR

LC

e13

SE e12

MO e16

3.61

2.85

5.02

2.83

4.96

4.12

2.88

7.07

3.26

e3

e2

CSK

CO

ER

e1

e4 SC

.98 1

3.17 1

1.99 1

2.26 1

.39

1

2.18 1

5.21 1

4.39 1

2.92 1

.14

1

3.87 1

2.81 1

6.32 1
.18

1
.24

1

2.091

5.211

7.521

3.261

.921

.26

-.24 .08

.12

-.16

.07

.19

-.11

.12

.13
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 . ها آن یلیتحص و پیشرفت آموزان دانش  یلیتحص

 یر یدرگ( بود که نشانگر اهمیت تأثیر متغیر  68/0)

 یلیتحص بر پیشرفت آموزان دانش  یلیتحص

 هاست.  آن

برای آزمودن تأثیر متغیر میانجی آزمون سوبل يكي 

های پركاربرد براي آزمودن تأثیر يك متغير   نآزمو

 ميانجي در رابطه بين دو متغير استفاده شد.

 

 متغیرها بر متغیر وابسته تحقیق ضریب مسیرمحاسبه   (7) شماره   جدول

 ریبه متغ از ریمس
 ضریب مسیر

(B) 
 tآماره  

نتیجه  

 فرضیه

وضعیت اقتصادی 

 اجتماعی
پیشرفت تحصیلی 

با نقش ميانجي  

 تحصیلی درگیری

 تأیید -- 50/25

های  مهارت

 معلمان یاجتماع
 تأیید - 82/8

 

شده است  ( مشخص7طور که در جدول ) همان

به میزان اجتماعی  خانواده  -وضعیت اقتصادی 

به میزان  های اجتماعي معلمان  مهارتو   024/0

آموزان با   دانش  یلیتحص شرفتیبا پ 077/0

آموزان رابطه  دانش  یلیتحص یر یدرگ  یگر یانجیم

 .دارد  میرمستقیغ

 

 بحث و نتیجه گیری

شده در تعليم  مباحث مطرح  نیتر  دهیچیيكي از پ

. پيشرفت تحصيلي است یو تربيت امروزي، مسئله

است که از  یازجمله موضوعات یلیتحص پیشرفت

شده  پرداخته یارآن بس ی بهشناس روانیتی، ابعاد ترب

تحصيلي يكي از   درواقع يادگيري و پيشرفت. است

بشري است   یها تیفعال  نیتر  و متنوع نیتر  گسترده

  یها درسي در آموزشگاه  یها كه اساس برنامه

توجه و دهد  ها و... را تشكيل می مختلف، دانشگاه

عامل پيشرفت  نیتر  بيشتر به تعليم و تربيت مهم

در پیشرفت    مؤثرعوامل   نیتر  مهم. از  تحصيلي است

، و  باشد یمآموزان   تحصیلی درگیری تحصیلی دانش

ی یادگیری  نهیدرزمآموزانی که درگیری ذهنی   دانش

ی  ز یر  برنامه توانند یم؛ همچنین  خوددارنددروس 

ی داشته باشند و از تر  درستدرست و مدیریت زمان  

ی بیشتر و بهتر استفاده نمایند. آموزش کمکامکانات  

و از  شرفت تحصیلی هم دارند.عملکرد بهتری در پی

در پیشرفت تحصیلی و درگیری   مؤثرعوامل  

ی اجتماعی  ها مهارتآموزان هم   تحصیلی دانش

اجتماعی  -معلمان و وضعیت اقتصادی

. لذا هدف از این پژوهش  باشد یمی آنان  ها خانواده

اقتصادي خانواده و   -وضعيت اجتماعي نقش

حصيلي با  ت پيشرفتبر  های اجتماعي دبيران مهارت

مقطع    آموزان ميانجيگري درگيرهاي تحصيلي دانش

متوسطه اول شهرستان الیگودرز بود. و جهت  

آزمون   شده مطرحی  ها هیفرضدستیابی به این هدف  

  . شد

نتایج نشان داد که مدل ساختاری پژوهش با مدل  

( همه  4شده برازش دارد. طبق جدول ) مفهومی ارائه

 موردقبولر دامنه  های برازش مدل نهایی د شاخص

توان نتیجه گرفت که مدل نهایی از  و می قرار دارند

 برازش کافی برخوردار است. 

ی دوم نشان داد که نتایج حاصل از فرضیه

های  مهارتو   اجتماعی خانواده - وضعیت اقتصادی

آموزان  دانش  یلیتحص یر یمعلمان با درگ  یاجتماع

حاضر، با های پژوهش  . یافتهدارد  دار یمعن  یرابطه

 ,Feng et al, 2020; Liu et al)های های پژوهش یافته

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, 1995)     است. لیکن با  جهت همهمسو و

ارتباط  که   (Connell et al. 1995)های پژوهش  یافته

خانواده  یاجتماع -وضعیت اقتصادی نیب یمعکوس

را گزارش کرده آموزان  دانش  یلیتحصپیشرفت با 

 جهت نبود.است، همسو و هم

وردارند معلمانی که مهارت اجتماعی بالیی برخ

توانند   دیگر، بهتر می عبارتی تر هستند یا به اثربخش

ی یادگیری موردنظر درگیر  ها هدفآموزان را به   دانش
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 در درگیری تحصیلی اهميت به توجه کنند؛  لذا با

ها،   خانواده آموزان دانش تحصيلی عملكرد بهبود

 تالش و فعاليت انگيزه آموزشی نهادهای و معلمان

 كه عواملی و پدیدآورند آموزان دانش در را بيشتر

 از شود، می تحصيل و درس از آنان زدگی به دل منجر

وضعیت یی که ها خانواده نیهمچنببرند؛   ميان

بالتری دارند سعی بیشتری در   اجتماعی – اقتصادی

فراهم نمودن شرایط تحصیل فرزندان در مراکز  

و از طریق   ندینما یمدارای بهترین کیفیت آموزشی  

ی یادگیری دچار درگیری هنیدرزمرزندانشان بیشتر  ف

 .شوند یمتحصیلی  

ی سوم نشان داد که نتایج حاصل از فرضیه

های  مهارتو  اجتماعی خانواده  - وضعیت اقتصادی

آموزان  دانش  یلیتحص شرفتیمعلمان با پ  یاجتماع

های پژوهش حاضر، از   یافته دارد.  دار یمعن  یرابطه

 Feng et al, 2020; Liu)های پژوهشهای  جهاتی با یافته

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, 1995)   همسو و

  یعال یالتتحص یکه دارا  ینیوالد است. جهت هم

. دارندفرزندانشان  از   یتموفقانتظار  بیشتر هستند 

  یشتریب یدتأکفرزند  یلیتحص یشرفتبر پاین دسته، 

و درگیری در امور  یدرس  یها دارند و در کمک

نتیجه گرفت    فرزندان تواناتر هستند  یلیتحص

  ییبال  یاجتماع -یاقتصاد تیکه وضع  یآموزان دانش

سطوح  اند و   ، پیشرفت تحصیلی بالتری داشتهدارند

  بالتر است. زیها ن آن آموزان صیلی دانشدرگیری تح

ی اجتماعی بال، ارتباط بهتر ها مهارتمعلمان دارای  

و بیشتر   ندینما یمآموزان برقرار   و مناسب را با دانش

را بررسی و   آنانمشکالت و مسائل درسی   توانند یم

آموزان در  که دانش  شود یمحل کنند و باعث  

یادگیری دروس پیشرفت بیشتری داشته باشند. یکی 

  شرفتیدر پ  نینقش والد  یمهم درباره  های نکتهاز  

، یدرس  طیفرزندان آماده کردن مح  یلیتحص

 دیمطالعات مفه،  یخواب، تغذ یبرا یز یر  برنامه

و  ییویراد یها و استفاده از برنامه یردرسیغ

  یدرس  شرفتیو پ حیصح  تیترب یها از راه یونیز یتلو

ی اجتماعی معلمان برای ها مهارت ست.افرزندان 

 آموزان با دانش ژهیو بهایجاد و حفظ روابط بین فردی 

ی اجتماعی ها مهارتاکتساب   و لزم و ضروری است

ها برای عملکرد موفق در تدریس و  و استفاده از آن

ی تدریس  نهیدرزملزم و ضروری است؛ هرچه معلم  

آموزان در  عمل نماید با احتمال زیاد دانش مؤثرتر

 داشت.  خواهندپیشرفت تحصیلی عملکرد بهتری 

  ی چهارم نشان داد کهنتایج حاصل از فرضیه  

 یلیتحص شرفتیآموزان با پ دانش  یلیتحص یر یدرگ

 بای فرضیه ها افتهی دارد.  دار یمعن  یها در رابطه آن

 ,Feng et al, 2020; Liu et al)های های پژوهش یافته

2020; Correa et al, 2019; Broer et al, 2019; Li &Qiu, 

2018; Chen et al 2018;     است.   جهت همهمسو و

و پایداری   کنند یالش بیشتری مچآموزانی که  دانش

و درخواست کمک  دهند یبیشتری در تکالیف نشان م

رد که  احتمال بیشتری دا ،کنند یابزاری بیشتری م

 بالتریمطالب بیشتری یاد گرفته و به سطوح 

 برسند

ی فرعی پنجم نشان داد  نتایج حاصل از فرضیه

و   اجتماعی خانواده -اقتصادی  وضعیت که

  یلیتحص شرفتیمعلمان با پ  یهای اجتماع مهارت

  یلیتحص یر یدرگ  یگر یانجیآموزان با م دانش

 دارد.  میرمستقیغ یآموزان رابطه دانش

 مستقيم تأثیر به توجه با ديگر، سوی از

 پيشرفت بالبر سطح و عميق راهبردهای پردازش

 و تكاليف شود می پيشنهاد رياضی، تحصيلی

 روزمره زندگی در و مفيد درسی جذاب، موضوعات

 همچنين باشد. كاربرد قابل آموزان دانش برای

 تدريس های روش هماهنگ كردن ضمن نيز معلمان

 از يادگيری در آموزان دانش كه راهبردهايی با خود

 راهبردهای مورد در آنان را آگاهی گیرند، می بهره ها آن

 را ها آن و دهند افزايش فراشناختی و بال سطح

 و بال شناختی سطح های درگیری تا كنند تشويق

 در ارزشيابی معيارهای كنند. وقتی تجربه را فعال

 كند، تأكيد ها مهارت بر نهادهای آموزشی

 بر كرده، انتخاب را تبحری اهداف موزانآ دانش
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 پافشاری خود های مهارت و ها ی یادگیریتوسعه

 به وجود آموزان دانش در نگرش اين اگر كرد. خواهند

 از انسان فهم و اجتماعی مدرسه مسئوليت كه آيد

 تحصيل برای ها آن انگيزه دهد، می افزايش را جهان

به  يادگيری به نسبت تعهد بالتری و شودمی بيشتر

 .آید می وجود

 وجود هایی محدودیت پژوهشی، هر انجام طی در

 مستثنی قاعده این از نیز پژوهش حاضر که دارد

برای گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر از . نبود

شده است که   های خود گزارشی استفاده پرسشنامه

دارای برخی محدودیت از قبیل عدم تمرکز کافی 

ها در پاسخ به  احتمال احتیاط آنها،  دهنده پاسخ

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

معلمان اعتقاد چندانی به این قبیل کارهای 

 ها مشکل بود. جلب همکاری آن پژوهشی نداشتند و

آمده در پژوهش  دست بر اساس نتایج به

های آموزشی  شود اجرای دوره پیشنهاد می

)معلمان و  های اجتماعي  مهارتراهکارهای افزایش  

آموزان( برای معلمان و   درگیری تحصیلی دانش

آموزان برگزار گردد. پیشنهاد دوم: معلمان و   دانش

های  معلمان توجه بیشتری به توانایی مهارت

اجتماعی خود و همچنین مفهوم درگیری تحصیلی  

آموزان نشان دهند تا از این طریق بتوانند دانش

آموزان را بال ببرند.  پیشرفت تحصیلی دانش

 ،معلمانمعلمان و  هدف    نیاولپیشنهاد سوم: 

مطلوب، دوستانه و   یبرقرار کردن رابطه

و در این زمینه  آموزان باشد کننده با دانش حمایت

ی های اجتماعی، زمینه ویژه با اتکا به فنون مهارت به

را   آموزان دانش  ارتقای درگیری و پیشرفت تحصیلی

طی انجام پژوهش مشخص گردید    هموارتر سازند.

های آینده،   توان متغیرهای دیگری در پژوهش می

مانند متغیرهای انگیزش تحصیلی، وضعیت  

آموزان و والدین   های ارتباطی دانش فرهنگی، مهارت

آمده را با   دست فوق در روابط را بررسی کرد و نتایج به

 نتایج پژوهش حاضر مقایسه نمود.
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