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Abstract 

Introduction: According to the country's development in the way students role-playing, As 

well as the role of socio-cognitive characteristics in the process of teaching and learning, the 

purpose of the present study reviews the relationship between perceived social intelligence 

by graduate students of the class structure, with the role of the mediator to self-efficacy beliefs. 

Methods: The method of present study is descriptive – solidarity and specifically based on 

structural equation modeling. The research population includes all dormitory students of 

Tehran University in graduate school. Research tool is social intelligence, self-efficacy and 

perception beliefs formed the class structure questionnaires. 

Results: The findings of the study indicate significant positive relationship with self-efficacy 

beliefs and social intelligence (r = 0.43) and the perception of the structure of the classroom 

(r = 0.58), as well as the perception of self-efficacy beliefs and classroom structure (r = 0.37), 

(P < 0.01). The results of the direct path of standardized coefficients indicated that social 

intelligence and self-efficacy beliefs of 0.84, 0.52 changes the perception of the classroom 

structure defining the beliefs of self-efficacy and perceived changes of 0.29 Classroom 

explaining the structure of the students. 

Conclusions: Since the results are meaningful relationships and the role of defining perception 

changes of the class structure by social intelligence and self-efficacy beliefs, holding 

workshops and courses on self-efficacy beliefs of students and social intelligence to boost 

their perception of the classroom structure and progress educational system, teaching- 

learning offer. 
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مقدمه

اهتمام نهادهای آموزشی عالی در طول تاریخ برای دست یافتن به 

ویژه در قرن بیست و یکم یا قرن ، به[1]های آموزشی برترین روش

در راستای حصول موفقیت دانشجویان نشان از لزوم  [2]« بنیاندانش»

توجه بسیار به این قشر از جامعه دارد. البته حساسیت توجه به 

ساعت  03333حضور آنان در بیش از  های دانشجویان با نظر بهویژگی

در واقع  نماید.، بیشتر جلوه می[0]های آموزشی وقت مفید در کلاس

آمادگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ورود به بازار کار و 

های آموزشی از یک سو، و از سوی دیگر روند رو به افزایش آوردگاه

، [2]های آموزشی در کشورهای مختلف جمعیت دانشجویی در نظام

همچنین وابستگی میزان رشد و توسعه اجتماعی، ساسی، فرهنگی، 

وی گذاری در نیراقتصادی و به طور کلی توسعه پایدار با میزان سرمایه

(، حکایت از [4]؛ به نقل از 2313و همکاران،  Nikneshanانسانی )

، های علمینقش آفرینی دانشجویان در دستیابی به اهداف و موفقیت

رو ها در سطح جهان است. از اینهای دولتای و پیشبرد آرمانحرفه

به مسائل و مباحث اجتماعی و شناختی محیط یادگیری و پرداختن 

به مانند  [5]شناسایی عوامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

اک دانشجویان از ساختار کلاس، از موارد مهم و لازم محسوب ادر

های گردد. که دارای پیوند عمیق و عجین شده با باورها و ویژگیمی

، Amesشخصیتی، اخلاقی و اجتماعی آنان به شمار آورد. به اعتقاد 

دهد، ساختار کلاس شامل زمینه و بافتی است که در آن یادگیری رخ می

از تکالیف تحصیلی و اطلاعات در مورد آنچه هدف  ایهمچنین مجموعه

شود و لازم به دستیابی بوده، در ذیل تعریف ساختار کلاس نامیده می

به  [12-6]های اخیر . در مطالعات گذشته در سال[6]گیرد جای می

 Mastery»گانه ادراک از ساختار کلاس؛ ادراک هدف تبحری انواع سه

goal orientation » ،)با تأکید بر توسعه مهارت و تبحر در تکلیف(

 Performance - approach goal»عملکرد  –ادراک رویکرد 

 25/13/1096 تاریخ دریافت:

 24/30/1097 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یهوش اجتماع

 یخودکارآمد یباورها

 ادراک از ساختار کلاس

 دانشجویان

 برای نشر حقوق تمامی

الله  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  ندیرادر ف اجتماعی – یشناخت یهایژگینقش و نیدر راه توسعه کشور، همچن انیدانشجو ینیبا توجه به نقش آفر :مقدمه

از  یلیتکم لاتیتحص انیبا ادراک دانشجو یهوش اجتماع نیرابطه ب یهدف پژوهش حاضر بررس ،یریادگیو  یاددهی

 .باشدیم یخودکارآمد یباورها یانجیساختار کلاس با نقش م

. جامعه باشدیم یمعادلات ساختار یسازمدل هیبر پا ژهیبه و همبستگی – یفیروش پژوهش حاضر، توص :کار روش

هوش  یها. پرسشنامهباشدیم یلیتکم لاتیدانشگاه تهران در مقطع تحص یخوابگاه انیدانشجو هیشامل کل زیپژوهش ن

 دادند. لیرا تشک شابزار پژوه زیو ادراک از ساختار کلاس ن یخودکارآمد یباورها ،یاجتماع

( و r=  40/3) یخودکارآمد یبا باورها یهوش اجتماع یداریاز ارتباط مثبت و معن یپژوهش حاک یهاافتهی :هایافته

( بود r=  07/3و ادراک از ساختار کلاس درس ) یخودکارآمد یباورها نی(، همچنr=  58/3ادراک از ساختار کلاس درس )

(31/3 < Pنتا .)یباورها راتییاز تغ 52/3 یکه هوش اجتماع اداستاندارد شده نشان د میمستق ریمس بیضرا جی 

 راتییاز تغ 29/3 یخودکارآمد یو باورها کندیم نییدرس را تب ادراک از ساختار کلاس راتییاز تغ 84/3و  یخودکارآمد

 .کندیم نییاز ساختار کلاس درس را تب انیادراک دانشجو

هوش  لهیادراک از ساختار کلاس به وس راتییتغ یکنندگ نییبر ارتباط معنادار و نقش تب جیکه نتا ییاز آنجا :گیرینتیجه

در  یخودکارآمد یو باورها یهوش اجتماع یآموزش یهاها و کلاسکارگاه یبرگزار ،یخودکارآمد یو باورها یاجتماع

 نهادشیپ یریادگی – یاددهی ندیفرا ،ینظام آموزش شرفتیادراک آنان از ساختار کلاس درس و پ تیتقو یبرا انیدانشجو

 .گرددیم

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.04.03         مقاله پژوهشی

ا نقش از ساختار کلاس ب یلیتکم لاتیتحص انیبا ادراک دانشجو یهوش اجتماع نیرابطه ب یبررس

 یخودکارآمد یباورها یانجیم

 4طزره  بی، سحر قر،*0 ایپو ی، سهراب محمد2 ی، سجاد قارلق1 ایپو یفرامرز محمد

 
 رانیهمدان، ا نا،یس یدانشگاه بوعل ،یتیمدرس، گروه علوم ترب 1
 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یآموزش تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو 2
 رانیتهران، ا ،یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلام 0
 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یدرس یزیرارشد، گروه برنامه یکارشناس 4
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orientation» های و قوه هوش در قیاس )نمایش گذاشتن توانمندی

 Avoidance-approach»عملکرد  –با دیگران( و ادراک اجتناب 

goal orientation » اجتناب از ارزیابی منفی از نظر دیگران( اشاره(

 اند.های متنوع مورد بررسی قرار دادهها را در جامعهنموده و آن

ان شد، ادراک دانشجویان از ساختار تر نیز عنوطور که پیشاما همان

کلاس متأثر از یکسری عوامل درونی و بیرونی است. هوش اجتماعی و 

نحوه برقراری و ارتباط افراد در محیطی آموزشی یا غیر آموزشی را 

توان به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر ادراک دانشجویان قلمداد می

ود که افراد در ارتباطات و شهای فردی افراد موجب مینمود. تفاوت

های اجتماعی به طور یکسانی عمل نکنند، که این امر در موقعیت

 Social»شناسی به مفهوم هوش اجتماعی ادبیات روان

Intelligence » افراد برخوردار از قابلیت هوش [10]اشاره دارد .

توانند در بین دوستان و اطرافیان به برقراری تعامل پویا و اجتماعی می

. مفهوم هوش اجتماعی و [14] مندی دست یابندتوأم با رضایت

، به سه نوع توانایی Silvera, Martinussen and Dahlبندی تقسیم

« Social information processing»پردازش اطلاعات اجتماعی 

نهفته و بارز در روابط های بینی احساسات و پیام)درک و فهم، پیش

)توانایی وارد شدن « Social skills»های اجتماعی بین فردی(، مهارت

های تازه اجتماعی، سازگاری اجتماعی، عمل کردن در موقعیت

 Social»جسورانه، گوش دادن فعال و...( و آگاهی اجتماعی 

awareness »زدگی در آگاهی یا شگفت)گرایش و تمایل به اعمال بی

. اهمیت روزافزون [14]گردد رویدادهای موقعیت اجتماعی( تقسیم می

ه خود مطالعه در باب هوش اجتماعی موجبات تهیه و تدوین پرسشنام

( را فراهم آورد که در واقع این امر را TSIS) Tromsoگزارشی 

گذار هوش ها و نشأت گرفته از نظرات بنیانبایست مرهون تلاشمی

و بعد از آن، به حساب  1923های در سال Thorndikاجتماعی یعنی 

های گسترده در ذیل این مفهوم و ای به سوی پژوهشآورد که دریچه

. همچنین از [14]اجتماعی گشود  –ندهای شناختی نقش آن در فرای

هم اجتماعی مبنی بر نقش م –سوی دیگر، بنا بر تأکید نظریه شناختی 

، وجود باورهای [15]عوامل شناختی، اجتماعی در یادگیری 

توان از خودکارآمدی را به مثابه جزئی از خانواده نظریات شناختی، می

جمله عناصر و عوامل مرتبط با یادگیری و ادراکات دانشجویان در 

 Shererمفاهیم مربوط به کلاس درس و محیط آموزشی به شمار آورد. 

که اختصاص به اران، باورهای خودکارآمدی را با توجیه اینو همک

موقعیت و رفتار خاصی ندارد و شامل الگویی از فرایندهایی شناختی 

، مطرح نمودند. بندورا، بر نقش [16]درصدد سازش یافتگی است 

بر رفتار تأکید دارد. به این « Self-efficacy»نیرومند خودکارآمدی 

های شناختی فرد از معنا که باورهای خودکارآمدی به خودارزیابی

آمیز در حوزه از قبل مشخص ها وی در انجام و پایان موفقیتتوانایی

 .[15]نماید شده، اشاره می

در واقع از خودکارآمدی به منزله نیرو محرکه شخصی و شناختی انجام 

گردد. کیفیت انجام تکالیف تحصیلی، شغلی و وظایف و تکالیف یاد می

اجتماعی افراد ریشه در باور و عقیده آنان نسبت به توانایی انجام آن 

تکلیف دارد. افراد با باورهای خودکارآمدی بالا نسبت به افراد با 

رآمدی پایین در انجام تکالیف درسی و آموزشی رغبت و تلاش خودکا

نظرانی همچون؛ دهند و به اعتقاد صاحببیشتری را از خود نشان می

Artinoنفس برای یادگیری و ، خودکارآمدی تحصیلی یا اعتمادبه

افزایش کیفیت عملکرد در پیشرفت تحصیلی از اهمیت بالایی برخوردار 

. در واقع بایستی باور خودکارآمدی را از جمله عوامل مهم [17]باشد می

ت. ی دانسو تأثیرگذار در فرایند یادگیری و ادراک آنان از مباحث کلاس

 –لذا، با توجه به آنچه گذشت و با اشاره به نقش فرایندهای شناختی 

یادگیری و ادراک دانشجویان از ساختار -اجتماعی در مباحث یاددهی

بررسی رابطه بین هوش هدفی کلاس درس، پژوهش حاضر با هدف 

درس  اجتماعی با ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ساختار کلاس

چهارچوب صورت گرفته، که نجی باورهای خودکارآمدی با نقش میا

در نظر گرفته شد. در مدل  1 تصویرصورت نیز به مفهومی پژوهش

زا بر باورهای عنوان متغیر برونشده، هوش اجتماعی بهمفهومی طراحی

خودکارآمدی و ادراک از ساختار کلاس درس اثر مستقیم دارد. همچنین 

فرض شده است که باورهای خودکارآمدی در رابطه ساختاری هوش 

 کند.می اجتماعی و ادراک از ساختار کلاس درس نقش میانجی ایفا

 فرضیات تحقیق

شده و الگوی مفهومی پژوهش در مورد نقش با توجه به مباحث بیان

میانجی باورهای خودکارآمدی در رابطه بین هوش اجتماعی و ادراک از 

 اند از:شده پژوهش عبارتساختار کلاس درس، فرضیات تدوین

 ادراک از ساختار کلاس درس تأثیر دارد. هوش اجتماعی بر

 ماعی بر باورهای خودکارآمدی تأثیر دارد.هوش اجت

 باورهای خودکارآمدی بر ادراک از ساختار کلاس درس تأثیر دارد.

هوش اجتماعی از طریق باورهای خودکارآمدی بر ادراک از ساختار 

 کلاس درس تأثیر دارد.

 روش کار

ها تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر نحوه گردآوری داده

ت سازی معادلاطور مشخص مبتنی بر مدلهمبستگی و به –توصیفی 

است. « SEM: Structural Equation Modeling»ساختاری 

 Measurement»گیری اندازه مدل بخش دو از معادلات سازیمدل

Model »مدل ساختاری  و«Structural Model» است شدهتشکیل 

 بندیتقسیمآشکار  و پنهان متغیرهای دودسته در مدل متغیرهای و

در این پژوهش متغیرهای هوش اجتماعی، باورهای  [18]شوند می

عنوان متغیر پنهان و خودکارآمدی و ادراک از ساختار کلاس درس به

عنوان متغیر آشکار در نظر گرفته شد که در بخش های هر یک، بهمؤلفه

شامل کلیه شده است. جامعه آماری پژوهش ابزار توضیح داده

در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه تهران 

)مجتمع خوابگاهی پسران و دختران مختص دانشجویان تحصیلات 

. از این تعداد باشدنفر می 4387ها برابر باشد که تعداد آنتکمیلی( می

نفر  111نفر پسر و  243نفر ) 051با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

بر اساس روش  هادختر( به عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آن

در مرحله اجرای ای انجام گرفت. همچنین گیری تصادفی طبقهنمونه

پرسشنامه ضمن محفوظ ماندن حق شرکت مشارکت کنندگان، به آنان 

اطمینان داده شد که اطلاعات محرمانه بوده و فقط در راستای اهداف 

 گیرد.پژوهش مورد تأکید قرار می
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 مدل مفهومی تحقیق: 1تصویر 

ابزار پژوهش

شامل برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد که 

های هوش اجتماعی، باورهای خودکارآمدی و ادراک از پرسشنامه

فاده ها با استروایی صوری و محتوایی پرسشنامه باشد.ساختار کلاس می

 ها نیز از طریق آلفایازنظر متخصصان تأیید شد و پایایی پرسشنامه

دهد به دست آمد که نشان می 85/3و  88/3، 90/3کرونباخ به ترتیب 

 هر سه پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار هستند.

جتماعی در بین پرسشنامه هوش اجتماعی؛ در جهت بررسی هوش ا

( 2331و همکاران ) Silverدانشجویان از پرسشنامه تهیه شده توسط 

گانه هوش اجتماعی های سهبهره گرفته شد. این پرسشنامه حوزه

های اجتماعی و آگاهی اجتماعی( )پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت

، 1گویه است. در سؤالات  21دهد و متشکل از را مورد سنجش قرار می

ای با درجه 7در طیف لیکرت  23، 19، 18، 17، 14، 13، 9، 7، 6، 0

های کاملاً مخالفم، مخالفم، تا حدی مخالفم، نظری ندارم، تا حدی گزینه

 7و  6، 5، 4، 0، 2، 1های موافقم، موافقم و کاملًا موافقم به ترتیب نمره

و  2، 0، 4، 5، 6، 7ها به صورت برعکس )گیرد و در بقیه گویهتعلق می

 .[19]گردد گذاری می( نمره1

برای  72/3، ضریب پایایی [23]و همکاران  Tabatabaieدر پژوهش 

 مقیاس هوش اجتماعی گزارش شده است.

پرسشنامه باورهای خودکارآمدی؛ در پژوهش حاضر برای سنجش 

باورهای خودکارآمدی دانشجویان از پرسشنامه باورهای خودکارآمدی 

Zajacova بهره گرفته شد. [21] و همکاران 

عامل اطمینان به توانایی خود در انجام  4پرسشنامه مذکور دارای 

تکالیف در کلاس درس، اطمینان به توانایی خود در انجام تکالیف در 

بیرون از کلاس درس، اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران در 

دانشگاه و اطمینان به توانایی خود در مدیریت کار، خانواده و دانشگاه 

همکاران، ضریب همسانی درونی عاملی  و Shokriباشد. در پژوهش می

 .[22]به دست آمد  94/3کلی باورهای خودکارآمدی برابر با 

 Midgleyاین پرسشنامه بخشی از پرسشنامه ادراک از ساختار کلاس؛ 

( برای شناخت ادراک دانشجویان از ساختار هدفی 2333و همکاران )

سؤال بوده و سه مؤلفه ساختار هدف  14باشد که شامل کلاس می

سؤال( و ساختار  0عملکرد ) -ساختار هدف رویکردسؤال(،  6تبحری )

ای سؤال( را بر اساس طیف پنج درجه 5عملکرد ) –هدف اجتناب 

 Vaisi and. [5]سنجد لیکرت )از کاملاً درست تا کاملاً غلط( می

Talepasand [13]  ضرایب پایایی را برای ساختار هدفی تبحری

 -و ساختار هدفی اجتناب 50/3عملکرد  -ر هدفی رویکرد، ساختا79/3

 گزارش نمودند. 61/3عملکرد 

 هایافته

های توصیفی مربوط به میانگین، ضریب همبستگی میان یافته

 شده است.نشان داده 1جدول متغیرهای پژوهش در 

(، 28/4مقدار )دهد که میانگین هوش اجتماعی با این نتایج نشان می

( و ادراک از ساختار کلاس درس 02/0باورهای خودکارآمدی با مقدار )

ای و درجه 7در طیف  4( بالاتر از مقدار متوسط )عدد 38/4با مقدار )

 باشد.ای( میدرجه 5در طیف  0عدد 

دهد که بین هوش اجتماعی با باورهای نتایج همبستگی نشان می

( r=  58/3اک از ساختار کلاس درس )( و ادرr=  40/3خودکارآمدی )

وجود دارد و  31/3داری ازلحاظ آماری در سطح رابطه مثبت و معنی

 07/3همچنین باورهای خودکارآمدی و ادراک از ساختار کلاس درس )

 =rدارند. 31/3داری در سطح ( نیز رابطه مثبت و معنی 
 

 متغیرهای پژوهشمیانگین، انحراف معیار و همبستگی میان : 1جدول 

 میانگین متغیر
 هوش

 اجتماعی

باورهای 

 خودکارآمدی

ادراک از 

ساختار 

 کلاس

هوش 

 اجتماعی
28/4 1   

باور 

 خودکارآمدی
02/0 40/3** 1  

ادراک از 

 ساختار
38/4 58/3** 07/3** 1 

 **31/3 > P 

 

دار بود امکان استفاده از ازآنجاکه ضرایب همبستگی متغیرها معنی

 ( فراهم شد.SEMسازی معادلات ساختاری )مدلتکنیک 

در الگوی معادلات ساختاری برای مشخص شدن چگونگی و میزان تأثیر 

متغیرهای مکنون )پنهان( بر یکدیگر از الگوی استاندارد و برای نشان 

 شود و برایدادن معناداری این تأثیرات از الگوی معناداری استفاده می

 شود.های برازندگی استفاده میارزیابی برازش مدل از شاخص

طورکلی برای ارزیابی برازش مدل چندین مشخصه برازندگی وجود به

 دارد.
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های خی دو، نسبت خی در این پژوهش برای ارزیابی مدل از شاخص

(، شاخص نٌرم نشده NFI) شده برازندگیدو به درجه آزادی، شاخص نٌرم

(، شاخص CFI(، شاخص برازندگی تطبیقی )NNFIبرازندگی )

( و شاخص AGFIیافته )(، شاخص برازندگی تعدیلGFIبرازندگی )

( استفاده شد؛ که RMSEAریشه دوم برآورد خطای واریانس تقریب )

 آورده شده است. 2جدول نتایج در 

 Kline [18]دهد، بر اساس دیدگاه نشان می 2جدول طور که همان

های مدل از برازش مناسبی برخوردار است؛ بنابراین تمامی شاخص

نمایند. بعد از ها، الگوی معادلات ساختاری را تأیید میتمامی شاخص

شده و اطمینان از آوریهای جمعبررسی چگونگی برازش مدل با داده

برازش در مرحله دوم بارهای عاملی و ضرایب مسیر در مدل ساختاری 

طور که گفته شد برای مشخص شدن مورد بررسی قرار گرفت. همان

شود. الگوی لگوی معناداری استفاده میمعناداری این تأثیرات از ا

 آورده شده است: 2 تصویرمعادلات ساختاری در حالت معناداری در 

توان گفت ازآنجا که آمده الگو میدستدر مورد معنادار بودن اعداد به

شود، اعدادی معنادار انجام می 95/3آزمون فرضیات در سطح اطمینان 

نشان  2 تصویرطور که نباشد. همان -96/1و  96/1خواهد بود که بین 

شد. الگوی استاندارد بادهد تمام ارتباطات اصلی مدل معنادار میمی

الگوی  0 تصویرکند. چگونگی و میزان این تأثیرات را مشخص می

 دهد:ساختاری در حالت استاندارد را نشان می
 

 های برازندگی مدل معادلات ساختاریشاخص: 2جدول 

χ2/d هاشاخص

f 
GFI NFI 

NNF

I 
CFI 

RMSE

A 
دامنه 

 پذیرش
1-5 

93/3

< 

93/3

< 

93/3

< 

93/3

< 
38/3> 

مقدار 

شمحاسبه

 ده

54/2 94/3 91/3 92/3 90/3 388/3 

 

 
 الگوی معادلات ساختاری در حالت معناداری: 2تصویر 

 

 
 الگوی معادلات ساختاری در حالت استاندارد: 3تصویر 
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دهد بار عاملی )ضریب لامبدا( تمام نشان می 0 تصویرهای یافته

باشد، بنابراین به خوبی می 03/3ها( بالاتر از متغیرهای آشکار )مؤلفه

توانند متغیرهای پنهان )هوش اجتماعی، باورهای خودکارآمدی و می

گیری کنند. همچنین ضرایب کلاس درس( را اندازهادراک از ساختار 

 52/3دهد که هوش اجتماعی مسیر مستقیم استاندارد شده نشان می

از تغییرات ادراک از ساختار  84/3از تغییرات باورهای خودکارآمدی و 

از تغییرات  29/3کند و باورهای خودکارآمدی کلاس درس را تبیین می

 کند. بر این اساساس درس را تبیین میادراک دانشجویان از ساختار کل

 T-valueها مقدار شوند زیرا در همه آنسه فرضیه اول تحقیق تأیید می

( نیز در هر مورد از B( و ضریب اثر )2 تصویربیشتر است ) 96/1از 

 [20]برای مسیرهای مستقیم  12/3حداقل مقدار ضریب اثر، یعنی 

بیشتر است. برای بررسی نقش میانجی باورهای خودکارآمدی در رابطه 

غیرمستقیم بین هوش اجتماعی و ادراک از ساختار کلاس درس، اثر 

هوش اجتماعی بر ادراک از ساختار کلاس درس محاسبه شد که مقدار 

غیر  رابطه معناداری این تعیین منظور به به دست آمد. 15/3آن 

شد که  ستفادها [24] ماکرو در برنامه استراپ بوت روش از مستقیم،

 آورده شده است: 0جدول نتایج در 
 

 داری روابط غیرمستقیمنتایج آزمون بوت استراپ برای معنی: 3جدول 

 بوت مسیر
خطای 

 استاندارد

حد 

 پایین

حد 

 بالا

هوش اجتماعی بر ادراک از 

ساختار از طریق باورهای 

 خودکارآمدی

337/3 102/3 70/0 22/4 

 

کلاس هوش اجتماعی بر ادراک از ساختار برای مسیر  0جدول مطابق 

حد پایین فاصله اطمینان برابر  درس از طریق باورهای خودکارآمدی

باشد و سطح اطمینان برای این می 22/4و حد بالای آن برابر  70/0

است. با توجه به اینکه صفر بیرون از این  95/3فاصله اطمینان برابر 

گیرد، بنابراین رابطه غیرمستقیم هوش اجتماعی فاصله اطمینان قرار می

ر ادراک از ساختار کلاس درس معنادار بوده و فرضیه چهارم تحقیق ب

 شود.نیز تأیید می

 بحث

سازان کشور، همچنین لزوم توجه به اقشار دانشجویان به عنوان آینده

شناختی، اجتماعی آنان در ادراک از های رواناهمیت و تأثیر ویژگی

به بررسی  ساختار کلاس پژوهشگران پژوهش حاضر را بر آن داشت تا

رابطه بین هوش اجتماعی با ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از 

درس با نقش میانجی باورهای خودکارآمدی، پرداخته  ساختار کلاس

شود. البته شایان ذکر است که نتایج مطالعه پژوهشگران تاکنون، بر 

عدم دریافت شواهدی مبتنی بر انجام پژوهشی با این عنوان داشت، لذا 

ها ارائه مطالعات همخوان و ین بخش با توجه به محدودیتدر ا

 ناهمخوان سعی شده، در نتایج کلی اشاره گردد.

هوش اجتماعی با باورهای نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین 

دار وجود دارد، که با یافته ( ارتباط معنیr=  40/3خودکارآمدی )

دار مبنی بر ارتباط معنی Fakhimiazar and Noruzi [25]پژوهش 

باشد، اما با یافته پژوهش هوش اجتماعی با خودکارآمدی همسو می

Abdollahipour, Saberzadeh & Arta  [26] باشد، که همسو نمی

اری دو پژوهش اشاره نمود که توان به تفاوت جامعه آمدر تبیین آن می

در پژوهش دوم دانش آموزان سوم راهنمایی مورد بررسی قرار گرفتند 

تری نسبت به دانشجویان که به طبع از میزان ارتباط اجتماعی پایین

 & Saadat, Kalantariباشند. همچنین یافته پژوهش برخوردار می

Ghamarani [17] توان دال بر تأیید یافته حاضر پنداشت، زیرا را می

ستیزی و آنان در پژوهش خود دریافتند که صفات شخصیت جامعه

ماکیاولی با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان رابطه معنادار و منفی 

های مثبت شخص محسوب دارد و از آنجایی که هوش اجتماعی از جنبه

 ایموارد منفی تلقی شده، صحه گردد و شخصیت جامعه ستیز ازمی

باشد. همچنین بر طبق نتایج احصاء شده بین است بر نتیجه حاصله می

 هوش اجتماعی دانشجویان با ادراک آنان از ساختار کلاس درس

(58/3  =rرابطه معنادار وجود داشت، این نتیجه به نتیجه پژوهش ) 

Noshadi and Sheykholeslami [27] باشد، زیرا آنان همسو می

دریافتند که بین ساختار کلاس و سازگاری با دانشگاه رابطه معنادار 

سازگاری »برقرار است که یکی از ابعاد سازگاری با دانشگاه نیز 

یعنی چگونگی مدیریت تجارب بین فردی، در آن ذکر شده « اجتماعی

 است.

ن باورهای های پژوهش وجود ارتباط معنادار بیاز دیگر یافته

( بود، از آنجایی r=  07/3خودکارآمدی و ادراک از ساختار کلاس درس )

، خودکارآمدی را باور فرد به توانایی انجام عملکرد مورد Banduraکه 

توان چنین استنباط نمود که افراد دارای ، می[28]داند نظر می

خودکارآمدی بالا نسبت به اهداف تبحری و موفقیت در عملکرد و 

نمایند، کما اینکه در تری عمل میتکالیف کلاسی به شیوه مناسب

پژوهش گذشته نیز نشان داده شده است که دانشجویان دارای 

ی فرسودگی تحصیل پذیری کمتری در برابرخودکارآمدی بالاتر، آسیب

 .[29]دارند 

ه دار بهمچنین با توجه به اینکه رابطه بین متغیرهای پژوهش معنی

دست آمد، برای بررسی تأثیر هوش اجتماعی بر باورهای خودکارآمدی 

و ادراک از ساختار کلاس درس و همچنین نقش میانجی باورهای 

س خودکارآمدی بر رابطه بین هوش اجتماعی و ادراک از ساختار کلا

( استفاده شد. SEMسازی معادلات ساختاری )درس از مدل

شده از های برازش مدل نشان داد که مدل ساختاری طراحیشاخص

ها برخوردار است، بررسی مقادیر برازش مطلوبی در تمام شاخص

مسیرهای مدل ساختاری نیز،  T-valueاستانداردشده و مقادیر 

 فرضیات تحقیق را مورد تأیید قرارداد.

ر اساس نتیجه فرضیه اول پژوهش مشخص گردید که هوش اجتماعی ب

دانشجویان بر ادراک آنان از ساختار کلاس درس تأثیر مستقیم و 

توان گفت هوش اجتماعی توجهی دارد بنابراین میدار قابلمعنی

تواند ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس را تحت تأثیر خوبی میبه

 های درونیخودکارآمدی به باور نسبت به توانمندی قرار دهد. زیرا غالباً 

ها ، که همین مجموعه توانمندی[17]گردد نفس تعریف میو اعتمادبه

تواند در ایجاد انگیزه و ادراک افراد از ساختار کلاس نقش مؤثری می

های قبلی نیز به این موضوع اشاره ایفاء نماید. کما اینکه در پژوهش

شده است که به نسبت افزایش احساس حمایت اجتماعی دانشجویان، 

 .[03] یابدسازگاری با محیط دانشگاه نیز افزایش می

نتایج فرضیه دوم نشان داد که هوش اجتماعی دانشجویان بر باورهای 

 توجهی دارد، بنابراینقابلدار خودکارآمدی آنان تأثیر مستقیم و معنی
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تواند باورهای خودکارآمدی خوبی میتوان گفت هوش اجتماعی بهمی

بینی کند. در واقع این یافته دلالت بر این موضوع دانشجویان را پیش

دارد که با افزایش، کاهش میزان برخورداری از هوش اجتماعی و 

و  نفستمادبهموفقیت در چگونگی برقراری ارتباط اجتماعی، میزان اع

 گردد.خودکارآمدی فرد نیز دچار تغییر می

نتایج احصاء شده در باب فرضیه سوم پژوهش نشان داد که باورهای 

خودکارآمدی بر ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس تأثیر مستقیم 

نفس بالاتری رو، هر چه افراد از اعتمادبهداری دارد؛ ازاینو معنی

خودکارآمدی در نزد آنان بیشتر جلوه نمایند برای برخوردار بوده یا 

 های کلاسی اقدامدستیابی به تبحر در تکالیف و در مجموعه فعالیت

 نمایند.می

توان اذعان داشت که با افزایش خودکارآمدی اطمینان در به عبارتی می

گیرد مبنی بر اینکه قادر خواهند بود در انجام تکالیف و دانشجویان می

همچنین  .[03]وله در محیط آموزشی به خوبی عمل نمایند وظایف مح

ن بینتایج فرضیه چهارم نقش میانجی باورهای خودکارآمدی در رابطه 

هوش اجتماعی و ادراک از ساختار کلاس درس را مورد تأیید قرارداد؛ 

بر اساس نتایج این فرضیه هوش اجتماعی از طریق باورهای 

خودکارآمدی بر ادراک از ساختار کلاس درس تأثیر غیرمستقیم دارد و 

عنوان متغیر میانجی رابطه بین به عبارتی باورهای خودکارآمدی به

کند؛ هوش دراک از ساختار کلاس درس را تقویت میهوش اجتماعی و ا

دهد، سرمایه وسوی سرمایه اجتماعی سوق میاجتماعی فرد را به سمت

مراتب موجبات افزایش باور به خودکارآمد بودن را اجتماعی نیز به

تسهیل نموده و از آنجایی که باورهای خودکارآمدی در تمام اعمال و 

ویژه تحصیلی دانشجویان مؤثر است، رفتار اجتماعی، شناختی و به

ادراکات آنان را در زمینه ساختار کلاس درس افزایش داده و آنان را به 

انتخاب و پذیرش تکالیف دشوارتر و تلاش برای موفقیت در زمینه محیط 

 نماید.آموزشی ترغیب می

 گیرینتیجه

 در عصر حاضر، لزوم چگونگی ارتباط با دنیای اطراف واز آنجایی که 

نفس جهت پیشرفت و موفقیت در حیطه برخورداری از اعتمادبه

ویژه نظام آموزش عالی بر کسی پوشیده نیست و با توجه به آموزشی به

اینکه نتایج بر ارتباط معنادار هوش اجتماعی و باورهای خودکارآمدی 

با ادراک از ساختار کلاس دانشجویان، تبیین تغییرات ادراک از ساختار 

یله هوش اجتماعی و باورهای خودکارآمدی اشاره داشت، وسکلاس به

نظام  یادگیری –گردد که در راستای بهبود کیفیت یاددهی پیشنهاد می

ای هآموزش عالی و دستیابی به توسعه پایدار در کارزار جهانی، کارگاه

آموزشی هوش اجتماعی و باورهای خودکارآمدی برای دانشجویان 

توان به ابزار های پژوهش میمحدودیتاز جمله  تدارک دیده شود.

گردد از پرسشنامه خود گزارشی پژوهش اشاره نمود، که پیشنهاد می

های آتی بهره های مصاحبه نیمه ساختاریافته نیز در پژوهشروش

 گرفته شود.

 سپاسگزاری

نویسندگان مطالعه حاضر، از کلیه دانشجویان شرکت کننده در پژوهش 

 ا دارند.کمال تشکر و قدردانی ر

 تأییدیه اخلاقی

در مرحله اجرای پرسشنامه ضمن محفوظ ماندن حق شرکت 

کنندگان، به آنان اطمینان داده شد که اطلاعات محرمانه بوده مشارکت

 گیرد.و فقط در راستای اهداف پژوهش مورد تأکید قرار می

 تعارض منافع

ش آموز گونه تعارضی در منافع بین نویسندگان و مجله راهبردهایهیچ

 در علوم پزشکی وجود ندارد.
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